
 

 

 

 

 

 

 اٌغ١شٖ اٌزاذ١ٗ
 

 

 

 

  غغاْ حغ١ٓ عاٌُ اٌذا٠ٕٟ   :    ـُ ـــــــــاالعــ  
 

 2/11/1552 : ذاس٠خ ا١ٌّـالد   

 32 داس – 3صلاق  – 503ِحٍح   –اٌىشادج اٌششل١ح  –تغذاد –اٌؼشاق  ػٕٛاْ اٌغىٓ :

 ِرضٚض اٌحاٌح اٌضٚظ١ح :

 استؼح اٚالدذد األٚالد  ــػـــ

 ِغٍُ  :   اٌذ٠ـــــــــــأح

 ػٍُ إٌفظ اٌؼاَ:       صــاٌرـخـص

 ذذس٠غٟ:       ٗ ــــــاٌٛظ١ف

 2010 أعراراٌذسظح اٌؼ١ٍّح 

 )عاتما"(ِذ٠ش ػاَ ٚواٌح / ِشوض اٌذساعاخ اٌرشت٠ٛح ٚاألتحاز إٌفغ١ح/ ظاِؼح تغذاد    :ػٕٛاْ اٌؼًّ

 ٕاخ/لغُ اٌؼٍَٛ اٌرشت٠ٛح ٚإٌفغ١ححا١ٌا": ذذس٠غ١ٟ فٟ ظاِؼح تغذاد/ و١ٍح اٌرشت١ح ٌٍث                    

     00766607  + 00000030520 اٌؼًّ   : ٘اذف

       00503404735:   اٌٙاذف إٌماي

 mr.ghassan_h@yahoo.com ىرشٟٚٔ :اٌثش٠ذ ئالٌ

 .أٚالً : اٌّإ٘الخ اٌؼ١ٍّح 

 التاريخ ة ـــالكلي الجامعة الدرجة العلمية

 تىاٌٛس٠ٛط

 

 1505 ١ٍح األدابو اٌعاِؼح اٌّغرٕصش٠ح  

 ظاِؼح تغذاد  اٌّاظغر١ش

 

 1570 و١ٍح االداب

 اٌذورٛساٖ

 

 

 

 

 ظاِؼح تغذاد 

 

 

 

 

 1556 و١ٍح االداب

 شا١ٔاً : اٌرذسض اٌٛظ١فٟ . 

 

 

 

 الصورة 



 

 

 

 

 

 

 

 شاٌصاً : اٌرذس٠ظ اٌعاِؼٟ . 

 الى -من فترة  ال الجامعة )المعهد / الكلية(  الجهة ت

 1550- 1570 ظاِؼح تغذاد / لغُ ػٍُ إٌفظا٢دابو١ٍح  1

2000 -2001 

 2003 – 1552 ظاِؼح تغذاد اتٓ ا١ٌٙصُ      –و١ٍح اٌرشت١ح  2

 2001 ظاِؼح تغذاد لغُ ػٍُ إٌفظ– ا٢دابو١ٍح  3

 2004، 2003، 2001،2000 ظاِؼح تغذاد اتٓ ا١ٌٙصُ –و١ٍح اٌرشت١ح  4

 
 .1550-1552 اٌعاِؼح اٌّغرٕصش٠ح لغُ ػٍُ إٌفظ – ا٢دابو١ٍح  5
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ا

ت

ػ

اً 

 : اٌّمشساخ اٌذساع١ح اٌرٝ لّد ترذس٠غٙا. 

 اٌٝ -اٌفرشج ِٓ  اٌعٙح اٌٛظ١فح خ

 7791لغاٌة  7711 وزارة الصحة باحث اجتماعً 1

 . 7771لغاٌة  7791 وزارة الصحة باحث علمً 2

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / مركز  مدرس مساعد 3

 البحوث لنفسٌة

 . 7775اٌة لغ 7777

 

 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / مركز  مدرس 4

 البحوث النفسٌة

7775 -7777 

وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً / مركز  استاذ مساعد 5

 البحوث النفسٌة

 لغاٌة اآلن -0111

كز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي /مر أستاذ 6

 لنفسية الدراسات التربوية واالبحاث ا

2010 



 

 

 

 

 

 

 ةـــــالسن ادةـــــالم مـــالقس ت

اٌعاِؼح اٌّغرٕصش٠ح / و١ٍح االداب  1

 / لغُ االظرّاع لغُ ػٍُ إٌفظ

  ػٍُ إٌفظ اٌؼاَ

  اٌشخص١ح  2

  ػٍُ ٔفظ إٌّٛ ا١ٌٙصُ ظاِؼح تغذاد /و١ٍح اٌرشت١ح /اتٓ 3

  ػٍُ ٔفظ غ١ش اٌؼاد١٠ٓ ذاد / و١ٍح اٌرشت١ح /اتٓ ا١ٌٙصُظاِؼح تغ 4

  ػٍُ إٌفظ اٌؼغىشٞ / لغُ ػٍُ إٌفظ ا٢دابو١ٍح  5

  الحصاء / لغُ ػٍُ إٌفظ ا٢دابو١ٍح  6

  اٌم١اط / لغُ ػٍُ إٌفظ ا٢دابو١ٍح  0

  ػٍُ إٌفظ االظرّاػٟ / لغُ ػٍُ إٌفظ ا٢دابو١ٍح  7

و١ٍح االداب  اٌعاِؼح اٌّغرٕصش٠ح / 5

 لغُ ػٍُ إٌفظ

 اٌرذس٠ة ٚاٌم١اط فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ

 

 

اٌعاِؼح اٌّغرٕصش٠ح / و١ٍح االداب  10

 لغُ ػٍُ إٌفظ

  اخرثاساخ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ

اٌعاِؼح اٌّغرٕصش٠ح / و١ٍح االداب  11

 لغُ ػٍُ إٌفظ

  ِٕٙط اٌثحس

  اٌرشتٛٞػٍُ إٌفظ  ا١ٌٙصُ ظاِؼح تغذاد /و١ٍح اٌرشت١ح /اتٓ 12

 

 :اٌرٟ أششف ػ١ٍٙا( اٌشعائً  ،االغاس٠ح  )خاِغاً:  

 السنــة مـــالقس ةرسالال األطروحة  أو  اسم ت

تشٔاِط ذذس٠ثٟ فٟ خفط اٌرؼة إٌفغٟ ٌذٜ اٌؼا١ٍِٓ فٟ أشش  1

 اٌّإعغاخ اإلٔراظ١ح 
 0222 

خثشاخ اٌطفٌٛح ٚػاللرٙا تّفَٙٛ اٌزاخ ٌذٜ غٍثح اٌّشحٍح  2

 اإلػذاد٠ح
 0220 

اٌرٍؼصُ رٞ إٌّشأ إٌفغٟ  الظطشاتاخٚذطث١ك تشٔاِط ػالظٟ تٕاء  3

 ٌذٜ أغفاي اٌّشحٍح االترذائ١ح 
 0222 

 0222  أشش تشٔاِط ذذس٠ثٟ فٟ ئّٔاء اٌرفى١ش اٌغاتش ٌذٜ أغفاي اٌش٠اض 4



 

 

 

 

 

 

 A , B   0222ٚػاللرٗ تّٕطٟ اٌشخص١ح  االظرّاػٟاٌخٛف  5

 0222  ؼح تغذاد )دساعح ١ِذا١ٔح(اٌصمافح اٌغ١اع١ح ػٕذ غٍثح ظاِ 6

 0222  اٌثخً ٚػاللرٗ تاٌصحح إٌفغ١ح ٌذٜ غٍثح اٌعاِؼح 0

-0222   سعائً ٚأغاس٠ح ظاِؼ١ح  10ذُ ِٕالشح أوصش ِٓ  7

0222 

 

 اٌرٟ شاسن ف١ٙا.اٌؼ١ٍّح ٚإٌذٚاخ اٌّإذّشاخ عادعاً:  

نوع  هامكان أنعقاد ة ــالسن عنوان ال ت

 المشاركة 

) بحث / 

تر بوس

 حضور(

 ٚئٌماء تحس ِشاسن ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 1551 فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ األٌٚٝإٌذٚج اٌؼ١ٍّح  1

 ٚئٌماء تحس ِشاسن ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 1552 فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ األٌٚٝإٌذٚج اٌؼ١ٍّح  2

 ٚئٌماء تحس ِشاسن ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 1555 اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌخاِظ فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ 3

 ٚئٌماء تحس ِشاسن ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 1550 اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌغاتغ فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ 4

 ِشاسن ٚئٌماء تحس ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 1557 إٌذٚج  اٌؼ١ٍّح  اٌصا١ٔح فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ 5

 ِشاسن ٚئٌماء تحس ِعٍظ اٌثحس اٌؼٍّٟ 1557 ِعٍظ اٌثحس اٌؼٍّٟ شِإذّ 6

 ِشاسن ٚئٌماء تحس ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 1557 اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌصآِ فٟ  اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ 7

 ِشاسن ٚئٌماء تحس ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 1555 اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌراعغ فٟ  اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ 8

اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌمطشٞ األٚي ٚاٌغٕٛٞ اٌؼاشش  فٟ   9

 اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ

 ِشاسن ٚئٌماء تحس ٌٕفغ١حِشوض اٌثحٛز ا 2000

 ِشاسن ٚئٌماء تحس ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 2004 ٚلائغ ٔذٚج شمافح اإل٠ّاْ ٚحٛاس اٌصمافاخ 11

ٚلائغ اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌمطشٞ اٌشاتغ ٚاٌغٕٛٞ اٌصاٌس ػشش  11

 ٌّشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 

 ِشاسن ٚئٌماء تحس ِشوض اٌثحٛز إٌفغ١ح 2005

ولغاٌة -0116 إذّشاخ داخً ٚخاسض اٌّشوض اٌّشاسوح فٟ ٔذٚاخ ِٚ 12

 االن 

  



 

 

 

 

 

 

 

 . االخرى سابعا : األنشطة العلمية  

 خاسض اٌى١ٍح داخل الكلية

ساهم فً استحداث دراسة الماجستٌر والدكتوراه فً 
 علم النفس االكلٌنكً والباراساٌكولوجً

اشترك فً الدورة التدرٌبٌة ضمن المنحة القطرٌة 
 3/77/0116جامعة فوجٌا للفترة  الٌونسكو فً اٌطالٌا /

فً مجال علم النفس والطب النفسً  31/70/0116لغاٌة 
. 

  
 

لتطوٌر القدرات  –االسهام فً اعداد البرامج التطوٌرٌة 
 العقلٌة واالبداعٌة والباراساٌكولوجٌة

 لجنة تطوٌر تقوٌم االداء الجامعً

 ة مؤسسات الدول –الجامعة  -الوزارة اللجان االستشارٌة 

األشراف وادارة ومحاضرات لندوات مختلفة في المركز 

 والجامعة ومؤسسات المجتمع المدني 

لمدة  0111دورة القٌادات العلٌا فً وزارة التخطٌط عام 

 الثانً على الدورة –أشهر 4

 محاضر–دورات فً مركز التطوٌر االداري 

ٌعٕح ٚصاس٠ح ذرٌٛٝ اٌم١اَ ترحذ٠س ٍِف ذمم١ُ اداء اٌرذس٠غٟ  ػعٛ فٟ ٌعٕح االسشاد اٌّشوضٞ  فٟ ظاِؼح تغذاد 

 اٌثاحس فٟ اٌّشاوض اٌثحص١ح 

 

 . أو تطوير التعليمثامنا: المشروعات البحثية فى مجال التخصص لخدمة البيئة والمجتمع 

 السنة النشر محل أسم البحث ت

 1551 ألٌٚٝ فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟٚلائغ إٌذٚج اٌؼ١ٍّح ا خصائص اٌشخص١ح ألصحاب اٌمذساخ اٌفائمح 1

اٌعٛأة اٌرطث١م١ح ٌٍثاساعا٠ىٌٛٛظٟ فٟ اٌّعاي  2

 اٌثاساعا٠ىٌٛعٟ

 1552 ٚلائغ إٌذٚج اٌؼ١ٍّح األٌٚٝ فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ

حاٌح لذسج اٌعالء اٌثصشٞ ػٕذ شالشح أغفاي دساعح  3

 ػشال١١ٓ

 1554 2ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح/ اٌؼذد 

 1555  ٌٕاظّح ػٓ اٌحصاساٌّشىالخ األعش٠ح ا 4

 1555 ٚلائغ اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌخاِظ فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ غث١ؼرٗ ٚخصائصٗ ٚأٔٛاػٗاٌرحش٠ه إٌفغٟ  5

 1556  اٌٛظ١ض فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ 6

   دساعح ئحصائ١ح ػٓ اٌّشرغ١ٍٓ تاٌطاٌغ ٚاٌشٚحا١ٔاخ 7



 

 

 

 

 

 

   د١ًٌ ِماتٍح ٌٍّشرغ١ٍٓ تاٌطاٌغ ٚاٌشٚحا١ٔاخ 8

ذ١١ّض األٚاْ فٟ اٌىشف ػٓ -أعرمثً–١ٌح أخرثاس أعً فؼا 9

 لذسج اٌرٕثإ

 1550 

األ٠حاء اٌزاذٟ ٚأششٖ ػٍٝ ٔرائط اٌرغع١ً ػٍٝ أخرثاساخ  11

 اٌمذساخ

 1550 ٚلائغ اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌغاتغ فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ

أشش تؼط اٌثشاِط اٌرذس٠ث١ح ػٍٝ ذط٠ٛش اٌمذساخ فٛق  11

 اٌحغ١ح

 1550 

 1557 فٟ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟٚلائغ إٌذٚج  اٌؼ١ٍّح  اٌصا١ٔح  لح ت١ٓ األٔثغاغ ٚاألٔطٛاء ٚاٌعالء اٌحغٟاٌؼال 12

 1557 ٚلائغ ِإذّشاخ ِعٍظ اٌثحس اٌؼٍّٟ ذم١ِّٛح ألعرّاساخ لغُ سػا٠ح اإلترىاساخدساعح  13

دساعح ئعرىشاف١ح ٚذشخ١ص١ح ٌمذساخ اإلدسان فٛق  14

 ترذائ١ح فٟ ِذ٠ٕح تغذاداٌحغٟ ِٓ ذال١ِز اٌّشحٍح اإل

 1557 ٚلائغ اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌصآِ فٟ  اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ

 1557  ل١اط اٌّغإ١ٌٚح اٌٛغ١ٕح ٌذٜ غٍثح اٌّشحٍح اإلػذا٠ح 15

 1557 4ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح/ اٌؼذد  اٌؼاللح ت١ٓ اٌزواء ٚتؼط اٌمذساخ فٛق اٌحغ١ح 16

 1555 ئغ اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌراعغ فٟ  اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟٚلا ذط٠ٛش اٌمذساخ فٛق اٌحغ١ح ٌألغفاي 17

ذأش١ش اٌحصاس ػٍٝ ش١ٛع اإلظطشاتاخ إٌفغ١ح ٌذٜ غٍثح  18

 اٌعاِؼح

 2000 

ٚلائغ اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌمطشٞ األٚي ٚاٌغٕٛٞ  ٔحٛ تاسعا٠ىٌٛٛظ١ا ذطث١م١ح 19

 اٌؼاشش  فٟ  اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ

2000 

   ٌثاساعا٠ىٌٛٛظ١حغ١ش اٌؼاد٠ح ٚاٌمذسج ااٌزاوشج  21

 2001 6ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح/ اٌؼذد ا أذعا٘اخ غٍثح اٌعاِؼح ٔحٛ اٌصمافح فٟ صِٓ اٌحصاس 21

أشش تشٔاِط ذذس٠ثٟ فٟ خفط اٌرؼة إٌفغٟ ٌذٜ  22

 اإلٔراظ١حاٌؼا١ٍِٓ فٟ اٌّإعغاخ 

 2001 6ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح/ اٌؼذد ا

ٚاٌشذ إٌفغٟ اٌثشٔاِط اإلعرشخائٟ فٟ ذخف١ط اٌرٛذش  23

 إٌاظُ ػٓ اٌمٕٛغ ٌٍم١ادج اٌؼ١ٍا 

 2002 0ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح/ اٌؼذد ا

24 A study for measuring publie opinion 

after the fall of the previous regime in 

iraq   

 2003 

 2003  لذساخ اٌغاٞ .. اٌرفغ١ش ٚاٌرح١ًٍ  25

ؼط فٟ ئغاس اٌّحثح و١ف ٠فُٙ تؼعُٙ اٌثاألٔا ٚا٢خش..  26

 ٚاٌرغاِح

 2004 ٚلائغ ٔذٚج شمافح اإل٠ّاْ ٚحٛاس اٌصمافاخ

تٕاء ٚذطث١ك تشٔاِط ػالظٟ ألظطشاب اٌرٍؼصُ رٞ  27

 إٌّشأ إٌفغٟ ٌذٜ أغفاي اٌّشحٍح اإلترذائ١ح

 2005 5ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح/ اٌؼذد ا

لشاءج فٟ اٌؼاللح ت١ٓ اإلتذاع ٚاإلدسان  –سؤٜ اٌّثذػ١ٓ  28

 ٛق اٌحغٟ فٟ اٌؼٍَٛ إٌفغ١حف

 2005 7ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح/ اٌؼذد ا



 

 

 

 

 

 

ٌٍشأٞ اٌؼاَ ٌؼ١ٕح ِٓ اٌّعرّغ اٌؼشالٟ  اعرطالػ١حدساعح  29

 حٛي االٔرخاتاخ اٌّمثٍح

ٚاٌغٕٛٞ  غٚلائغ اٌّإذّش اٌؼٍّٟ اٌمطشٞ اٌشات

  إٌفغ١ح اٌثحٛزػشش ٌّشوض اٌصاٌس 

2005 

   ٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟاٌزاوشج غ١ش اٌؼاد٠ح ٚاٌمذسج ا 31

دساعح ِغح١ح ٌمذساخ اإلدسان فٛق اٌحغ١ح  31

 "اٌثا٠اساعا٠ىٌٛٛظ١ح" ٌذٜ غٍثح اٌّشحٍح اإلػذا٠ح

 2000 12 ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح/ اٌؼذد

 2011 ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح  األعظ إٌفغ١ح ٌثٕاء اٌذٌٚح  32

 2011 غ١ش ِٕشٛس  ت١ٓ اٌغٍٛن اٌم١ادٞ ِٚغرٜٛ األداء  33

 2011 غ١ش ِٕشٛس  أعا١ٌة اداسج اٌضِٓ ٌٍؼا١ٍِٓ فٟ ِشاوض اٌثحس اٌؼٍّٟ  34

 2011  دػُ اٌصحح إٌفغ١ح فٟ اٌعاِؼاخ اٌحذ٠صح  35

 

 .الهيئات العلمية المحلية والدولية عضوية  :تاسعا 

 ٌٚحذ االْ . 1551ٔائة اٌّششف اٌؼاَ ٌغٍغح ػٍُ اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ  -

 ٌٚحذ االْ . 1552ا٠ىٌٛٛظٟ ٚاٌح١اج ٔائة سئ١ظ ذحش٠ش ِعٍح اٌثاساع -

 ٌٚحذ االْ . 1550عىشذ١ش ذحش٠ش ٔششج اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ ٚاالٔغاْ  -

 ٌٚحذ االْ . 1555ِذ٠ش ذحش٠ش ِعٍح اٌؼٍَٛ إٌفغ١ح  -

 . 2004ٌٚغا٠ح  1555ِذ٠ش ِىرة االعرشاساخ إٌفغ١ح  -

 ا١ِٓ عش ظّؼ١ح اٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ اٌؼشال١ح ٌذٚساخ شالشح . -

 ؼشاق اٌفٍغف١ح .ػعٛ ظّؼ١ح اٌ -

 ذشأط اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍعاْ اٌرحع١ش٠ح ٌٍّإذّشاخ اٌؼ١ٍّح . -

 ػعٛ ظّؼ١ح اٌؼٍَٛ اٌرشت٠ٛح ٚإٌفغ١ح . -

 . 2004ػعٛ ِٕظّح ت١د اٌصحح ٚاالِاْ  -

 سئ١ظ ِعٍظ ِىرة االعرشاساخ إٌفغ١ح حا١ٌا . 0 2004ػعٛ ِىرة االعرشاساخ إٌفغ١ح  -

 ٚاالداس٠ح . ِغإ١ٌٚح ٚػع٠ٛح اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌٍعاْ اٌؼ١ٍّح -

 

 

 

 

 

 و شهادات التقدير. الجوائز كتب الشكر ، عاشراً:  

 السنة الجهة المانحة الجائزة أو شهادة التقدير كتاب الشكر أو ت



 

 

 

 

 

 

لمشاركات ( 25شهادات  تقديرية )أكثر من  1

 علمية متنوعة 

 على مدى سنوات الخدمة  جهات رسمية مختلفة 

التعليم وزارة ( كتاب شكر من 25أكثر من ) 2

 العالي والبحث العلمي 

جامعة بغداد/كليات/الوقف 

مة النخب والكفاءات/ الشيعي/منظ

/ جمعيات /مؤسسات الدولة المختلفة 

 منظمات المجتمع المدني 

 

 2112 رئيس جامعة بغداد شكر وتقدير  3

 2112 رئيس جهاز األشراف والتقويم  شكر وتقدير  

 2112 بغداد مساعد رئيس جامعة  شكر وتقدير  

 

 .أو المترجمة الكتب المؤلفة: حادى عشر 



 

 

 

 

 

 

 سنة النشر أسم الكتاب ت

 2114 1ض /وراب ٔٛافز تاساعا٠ىٌٛٛظ١ح 1

 )اٌّذخً ٚاٌرذس٠ثاخ(2ض  /وراب ٔٛافز تاساعا٠ىٌٛٛظ١ح 2

 
2116 

 وراب ػٍُ إٌفظ االِٕٟ . 3

 
2116 

 2119 ِؼعُ فٟ ِصطٍحاخ اٌش٘اب 4

 2111 ٌثاساعا٠ىٌٛٛظٟ ذعاسب ذ١ّٙذ٠ح فٟ ا 5

 2111 .د غغاْ حغٓ (أاٌعٛدج)ِثشساخ ٚدالالاخ اٌعٛدج اٌرؼ١ّ١ٍح )د.ػادي ِع١ذ + 6

 2111 د غغاْ حغ١ٓ (أ اٌّٛ٘ثح ٚاالتذاع فٟ ِٕظٛس ػٍُ ٔفظ اٌشخص١ح )د. عف١اْ صائة + 7

 

 ات .ــثاني عشر :اللغ 

       العربية: اللغة األم        

        االنكليزية       

  

 

 


