
-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

د. نبیل عبد العزیز اسم التدریسي:          الشخصیة                              اسم المادة:    

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    21  22  43    
2. اسراء صالح علي    16  16  32    
3. رنین فالح عكاب    20  20  40    
4. سارة فارس احمد    19  20  39    
5. مكارم حمید مجید    17  17  34    

 

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

د. نبیل عبد العزیز اسم التدریسي:                                      تجریبياسم المادة:    

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    22  24  46    
2. اسراء صالح علي    15  15  30    
3. رنین فالح عكاب    21  21  42    
4. سارة فارس احمد    17  19  36    
5. مكارم حمید مجید    17  18  35    

 

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

غزوان رمضان اسم التدریسي:         علم نفس معرفي    اسم المادة:     

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    24  22  46    
2. اسراء صالح علي    23  20  43    
3. رنین فالح عكاب    25  25  50    
4. سارة فارس احمد    23  20  43    
5. مكارم حمید مجید    21  14  35    
6. سیناء حمید رشید    23  22  45 مقاصة    

 

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

د. زبیدة عباس اسم التدریسي:         فسیولوجياسم المادة:     

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    23  23  46    
2. اسراء صالح علي    22  21  43    
3. رنین فالح عكاب    24  25  49    
4. احمد سارة فارس    20  19  39    



5. مكارم حمید مجید    15  17  32    
 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

م.م. فؤاد حمید مجید اسم التدریسي:           طرائق تدریس       اسم المادة:   

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    24  22  46    
2. اسراء صالح علي    20  20  40    
3. رنین فالح عكاب    24  24  48    
4. سارة فارس احمد    18  17  35    
5. مكارم حمید مجید    20  16  36    
6. سیناء حمید رشید    22  23  45 مقاصة    

 

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

. قیس ذیابم.ماسم التدریسي:          تربیة مقارنة    اسم المادة:    

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    21  23  44    
2. اسراء صالح علي    21  22  43    
3. رنین فالح عكاب    23  24  47    
4. سارة فارس احمد    20  20  40    
5. مكارم حمید مجید    18  20  38    

 

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

د. رائد محمود اسم التدریسي:          االحصاء   اسم المادة:    

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    23  23  46    
2. اسراء صالح علي    22  23  45    
3. رنین فالح عكاب    24  24  48    
4. سارة فارس احمد    22  22  44    
5. مكارم حمید مجید    20  20  40    

 

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

م. م. امنھ علي احمد اسم التدریسي:          ارشاد تربوياسم المادة:    

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    23  22  45    
2. اسراء صالح علي    20  20  40    



3. رنین فالح عكاب    24  24  48    
4. سارة فارس احمد    20  20  40    
5. مكارم حمید مجید    19  17  36    
6. علي غازي    22  21  43 مقاصة    

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

د. محسن مولود اسم التدریسي:          منھج بحث    اسم المادة:    

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. محمود االء انمار    23  22  45    
2. اسراء صالح علي    19  17  36    
3. رنین فالح عكاب    24  24  48    
4. سارة فارس احمد    19  17  36    
5. مكارم حمید مجید    16  16  32    

 

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

م.م. امنھ علي احمد اسم التدریسي:          تقنیاتاسم المادة:    

ت الطالبةاسم   1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود    22  21  43    
2. اسراء صالح علي    19  18  37    
3. رنین فالح عكاب    23  24  47    
4. سارة فارس احمد    19  21  40    
5. مكارم حمید مجید    17  17  34    

 

-2017للعام الدراسي درجات طالبات المرحلة الثالثة  2018  

اسم التدریسي:                         اسم المادة:    
 

ت اسم الطالبة  1ف  2ف  السعي  االمتحان  النھائیة   
1. االء انمار محمود         
2. اسراء صالح علي         
3. رنین فالح عكاب         
4. سارة فارس احمد         
5. مكارم حمید مجید         

	

	


