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SO1SAL08 2 نحو/ اللغة العربية - 

SO1SIP06  2 المدخل الى علم النفس - 

SO1SCE04 3 مفاهيم باللغة االنكليزية - 

SO1SHR05 2 حقوق االنسان - 

SO1SCP07 1 1 حاسوب 
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SO1S2ET18 2 نصوص انكليزي - 
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SO1S3W23 2 علم اجتماع المراة - 

SO1S3CS24  ي
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SO1S3RD26 2 تصميم بحوث - 
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SO1S10SO34 2 علم اجتماع التنظيم - 

SO1S11GR35 2 - بحث تخرج 
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 الكتب المنهجية 
 الكتب الساندة 
  األساتذةمحاضرات 
 االنترنت 
  والعالم.االقسام المناظرة في العراق 

 
 
 


