
 الدراسات العليا                                    وزارة التعليم العالي والبحث العلمّي                               

 لغة عربية رائق تدريسطماجستير                          امعة البصرة                                                 ج        

 2222/ 6/ 22الثالثاء : اليوم والتاريخ                                                                         للبنات كليّة التربية   

                                                                                     قسم اللغة العربية    

                                                                                         

 م2222 -2222للعام الدراسي  ماجستير/ للدراسات العليا االمتحان التنافسيّ استمارة درجات 

 

 درجة االمتحان التنافسي االسم ت
 77 زهراء عباس عبد األمير . 1
 85 أم البنين محمد يوسف .2
 85 نورس جميل ناصر .3
 82 رغد نجم محمود .5
 80 زمن شعبان كاظم .8
 80 زينب عبد الكريم حسن .6
 58 زينب سمير صدام .7
 55 تقى تحسين نعمة .5
 51 غفران حميد قاسم .9

 50 بتول جعفر كاظم .10
 50 زهراء عبد اهلل علي .11
 50 ضحى محمد علي .12
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 م2222 -2222للعام الدراسي  ماجستير/ للدراسات العليا االمتحان التنافسيّ استمارة درجات 

 

 درجة االمتحان التنافسي االسم ت
 76 حنين علي صباح . 1
 75 نور صبيح فاخر .2
 68 شهد فاضل قاسم .3
 85 دعاء رياض نوري .5
 87 شهد عامر راضي .8
 86 دعاء حميد سعدون .6
 81 زينب عبد العباس مهدي .7
 59 هاجر عبد الرسول صوينت .8
 55   فرح عبد العباس عبد الواحد .9

 39 غفران جواد كاظم .10
 38                ميس وليد خلف .11
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 الدراسات العليا                                    وزارة التعليم العالي والبحث العلمّي                               

 لغةتخّصص ماجستير                                 امعة البصرة                                                 ج        

 2222/ 6/ 22الثالثاء : اليوم والتاريخ                                                                         للبنات كليّة التربية   

                                                                                     قسم اللغة العربية    

                                                                                         

 م2222 -2222للعام الدراسي  ماجستير/ للدراسات العليا االمتحان التنافسيّ استمارة درجات 

 

 درجة االمتحان التنافسي االسم ت
 85 فاطمة خير اهلل كاطع . 1
 86 شيماء راضي خلف .2
 81 غدير عماد عبد الواحد .3
 81 كوثر سمير منصور .5
 80 زينب فاضل عباس .8
 59 سارة طه حطاب .6
 57 هدى ضياء يعقوب .7
 55 زينب عبود جوني .5
 53 اهرطفاطمة رحمة  .9

 51 زينب جاسم محمد .10
 39 زهراء ماجد حميد .11
 35 أفراح ظاهر حبيب .12
 35 فاطمة ماجد مزهر .13
  37  زهراء سجاد سعيد .15
 36 وعد ظاهرفاطمة  .18
 38 صفا ستار عباس .16
 33 جمانة مشتاق عبد الرزاق .17
 32 مروة صالح جياد .15
 30 صدى فهد نوري .19
 30 أبرار خالد سبتي .20
 29 زينب عادل مكي .21



 25                دعاء شاكر عبد اهلل .22
 25                نضال مهدي جار اهلل .23
 27                فاطمة صالح حسن .25
 27 غدير رياض ضمد .28
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