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Examining the Role of Family Life and Living 
in the 24 Hours Child Caring Centers on the 
Adolescents’ Emotional Intelligence and

Farhad Azizi 
University of Kurdistan, Iran

 االحتراق النفسي وعالقتھ بالسلوك االحتجاجي لدى ذوي
شھداء سبایكر

ا.د. ھیثم احمد علي
رئیس وحدة االستشارات  –جامعة دیالى 

النفسیة

ي المشكالت االسریة دراسة اثر وسائل االتصال الحدیثة ف
دراسة میدانیة على طلبة جامعة الشارقة

د. آالء الطائي
استاذ مساعد/كلیة االداب والعلوم االنسانیة 
واالجتماعیة /جامعة الشارقة /االمارات 

العربیة المتحدة

 التسویف االكادیمي وعالقتھ بالعوامل الخمس الكبرى
بغداد للشخصیة لدى طلبة جامعة

أ.م.د. اسماء  عبد  - أ.م.د. سیف محمد ردیف
محي شاتي

مركز البحوث النفسیة/وزارة التعلیم العالي               
كلیة االداب/ جامعة بغداد
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 الھویة النوعیة (( الصراعات الرباعیة )) للرجال على وفق
James O'Neil(نظریة جیمس اونیل (

  م.م. عباس عبد جاسم
  كلیة التربیة االساسیة الحامعة المستنصریة




التھدید االجتماعي واضطراب الشخصیة الفصامیة والشخصیة 
الزوریة لدى عینة المراھقین من المھجرین وإقرانھم غیر 

المھجرین

  أ.د. بثینة منصور الحلو
د.علي محمد الشویلي

كلیة اآلداب _ جامعة بغداد\قسم علم النفس
  

  


 


من الفكري وعالقتھ بالتصورات المستقبلیة لدى طلبة اال
كلیة التربیة االساسیة/الشرقاط

د. صابر طھ یاسین الجمیلي
جامعة تكریت

 فاعلیة التعلیم النقال المنعكس في تنمیة التفكیر االبتكاري
وتقدیر الذات عند الطلبة

   موفق عبدالعزیز الحسناوي أ.د. 
المعھد  –ة الجنوبیة الجامعة التقنی

 التقني في الناصریة
 طرائق تدریس –تخصص تربیة 

 أثر انموذج التفكیر السابر في تحصیل طالب الصف
الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربیة

  أ.د. عبد المھیمن أحمد خلیفة
 كلیة التربیة / الجامعة المستنصریة

مقترحة مسندة إلى مھارات التفكیر  فاعلیة استراتیجیة
المنظومي لتنمیة المھارات التاریخیة لدى طلبة الصف 

الحادي عشر األدبي

  ا.م.د. إسماعیل احمد سمو           
  م.م. فھمي جالل أحمد

جامعة دھوك/عمید كلیة التربیة 
  األساسیة               

جامعة دھوك/كلیة التربیة 
  األساسیة/عقرة

 المرونة النفسیة وعالقتھا بالتقویمات المعرفیة لدى طلبة
جامعة بغداد

  أ.م.د. رناز ھیر فاضل
كلیة التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیة/ 

جامعة بغداد
Social cognitive processes: from theory of mind to 

executive function
Faraidoun malaei 
Ahamd sohraby
Department of Psychology, 
Postgraduate Student in Cognitive 
Sciences, University of 
Kurdistan, Sanandaj, Iran  
Department of Psychology, 
Faculty of Humanities and Social 
Sciences, University of 
Kurdistan, Sanandaj, Iran.





٤ 
 

 
 

 اثر المجمعات التعلیمیة في التحصیل البالغي واالحتفاظ
عند طلبة الصف الخامس األدبي

أ.د. سعد علي زایر
كلیة التربیة / ابن رشد -  جامعة بغداد


    


 اثر برنامج تعلیمي وفق نظریة دیبونو في تعدیل انماط

السیادة الدماغیة لدى طالبات الجامعة
مجید نصیف السبابم.د ازھار محمد 

كلیة اآلداب - جامعة بغداد 
 كفایات توظیف تكنولوجیا المعلومات في العملیسة

التعلیمیة
ھدى عزت عبد الحفیظ دبالن

  ماجستیر ادارة تربویة
وزارة التربیة والتعلیم العالي/مدیریة 

فلسطین - تربیة نابلس
ة قسم اللغة العربیة عوامل ضعف المستوى العلمي لطلب

في إقلیم كردستان العراق وكیفیة النھوض بھ )
  أ.م.د. نزار خورشید مامة
م. د. رشاد كمال مصطفى

 دھوك / كلیة العلوم والتربیة في جامعة
  آكري

جامعة دھوك / كلیة العلوم والتربیة في 
آكري
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 معادلة اختبارات الذكاء باستعمال الدرجة الحقیقیة في

النظریة الكالسیكیة
  صفاء طارق حبیب       أ.د.

  أ.م.د. بلقیس حمود كاظم
جامعة بغداد / كلیة التربیة أبن رشد 

للعلوم االنسانیة


 المشكالت االحصائیة والمنھجیة في أعداد البحوث
والنفسیة وطرائق التدریس التربویة

  محمود                    أ.د.محمدأنور
ا.م.د خالد جمال جاسم

ابن رشد للعلوم  –كلیة التربیة 
جامعة بغداد \االنسانیة 


 درجة استخدام أعضاء الھیئة التدریسیة في جامعة النجاح

خدامھالوطنیة للتقویم الواقعي واتجاھاتھم نحوه ومعوقات است
د. رجاء سویدان -د.محمد طالب دبوس

عمید كلیة الدراسات العلیا جامعة 
  فلسطین -االستقالل

 –مساعدة رئیس جامعة االستقالل 
فلسطین

االتجاھات الحدیثة في التقویم التربويأ.د. المتمرس قبیل كودي   
كلیة التربیة  –الجامعة المستنصریة 

النفسیةقسم العلوم التربویة و –
) استعمال أنموذج سلم التقدیرRating Scale في (

تطویر مقیاس التشوه المعرفي
م.د . صادق عبد النور عزیز                      

م.د . ھشام جمعة صویح
تربیة الرصافة –وزارة التربیة 

 فائدة  االختبارات الموضوعیة واإلسقاطیة في التشخیص
كلینیكي والسیكودینامي الضطراب الھویة الجنسیة اإل

"دراسة حالة

د.خالد محمد عبد الغنى
مصر –جامعة بنھا  –كلیة اآلداب 
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 الحضور الوجودي وعالقتھ باالغتراب النفسي لدى

النازحین
  أ.م.د.خالد خیرالدین یاسین

  أم.د.آسو صالح سعید
أ.م.د.ذكرى یوسف جمیل

كلیة  - قسم العلوم التربویة والنفسیة
  جامعة الموصل  –التربیة 

دیر جھاز االشراف والتقویم معاون م
  وزارة التعلیم العالي –

كلیة التربیة  -قسم التربیة الخاصة 
جامعة الموصل  –االساسیة

 الطالق العاطفي وعالقتھ بخداع الذات لدى الموظفین
المتزوجین في جامعة بغداد

  م.د إیمان حسن الجنابي
م.د نجاح حاتم حسون

 - بیة/بن رشدفي كلیة التر تدریسیة
  بغداد جامعة

مدیریة تربیة الكرخ  –مرشدة تربویة 
وزارة التربیة –األولى 

 اثر اسلوب القصد التناقضي في خفض معنى االلم لدى
الیتیمات في دور الدولة

م.د. افراح أحمد نجف
جامعة بغداد . كلیة االداب .قسم علم 

النفس
لضبط الذاتي درجة إسھام أبعاد ا  

  في تشكیل ھویة الطالب الجامعي
  


كفاح اسماعیل إبراھیم علي و ا.د. 
  عبداهللامحسن 

 - كلیة التربیة أبن الھیثم جامعة بغداد
  العراق

عالقة الصحة النفسیة بالذاكرة التكیفیة لدى طلبة الجامعةأ.م.د نجالء نزار وداعة
 \كلیة التربیة \الجامعة المستنصریة

قسم العلوم التربویة والنفسیة
الطالق العاطفي لدى موظفي الجامعة   

  الجامعة المستنصریة/كلیة التربیة







