
الى  2009/2010الدراسي الطلبة الثالثة األوائل على قسم المعلومات والمكتبات من العام 

 للدراسات الصباحية 2015/2016

 

 التقدير المعدل االسم ةالسنة الدراسي

 جيد جدا 81,20 رسل جاسم فليح  2009/2010

 جيد  78,63 وجدان ثابت كضيب 

 جيد 73,76 عباس عبد الجليل عباس

 امتياز 92,99 منتهى عبد الكاظم محمد 2010/2011

 جيد جدا 81,62 افراح محيسن كاظم

 جيد 79,73 نور مجيد علي

 جيد جدا 87,89 نور صباح حسين 2011/2012

 جيد جدا 83,32 خالده جمال فرج

 جيد جدا 80,30 شيماء داود سلمان

 جيد جدا 88,10 احمد عيدان محمد 2012/2013

 جيد جدا 83,46 نور قاسم صكر

 جيد جدا 80,74 عذراء عبد الحسين جبر

 جيد 77,52 اسراء حسن خلف 2013/2014

 جيد 77,48 صفا عبد االله احمد

 جيد 74,68 هايده فالح حسين

 جيد جدا 87,42 مجيد خالد وحيد 2014/20150

 جيد جدا 84,44 سعاد كاظم الزم

 جيد جدا 81,87 عبد هللا جعفر شاكر

 امتياز 94,53 مهند قيس عبد العزيز 2015/2016

 جيد جدا 84,84 هاجر كريم كاظم

 جيد جدا                                   84,01 ستار جبار رحيم
 



الى  2009/2010الدراسي الطلبة الثالثة األوائل على قسم المعلومات والمكتبات من العام 

 مسائيةللدراسات ال 2015/2016

 

 التقدير المعدل االسم السنة الدراسية

 جيد جدا 87.32 بثينة حميد عبدهللا   2009/2010

 جيد جدا 85.37 سراب امير يوسف 

 جيد جدا 82.97 رين رحيم ولي يش

 جيد جدا 86.57 انعام كاظم حسن 2010/2011

 جيد جدا 82.68 هدى حميد محمود 

جداجيد  81.82  ينادية يوسف مت  

 امتياز 90.4 ياسمين مجيد عبدالحميد  2011/2012

 جيد جدا 86.93 وفاء رعد عدوان 

 جيد جدا 82.24 نور محمد قاسم حسن

 جيد جدا 83.94 جمال عبد المجيد عبدالكريم 2012/2013

 جيد جدا 80.29 نور رحمن محسن 

 متوسط 69.98 صفاء حمود عليوي

 متوسط 64.08 هللااثير صبيح جار  2013/2014

 متوسط 61.74 ليث عدنان شهاب 

 مقبول 58.70 حيدر فاضل قاسم

 جيد جدا 88.91 صابرين علي رجب  2014/20150

 جيد جدا 80.12 دعاء علي هامل علي 

 جيد 74.32 شيماء اكرم عثمان 

 جيد جدا 86.63 فالح حسن راهي  2015/2016

 جداجيد  82.92 عمرو وميض عبدالوهاب 

 جيد 79.65 بسعاد غركان كاظم عبيد
 



 

سجل الخرجين 

الدراسات الصباحية 

من العام 

1994/1995 


