
  )لكافة المراحل الدراسية ا!ولية ( الدور ا!ول  2012/ 2011الطلبة المعيدون في قسم التربية الفنية للعام الدراسي 
  المرحلة الثانية / الدراسة الصباحية    

  المواد التي أعيد فيھا                                                                                 ا!سماء                
  

                       ) علم نفس تربوي –حاسوب  –علم الجمال (          أسماء علي كاظم حمد .1
                       ) علم نفس تربوي –فن ا-خراج  -منظور –علم الجمال (                رغد سعد خضير .2
                       ) لغة عربية  –علم الجمال (         سنان عدنان حمد محمد .3
                       ) علم الجمال –لغة عربية  (    سيف عبد الس8م داغر  سيد .4
                       ) علم نفس تربوي –لغة عربية (            شيماء نجم عبود ناجي .5
                       ) علم نفس تربوي –علم الجمال(   علي عبد عيسى علي نصيف .6
                       ) علم نفس تربوي –منظور (           فؤاد وحيد نعمة فرھود .7
                       ) علم نفس تربوي(            ھديل حمزة عباس نعمة .8

                       ) علم نفس تربوي –منظور  -تمثيل –علم الجمال (                جبار بدنبراء صباح  .9
                       ) علم نفس تربوي –كرافيك  –علم الجمال (     حسين إبراھيم محمد عبد الرضا .10
                       ) علم نفس تربوي –لغة عربية  –علم الجمال (        داليا احمد عبد عاصي خلف  .11
                     ) منظور  –كرافيك  –علم نفس تربوي  –حاسوب  –علم الجمال (                سرمد احمد لفته محل .12
                       ) علم نفس تربوي  –علم الجمال (            صبا جاسم مجمان طربوا .13
                     ) منظور  –تمثيل  –كرافيك  –عربي  –علم نفس تربوي  –حاسوب  –علم الجمال (         غادة سعد رضا نجم .14
                     ) تمثيل  –أخراج  –منظور  –علم نفس تربوي  –حاسوب  –علم الجمال ( مروة ط8ل عبد الكريم رشيد .15
                       )منظور -عربي  – علم نفس تربوي –حاسوب  –علم الجمال (            نھى فالح علي عطيه .16
                       ) علم نفس تربوي –علم الجمال(                ياسر كريم عاجل .17

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )الدراسية ا!ولية لكافة المراحل ( الدور ا!ول  2012/ 2011الطلبة المعيدون في قسم التربية الفنية للعام الدراسي 

  لثة المرحلة الثا/ الدراسة الصباحية    

  المواد التي أعيد فيھا                                                                                 ا!سماء                

  )طرائق تدريس  – علم نفس الشخصية(                     إثمار عبد المحسن محمد .1
  )علم نفس تربوي ( مواد التحميل + طرائق تدريس  – علم نفس الشخصية(                 رفعت حسن حافظ .2
))علم نفس تربوي(مواد التحميل + فن كتابة  –طرائق تدريس  – علم نفس الشخصية(  زينه يحيى حسين ويس .3
  ) علم نفس الشخصية(                    مصطفى ضياء محسن .4
  )شخصية علم نفس ال(                         ھوازن سعد علي .5

  )تقنيات مسرحية  –فن كتابة  –طرائق تدريس  –علم نفس الشخصية  (              آمال محمد مسلم ع8وي .6
  )علم نفس الشخصية (                       سيف جبر محمود .7

  )    علم نفس الشخصية (                   خضيرحسن علي  .8
  )طرائق تدريس+ علم نفس الشخصية  (        سھيل نجم عبد  عبد الرضا .9

  )علم نفس الشخصية (               سيف لؤي عبد المنعم  .10
  )طرائق التدريس +  علم نفس الشخصية (          ھمسة نصير ھادي .11
      )فن كتابة   –طرائق تدريس  –ية  علم نفس الشخص(  وضاح سعد منعم .12

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )لكافة المراحل الدراسية ا!ولية ( الدور ا!ول  2012/ 2011الطلبة المعيدون في قسم التربية الفنية للعام الدراسي 

  لثة المرحلة الثا/  لمسائية الدراسة ا

  : ا!سماء 

  ريم وليد حميد كاظم .1
  سامي نسيم عداي شبوط .2
  محسن سعيد كرمشعلي  .3

  احمد شوقي عباس .4
  سيف لؤي عبد المنعم علي .5
  طارق كاظم محمد .6
  حسن ھادي جبر حيالة .7
  رياض سعدون ريكان .8

  مثنى جاسم محمد علي .9
  محمد رعد محمد كاظم  .10
  مھند سامي حبيب عريبي .11

  بسام عباس رضا .12
  كميلة ھاشم شرھان شايع  .13
  عماد صخر كاظم .14
  عدي عائد وھيب .15
  الثاني مسائي معيدون  .16

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  )لكافة المراحل الدراسية ا!ولية ( الدور ا!ول  2012/ 2011الطلبة المعيدون في قسم التربية الفنية للعام الدراسي 

  المرحلة الثانية /   المسائية الدراسة 

  المواد التي أعيد فيھا                                                                                 ا!سماء                

      أثير جQل عبد الرحمن .1
  احمد خالد محمد .2
  احمد عبد الرضا ضغيم .3
                       ) علم نفس تربوي-منظور –علم الجمال (                    أمير عبد الكريم عبد الرحيم .4
                                     ) عربي -علم نفس تربوي –فن ا-خراج  - منظور –علم الجمال (     السQم احمدرويدة عبد  .5
                       ) علم نفس تربوي –فن ا-خراج (                                شھد حسن علي .6
                       ) نفس تربويعلم (                    عQء عبد اللطيف سعد هللا .7
                       ) علم نفس تربوي –عربي   –حاسوب  –علم الجمال (              لبنى علي موسى .8
                       ) علم نفس تربوي –فن ا-خراج –علم الجمال (             نزار قاسم رحيم .9

                       ) حاسوب -علم نفس تربوي –فن ا-خراج  - منظور –علم الجمال (       ھشام اسماعيل ھاشم .10
                       ) علم نفس تربوي -منظور –علم الجمال (      وYء عامر عبد الحميد .11
    رشا حسين علي .12
                       ) علم نفس تربوي –فن ا-خراج (              زيد عدنان خلف .13
                       ) علم نفس تربوي –علم الجمال(             ھاديصفا صالح  .14
                       ) علم نفس تربوي(                  كريم حسين عيفان .15
                       ) علم نفس تربوي(       حسين عبد الرزاق محمود .16
                       ) علم نفس تربوي –عربي  –علم الجمال (              سالي نعمان نوري .17

                       ) علم نفس تربوي –حاسوب  -علم الجمال (        شاكر رحمان سدخان .18
                       ) علم نفس تربوي –عربي  –علم الجمال (    عبير باسم جواد كاظم .19
                     )تخطيط  –اخراج  –نحت  –تمثيل  - كرافيك –منظور  – علم نفس تربوي –عربي  –علم الجمال (    علي داود سلمان .20
  ) علم نفس تربوي –حاسوب  -علم الجمال (      حيدر سQم أكرم .21

  ) علم نفس تربوي –حاسوب  -علم الجمال (          دنيا ناظم راضي .22
  )تخطيط  -إخراج –منظور  –نحت  –ديمقراطية  –عربي  –علم نفس تربوي  –حاسوب  -علم الجمال (    عمر فاروق حسن .23
  ) علم نفس تربوي -اخراج  –حاسوب  -علم الجمال (  قتيبة خليل إبراھيم  .24
  ) علم نفس تربوي –إخراج   -منظور –علم الجمال (  وليد خالد محمد .25

 ) منظور  –إخراج  –عربي  -علم نفس تربوي –حاسوب  -علم الجمال (  أكرم جاسم غازي .26
  ) علم نفس تربوي  –علم الجمال (     حوراء حامد عبيد  .28
  )علم نفس تربوي  –علم الجمال (     زيد احمد عريبي  .30
  ) عربي  – علم نفس تربوي –علم الجمال (   ضرغام سعد سليم  .32
  ).راسب في جميع المواد (    علي عباس محمود .34
  )تخطيط  –عربي  –علم نفس تربوي  –علم الجمال (  عمر محمد سليمان  .36
  )إخراج   -حاسوب –تخطيط  –منظور  –نحت  -عربي –علم نفس تربوي  –علم الجمال (      فيان زھير حميد .38

  )حاسوب  –علم نفس تربوي  –علم الجمال (          ھبه نشأت توفيق .39
  )علم نفس تربوي (             احمد قاسم رديف .40
   ) علم نفس تربوي  –علم الجمال (             اسعد قاسم خلف .41
  )إخراج  –منظور  –علم نفس تربوي  –علم الجمال (          حيدر محمد جاسم  .42
  ) عربي  – علم نفس تربوي –علم الجمال (       زياد محمد حسن  .43
  )تخطيط  –عربي  –علم نفس تربوي  –علم الجمال (      سناء عكاب محمود .44
  )حاسوب  –عربي  –علم نفس تربوي  –علم الجمال (    سيف خالد إبراھيم  .45
  )منظور  –عربي  –علم نفس تربوي  –علم الجمال (   عمر خضير محمد  .46
  )علم نفس تربوي  –علم الجمال (    كفاح عبد اnله عبد العزيز  .47
  )علم نفس تربوي  –علم الجمال (             محمد طQل عزيز .48



 )تخطيط  –إخراج  –منظور  –كرافيك  –حاسوب  –عربي  –علم نفس تربوي  –علم الجمال (      ياسر سبع خماس .49

   ) علم نفس تربوي –إخراج  –منظور  –علم الجمال (ھدى علي حسين          .50

                                          ) علم نفس تربوي –إخراج   –حاسوب (وسام عبد الخضر        .51

 


