
 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. ثريا احمد خالص شعالن

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  حاضرتقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. ازهار عباس عاشور

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي حاضرت قد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. حسن عبد الجبار سعيد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي حاضر قد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. م. اسماعيل عبدال حسو

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي حاضر قد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. علي عبد الحسين جارهللا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 االول كانون 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.د.بكر خورشيد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د.عدي هاشم سعيد الوتار

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. سارة غانم محمود

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م عمار يلدا كرومي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. مريم رحيم مرزا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د.عصام جاسم الخليفاوي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. م. لمياء أحمد اسماعيل

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. رانية عدنان عزيز

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. م. احمد محمدعلي محمدأمين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د.احالم جبار عبدهللا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د.محمود عبد الحق خميس الصميدعي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. وسام بشير حسن

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
هدى شاكر علي يوسف.م.د  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا. م. هناء نافع عزيز

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. وفاء حسين جبر التميمي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م .د.رفاه محمد ذياب

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 د. زهراء مهدي كاطع

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ. م. د. حيدر هادي عباس

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 السيدة فاتن أحمد إبراهيم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 امال يونس رضا  استاذ مساعد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
حوراء مالش عيسى المحمداوي.م.م   

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
سرى محمد علي محمد.م. م   

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د. جنان عدنان عبداللطيف

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
هدى شاكر علي يوسف.م.د  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د بشرى حبيب احمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 مدرس مساعد ريان رياض كاظم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا. م. سندس محمود عباس

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
عبد القادر احمد انڤمدرس مساعد   

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د عماد جاسم محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. غزوان احمد دحام

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ. م. د. نوره كطاف هيدان

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
رغد عدنان علي .م.م  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
نغم حازم كساب .ا.م  

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 االول كانون 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د. ربيع علي زكر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 لويزا بهنام عبوش   موظفة

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 مدرس مساعد إسراء نجم عبدهللا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د. كوكب سالم محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د.نوري صابر محمد الزيباري

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
حوراء مالش عيسى المحمداوي.م.م   

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. مريم رحيم مرزا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.بان عبد المسيح بدر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ.م.د.نوري صابر محمد الزيباري

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. انوار مشعل شريف

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.زهراء جارهللا حمو

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا. م. حمدية عباس جاسم الخفاجي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د علي طارق حميد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 أ. م د. فاتن موفق فاضل الشاكر

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.جليلة مارزينا افرام

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. انتصار فيصل عبد محمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د.شيماء نجم عبدهللا

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م رائد صبيح قرياقوس

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د احمد جسام مخلف الدليمي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. م. الهام متي يعقوب

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 مدرس مساعد صبا حازم صديق

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.آريان محمد حامد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م. نهله سلمان صدام

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د حسين أحمد حمزة

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 محمد داخل كريم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م سمير حنا بهنام

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 حوراء كاظم جواد الخزاعي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.د. مريم شهاب رحيم

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. مثنى سعد ياسين

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 احالم اديب داؤد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. م شهلة احمد يونس

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د.  سؤدد سعيد حمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م.منتظر صبيح داود

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. م اعراف خالد ذنون

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 ا.م.د.زياد يوسف حمد

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.م.نهله سلمان صدام

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م.هالة اديب داوود

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 م. د. أحالم دارا عزيز

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 جامعة الحمدانية

 كلية التربية 

 شعبة التعليم المستمر

 

جامعة  –بكلية التربية  علوم التربوية والنفسيةقسم ال يشهد

 الحمدانية بأن
 عمار سامي عبدعلي

  

 الموسومة بـ العلمية الورشةفي  شارك/تقد 

 االلوان وتأثيرها الفسيولوجي والسيكولوجي على االنسان 

 2021 كانون االول 15الموافق االربعاء المقامة عن بُعد وذلك يوم 
 

  
 



 


