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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: اللغة العربية
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الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/ 17059في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرجالمعدلاسم الطالب الثالثيت

منه

األول79,56مها علي جبار منشد1

األول76,97فاطمة فالح حسن عبد الحسن2

األول74,68اماني حبيب يحيي3

األول74,58هديل نجم حميدي حمود4

األول74,24دعاء حسين علي5

األول72,86فرح شريد مزيعل عبد6

األول72,54بيادر حامد قاسم 7

األول72,26حنين اياد محمد8

األول72,10احمد غانم محمد9

األول70,33نور ماجد عبد الخالق سوادي10

األول69,66سحر شهيد عبد الكريم11

األول68,67سكينة حسن علي12

األول68,56افنان عبد األمير إسماعيل13

األول68,06نمارق باسم الزم كلش14

األول68ميساء كاظم منشد15

األول67,06نور مزيد شاكر عبد االمام16

األول67,36اماني جعفر حسين17

األول66,91نجوان جمعة ابراهيم18

األول65,71اسماء كاظم طاهر19

األول65,69حوراء عبد الكريم جاسم20

األول65,68ديانة عادل مردان21

األول65,26دنيا ماجد هاني22

األول64,98رواء حمودي محسن23

األول64,93رسل علي ياسر 24

األول64,75نبأ حبيب مفتاح جاسم25

األول64,63حوراء سعود عودة26

األول64,61نادية توفيق عيسى سلمان27

األول64,16ميثم عبد االمير حاجم حسن28

األول63,73رفاه عبد اإلله حسن29
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األول63,52صفا عبد القادر عبد الكريم30

األول63,05دعاء حامد ياسين31

األول63,47ضحى نعمة عبد السالم32

األول62,98فاطمة عبد الجبار حسين علي33

األول62,96علي جاسم عبد الزهرة34

األول62,93فادية شاكر حمد35

األول62,90حسن فالح مهدي 36

األول62,61دعاء أحمد خضير37

األول62,54آيات يحيى بشارة38

األول62,50حيدر عبد الكريم سعيد موسى39

األول62,37زهراء حسن كاظم40

األول62زهراء ياسر رخيص41

األول61,73شيماء شعالن سلمان42

األول61,70زينب عباس عبد هللا43

األول61,27ازل جواد عبد الكاظم عبد الحسين 44

األول61,20ايمان ناصر عبد الرزاق45

األول60,86زهراء ميثم جواد46

األول60,75هالة حبيب ثامر47

األول60,69ايمان مطشر عبد الحافظ48

األول60,33حسن رحيم حاجم49

األول60,17ايمان حميد مجيد50

األول59,87ضحى ياسين يونس51

األول59,81ايالف سعد عباس52

األول59,73خنساء محمد خلف53

األول59,56علي خضير روضان54

األول59,52آمنة محمود احمد 55

األول59,52مسلم عبد الكاظم عبد علي ناجي56

األول59,45حيدر جميل عوض 57

األول59,33سحر قابل سبتي58

األول58,69عقيل كاظم مهاوش59

األول58,58ياسر محسن كاظم60

األول58,4بتول حمزة عبد العباس61
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األول58,13سالم خضير بدر62

األول58,03تحسين حنين جاسم63

األول57,97محمد صيهود مظلوم جابر64

األول57,88باشة قاسم عبد الزهرة65

األول57,55سناء جواد عباس66

األول57,48حسام احمد علي67

األول53,94ميثم حسن عبد الزهرة68

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: اللغة االنكليزية

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول81,71ضحى محمد صالح مهدي1

األول81,34نعمت اهللا ناصر فارس2

األول71,87هاله علوان حساني3

األول70,00حسن محمد رسن4

األول69,99مريم مسلم حسن5

األول66,30اسالم عبد الحسن سلمان6

األول64,99ابرار عادل منصور7

األول64,93سالي ثائر ابراهيم8

األول63,28عبد اهللا منتصر عبد النبي9

األول62,27اسراء محمد فنجان10

األول62,90صابرين مالك جبر11

األول61,30ايات قيس حاتم12

األول61,21نادية مصطفى سبتي13

األول60,44حميد زيد حميد14

األول59,79زهراء نجم جياد15

األول58,19احسان زكي يحيى 16
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األول57,99زينب عبد الجليل سلمان17

األول57,27زينة حامد جميل18

األول56,54فاطمة ماجد رشاد19

األول56,51رسل راضي حسن20

األول55,66سميه شاكر عباس21

األول54,52ابتهال عبد الكريم مردان22

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: التاريخ

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول82.8تغريد خشان فالح1

األول74.35نجالء صالح ياسين2

األول72.99علي محمد جابر3

األول72.99ازهار جري حمد4

األول72.37صالح ابراهيم فاضل5

األول71.03امال جري جادر6

األول70.93باسم علوان حسين7

األول70.89هديل عماد نجم8

األول70.71هناء فاضل كاظم9

األول70.61فالح حسن عاتي10

األول68.24انوار عبد هللا احمد11

األول67.93شهد يوسف حميد12

األول67.6بينات عامر مشحوت13

األول66.87زينب مهدي عبد النبي14

األول66.82هدى وليد جار هللا 15

األول66.01ميساء مصطفى عبد الخالق16

األول65.88عقيل عبد الكريم مطر17

األول65.54سجى عارف نومي18
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األول64.36رحاب اياد ذيبان19

األول64.36شيماء ميثم خزعل20

األول63.98اشجان استبرق خليل21

األول63.69زينب قصي جعفر22

األول63.33رقية حسن دشر23

األول63.14هبة احمد مصطفى24

األول62.35زمن ثائر صبري25

األول61.85حسن عبد علي عبد 26

األول60.17هبه مشعل كاطع27

األول59.77ظاهر عبد الحسن حربي28

األول59.6زينب عدنان رحيم29

األول59.42مروة عبد الرضا دخيل30

األول58.96سلوى ثامر جالب31

األول58.94نورا احمد عبد اللطيف32

األول58.92زينب عبدالحسين خلف33

األول58.67علي رياض محمد34

األول58.41زينب سالم محمود35

األول58.31ايمان زوري طاهر36

األول57.97بان كمال خليل37

األول56.41روز اصف صالح38

األول55.21علي عزيز سلمان39

األول54.45عبد هللا توفيق محمود40

األول53.28زهراء خلف موسى41

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: الجغرافية

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول78.81رهام سمير عبدالساده كيطان1
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األول78.81رهام سمير عبدالساده كيطان1

األول76.45مروه عبد المطلب عباس حسين2

األول75.24رواء حيدر الزم عبداهللا3

األول75.06ايمان عدنان ثويني ابراهيم4

األول74.17ابرار عبد الرضا كريم حمد5

األول73.59ايناس نعمان عبدالرزاق محمد6

األول71.87محمد حسن جادر فنجان7

األول71.56منال خضير حسن عطية8

األول71.51مها عيسى عبدالرضا عبود9

األول70.84هدى ماهر ضعيف حنيان10

األول70.61نور عبدالواحد حسين حزام11

األول70.35زهور سامي طاهر محمد12

األول70.19ناطق هاشم ياسر حامد13

األول69.97بتول فالح حسن خلف14

األول69.38نوال سامي عبيد عبيد15

األول69.32خوله علي عبد المحسن فرحان16

األول69.14غفران راشد جالب حميد17

األول69.12سارة فرحان خليفة سالم18

األول69.10زهراء خالد زيد خليل19

األول68.85ايمان راضي حسين خلف20

األول68.65مريم علي حسين ثامر21

األول68.64حنين هادي مطرود داري22

األول68.41زهراء احمد عبدالقادر عساف23

األول68.24فاطمه نعمه ياسين علي24

األول67.87نوار عبدالجبار يوسف مطلك25

األول67.68حنين عبدالكريم عيسى سالم26

األول66.99رواء  فتحي  محسن عبداهللا27

األول66.76علي حنون شرهان صابط28

األول66.57ندى مكي عوده تركي29

األول66.11مسار مؤيد مسلم اسماعيل30

األول66.08رسل مصطفى عجمان سعدون31

األول66.02عباس خيطان حافظ نعيم32
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األول65.98عبير يوسف حمزه عباس33

احمد ملحي عبد الجواد عبد34
الحسين

األول65.47

األول65.14محمد علي سعيد مظلوم35

األول65بدور جبار قاسم عودة36

األول64.72حنان حسن طاهر محمد37

األول64.33عذراء فاضل صالح نايف38

األول64.31مشاعل عجيل عباس غافل39

األول64.26محمد طارق رئيس عاتي40

األول64.15احمد ساجد هاشم جيجان41

األول63.90شيماء عباس سيد سعد42

األول63.78بسام عباس بريسم سالم43

األول63.58امير ناصر دفيف جودة44

األول63.43هاله هادي جابر جاسم45

األول63.35احمد صالح عبد الحسن شناوة46

األول63.21جميله جوده راشد عبداهللا47

األول62.80زهراء عبدالصاحب رمضان محمد48

األول62.36هبه سلمان ثاني راضي49

األول62.17علي مهدي حسن حمزة50

األول62.11وليد عواد خيون دالس51

األول62.11سليم غالب صباح رسيرس52

األول62.06ازهار فيصل عبداهللا طعمة53

األول61.96اسعد هاشم حسن راضي54

األول61.81منير سمير شكبان عوفي55

األول61.81هبه عبد الكريم محمد عودة56

األول61.77علي عبداهللا شنان مهوس57

األول61.50وسام راضي جاسم محمد58

األول61علي طالب محيسن راضي59

األول60.60دينا ناصر كاظم ناصر60

األول60.59حسين علي حسين سلمان61

األول60.45ليث جالب سعد عبداهللا62

األول60.25محمد عبدالساده فزيع جابر63

األول60.20حيدر ناصر حسين علي
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األول60.20حيدر ناصر حسين علي64

األول60.11احمد ياسين حميد عبيد65

األول60.11صبا اسماعيل خيون وادي66

األول59.94احمد علي نجم عبد67

األول59.72حمد شعيبث جاسم صبر68

األول58.70جاسم حميد جاسم عراك69

األول57.55ستار جبار حسن كريم70

األول53.44مها عبدالرزاق خلف خضير71

األول52.55زينب سلمان عبود 72

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: المكتبات

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول80,80هبة بداي برهان هديهد1

األول76,47مروان محمد عبيد عواد 2

األول72,49محمد صدام عبد السادة بدر3

األول68,34زينب موفق لوصي عبد4

األول67,37مريم سامي محمود علي5

األول66,54سهى صبيح حسين حافظ6

األول63,39شيماء هادي احمد خلف7

األول63,02كفاية إسماعيل فالح حسين8

األول62,80ساجد حميد كاظم مصبح9

األول62,13ايه ظاهر سلمان مزعل 10

األول60,22زينب حسن فيصل عمير11
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الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: الفلسفة

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول83,04ياسر عبد الباسط سلطان موسى1

األول82,14رسل شهاب احمد شباط2

األول82,13سارة هاشم عبد هللا عبد الحسن3

األول81,67رسل عبد الستار عبد الحسين جاسم4

األول81,46غفران علي محمد عبطان5

األول80,06منتظر كريم قاسم مزعل6

األول79,96مريم عزيز حنتوش جياد7

األول78,74سارة يعقوب يوسف راضي8

األول78,04ايمان رحم عفلوك جابر9

األول77,08سارة سعد مطر سلمان10

األول75,94جنان رجاء خليل عيدان11

األول75,09مواهب داخل داود مغامس12

األول73,92سارة حسن علوان نسير13

األول73,34ابراهيم عبد السالم إسماعيل مسلم14

األول70,09مروان عمر فاخر خلف15

األول69.76ضفاف كامل عبد علي عبود16

األول69,38سارة عماد بريسم فرج17

األول68,91وئام داود سلمان داود18

األول68,69هبة عبد الكريم غافل جبر19

األول68,23علي فاضل عبد الزهرة عبد علي20

األول68,08هيام محمد جاسم عبود21

األول67,51هدى مهدي محمد صالح22

األول67,43عايدة مقبل عبد الرزاق عبد السيد23

األول67,28حمد عبد هللا زغير عسل24

األول66,32احمد بشير هاشم إبراهيم25
65,80سرى عارف إبراهيم يوسف26
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األول
األول64,90حيدر جواد كاظم حسن27

األول63,05عماد عبد الحسين صفر محمد28
األول62,26نجاة نجم جابر خليفة29
األول61,43منتظر كاظم إسماعيل عبد30
األول61,02نوافل جليل شالكه علي31
األول58,40بتول صادق معتوق جاسم32

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: الترجمة

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول92.29تبارك رعد محمود عبد1

األول84.22جليل داشر مونس مشرف2

األول82.60منى حمد غبيش غضيب3

األول78.27عبد هللا علي حسين علي4

األول77.97حسن سامي عبد الهادي عبد الجبار5

األول75.11آيات رعد عبد الجبار جدال6

األول74.01سحر يحيى أحمد نعمان7

األول74نور نجم عبد هللا خليل8

األول73.07عبير كاظم حمزة عباس9

األول72.94علي صباح عابر هدار10

األول72.36زينب عبود ابراهيم عبود11

األول70.73هية جليل قاسم محمد12

األول70.46هيام ناظم عباس نجم13

األول69.98طارق أنور صبري عطية14

األول68.93علي رعد خالوي روحي15

األول68.55اجنادين محمد عطية نصار16

األول17
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األول68.38زينب جواد كاظم محسن17

األول68.29سماح عبد الرضيع مهدي نجم 18

األول68.06فدوى هاشم كاطع الزم19

األول67.98هبه عبود محمد علي20
األول67.96بتول حارث عبد النبي خلف21
األول66.51زينب جاسم محمد صبار22
األول65.42مجيد فوزي عبد المجيد ناصر23
األول64.74محمد عبد الجبار مخلف عوده24
األول64.69امجد سالم نعيم عبيد25
األول64.39ندى عدنان ناصر صالح26
األول64.25شهد عبد األمير عبود ناصر27
األول64.20نور محمد حسن جميل 28
األول63.29هيام ناصر عبد العزيز عبود29
األول63.04زين العابدين عمر عبد العزيز 30
األول62.87فاطمة علي مانع غضب31
األول62.77مروة عباس جميل عطيه32
األول61.55لينة رفعت عبد هللا 33
األول61.32نيران عزت كريم ربيع34
األول61.03سارة عدنان عبد حنون35
األول60.89ازهار عباس سالم علي36
األول60.85زينب عبد الرضا محسن حسن37
األول60.61مها عادل عبد الرزاق فياض38
األول60.59وعد طاهر منصور وادي39
األول60.23عهد عيسى ياسين حسين40
األول59.85رواء علي عبود ناصر41
األول59.40عمر ذياب عذيب غبيش42
األول58.89منى محمد عبد المحسن سعود43
األول58.68سجى عادل فادغ شلتاغ44
األول58.59فاطمة مجيد خير هللا عبد هللا45
األول58.32احمد فريد نعيم فرحان46
األول58.11نور الهدى حسن صالح فالح47
األول57.99ضحى حامد عبد النبي معارج48
57.95اسراء قاسم عطية رسن49



۲۰۱٦ /٦/ ۱ خريجي كلية االداب 20152014

file:///D:/march2013/yearart20142015.htm 13/35

األول
األول56.73نور جواد كاظم فالح50
األول56.67زهراء محمد فاضل كرار51
األول56.48علي مجيد حطاب حسن52
األول55.94سجى عبد الكريم جودي53
األول54.98هافان نعمان سليم عودة54

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: اللغة العربية

الدراسة: المسائي                                                                                                        الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/ 17059في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول86.10عذراء نجم احمد عبد الرسول1

األول56.34شيماء حمد احمد2

األول55.57حسن مغماس يوسف3

األول54.98ايمان قاسم ارحيم4

األول53.52ضحى فائق كاظم5

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: اللغة االنكليزية

الدراسة: المسائي                                                                                                         الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/ 17059في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول77,42علي عبد الكريم عبد الزهرة1

األول76,13عامر عبد السادة عبد الرضا2

األول71,87احمد عبد الكريم كاظم3

األول70,91زينب عبد الجبار علي4

األول69,44ابوذر عمر عبد العزيز5
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األول69,44ابوذر عمر عبد العزيز5

األول67,8زينب عبد السجاد جليل6

األول66,52رسالة يوسف ابراهيم7
األول66,27غيث ناصر يعقوب8
األول65,90صباح رحيم حلو9
األول64,61تهاني عبد الكريم عبد اهللا10
األول64,46سارة عقيل عبد الصادق11
األول62,68منى ناصر حسن12
األول62,04عادل هاشم علي13
األول60,62فيصل هاشم حسين14
األول59,72حنان عيسى يوسف15
األول58,35عصام هالل حسن16
األول58,33رمزي محمد سعيد17
األول56,10علي فهد سعد18

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: التاريخ

الدراسة: المسائي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول56.51اسراء قاسم لطيف1

األول55.18ازهر عبد الكريم دواي2

األول54.99ود جميل صدام صجم3

األول54.11آيات هشام عبد القادر4

األول53.97ضحى صكبان خضير5

األول52.39حسن خليل خير اهللا6
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الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: المكتبات

الدراسة: المسائي                                                                                                        الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول76,34حامد حميد عبود1

 

الجامعة: البصرة                                                الكلية: اآلداب                                         القسم: الترجمة

الدراسة: المسائي                                                                                                         الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/17059 في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول88.61رزان ابراهيم صويح سيد1

األول85.18علي سعدون جاسم حسين2

األول80.24نصار فاخر باقر طاهر3

األول77.51سالم حسين نعيم داود4

األول77.09منى خليل مطشر طارش5

األول76.93طارق عمران سكر حبيب6

األول76.92عبد الهادي كاظم معلة حسين7

األول75.80زينب جبر عبيد سجير8

األول75.03فراس عبد الجليل قاسم ياسين9

األول72.13رفعت عبد االمير سلمان حسن10

األول71.98هند خالد كتاب كساب11

أماني عبد الغفار عبد الصمد عبد12
اهللا

األول71.89

األول71.82رنين عبد اهللا رسن ابراهيم13

األول70.48مفيد حبيب وطبان عباس14

األول70.44كرار كريم عبد مزيد15

األول70.04شهد محسن خالد محسن16
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األول70.04شهد محسن خالد محسن16

األول69.79وفاء عبد القادر عبد اهللا جعفر17

األول67.62فاطمة رعد خزعل لطيف18

األول67.59علي احسان عبد الصاحب محسن19

األول67.59عادل كامل خضير حسن20

األول67.47عداي عبد علي دويلي جبارة21

األول66.85ميسر جياد كاظم عيسى22

األول66.60محمد طارق محمد ياسين23

مصطفى عبد اللطيف عبادي24
سهيل

األول66.05

األول65.78همام مهدي طاهر جاسم25

األول65.21جاسم جبار سكر ابو سمر26

األول64.80أيمن محسن يوسف ابراهيم27

األول64.66منتصر متعب كالص عباس28

األول64.61منتظر حسين علي محسن29

األول64.60ساره سعد عبد نغيمش30

األول64.50هادي هاشم هادي مساعد31

األول63.63وليد عبد الباقي ناصر فالح32

األول62.97حيدر محسن قاسم محمد33

األول62.24كرار علي سلطان عبد النبي34

األول62.06مريم قاسم وناس الفي35

األول61.97وداد كريم وهاب عبيل36

األول61.06زينب عبد اهللا بداح صفوك37

األول60.59حسين جبار حسين جبار38

األول60.57علي عزيز خريخش شناوة39

األول58.60هبة يحيى علي محمد40

األول58.44بهاء جاسم محمد منصور41

األول55.36حسين حمدي صالح شنيار42

 

الجامعة: البصرة                                        الكلية: االداب/ الدراسات التاريخية                       
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الجامعة: البصرة                                        الكلية: االداب/ الدراسات التاريخية                       

الدراسة: الصباحية                                                                                                        الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي:3/13/17059   في 15/7/2015      اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

األول65.60ريمان عباس مكي حسين  1

األول61.63إبراهيم رمضان عبد الواحد احمد2

األول58.86سهى سلمان مطشر محمد3

األول58.11نادين عباس محمد مهدي4

األول57.91احالم محمد قاسم ثجيل 5

األول56.7صفا هاني احمد عبد اهللا6

األول56.40نورس رعد جدوع راهي7

األول55.08احمد ذياب خلف معال8

األول54.78زين العابدين طاهر لفتة محمود9

األول54.33امجد اسكندر جليل حسين10
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: اللغة العربية



۲۰۱٦ /٦/ ۱ خريجي كلية االداب 20152014

file:///D:/march2013/yearart20142015.htm 19/35

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني64,64آيات حمد يوسف1

الثاني64,51مروة عبود حسن 2

الثاني62,97اسيل كاظم كطامي3

الثاني62,55منى ماجد محمد4

الثاني61,63طيف ظافر عبد الحميد 5

الثاني60,69عبير هيثم محسن6

الثاني60,54دينا سعدون عبد الكاظم7

الثاني60,31ابتهال حسين هدار8

الثاني59,65نور عقيل مسلم9

الثاني58,48لبنى محسن طالب10

الثاني57,95سحر عبد الكريم نعمه11

الثاني57,91رسل فالح مصيوي12

الثاني57,74خديجة علي صالح13

الثاني57,45فاطمة علي حسين14

الثاني56,87زينب عباس يعقوب15

الثاني56,76محمد صادق مهدي 16

الثاني56,33اسراء فاضل خضير17

الثاني56,27آيات حسن محمد علي18

الثاني56,25وفاء مصطفى كمال19

الثاني56,24حيدر علي فيصل20

الثاني55,96نورس مؤيد 21

الثاني55,71نور علي شذر22

الثاني54,81انعام موسى عبد الحسن23

الثاني54,81علي كاظم عاتي24

الثاني54,16زينب فاضل محمود25

الثاني53,98حسين عبد الوهاب داحس26

الثاني53,72رافد ابراهيم نعيم27

الثاني53,44زهراء صالح احمد28

الثاني52,98دعاء كريم سوادي29
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم:اللغة االنكليزية

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني68,70رنده رياض مذياب1

الثاني61,40ريام عبد الكريم عبد العالي2

الثاني61,20حنين مكي هاشم3

الثاني60,94شهد كريم حيدر4

الثاني60,36زهراء محمد عبد الكريم5

الثاني59,29زينب قاسم محمد6

الثاني58,97حنين عبد الرحيم محمد7

الثاني58,06احمد مظفر عبود8

الثاني57,26فاطمه موسى هوار9

الثاني57,14منى عبد المنعم حسين10

الثاني56,23هدى محمد حنون11

الثاني56,21ساره قحطان عبد اللطيف12

الثاني56,09هبه هاني عبد الزهرة13

الثاني55,44زينب محمد زوير14

الثاني54,68نوفل سلمان داود15

الثاني54,34حمزه زويد كاظم16

الثاني54,22ريهام كاظم ظاهر17

الثاني54,12ريام جمال محمد18

الثاني53,66انتظار داود سلمان19

الثاني53,37دعاء حارث عبد النبي20

الثاني52,61هدى عبد الجبار امين21
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: االتاريخ

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني68,04رسل محمد مشلوش داغر1

الثاني64,4بتول صباح عبد علي2

الثاني63,39ثراء جواد كاظم3

الثاني61,8وفاء علي عامر علك4

الثاني61,65دعاء عبد الزهرة عبد الصاحب5

الثاني61,41االء عادل عبد الحي6

الثاني60,47لطيف علي عبد العباس  مغامس7

الثاني60,4هبه علي شاتول حنون8

الثاني60,28ياسمين اياد بدر علي9

الثاني60,19عبد هللا غازي حسن ناصر10

الثاني59,63هبه رعد حامد هبر11

الثاني59,1صفاء عبد الجليل خشان حاجم12

الثاني58,97دعاء جاسم محمد13

الثاني58,9ابتهال محسن محمد14

الثاني58,62علي امين جري حميد15

الثاني58,60سحر صالح مهدي حسن16

الثاني58,46سجد احمد فرحان جابر17

الثاني58,35غسان كاظم هبد الكريم محمد18

الثاني58,3حبيب نعيم مكي19

الثاني58,24ماجد شعبان عبد الحسين20

الثاني58,2هند عبد الحسن كاظم عدنان21

الثاني58,17ثامر علوان غالي قادر22

الثاني57,71سماء قيصر ضمد علوان23

الثاني57,38منى مصطفى عبود علي24

الثاني57,06حيدر محمود خلف عبد الحي25
57,02مقداد احمد ناصر شداد
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الثاني26

الثاني56,78امين عبد الزهرة شيري27

الثاني56,75احمد محمد مردان28

الثاني56,56سالم وصفي فندوس29

الثاني56,38بالسم ناصر وهيب حبيب30

الثاني56,21رانيا فاضل شرهان31

الثاني55,75ورود عبد الرحيم حسن32

الثاني55,73شبيب ازهر منصور عبد الكريم33

الثاني55,62زينب عبد الكاظم كصاد34

الثاني55,6ذو الفقار خلف علي35

الثاني55,31نور سالم نعمة طاهر36

الثاني55,01عبد هللا ماجد عبد الرحيم37

الثاني54,05بشرى حمد حسين38

الثاني53,94سارة احمد حريجة يوسف39

الثاني53,86ايناس ماجد ياسر40

الثاني52,64جالل محمد محسن41

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: الجغرافية

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني67سجى مهدي يوسف يعقوب1

الثاني63,70زهراء عبود علي حسن2

الثاني63,37خديجه هاشم جاسم حسين3

الثاني63,07ذكاء غركان جري عبدالرسول4

الثاني61,99دعاء سالم فرج حاجم5

الثاني61,96ضياء دباي رمل فرج6

الثاني61,92نور نصيف عبدالستار رشيد7

الثاني61,63هديل عبدالمنعم عبد الكريم 8
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الثاني61,51اسراء عارف علي محسن9

الثاني61,42زينه علي حسين محمد10

الثاني60,57سجى مهدي يوسف يعقوب11

الثاني60,43زهراء عبود علي حسن12

الثاني59,77خديجه هاشم جاسم حسين13

الثاني59,55ذكاء غركان جري عبدالرسول14

الثاني58,79دعاء سالم فرج حاجم15

الثاني58,57ضياء دباي رمل فرج16

الثاني58,16نور نصيف عبدالستار رشيد17

الثاني58,16هديل عبدالمنعم عبد الكريم 18

الثاني57,94اسراء عارف علي محسن19

الثاني57,58زينه علي حسين محمد20

الثاني57,55سجاد ثجيل شايع عسكر21

الثاني57,53حيدر صباح داود سلطان22

الثاني57,46خالد بردان حسن هادي23

الثاني57,18جعفر ديوان طعيمه خالوي24

الثاني56,97عبد الرحمن صالح علوان25

الثاني56,91عالء حسين عباس عطية26

الثاني56,87رفيف عدنان محمود عيسى27

الثاني56,85اسراء عبدالرحمن ابراهيم كاظم28

الثاني56,63احمد عبدالغفور داود عبداهللا29

الثاني56,27هادي عدنان قاسم شيال30

الثاني56,24ايالف عبدالستار جبار عباس31

الثاني56,18زينب عباس احمد عبداهللا32

الثاني56,11غفران عبد فرج مطلب33

الثاني55,82حسين علي دينار حسين 34

الثاني55,42هادي توفيق هادي حمادي35
الثاني55,17حيدر سالم حبيب عبداهللا36
الثاني54,40احمد جاسم محمد عبد احمد37
الثاني54,21منتظر حسين حسن بدن38
الثاني53,73عمر كاظم جمعه محمد39
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: المكتبات

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني61,28نبأ فالح محمد زغير1

الثاني61,13والء عيسى غضبان عيسى 2

الثاني60,63نور كريم ابراهيم3

الثاني59,07مقبل عبد علي ابراهيم4

الثاني58,87مهدي كريم كاظم 5

الثاني58,08محمد علي ذياب شريف6

الثاني56,11حنين عبد االمير سبتي7

الثاني56,10نسرين ضياء قاسم محمد8

الثاني54,93مشاري كاظم نفه9

الثاني54,48عادل فليح فرهود10

الثاني54,38انسام عبدالسالم داود سلمان 11

الثاني54,03االء محسن خلف جلوب12

الثاني52,84فؤاد مجيد عواد13

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: الفلسفة

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني62,93حيدر حافظ وادي زاير1

الثاني61,66رفل علي مهلهل جميل2

الثاني61,37احمد سليم فليح جاسم3
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الثاني60,81دعاء عواد محمد عبد الرزاق4

الثاني59,33امل إسماعيل محمد خضير5

الثاني59,27ندى سليمان سلطان حاجم6

الثاني59,03رشوان احمد عبد الحسن 7

الثاني58,16علي حسين نتيش  شهاب8

الثاني57,72زهراء رعد كامل حميد9

الثاني57,38ضحى احمد عبد الكريم 10

الثاني55,65رؤى عزيز عبد الرزاق 11
الثاني52,71فادية حميد سالم كاظم12

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: الترجمة

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني72,57رؤى سعدي وهيب1

الثاني67,79محمد محمود حسين2

الثاني66,3تمارة فالح حسن3

الثاني63,85زهراء عبد الباري علي4

الثاني62,22االء عبد الجبار راضي5

الثاني61,21باقر حسين طبك6

الثاني60,41سارة محمد عبود محمد7

الثاني59,68فرح علي عبد الحافظ8

الثاني59,52هدير سعد علي محمد9

الثاني59,3اشواق عبد الرحمن اسماعيل10

الثاني58,61عذراء رياض حسن11

الثاني57,77حسن نعيم حريجة12

الثاني57,75سباء سالم عودة13

الثاني57,62ميامين محمد صدام14

الثاني57,55حامد صالح حسن15
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الثاني57,51فاطمة عجالن موسى16

الثاني57,27مصطفى فالح ميري17

الثاني57,26احمد عبد الوهاب عبد الرزاق18

الثاني57,12عطاف راسم محمد19

الثاني56,84الهام ناصر فالح20

الثاني56,53ازل عبد علي فليح21

الثاني56,53عالء حسين عبد الواحد22

الثاني56,35سارة نعيم فرج23

الثاني55,73مصطفى محمد مطر24

الثاني55,66نغم كاظم جاسم25

الثاني55,57محمود علي حسين26

الثاني55,33مصعب محمد ثامر27

الثاني54,81ميسم ستار جبار28

الثاني54,7نور رجاء خليل29

الثاني54,03كرار محمد جواد30

الثاني53,58علي جاسم محمد31

الثاني53,12مسلم علي فزع32

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                             القسم: اللغة العربية

الدراسة: المسائية                                                                                                             الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016            اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني60,04زينب كاظم رسن1

الثاني59,69سجى عباس فاخر2

الثاني56,60عبد العزيز عدنان ياسين3

الثاني54,90باسم ناصر حسين4

الثاني53,98فاطمة عقيل عبد السالم5
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                         القسم: اللغة االنكليزية

الدراسة: المسائية                                                                                                         الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016         اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني66,43ايمان عقيل عبدهللا1

الثاني64,34خالد هاشم ناصر2

الثاني63,73صفاء عبد الرحيم عبد سبهان3

الثاني60,70ماهر اياد كاظم4

الثاني60,53اسامه فالح حسن5

الثاني60,30ناطق عدنان عبد الصاحب6

الثاني60,23حسين عبد الزهره شمخي7

الثاني59,99علي واشي عوده8

الثاني59,41حسين قاسم عبد مطلك9

الثاني59,12محمد سالم عبد هللا10

الثاني59,05لينا سمير عمران11

الثاني57,54حبيب طاهر حبيب12

الثاني57,43زهراء شاكر محمود13

الثاني56,98شهرزاد طعان ريكان14

الثاني56,66علي شاكر عباس15

الثاني56,51حنين شاكر محمود16

الثاني56,13كاظم جواد كاظم17

الثاني55,83االء جاسم محسن18

الثاني54,97علي عدنان حسين19

الثاني54,35محمود خرنوب الزم20

الثاني54,07زياد طارق عزيز21

الثاني54,03خضير كاظم خضير22

الثاني53,43علي عبد الحسين سعد23
52,90هبه حبيب شلتاغ
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الثاني24

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                         القسم: التاريخ

الدراسة: المسائية                                                                                                         الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني59,09نجالء قاسم مريهج1

الثاني54,55معتز نوري حميد2

الثاني54,27علي وداد عبد الواحد3

الثاني52,56عالء حامد صالح4

الثاني52,18محمود عبد الغفار عبد الصمد5

الثاني51,76شيماء كاظم دينار 6

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                         القسم: الجغرافية

الدراسة: المسائية                                                                                                         الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني55,09هدى راجح صابر عبود1

الثاني54,73زينب علي خضير 2
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                         القسم: المكتبات

الدراسة: المسائية                                                                                                        الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني55,54خالد نجيب مهودر1

الثاني53,88نهاية جبارة قاسم2

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: الترجمة

الدراسة: المسائية                                                                                                      الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/1501 في 19/1/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

الثاني73,38علي عبد اهللا رهيف صالح1

الثاني64,79مصطفى كاظم عبود رحيم2

الثاني64,32علي عدنان شاكر محمود3

حيدر عبد الكريم عبد الرزاق عبد4
الكريم

الثاني62,05

الثاني61,65بهاء الدين عبد السالم عبدالرسول5

الثاني61,17حسين علي حنش خلف6

الثاني60,81بسام كامل محمد7

الثاني58,92محمد عبد الخضر راضي8

الثاني58,60سّراء فخري عاتي صالح9

الثاني56,50محمد  رحيم زغير10

الثاني55,84محمد قاسم كاوش فرطوس11

الثاني55,78علي هشام عبد العباس محمد12

الثاني55,73إيالف هالل حسن بدر13

الثاني55,39محمد جبار فرحان حسين14

الثاني55,24هدى عبد الرضا أمين محمد15

الثاني55,09علي نوري علي عبدالحسين16

الثاني54,95زيد عالء محمد تايه17
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الثاني54,95زيد عالء محمد تايه17

الثاني54,63حسين عبد االمام عبود سلمان18

الثاني53,35نواف ناظم عبد الرزاق مهدي19
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: اللغة العربية
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الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5184 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48

الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي55,83أحمد محمود جبر1

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: اللغة االنكليزية

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5184 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي58,79محمد رجاء خليل1

التكميلي57,29هدى عبد الكاظم بدور2

التكميلي56,67دعاء سعيد محمود3

التكميلي55,08سوسن جبار طابور4

التكميلي54,71رشا ستار كاظم5

التكميلي54,14مالك امير عبد الوهاب6

التكميلي53,36نور عقيل حسن7

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: التاريخ

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي61,68احالم علوان سلمان1

التكميلي59,72كفاية شهاب احمد2

التكميلي58,28نجالء عبد الكريم خضر3

التكميلي53,97مروة سالم لعيبي4

التكميلي53,49توفيق احمد جابر5
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: الجغرافية

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي53,70حيدر كاظم عبيد سالم1

التكميلي52,60سجى علي جليل جبر2

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: الفلسفة

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي52,04صبا عامر خضير1

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: الترجمة

الدراسة: الصباحي                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي57,02احمد محمد عريبي1

التكميلي54,96حيدر حبيب عودة2

التكميلي54,92طيبة عبد المطلب عبد الرضا3
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الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: اللغة العربية

الدراسة: المسائية                                                                                                        الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي54,89احمد اسعد عبد القادر 1

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: اللغة االنكليزية

الدراسة: المسائية                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي60,37حيدر الفي مرزوق1

التكميلي59,14حيدر كريم حاجم2

التكميلي55,70ندى جاسم حمادي3

التكميلي55,60بنين علي عبداالمير4

التكميلي55,19نعمات كارم محمود5

التكميلي54,22انمار عدنان وادي6

التكميلي53,51رنا قصي عبد الصاحب7

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: التاريخ

الدراسة: المسائية                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي54,5مريم جمعة فرحان 1
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التكميلي53,93فاطمة عبد الكريم حنتوش2

التكميلي51,76فهد عبد الدايم انس3

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: جغرافية

الدراسة: المسائية                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي53,72فاضل عباس موسى يوسف1

 

الجامعة: البصرة                                                 الكلية: اآلداب                                       القسم: ترجمة

الدراسة: المسائية                                                                                                       الشهادة: بكالوريوس

سنة التخرج: 20152014      رقم وتاريخ األمر الجامعي: 3/13/5148 في 18/2/2016        اسم دورة التخرج:48
الدور الذي تخرج منهالمعدلاسم الطالب الثالثيت

التكميلي56,50محمد رحيم زغير1


