السيرة العلمية

اﻻستاذ الدكتور حسن علي سيد

 اﻻســم الثــﻼثي واللقـب  -:الدكـــتور حسن علي سيد حبشالدراجي.

 -اللقـب العلمـي الحالي -:أستاذ

 محـل وتـاريخ الـوﻻدة  -:بغـداد ١٩٧٠ -الحـالة الزوجية  -:متـزوج

 -الهاتف النقال ٠٧٧١٢٨٧٦٩٩٩-٠٧٩٠١٣٥٢٥٤٤ :

 البريد أﻻلكتروني drhassan_ali@yahoo.com : -اﻻختصـاص العـام  -:علم النفس التربوي

 -اﻻختصـاص الدقــيق  -:اﻹرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 تاريخ التعين  ٢٠٠٦/١/٢٩ :بموجب كتاب جامعة كربﻼء  /قس م الش ؤون اﻹداري ة  /ذيالعدد ق أ ٦٤٣/ﻓي .٢٠٠٦/١/٢٩

 تاريخ الحصول على لقب مدرس مساعد ٢٠٠٢/١٠/١٠ : -تاريخ الحصول على لقب مدرس ٢٠٠٧/٨/٢٥ :

 تاريخ الحصول على لقب استاذ مساعد ٢٠١٠/٨/٢٥ : -تاريخ الحصول على لقب اﻷستاذية٢٠١٥/٨/٣١ :

 الوظيف ة الحالي ة  -:مع اون العمي د للش ؤون العلمي ة والدراس اتالعليا /كلية التربية ابن رشد للعلوم اﻹنسانية جامعة بغ داد ب اﻷمر

الجامعي المرقم //٧/٦د ٢١/ﻓي  ٢٠١٦/١/١٨ولغاية اﻻن.

١

المناصب العلمية واﻹدارية التي تسنمها :

 مدير وحدة اﻹرشاد النفسي ﻓي كلية التربية ابن رشد حسب اﻷم ر اﻹداري الم رقم ٢٧٩٣ﻓي  ٢٠٠٨/١٠/٢٧والى .٢٠١٢

 -رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية باﻻمر الجامعي /٧/٦د ١٠٦١/ﻓي .٢٠١٢/١٠/٢٤

 معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العلي ا /كلي ة التربي ة اب ن رش د للعل وم اﻹنس انيةجامعة بغداد باﻷمر الجامعي المرقم /٧/٦د ٢١/ﻓي  ٢٠١٦/١/١٨ولغاية اﻻن.
المؤهﻼت العلمية والشهادات الحاصل عليها :
 -بكالوريوس علوم تربوية ونفسية /كلية تربية ابن رشد/جامعة بغداد٢٠٠٠-١٩٩٩ ،

 ماجس تير آداب /عل م ال نفس الترب وي –إرش اد نفس ي /كلي ة التربي ة اب ن رش د/جامعة بغ داد /) (٢٠٠٢وبتقدير امتياز.

 دكتوراه ﻓلسفة  /علم النفس التربوي – إرشاد نفسي وتوجيه تربوي  /كلية التربية ابن الرشد /جامعة بغداد ) (٢٠٠٧وبتقدير امتياز.

 عنوان الرسالة -:اثر برنامج إرشادي لتنمية السلوك اﻻجتماعي المرغوب لدى طلبة المرحل ةالمتوسطة.

 عن وان اﻷطروح ة -:أس اليب التعام ل م ع الض غوط النفس ية وعﻼقته ا بالرض ا ال وظيفي ون وعالتأهيل وأنماط يونك للشخصية لدى معلمي المدارس اﻻبتدائية.

 حاص ل عل ى الدرج ة العلمي ة م ن م درس إل ى أس تاذ مس اعد ) (٢٠١٠وبالم دة اﻻص غرية ﻓ ي ٢٠١٠/٨/٢٥وحسب اﻻمر الجامعي ذي العدد  ٤٧٠٣ﻓي .٢٠١١/٢/١٦

 -حاصل على دبلوم التطوير النفسي  /اﻷكاديمية العلمية العالمية لﻼستشارة ).(٢٠١٤

 م درب ﻓ ي مج ال التنمي ة البش رية وحس ب ش هادة اﻻعتم اد الممنوح ة م ن المجموع ة الدولي ةللتدريب والتنمية.

 -حاصل على شهادة مشاركة ﻓي مشروع رسائل التنمية الذاتية .٢٠١٥

٢

الخدمة الجامعية -:أ.د  .حسن علي سيد

 -تدريسي ﻓي كلية التربية ابن رشد/جامعة بغداد ٢٠٠٨وﻻزلت مستمرا

 قمت خﻼلها بإلقاء المحاضرات على الطلبة والمشاركة ﻓي النشاطات الجامعية العلميةالمختلفة من بحوث منشورة وإشراف على مشاريع الطلبة .وإقامة المعارض العلمية.

 مدير الوحدة اﻹرشادية النفسية ﻓي كلية التربية ابن رشد للعلوم اﻹنسانية من)- ٢٠٠٨ (٢٠١٢وأﻻن مشرف عليها بتكليف من السيد عميد الكلية

 رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية ﻓي كلية التربية ابن رشد للعلوم اﻹنسانية من ٢٠١٢– وحسب اﻷمر الجامعي /٧/٦د ١٠٦١/ﻓي  ٢٠١٢/١٠/٢٤ولغاية .٢٠١٦

 ت اريخ الحص ول عل ى لق ب اﻻس تاذية  ٢٠١٥/٨/٣١ب اﻷمر الج امعي  ٢٨٨١/١١ﻓ ي ٢٠١٦/٤/١٨الجلسة السادسة عشر اﻻستثنائية بموجب قرار  ٣١٥لسنة .١٩٨٨

 عضو الهيئة اﻻستشارية لمجلة مركز البحوث النفسية  /وزارة التعليم الع الي والبح ث العلم يبموجب اﻻمر اﻻداري المرقم  ٤٢٨ﻓي .٢٠١٦/٤/١٤

 مع اون العمي د للش ؤون العلمي ة والدراس ات العلي ا ب اﻷمر الج امعي الم رقم /٧/٦د ٣١/ﻓ ي ٢٠١٦/١/١٨ولغاية اﻻن.

النقابات والجمعيات-:

 -عضو نقابة المعلمين.

 -عضو جمعية حقوق اﻹنسان.

 -عضو جمعية العلوم التربوية والنفسية.

 -عضو الجمعية العراقية للدراسات التربوية والنفسية

 -عضو الجمعية العراقية لﻺرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 -مدرس مادة اﻹرشاد النفسي ﻓي كلية التربية ابن رشد  ٢٠٠٨وﻻ زلت.

 -عضو ﻓي لجان علمية وتربوية وإدارية عديدة ﻓي داخل الجامعة وخارجها

 -منحت لقب سفير السﻼم من المركز العراقي لتطوير قدرات الشباب ٢٠١٥

٣

كتب الشكر والتقدير الحاصل عليها
ت
١
٢
٣

شكر وتقدير

المساهمة ﻓي إسناد المكتبة الجامعية باﻹصدارات
العلمية ﻓي المجاﻻت المختلفة للعام الدراسي

٢٠١١٫/٢٠١٠

المساهمة ﻓي حملة التبرع بالدم ﻓي للقوات

 ٤٦ﻓي ٢٠١٣/١/٩

اﻷمنية ﻓي كلية التربية ابن رشد

للمشاركة ﻓي المؤتمر العلمي اﻷول المقام ﻓي

كلية التربية ابن رشد للعلوم اﻹنسانية تحت شعار
إشراقات تربوية من السيرة المحمدية(

واﻹحصاءات والمعايير العلمية الخاصة ببناء
المؤسسات التربوية ﻓي العراق حسب الكتاب

٦

٧

للجهود المبذولة للجان اﻻمتحانات ﻓي اﻷقسام
العلمية

شكر وتقدير من السيد معالي وزير التعليم العالي

والبحث العلمي مع منتسبي جامعة بغداد

المشاركة ﻓي المؤتمر الدولي تحت شعار

)العمليات اﻻنتحارية  :منظور نفسي واجتماعي(.

رئيس اللجنة العلمية ﻓي المؤتمر

شكر وتقدير ﻹعداد )وثيقة أخﻼقيات مهنة التعليم

٨

 ٤٩٧ﻓي

٢٠١٣/١/٢٨
 ٤٠٥٠/٧/ﻓي
٢٠١٣/٥/٢٠

المرقم  ٤٠٥٠/٧/١ﻓي ٢٠١٣/٥/٢٠

٥

 ١١١٠٥ﻓي

٢٠١١/٤/١١

تثمين جهود ﻓي تزويد دائرة البحوث بالبيانات

٤

عدد وتاريخ الكتاب

الجامعي ﻓي الجامعات العراقية(.

عممت بأمر من معالي الوزير على الجامعات

العدد ٧٧٦٣ﻓي
٢٠١٤/٣/٢٣

م/و ٢٠٨٠/ ٥ﻓي
٢٠١٤-٢-١٦
 ٩٧١ﻓي

٢٠١٤/٥/٢٦
م و  ١٠٧٤/ ٥ﻓي
٢٠١٤/٦/٤

العراقية

٤

الجهة المانحة
رئيس جامعة بغداد
عميد كلية التربية ابن
رشد للعلوم اﻹنسانية
عميد

كلية التربية ابن رشد
للعلوم اﻹنسانية

مجلس النواب بالكتاب
المرقم

رئيس جامعة بغداد
المحترم

معالي وزير التعليم

العالي والبحث العلمي
المحترم

معالي وزير التعليم

العالي والبحث العلمي
المحترم

معالي وزير التعليم

العالي والبحث العلمي
المحترم

٩

١٠

شكر وتقدير من معالي وزير التربية ودائرة

المفتش العام للمشاركة ﻓي ورشة العمل)المهمات

ﻓي ٢٠١٤-١٢-١٥

للجهود المبذولة ﻓي المؤتمر النبوي الثاني لقسم

 ٤٤٥ﻓي

اﻹرشادية للمرشد التربوي بين الواقع والطموح(
العلوم التربوية والنفسية.

للمشاركة ﻓي المؤتمر العلمي الثالث لكلية التربية

١١

تحت شعار )التربية والتعليم عماد بناء اﻹنسان

١٢

للجهود المبذولة لجرد اﻷقسام العلمية

١٣
١٤

١٥
١٦
17
18

المعاصر(.

٢٠١٥/١/١٩
 ٢٠٩٥ﻓي

٢٠١٥/٤/٨
 ٢٥٨٣ﻓي

وزارة التربية
عميد

كلية التربية ابن رشد
للعلوم اﻹنسانية
عميد

كلية التربية ابن رشد
للعلوم اﻹنسانية

عميد كلية التربية ابن

٢٠١٥/٥/٣

رشد للعلوم اﻹنسانية

العمل ﻓي لجان المؤتمر الدولي الثالث ﻓي كلية

 ٢٦٢٠ﻓي

٢٠١٥/٥/٤

عميد كلية التربية ابن
رشد للعلوم اﻹنسانية

للجهود المبذولة ﻓي إتمام اﻻمتحانات العليا ﻓي

 ٢٧٢٤ﻓي -٥-١٠

عميدكلية التربية ابن

التربية ابن رشد للعلوم اﻹنسانية
قسم العلوم التربوية والنفسية

التعاون مع جهاز المخابرات من خﻼل تقديم

٢٠١٥

خ ٤١٨٥ /١٢٣/ﻓي

المحاضرات وإعداد وتقييم الكراسات وإجراء

٢٠١٥/٥/٤

اﻻختبارات النفسية إلى الضباط

للجهود المبذولة ﻓي مراقبة وتصحيح الدﻓاتر
اﻻمتحانية  /اﻻمتحان التناﻓسي

كتاب شكر من عميد كلية اﻵداب الجامعة العراقية

كتاب شكر من عميد كلية التربية ابن رشد تقدير

لجهود المبذولة ﻓي انجاح المؤتمر العلمي الدولي
الرابع ﻓي الكلية.

٥

رشد للعلوم اﻹنسانية

مجلس الوزراء جهاز
المخابرات الوطني
العراقي

 ٤٠٧٢ﻓي -٨-٢٦

عميد كلية التربية ابن

م ع ب  ١٥ /ﻓي

عميد كلية اﻵداب

 ٢٠٩٥ﻓي

عميد كلية التربية ابن

٢٠١٥

.٢٠١٦/٤/٢٧
٢٠١٦/٥/١٠

رشد للعلوم اﻹنسانية
الجامعة العراقية
رشد

19

كتاب شكر من عميد كلية التربية ابن رشد تقدير

لجهود المبذولة ﻓي لجان جرد قسم العلوم

٢٠١٦/٤/١٠

التربوية والنفسية.

كتاب شكر من عميد كلية التربية ابن رشد تقدير

20

لجهود المبذولة ﻓي الندوة العلمية التي القاها

سماحة الشيخ د .ايمن المصري عميد اكاديمية
الحكمة.

21

كتاب شكر وتقدير من رئيس مجلس محاﻓظة

واسط تثمينا للجهود المبذولة والمستمرة ﻓي اداء
الواجبات المناطه به.

كتاب شكر من عميد كلية التربية ابن رشد تقديرا

22

للجهود المبذولة ﻓي لجنة التشريفات الخاصة

23

كتاب شكر من عميد كلية التربية الجامعة

24

25

26

 ١٦٢٢ﻓي

 ١٤٤٩ﻓي

٢٠١٦/٣/٣١
 ٥٣٥ﻓي

٢٠١٦/٣/١
 ١٠٠٥ﻓي

٢٠١٦/٣/٢

بانعقاد مجلس الجامعة.

ﻓي ٢٠١٥/١١/٨

المستنصرية  ٣٠٣٣للجهود المبذولة.

كتاب شكر من عميد كلية التربية ابن رشد تقديرا

للجهود المبذولة ﻓي اتمام امتحانات الدراسات
العليا.

كتاب شكر من عميد كلية التربية ابن رشد

للجهود المبذولة ﻓي لجان المؤتمر العلمي الدولي
الثالث.

كتاب شكر من عميد كلية التربية ابن رشد

للجهود المبذولة ﻓي المشاركة ﻓي المؤتمر

 ٢٧٢٤ﻓي

٦

رشد

عميد كلية التربية ابن
رشد

رئيس مجلس محاﻓظة
عميد كلية التربية ابن
رشد

عميد كلية التربية

الجامعة المستنصرية
عميد كلية التربية ابن

٢٠١٥/٥/١٠

رشد

 ٢٦٢٠ﻓي

عميد كلية التربية ابن

٢٠١٥/٥/٤

رشد

 ٢٠٤ﻓي

عميد كلية التربية ابن

٢٠١٦/٥/٨

العلمي اﻻول لقسم اللغة اﻻنكليزية.

عميد كلية التربية ابن

رشد

الشهادات التقديرية وشهادات المشاركة التي حصلت عليها-:
 - ١شهادة تقديرية م ن عم ادة كلي ة التربي ة اب ن رش د تق ديرا للجه ود الريادي ة المبدع ة
المبذولة ﻓي خدمة العلم والعلماء ٢٠١٢

 - ٢شهادة تقديري ة م ن رئ يس دي وان الوق ف الش يعي /الم ؤتمر ألقران ي الس نوي الثال ث
تقديرا للجهود المبذولة ٢٠١٣

 - ٣شهادة تقديرية من عمادة كلية التربي ة اب ن رش د للمش اركة ﻓ ي م ؤتمر قس م العل وم
التربوية والنفسية ﻓي ٢٠١٣/٣/١٠

- ٤شهادة تقديرية من عمادة كلية التربية ابن رشد تقديرا للجهود المبذولة ﻓ ي الم ؤتمر
السنوي الذي تقيمه كلية التربية ابن رشد ﻓي  ٤-٣نيسان ٢٠١٣

- ٥ش هادة تقديري ة م ن رئ يس جامع ه باب ل وعمي د كلي ة التربي ة اﻷساس ية ﻓ ي الم ؤتمر
العلمي الدولي اﻷول )تحقيق متطلبات اﻻعتماد اﻷكاديمي( بتاريخ ٢٠١٣/٢/٢٥

- ٦شهادة مشاركة من عمادة كلية التربية –ابن رشد ﻓي المؤتمر العلمي اﻷول )اشراقات
تربوية من السيرة المحمدية ( ٢٠١٣/١/٢٨

 - ٧شهادة تقديرية من عميد كلي ة التربي ة جامع ة ك ربﻼء للمش اركة ﻓ ي الم ؤتمر العلم ي
السنوي الثاني ﻓي ٢٠١٣/٤/٢٤

- ٨شهادة مشاركة ﻓي الورشة التعريفية ،من مؤسسة أﻓاق اﻹبداع . ٢٠١٤

 - ٩شهادة تقديرية ﻓي المؤتمر الذي أقامته العتبة الكاظمية بالتعاون مع كلية التربية ابن
رشد ﻓي ٢٠١٤-٤-٢

– ١٠ش هادة تقديري ة م ن وزي ر التربي ة ودائ رة المف تش الع ام للمش اركة ﻓ ي ورش ة
العمل)المهمات اﻹرشادية للمرشد التربوي بين الواقع والطموح( ﻓي ٢٠١٤-١٢-١٥

 – ١١ش هادة تقديري ة ،مرك ز ك ربﻼء للدراس ات والبح وث للمش اركة ﻓ ي الن دوة العلمي ة
)مشكلة المخدرات –تشخيص الواقع( ﻓي ٢٠١٤-٣-٧

- ١٢شهادة تقديرية من عميد كلية التربية ابن رشد للعلوم اﻹنس انية ﻓ ي الم ؤتمر النب وي
الثاني – اشراقات تربوية ونفسية من السيرة المحمدية ٢٠١٥ /١/٢٠ / .

 - ١٣ش هادة تقديري ة م ن عمي د كلي ة التربي ة اب ن رش د للعل وم اﻹنس انية ﻓ ي الم ؤتمر
الحسيني الثالث بالتعاون مع العتبة العباسية ﻓي  ٢٦شباط ٢٠١٥
٧

المواضيع التي قام بتدريسها  -:ساهمت بالتدريس ﻓي العديد م ن الجامع ات والمعاه د
العراقية واهم المواد التي قامت بتدريسها هي :

ت

الدراسات اﻷولية:

ت

اﻹرشاد النفسي والتوجيه

٢

٣

علم نفس الشخصية.

٣

نظريات اﻹرشاد والعﻼج النفسي

٥

تعديل السلوك.

٥

أساليب تعديل السلوك

١
٢
٤
٦
٧

اﻹرشاد النفسي والصحة النفسية١ .

التربوي.

علم النفس التربوي.

الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه:
نظريات التعلم.

التوجيه المهني والتربوي

٤

علم نفس الفروق الفردية

نظريات ﻓي علم نفس الشخصية )متقدم(
دراسات متقدمة ﻓي اﻹرشاد النفسي

٦
٧

علم نفس النمو

رئيس حلقة السمنار )بحث متقدم(
للماجستير والدكتوراه

الدورات التي دخل ﻓيها :
الدورة التدريبية

مكان الدورة

الفترة من  /إلى

إدارة المؤسسات

مركز المعرﻓة

٢٠١٥/١/٧-٥

دورة ﻓي الحاسوب

كلية التربية ابن رشد

اﻹدارة اﻻلكترونية

دبلوم التطور الفني
ورشة تعريفية

٢٠١٤/١١/٢٣

للعلوم اﻹنسانية

جامعة بغداد – اﻷكاديمية

العلمية العالمية لﻼستشارة
مركز اﻹبداع للتدريب

٨

الجهة المنظمة

مركز المعرﻓة للتنمية
البشرية

كلية التربية ابن رشد
للعلوم اﻹنسانية

من شباط إلى ٩

– المؤسسة العلمية

٢٠١٢/٢٣-٢٢

آﻓاق اﻹبداع للتدريب

شباط ٢٠١٤

العالمية لﻼستشارة

بمشروع رسائل

والتنمية البشرية والتطور

ورشة تعريفية

مركز المجموعة الدولية

التنمية البشرية

بمشروع رسائل
التنمية البشرية
سفير السﻼم

والتنمية البشرية
والتطور اﻹداري

اﻹداري

-١٦

للتدريب والتنمية البشرية

٢٠١٥/٣/٢٥

– بغداد

كلية التربية ابن رشد

آﻓاق اﻹبداع للتدريب

٢٠١٥/٤/١٦/١٥

للعلوم اﻹنسانية

اﻻنشطة العلمية التي قام بها:

والتنمية البشرية
والتطور اﻹداري

احد منظمات حقوق
اﻹنسان

أ.د .حسن علي سيد

 إلقاء المحاضرات العلمية التربوية والنفسية ﻓ ي ال دورات التطويري ة ﻓ ي مرك ز البح وث النفس يةﻓي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي تقام لدائرة المخابرات العراقية

 إلق اء المحاض رات ﻓ ي ال دورات التربوي ة الت ي تقيمه ا كلي ة التربي ة اب ن رش د لكاﻓ ة م وظفيالدولة العراقية ﻓي كلية التربية ابن رشد.

 -إلقاء المحاضرات العلمية واﻻستشارية ﻓي المراكز للعتبة الحسينية والعباسية المقدسة.

 إلقاء المحاضرات التربوية والنفسية ﻓي الدورات التربوية التي تقيمها كلية التربي ة اب ن رش دﻓي الكليات والجامعات اﻷهلية ومنها كلية المأمون.

 تقويم العديد من البحوث لغرض المشاركة ﻓي المؤتمرات او نشرها ﻓي مجﻼت علمية رصينة. -ترقية عدد من التدريسيين إلى درجات علمية أعلى.

 إقامة المعارض العلمية سنويا واﻹشراف عليه ا .ﻓ ي كلي ة التربي ة اب ن رش د م ن ع ام ٢٠٠٨إلى .٢٠١٤

 -معاون المشرف العام لمجلة اﻷستاذ ﻓي كلية التربية ابن رشد.

 محاضر في وزارة الشباب والرياضة ضمن برنامج المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياض يةباﻻمر الجامعي المرقم  ٦٧٥٩في ٢٠١٤/١٢/١٨
 -عضو الهيئة اﻻستشارية لمجلة مركز البحوث النفسية  ٤٨٢ﻓي .٢٠١٦/٤/١٤

٩

المؤتمرات والندوات العلمية التي شارك ﻓيها-:

 .١باحث مش ارك ﻓ ي م ؤتمر قس م العل وم التربوي ة والنفس ية اﻻول ) ٢٠١٢اش راقات تربوي ة
ونفسية من السيرة المحمدية(

 .٢باحث مشارك ﻓي مؤتمر جامعة بابل /كلية التربية اﻻساسية) (٢٠١٣_٢٠١٢ع ن الج ودة
الشاملة

 .٣مشاركة ﻓي مؤتمر)الصحة النفسية( لمركز البحوث النفسية لوزارة التعليم الع الي والبح ث
العلمي ٢٠١٣

 .٤باحث مشارك ﻓي مؤتمر العتبة الحسينية  ٢٠١٣التنشئة اﻷس رية والتربوي ة ﻓ ي ﻓك ر أه ل
البيت عليهم السﻼم ملتقى)اﻹرشاد اﻷسري على ضوء القران والحديث(

 .٥اقام ة ن دوة تربوي ة ارش ادية ﻓ ي كلي ة التربي ة اب ن رش د ع ن )واجب ات وحق وق الطال ب
الجامعي ( ﻓي ٢٠١٣

 .٦باح ث مش ارك ﻓ ي م ؤتمر جامع ة كرمي ان /الس ليمانية  ٢٠١٤وق د ت م نش ر الب ث المق دم
للمؤتمر

 .٧باح ث مش ارك ﻓ ي ﻓ ي الن دوة العلمي ة ﻓ ي مرك ز ك ربﻼء للدراس ات والبح وث ع ن )مش كلة
المخدرات –تشخيص الواقع ( ٢٠١٤ -٣-٧

 .٨باحث مشارك ﻓي ورشة عمل لمكتب المفتش الع ام ل وزارة التربي ة ع ن )اﻹرش اد الترب وي
والنفسي ضرورة مهمة ﻓي الوقت الراهن( قدمت خﻼله ا بح ث ع ن واق ع العم ل اﻹرش ادي
ﻓي مؤسسات وزارة التربية ٢٠١٤

 .٩إعداد وثيقة أخﻼقيات لمهنة التعليم الج امعي ﻓ ي الجامع ات العراقي ة ، ٢٠١٤عمم ت عل ى
الجامعات العراقية بامر من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي

 .١٠مشاركة ﻓي المؤتمر الدولي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عام  ٢٠١٤وباشراف
مباشر من معالي الوزير المحترم.

 .١١مش اركة ﻓ ي الن دوة العلمي ة الت ي أقامه ا مرك ز ك ربﻼء المقدس ة للدراس ات والبح وث
للمشاركة ﻓي الندوة العلمية )مشكلة المخدرات –تشخيص الواقع( ﻓي ٢٠١٤-٣-٧

١٠

النشـاط العلمي -:لديه العديد من البحوث المنشورة وغير المنشورة البعض منها هي:

البحوث المنشورة والمقبولة للنشر:

 .١اث ر برن امج ت دريني لتط وير ﻓني ات المقابل ة اﻹرش ادية ل دى المرش دين -بح ث منش ور مجل ة
اﻷستاذ كلية التربية ابن رشد . ٢٠١٠

 .٢الت دخل اﻹرش ادي لتنمي ة اس تعمال المه ام اﻹرش ادية ل دى الم درس المرش د ﻓ ي الم دارس
المتوسطة  -٢٠١٢بحث منشور ﻓي مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية

 .٣اثر برنامج إرشادي لتنمية اﻷس اليب المرغوب ة للتعام ل م ع الض غوط النفس ية ل دى المعلم ين
- ٢٠١٢قبول نشر مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية

 .٤اثر برن امج إرش ادي ﻓ ي تنمي ة الش عور بال ذات العام ة ل دى طالب ات الجامع ة ) (٢٠١٣بح ث
منشور ﻓي مجلة الجمعية العراقية للعلوم التربوية والنفسية

 .٥تحديد مه ام المرش د الترب وي للمرحل ة المتوس طة اس تنادا إل ى مب ادئ الج ودة الش املة بح ث
منشور ﻓي موتمر  ،جامعة بابل /كلية التربية اﻷساسية٢٠١٣.

 .٦العنف العاطفي وعﻼقته بالتقييم الس لوكي ل دى تﻼمي ذ المرحل ة اﻻبتدائي ة )بح ث منش ور ﻓ ي
مجلة أبحاث الذكاء )| (٢٠١٣الجامعة المستنصرية

 .٧القابلية لﻺيحاء وعﻼقتها باﻻعتق اد ب الظواهر الماورائي ة ل دى طلب ة الجامع ة  ) ٢٠١٤بح ث
منشور( ﻓي مؤتمر جامعة كرميان /السليمانية

 .٨المقاومة النفسية /ﻓاطمة الزهراء عليها السﻼم أنموذجا موتمر العتبة الحسينية المقدسة

 .٩التنش ئة اﻷس رية والتربوي ة ﻓ ي ﻓك ر أه ل البي ت عل يهم الس ﻼم ملتقى)اﻹرش اد اﻷس ري عل ى
ضوء القران والحديث ( اﻷول للعتبة الحسينية المقدسة

 .١٠ﻻتج اه نح و اﻹرش اد النفس ي وعﻼقت ه بأس اليب التعام ل المدرس ي ل دى م ديري الم دارس
الثانوية  ٢٠١٤قبول نشر )مجلة غسق(

 .١١المواجهة اﻻجتماعية وعﻼقتها بادارة الذات وتوكيدها لدى المرشدين التربويين ﻓي مدينة
بغداد ،بحث منشور ﻓي مجلة العلوم النفسية والتربوية ﻓي العدد٢٠١٤ ،١٠٨

 .١٢اث ر أس لوب ص رف التفكي ر ﻓ ي خف ض الش عور ب اﻻغتراب الثق اﻓي ل دى طلب ة جامع ة
بغداد.بحث منشور ﻓي مجلة الجمعية العراقية للدراس ات التربوي ة والنفس ية مجل ة نس ق ٥٩
ﻓي .٢٠١٤/٦/١٨

 .١٣اﻻستقرار المهني لدى المرشدين التربويين بحث منشور ﻓي العدد  ٢١٤لسنة ٢٠١٥
١١

 .١٤اثر اسلوبين ارشاديين لخفض الش عور ب اﻻغتراب الثق اﻓي ل دى طلب ة جامع ة بغ داد /بح ث
منشور ﻓي مجلة اﻻستاذ ،كلية التربية ابن رشد العدد  ٢١٤المجلد الثاني لسنة ٢٠١٥

 .١٥اﻻدراك ات نح و ال ذات والع الم وعﻼقته ا باض طراب م ا بع د الض غوط الص دمية ل دى
المتعرضين للضغوط الصدمية  ٢٠١٥قبول نشر ﻓي مجلة البحوث النفسية والتربوية لجامعة
بغداد

 .١٦ادارة اﻻنفعاﻻت وعﻼقتها بالتفكير النفعي لدى معلمات المرحلة اﻻبتدائي ة /قب ول نش ر ﻓ ي
مجلة نسق للعام ٢٠١٥

 .١٧ت أليف كت اب اﻹرش اد النفس ي والص حة النفس ية) ٢٠١٢كت اب مس اعد( لﻸقس ام غي ر
اﻻختصاص

 .١٨تأليف كتاب )نظريات اﻹرشاد والعﻼج النفسي ( ٢٠١٤

 .١٩بح ث منش ور ف ي مجل ة اس رتنا اﻻس رية التربوي ة واﻻجتماعي ة ف ي فك ر اه ل البي ت عل يهم
السﻼم العدد الخامس .٢٠١٥
 .٢٠تقييم بحث من مجل ة اﻻس تاذ بالع دد  ١٦ف ي ) ٢٠١٦/١/١٨أه م المش اكل اﻻجتماعي ة الت ي
تعاني ممنها اﻻسر في رعاية اﻻطفال التوحديون وسبل المعالجة(.
 .٢١تقييم بحث من مجلة البحوث التربوية والنفسية في مركز البحوث بجامعة بغ داد ب اﻻمر ٥٩
ف ي ) ٢٠١٥/١١/٢٣الثق ة اﻻجتماعي ة والمتبادل ة وعﻼقته ا ب اﻻغتراب النفس ي ل دى طلب ة
الجامعة(.
 .٢٢تقييم بحث علمي للترقية العلمية من مرتبة مدرس الى استاذ مساعد من جامعة المستنصرية
كلية التربية باﻻمر  ٢٠٧١في ٢٠١٥/٦/٣٠
 .٢٣ترقي ة علمي ة م ن مرتب ة م درس إل ى أس تاذ مس اعد م ن كلي ة التربي ة الجامع ة المستنص رية
باﻻمر  ٢٣في .٢٠١٦/١/٤
البحوث التي تم ترقيتها من قبلي علميا ً من مرتبة مدرس إلى أستاذ مساعد:
 .١ترقية علمية من كلية التربية للبنات  /جامعة الكوﻓة  /لجنة الترقي ات العلمي ة ذي الع دد ت ع
 ١٢٧١ﻓي .٢٠١٢/٢/٢٦

 .٢ترقي ة علمي ة م ن الجامع ة المستنص رية  /كلي ة التربي ة  /لجن ة الترقي ات العلمي ة ذي الع دد
 ١٣٨٨ﻓي .٢٠١٤/٥/٢٩

١٢

 .٣ترقية علمية من كلية التربية للعلوم الصرف  /ابن الهيثم  /لجن ة الترقي ات العلمي ة ذي الع دد
ت ع  ٣٥٧ﻓي .٢٠١٤/٩/٢٨

 .٤ترقي ة علمي ة م ن الجامع ة المستنص رية  /كلي ة التربي ة  /لجن ة الترقي ات العلمي ة ذي الع دد
٢٠٧١ﻓي ٢٠١٥/٦/٣٠

الرسائل واﻻطاريح التي قومها علمياً:
ت عنوان البحث
١

٢

اﻻشباعات المتحققة عبر مواقع )اﻻنترنيت(

وعﻼقتها بالعزلة اﻻجتماعية لدى طلبة الجامعة.
الشعور بالذات والكفاية اﻻنفعالية اﻻجتماعية

لدى الطلبة المتميزين واقرأنهم العائدين.

 ٣تأثير العبء اﻹدراكي ﻓي اﻻنتباه اﻻنتقائي.

أ.د .حسن علي سيد
الشهادة
رسالة

ماجستير
رسالة

ماجستير
رسالة

ماجستير

عنوان المكان

عدد وتاريخ الكتاب

كلية اﻵداب

التاريخ:

العدد٦٣ :

جامعة بغداد

الدراسات العليا
جامعة بغداد

العدد١١٤ :

كلية اﻵداب

الدراسات العليا
جامعة بغداد
كلية اﻵداب

٢٠١٣/٦/٢٣

الدراسات العليا

التاريخ٢٠١٣/٧/٧ :
العدد١٦٠ :
التاريخ:

٢٠١٤/٩/١٤

البحوث التي قومها علمياً :أ.د .حسن علي سيد
ت
١
٢

عدد وتاريخ الكتاب

عنوان البحث

معوقات التوجيه التربوي كما يراها الموجهين
التربويين

استمارة تقييم

سمات الشخصية وعﻼقتها بأنماط التفكير
١٣

عنوان المكان

جامعة بغداد  /كلية اﻵداب
/مجلة اﻵداب

جامعة الكوﻓة  /كلية التربية

البحوث.

المرتبطة بتفصيل السيطرة المخية )اﻷيمن(

قسم الشؤون العلمية

واﻷيسر ,والتكامل( لدى طلبة الجامع.

لجنة الترقيات
ولتعضيد

٣

٤

٥

٦
٧
٨

٩

١٠

للبنات

ﻓي تنمية التفكير اﻹبداعي لدى تﻼميذ المرحلة

عدد الكتاب ٢٧٢

اﻷساسية.

رقم البحث٧٣ :

اثر برنامج إرشادي معرﻓي سلوكي ﻓي خفض

العدد١٨٣ :

التفكير اﻻضطهادي  ....الخ.

التاريخ٢٠١٣/١٠/٢:
العدد٥٠ :

تصدر مرتكبي الحوادث واقرأنهم غير المرتكبين

التاريخ:

لﻶثار المرتبة عن حوادث الطرق.

٢٠١٣/٤/١٠

التوجه نحو الحياة لدى النساء اﻷرامل العامﻼت

العدد١٥٨ :

الغضب لدى طلبة المرحلة اﻹعدادية وعﻼقته

العدد١٧٧٦ :

التاريخ٢٠١٣/٥/٧ :

وغير العامﻼت.

بأنماط التنشئة اﻻجتماعية.

جامعة بغداد /كلية التربية ابن
رشد للعلوم اﻹنسانية  /مجلة
اﻷستاذ

جامعة بغداد  /كلية التربية

للبنات  /هيأة تحرير المجلة
جامعة اﻹمام جعفر الصادق /
مجلة جامعة اﻹمام جعفر
الصادق

جامعة بغداد  /كلية التربية ابن

رشد للعلوم اﻹنسانية / /مجلة
اﻷستاذ

الجامعة المستنصرية  /كلية

التاريخ ٢٠١٣/٦/٢٦:التربية /لجنة التعضيد والنشر
العدد٤٤٧ :

التحفيز وعﻼقته بجودة العمل اﻹرشادي لدى

التاريخ:

المرشدين التربويين.

٢٠١٤/٥/١٣
العدد٥١٠:

المشكﻼت الثقاﻓية والسلوكية لتﻼميذ المرحلة

التاريخ:

اﻻبتدائية بصفة انثرويولوجي لبعض مدارس

٢٠١٤/٦/٢٤

بغداد اﻻبتدائية.

العدد٧٨٠:

الحاجات اﻹرشادية لطلبة الجامعة ﻓي ضوء

التاريخ٢٠١٤/١٠/١:

التطورات التكنولوجية المعاصرة.

١٤

مركز البحوث النفسية

مجلة العلوم التربوية والنفسية
جامعة بغداد

كلية التربية ابن رشد للعلوم
اﻹنسانية

مجلة اﻷستاذ

مركز البحوث النفسية
لجنة التعضيد

١١

اثر أسلوب إطفاء التحوير السلبي ﻓي خفض

العدد٥٥٧ :

التاريخ٢٠١٤/٩/٢ :

اﻻستبعاد اﻻجتماعي لدى اﻷرامل.

قلق الموت عند المسنين وعﻼقته بالرضا عن

التاريخ٢٠١٥/٣/٩ :

١

٢

اﻹنسانية

مجلة اﻷستاذ
كلية التربية ابن رشد للعلوم
اﻹنسانية

مجلة اﻷستاذ
جامعة بغداد

العولمة وتاثيرها ﻓي العﻼقات اﻻنسانية المهنية

ﻓي ٢٠١٥/٩/٣

للمرأة العربية

كلية التربية ابن رشد للعلوم
اﻹنسانية

مجلة اﻷستاذ

اللجان العلمية والوزارية واﻹدارية المشارك ﻓيها:

ت

كلية التربية ابن رشد للعلوم

جامعة بغداد

العدد٥٢ :

 ١٢أهداف الحياة والنزعة اﻻستهﻼكية.

١٣

جامعة بغداد

أ.د .حسن علي سيد
حسب اﻻمر

الوزاري الجامعي,

اللجنة المشارك ﻓيها

اﻻداري.

عضو اللجنة المركزية لﻺرشاد النفسي والتربوي ﻓي جامعة

بغداد

رئيس اللجنة الفرعية لﻼرشاد النفسي ﻓي كلية التربية ابن رشد

١٥

 ٢٧٩٣ﻓي

٢٠١٠/١٠/٢٧

ع ١٦٣ /ﻓي

٢٠١٠/١٠/١٨

المكان
جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

٣

عضو لجنة تأليف كتب العلوم التربوية والنفسية لمعاهد إعداد

المعلمين والفنون الجميلة

عضو لجنة  /استحداث دراسة الماجستير ﻓي اختصاص اﻹرشاد

٤

النفسي ﻓي قسم العلوم التربوية والنفسية بكلية التربية  /جامعة

٥

عضو هيئة التحرير لمجلة اﻷستاذ.

٦

رئيس لجنة )استحداث الدراسات العليا المهنية(

٧

٨

الموصل

اﻻمر الوزاري
١٧٦١

ﻓي ٢٠١٠/٦/٦

٢٠١٢/٧/١٨

العليا

ع  ٣٧٠٢/ﻓي

ع ٧٠١ /ﻓي

٢٠١٣/٩/١٨

عضواللجنة التحضيرية  /المؤتمر العلمي الثاني للكلية.

٩

عضو لجنة تعزيز الجانب القيمي للطلبة ﻓي كلية التربية ابن رشد

١٠

رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر الدولي تحت شعار )العمليات
اﻻنتحارية  :منظور نفسي واجتماعي(.

قسم الدراسات
جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

ﻓي ٢٠١٣/٦/٢٠

 ٥٢٩٢ﻓي

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

كلية التربية ابن

٢٠١٣/١٠/١٣

رشد

 ٦٢١٦ﻓي -٢

كلية التربية ابن

٢٠١٣-١٢

رشد

اﻻمر الوزاري م و وزارة التعليم العالي
 ٨٩٣ /٤ﻓي

٢٠١٤/٣/٣١

١٦

للمناهج

اﻻمر الوزاري د.

٢٠١٢/١٢/٣١

رشد

المديرية العامة
جامعة بغداد

 ٦٦٥٧ﻓي

عضو اللجنة تحضيرية للمؤتمر الدولي الثاني لكلية التربية ابن

وزارة التربية

والبحث العلمي /
مكتب الوزير

١١

رئيس لجنة  /ﻻستحداث قسم تعليم الكبار.

١٢

عضو لجنة اﻻمتحانات اﻷولية المركزية

اﻻمر الجامعي ش
ع  ٢٠٣٤ /ﻓي
٢٠١٤/٥/٢١
 ٢٩٣٣ﻓي

٢٠١٤/٥/٢٦

عضو لجنة استحداث تخصصين علميين دقيقين ﻓي الدراسات

١٣

العليا  /مرحلة الماجستير  /كلية اﻵداب -جامعة بغداد هما )علم

١٤

عضو لجنة الترقيات العلمية لمركز البحوث النفسية والى اﻻن

النفس اﻻجتماعي( وتخصص )الشخصية والصحة النفسية(.

 ١أ  ٣٦٧٥/ﻓي
٢٠١٤/٥/٢٨
بموجب اﻷمر

الوزاري المرقم
 ٤٣٧ﻓي

٢٠١٤/٥/١٢
١٥

١٦

١٧

عضوية هيئة التحرير لمجلة مركز البحوث النفسية /عضوية

 ٨٤٣ﻓي

رئيس اللجان التحضيرية  /المؤتمر النبوي الثاني لقسم العلوم

٣٦٦ﻓي

رئيس لجنة متابعة أداء خريجي كلية التربية ابن رشد للعلوم

 ٣٨٨ﻓي

الهيئة اﻻستشارية للمجلة

التربوية والنفسية.

اﻹنسانية ﻓي مؤسسات وزارة التربية ودوائرها.

١٧

٢٠١٤/١٠/٢٩

٢٠١٥/١/١٥

٢٠١٥/١/١٨

رئاسة جامعة بغداد
الشؤون العلمية
جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

أمانة مجلس
الجامعة

مركز البحوث
النفسية
القسم

اﻹداري/وزارة
التعليم العالي

مركز البحوث
النفسية

القسم اﻹداري
جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

١٨

١٩

٢٠

٢١

٢٢

رئيس اللجنة اﻻمتحانيه للدراسات اﻷولية ﻓي قسم العلوم التربوية
والنفسية.

 ١٤٧٦ﻓي

٢٠١٥/٣/٩

 ٩٥٤٠ﻓي -١٢

عضو لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي

٢٠١٥-٣

رئيس لجنة تحديد اﻻختصاصات العامة والدقيقة لقسم العلوم

 ٢٧١٨ﻓي

رئيس لجنة لبناء استبانه تقييم أداء المطبقين الخريجين من كلية

 ٢٧٢٣ﻓي

التربوية والنفسية.

التربية ابن رشد للعلوم اﻹنسانية.

عضواللجنة الخاصة بدراسة الدبلوم العالي ﻓي التخطيط

اﻻستراتيجي /ﻓي رئاسة الوزراء .عضولجنة اختيار المتقدمين

للدراسة

٢٠١٥/٥/١٠

٢٠١٥/٥/١٠

جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

اﻻمانة العامة

لمجلس الوزراء
العدد:ش ل/ص
 ١٣٧٣٧ﻓي

اﻻمانة العامة

لمجلس الوزراء

٢٠١٥/٤/٢٦
امر وزاري/

٢٣

عضو اللجنة الوزارية ﻻعداد دليل اﻻرشاد النفسي والتوجيه

التربوي ﻓي الجامعات العراقية

الدائرة القانونية
واﻻدارية شعبة

شؤون اللجان ذي
العددق/٥/٧/

 ٢١٤٦ﻓي -١٨
١٨

قسم شؤون اللجان

٢٠١٥-٦

٢٤

٢٥

٢٦

٢٧

٢٨

عضو لجنة توصيف الشهادات العليا ﻓي كلية التربية ابن رشد

عضو اللجن ة الوزاري ة الدائمي ة لﻼرش اد النفس ي والتوجي ه
التربوي
عضو لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي المساندة من كليتن ا
)ابن رشد(
عضو لجنة دعم الجيش والحشد الشعبي المساندة من كليتن ا
)ابن رشد(

عضو لجنة تحدي د اﻻختصاص ات العام ة والدقيق ة ف ي قس م
العلوم التربوية والنفسية

١٩

امر اداري/ذي

العدد  ٣٤١٧ﻓي
٢٠١٥-٦-٣٠

باﻻمر الوزاري
المرقم

ق ٢١٤٦/٥/٧/في
.٢٠١٥/٦/١٨

باﻻمر ذي العدد
 ٢٥٦في

.٢٠١٦/١/١٤

باﻻمر ذي العدد
 ١٥٤٠في

.٢٠١٥/٣/١٢
باﻻمر اﻻداري

المرقم  ٢٧١٨في
.٢٠١٥/٥/١٠

جامعة بغداد

كلية التربية ابن
رشد

٢٠

اﻹشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها :
رسائل الماجستير التي اشرف عليها:
ت

اسم الباحث

١

زينب صبري حاتم

٢

٣

٤

بشرى حسين

علوان

أ.د .حسن علي سيد

التخصص

عنوان الرسالة

الدقيق

اثر برنامج تدريبي لتطوير ﻓنيات المقابلة اﻹرشادية لدى

المرشدين التربويين.

الممارسات اﻹرشادية المؤداة والمطلوب أداؤها من قبل

مرشدي ومرشدات الصفوف ﻓي المرحلة اﻻبتدائية

وعﻼقتها ببعض المتغيرات.

مها صائب رشيد

وتوجيه
تربوي

اﻹرشاد نفسي
وتوجيه
تربوي

مالك ﻓضيل عبد الله اثر برنامج إرشادي لتنمية اﻷساليب المرغوبة للتعامل مع
القريشي

إرشاد نفسي

الضغوط النفسية لدى معلمي المدارس اﻻبتدائية.

اﻹرشاد نفسي
وتوجيه
تربوي

اثر برنامج إرشادي ﻓي خفض التفاؤل غير الواقعي لدى

طلبة الجامعة.

إرشاد نفسي
وتوجيه
تربوي

٢١

اﻷمر اﻹداري
ذي العدد

 ١٣٨٠ﻓي

٢٠١٠/٨/١٠
ذي العدد

 ١١١٢ﻓي

٢٠١٢/٦/٢٥
ذي العدد

 ١٠٨٨ﻓي

٢٠١٢/٦/٢٤
ذي العدد

 ٥٦٤٣ﻓي

٢٠١٢/١٢/٩

تاريخ

المناقشة
٢٠١٠/٩/٢١

٢٠١٢/٨/١

٢٠١٢/٧/٣١

٢٠١٣/١/١٠

قاعة المناقشة
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام

٥

٦

٧

٨

٩

انتصار عبد اﻷمير

اثر برنامج إرشادي ﻓي تنمية مفهوم المواطنة لدى طالبات

ﻓائزة عبد الزهرة

اثر برنامج إرشادي ﻓي تنمية الشعور بالذات العامة لدى

عﻼء عباس عبد

ﻓاعلية الذات وعﻼقتها بالكفاية المهنية لدى المرشدين

حسن

سعيد

الزهرة

محمد علوان شكر
كاظمية محمد غانم
عسل

 ١٠صاﻓي حمزة حسن

المرحلة المتوسطة.

اﻹرشاد نفسي
وتوجيه
تربوي

طالبات الجامعة.

إرشاد نفسي
وتوجيه
تربوي

التربويين ﻓي محاﻓظة النجف اﻻشرف.

إرشاد نفسي
وتوجيه
تربوي

اثر برنامج إرشادي لخفض الخوف من الفشل لدى طلبة

المرحلة اﻹعدادية.

الوعي اﻷخﻼقي وعﻼقته بالتسامح اﻻجتماعي لدى طالبات
المرحلة اﻹعدادية المهجرات قسراً.

اﻻتجاه نحو اﻹرشاد النفسي وعﻼقته بأساليب التعامل

المدرسي لدى مديرات ومديري المدارس الثانوية.

٢٢

ذي العدد بﻼ
ذي العدد

 ١١٢٢ﻓي

٢٠١٣/٥/١٥
ذي العدد

 ١١٣٧ﻓي

٢٠١٣/٥/١٦
ذي العدد

إرشاد نفسي

 ٢٠٨٢ﻓي

إرشاد نفسي

ذي العدد

وتوجيه
تربوي

إرشاد نفسي
وتوجيه

٢٠١٣/٩/٤
 ٣١٣٠ﻓي

٢٠١٤/١٠/٢٧
ذي العدد

 ٣١٣١ﻓي

٢٠١٣/٣/٧

٢٠١٣/٦/١٩

٢٠١٣/٦/١٦

٢٠١٣/١٠/٧

٢٠١٤/١٢/٤
٢٠١٤/١٢/٨

قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام

تربوي
١١

حسن خزعل

منصور

فاعلية برنامج تدريبي لرفع دافعية اﻻنجاز الدراسي

ت

١
٢

عبد المحسن عبد

تناقضات ادارك الذات وعﻼقتها بالوحدة النفسية

الحسين خضير

اﻻساسية  /الجامعة

٢٠١٦/٥/٨

اطاريح الدكتوراه التي اشرف عليها:
اسم الباحث

كلية التربية

باﻻمر  ٥٣في

المنخفض لدى الطﻼب المتفوقين دراسيا

عنوان الرسالة

٢٠١٤/١٠/٢٧

أ.د .حسن علي سيد

وقلق المستقبل لدى طلبة الجامعة

التخصص الدقيق

اﻷمر اﻹداري

إرشاد نفسي وتوجيه

ذي العدد  ٨٣٢ﻓي

إرشاد نفسي وتوجيه

ذي العدد ١٤٦٤

تربوي

إسراء عباس هادي تأثير أسلوبين إرشاديين ﻓي تنمية المواجهة

٢٣

٢٠١٢/٤/٣٠

المستنصرية قاعة
كاظم طﻼل.

تاريخ

المناقشة
٢٠١٢/٦/٦
٢٠١٣/٩/٨

قاعة

المناقشة
قاعة أ.د

المرحوم

عبد العزيز
البسام

قاعة أ.د

إبراهيم

اﻻجتماعية لدى طالبات المرحلة اﻹعدادية ﻓي بغداد

تربوي

ﻓي ٢٠١٣/٦/٢٧

إرشاد نفسي وتوجيه

ذي العدد ١٩٦٨

المرحوم

عبد العزيز
البسام

٣

٤

٥

٦

وطنية رهيف أمير

جوان خسرو
جوامير

مالك ﻓضيل عبد
الله

نجاح حاتم حسون

اثر أسلوبين إرشاديين لخفض الشعور باﻻغتراب

تربوي

الثقاﻓي لدى طلبة جامعة بغداد.

اثر أسلوبين إرشاديين ﻓي تنمية التماسك اﻻجتماعي

لدى طلبة جامعة بغداد.

إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي

اﻻعتق اد بالق درات اﻹرش ادية واﻻس تقرار المهن ي

وعﻼقتها باﻹنتاجية لدى المرشدين التربويين

إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي

التنظيم العاطفي والهوية اﻷخﻼقية وعﻼقتها بالتفكير
النفعي لدى معلمات المرحلة اﻻبتدائية

إرشاد نفسي وتوجيه
تربوي

٢٤

ﻓي ٢٠١٤/٦/٢٦

ذي العدد ١٩٣٣

ﻓي ٢٠١٤/٦/٢٣
العدد  ١٧٩٩ﻓي
٢٠١٥/٦/ ٢٤

قاعة أ.د

٢٠١٤/٨/٧

المرحوم

عبد العزيز
البسام

قاعة أ.د

٢٠١٤/٨/١١

المرحوم

عبد العزيز
البسام

قاعة أ.د
٢٠١٥/٨/٦

المرحوم

عبد العزيز
البسام

العدد  ١٨٠٠ﻓي
٢٠١٥/٦/ ٢٤

٢٠١٥/٨/٢

قاعة أ.د

المرحوم

عبد العزيز
البسام

٧

كهرمانة هادي
عودة

المبادأة وعﻼقتها بدافعية اﻻتقان ومرك ز الض بط ل دى

طلبة الجامعة

٢٠١٦/٤/٦

ﻓائزة عبد الزهرة

٨
٩

باﻻمر  ٤٦٠في

لم تناقش الى اﻻن

سعيد

نور بدري نوري

لم تناقش الى اﻻن
لم تناقش الى اﻻن

عﻼء عبد الزهرة

٢٥

قاعة أ.د

المرحوم

عبد العزيز
البسام

ناقش العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه ﻓي الجامعات العراقية ومنها  /اطاريح الدكتوراه التي ناقشها :أ.د .حسن علي سيد

ت

اسم الباحث

عنوان الرسالة

١

صالح عبد الهادي

اثر أسلوبي التعزيز و النمذجة ﻓي تعديل

إرشاد نفسي

٢

نادرة جميل حمد

اثر أسلوبي جﻼسر وميكنبوم ﻓي خفض

إرشاد نفسي

٣

٤
٥
٦

حمدان سيﻼن

حمود

عبير محمد رجب
نبراس طه خماس
اميرة مزهر حميد
ايمان قنبر عباس

التخصص
الدقيق

اليايكوباثي عند اﻹحداث ف دور الدولة.

الرهاب اﻻجتماعي عند طالبات جامعة بغداد

تأثير لبرنامج إرشادي ﻓي خفض اﻵثار

النفسية ﻻضطرابات ضغوط ما بعد الصدمة

اﻷمر اﻹداري
ذي العدد ٦٧٣

وتوجيه تربوي

ﻓي ٢٠١١/٣/٣١

وتوجيه تربوي

ﻓي ٢٠١١/٧/٤

إرشاد نفسي

ذي العدد ٨٤٠

ذي العدد ١٣٣٥

وتوجيه تربوي

ﻓي ٢٠١٢/٤/٣٠

تأثير "أسلوب رايمي" ﻓي تنمية أتبار الذات

إرشاد نفسي

ذي العدد ٥٦٧

اثر أسلوبين إرشاديين ﻓي خفض السلوك

إرشاد نفسي

للمراهقين المضطربين ﻓي بغداد

وتوجيه تربوي

لدى طالبات المرحلة المتوسطة.

وتوجيه تربوي

اﻻستقرائي لدى طلبة المرحلة المتوسطة.

طرائق تدريس

اثر برنامج إرشادي سلوكي معرﻓي للتخفيف

التاريخ

من الشره العصبي لدى عينة من اﻹناث.

٢٦

ﻓي ٢٠١٢/٥/٣١
ذي العدد ٤١١٩

ﻓي ٢٠١٢/٩/١٨
ذي العدد ١٢٦٦

ﻓي ٢٠١٣/٥/٣٠

تاريخ المناقشة
٢٠١١/٥/١٢
٢٠١١/٨/١٤
٢٠١٢/٦/٧
٢٠١٢/٧/٤
٢٠١٢/١٠/٢٤
٢٠١٣/٧/٨

قاعة المناقشة
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة )الراﻓدين(
ﻓي كلية التربية

قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام

٧

حيدر حميد جعفر

الدهوي
٨

رقية عبد الجبار
حسين

٩
١٠

١٢

وعﻼقتها بالخوف بالفشل لدى الطﻼب
ﻓاعلية العﻼج بالمعنى ﻓي تنمية الحضور

خالد محمد كريم

نوال مهدي محمود

وتوجيه تربوي

مدينة بغداد.

اﻻنتهاك اﻷخﻼقي والتبرير وعﻼقتهما بالهوية

حسين خليل إبراهيم

إرشاد نفسي

الوجودي لدى مريضات سرطان الثدي ﻓي

ﻓؤاد علي ﻓرحان
عوض

التربوي

الموهوبين.

عادات العقل وعﻼقتها بالذكاء المتعدد لدى

نايف

١١

الكمال ألقسري والتخريب على الذات

علم النفس

علم نفس النمو

المراهقين.

علم نفس عام

اﻷخﻼقية.

علم النفس

الذاكر العاملة ما وراء الذاكرة وعﻼقتهما

التربوي

بالضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة.
النمو ما بعد الصدمة لدى المراهقين

علم النفس النمو

والراشدين.

٢٧

ذي العدد ١٢٨٠
ﻓي ٢٠١٣/٦/٢

ذي العدد ١٩٧٠

ﻓي ٢٠١٣/٨/٢١
ذي العدد ٢٠٧٣
ﻓي ٢٠١٣/٩/٣
ذي العدد

 ١٢٤٤٦ﻓي

٢٠١٣/٩/٢٥

ذي العدد ش ع /
 ١٩٥٤ﻓي

٢٠١٣/١٢/٢٩
ذي العدد ١٨٠

ﻓي ٢٠١٤/١/٢١

٢٠١٣/٧/١١

٢٠١٣/٩/٢٦
٢٠١٣/١٠/٢٣
٢٠١٣/١٠/٣٠

٢٠١٤/١/٢٨
٢٠١٤/٢/٢٥

قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة )اﻹدريسي(
 /كلية اﻵداب

قاعة أ.د المرحوم
ﻓهد علي  /كلية

التربية ابن الهيثم

قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام

قاعة أ.د المرحوم

١٣
سلمى عبيد محمد

١٤

١٥

١٦
١٧

علم النفس

تقرير المصير والخبرة العاطفية وعﻼقتهما

التربوي

بالكفاح ألتحصيلي لدى طلبة الجامعة.

ذي العدد د

ع ٩٧٢/ﻓي

٢٠١٤/٥/١١

ﻓهد علي

٢٠١٤/٦/١٧

الجبوري /كلية
التربية للعلوم

الصرف  /ابن
الهيثم

زكية حميد منخي

غزوة ﻓيصل كاظم
هشام مهدي كريم
كريم عبد الحسن

مطير

تطور أساليب التفكير لدى المراهقين

علم نفس النمو

والراشدين

ذي العدد ١٨٢٣
ﻓي ٢٠١٤/٦/٩

الﻼلفة وعﻼقتها بالنظام التمثيلي وحل

إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي

ﻓي ٢٠١٤/٧/٣

إدارة الهوية اﻻجتماعية وعﻼقتها بالذكاء

علم النفس

ذي العدد٢٣٢٠

إرشاد نفسي

ذي العدد٢٥٦٩

المشكﻼت لدى المرشدين التربويين.

التربوي

الناجح ول المشكﻼت لدى طلبة الجامعة

اثر أسلوبي كشف المشاعر والتعليمات الذاتية

ﻓي تنمية استبصار الذات لدى شرطة المرور

وتوجيه تربوي

ﻓي واسط

٢٨

ذي العدد ٧٤١

ﻓي ٢٠١٤/٨/١١
ﻓي ٢٠١٤/٩/١

٢٠١٤/٧/١٣

٢٠١٤/٨/١٠
٢٠١٤/٩/٣٠
٢٠١٤/١٠/١٢

قاعة الدراسات
العليا ﻓي قسم
علوم القران

قاعة عبد الوهاب
الوكيل ﻓي كلية
اﻵداب

قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام

المعتقدات المعرﻓية وعﻼقتها باستراتيجيات

١٨
عماد عبود هاني
١٩

٢١

علي محمد جراد

عادل علي محمد
حسين علي حسون

علي
٢٢

التعلم المنظم ذاتيا ومهارات اتخاذ القرار لدى

التربوي

الطلبة المتميزين واقرأنهم العاديين ﻓي
المرحلة الثانوية.

مشل

٢٠

علم النفس

أمجاد يونس عبد

التهديد اﻻجتماعي واضطراب الشخصية

واﻻنفصامية والشخصية الزورية لدى عينة

علم النفس عام

المراهقين من المهجرين واقرأنهم غير
المهجرين.

إرشاد نفسي

اثر أسلوبين إرشاديين لتنمية السلوك اليقظ

وتوجيه تربوي

لدى القوات اﻷمنية ﻓي مواجهة الجريمة.

تأثير برنامج تدريبي بأسلوب السلوك الصحي

ﻓي التخفيف من اﻻنتهاك النفسي لدى

المدربين الرياضيين.

العبء المعرﻓي المصاحب لحل المشكلة ﻓي

ضوء مستويات صعوبة المهمة وتجهيز

٢٩

ﻓي ٢٠١٤/٩/٢
ذي العدد

 ١٠٨٢٠ﻓي
٢٠١٤/٩/٩

ذي العدد ٣١٣٨
ﻓي

٢٠١٤/١٠/٢٨
ذي العدد

٢٠١٤/١٠/٢٠

٢٠١٤/١٢/١٠

عبد العزيز البسام

قاعة )اﻹدريسي(
كلية اﻵداب

قاعة أ.د هاشم
طه شﻼش

قاعة أبن سينا

علم النفس عام

 ١٥٩٧٠ﻓي

٢٠١٤/١٢/٢٥

كلية اﻵداب

علم النفس

ذي العدد ٣٨٤

قاعة أ.د المرحوم

التربوي

المعلومات لدى طلبة الجامعة العراقية.

ذي العدد ٢٥٩٤

٢٠١٤/١٠/١٣

قاعة أ.د المرحوم

ﻓي ٢٠١٥/٢/٣

 ٢٠١٥/١٠/٢٩بقسم علم النفس/

٢٠١٥/٣/١٢

عبد العزيز البسام

توكيد الذات وعﻼقته بالنزعة نحو الكمال

٢٣
نضال نجيب عارف
٢٤
٢٥

٢٦

٢٧
٢٨

علي عيسى ادهم
حوراء عباس

كرماش

رعد خلف محمد
سعد ﻓياض عبد الله
اسيل مهدي نجم

إرشاد نفسي

والوعي باﻹبداع لدى طلبة معاهد الفنون

وتوجيه تربوي

الجميلة.

تطور الهوية اﻻجتماعية وعﻼقته بالتعصب

علم النفس النمو

لدى المراهقين والراشدين.

علم النفس

اﻷنموذج ألنمائي المتكامل للعقل على وﻓق

التربوي

اﻷنماط اﻻنفعالية لدى طلبة الجامعة

طرائق تدريس

اﻓاعلية استراتيجية قائمة على مدخل التحليل

اسباني /معادلة

اللغوي ﻓي تنمية المهارات اللغوية لطلبة قسم

شهادة

اللغة اﻻسبانية

الكفاية الثقاﻓية والوعي الثقاﻓي وعﻼقتهما

ارشاد نفسي

بفاعية الذات لدى المرشدين

تطور الحكم الجهالي لدى اﻻطفال وعﻼقته

علم النفس النمو

بمستوى تعليم الوالدين.

٣٠

ذي العدد ٦٤٩

ﻓي ٢٠١٥/٢/٢٥
ذي العدد ٨٨٤

ﻓي ٢٠١٥/٣/٢٣
ذي العدد  ٩٧ﻓي
٢٠١٥/٣/٣٠

٤ت  ١٩/ﻓي -٢٦
٢٠١٥-٣

العدد١٦٧٤

ﻓي٢٠١٥/٦/١١
 ١٨٢٥ﻓي

٢٠١٥/٦/٢٨

٢٠١٥/٤/٢

٢٠١٥/٤/٢٧

٢٠١٥/٥/٥

٢٠١٥-٦-٣
٢٠١٥-٨-٢٨
٢٠١٥-٨-٩

قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة أ.د المرحوم

عبد العزيز البسام
قاعة كلية التربية

للعلوم اﻹنسانية /
جامعة بابل

التربية ابن رشد
قاعة أ.د المرحوم
عبد اعزيز البسام
التربية ابن رشد

٢٩

ميعاد غاﻓل حمادي

٣٠

قيس حميد ﻓرحان

٣١

تﻼميذ المرحلة اﻻبتدائية

تطور التخيل العقلي وعﻼقته بالتفكير

علم النفس النمو

الهندسي لدى اﻻطفال والمراهقين

٢٠١٥/٧/٨
 ٢١٣٧ﻓي

٢٠١٥/٨/٥

٢٠١٥-٩-٢٠

المستنصرية

التربية ابن رشد

محمد عبد العباس ٢٠١٥/٢/٢٢

٣٢

علي محمد محسن ٢٠١٥/٤/٢١

٣٣

يسرى موسى جعفر ٢٠١٥/٢/٢٦

٣٤

١

ﻓاعلية برنامج ليبمان ﻓي تعليم التفكير عند

ارشاد نفسي

 ٣٣٩ﻓي

٢٠١٥ /٨/١٩

التربية /الجامعة

اسراء فاصل سهيم ٢٠١٥/٣/١٧

ت

اسم الباحث

زينب محمد روشن

رسائل الماجستير التي ناقشها :أ.د .حسن علي سيد

عنوان الرسالة

اثر برنامج إرشادي لتنمية مفهوم

التخصص الدقيق
إرشاد نفسي

٣١

اﻷمر اﻹداري

ذي العدد ١٢٩٩

تاريخ المناقشة
٢٠٠٩/١٢/٢

قاعة المناقشة
قاعة أ.د

الذات لدى التﻼمذة بطيء التعلم ﻓي

ﻓي

المرحلة اﻻبتدائية ﻓي مدينة بغداد.

٢

رواء يوسف محمد
يوسف

٣

أزهار عدنان عذاﻓة

٤

وطنية رهيف أمير

٥

احمد نصر مبارك

٦

حامد عبد الله جالي

اثر اﻹرشاد المعرﻓي ﻓي تنمية

الشخصية اﻻستقﻼلية لدى طالبات

المرحلة المتوسطة.

اﻻتجاهات نحو الحداثة وعﻼقتها

باﻷسلوب المعرﻓي اﻻندﻓاعي –

التأملي لدى طلبة الجامعة.

ﻓاعلية برنامج إرشادي لتنمية

التفاعل اﻻجتماعي لدى اﻷطفال

ضعاف السمع ﻓي معاهد ذوي

اﻻحتياجات الخاصة ﻓي بغداد.

التلوث النفسي وعﻼقته بأنماط

المعاملة الوالدية لدى طلبة جامعة

بغداد

الحاجات اﻹرشادية ﻷسر ذوي

إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي

علم النفس التربوي

إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي

علم النفس التربوي
إرشاد نفسي

٣٢

المرحوم عبد

٢٠٠٩/١٠/٢٥

العزيز البسام

ذي العدد ١٠٢٢

المرحوم عبد

ﻓي ٢٠١٠/٥/١٥
ذي العدد ١٣١٨

ﻓي ٢٠١٠/٧/٢٦
ذي العدد ١٤٨٤

ﻓي ٢٠١٠/٨/٣١
ذي العدد ١٥٧٩

ﻓي ٢٠١٠/٩/٢٢
ذي العدد ع ت

قاعة أ.د

٢٠١٠/٦/١٥

٢٠١٠/٨/٢٦

٢٠١٠/٩/٣٠

العزيز البسام
قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
قاعة أ.د

٢٠١٠/١٠/٢٥

المرحوم عبد

٢٠١١/٥/٢٥

كلية التربية /

العزيز البسام

اﻻحتياجات الخاصة.

٧

٨

أمنة قحطان علي
حسين

محمد عريبي زايد
سدخان

بناء مقياس لمفهوم الذات وﻓقا
ﻹستراتيجية التحليل البنائي

الهرمي لدى طلبة الجامعة.

اﻻحتراف النفسي لدى المرشدين

التربويين وعﻼقته بفاعليتهم.

وتوجيه تربوي

قياس وتقويم
إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي

السلوك ألتوكيدي وعﻼقته بالتواﻓق

٩

محمد موحان ياسر

١٠

جمال جمعة خميس

١١

خليل مظلوم حسين

النفسي واﻻجتماعي لدى طلبة

معهد إعداد المعلمين ﻓي محاﻓظة

علم النفس التربوي

كربﻼء.

بناء اختبار تحصيلي ﻓي مادة

اﻹرشاد والصحة النفسية لﻸقسام

العلمية ﻓي كليات التربية جامعة

بغداد وﻓق نظرية السمات الكامنة.
اثر برنامج إرشادي لتنمية ﻓاعلية

قياس وتقويم
إرشاد نفسي

٣٣

الجامعة

٤٧٩

ﻓي٢٠١١/٤/١٨
ذي العدد ٨٥٢

ﻓي ٢٠١١/٤/١٨
ذي العدد ١٩٩٣

ﻓي ٢٠١١/٩/٢١
ذي العدد

ع ٤٩٦٣/٦/ﻓي

٢٠١١/١٠/٣٠
ذي العدد ٥١٢

ﻓي ٢٠١٢/٢/٢٩
ذي العدد ٤٠٧١

المستنصرية
٢٠١١/٥/٢٦

٢٠١١/١٠/٢٤

٢٠١١/١٢/١٣

٢٠١٤/٤/١٢
٢٠١٢/١٠/٢٢

قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
قاعة كلية

التربية جامعة
كربﻼء

قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
قاعة أ.د

الذات اﻹرشادية لدى المرشدين
التربويين.

١٢

نور بدري نوري

١٣

حسين قاسم أمسلم

١٤

١٥
١٦

عمار كاظم عبيد
الشبلي

إستبرق عبد الرزاق
مهدي

حسام محمد منشد

اثر التدخل اﻹرشادي بأسلوب

النمذجة لتنمية الشخصية المسالمة

لدى طالبات المرحلة اﻹعدادية.
اثر برنامج إرشادي ﻓي خفض

اﻻنسحاب اﻻجتماعي لدى طلبة

المرحلة اﻹعدادية.

موقع الضبط وعﻼقته بالقلق
العصبي لدى طلبة الجامعة.

الدواﻓع واﻻنفعاﻻت النفسية ﻓي

وتوجيه تربوي

ﻓي ٢٠١٢/٩/١٦

إرشاد نفسي

ذي العدد ١٢٤٩

وتوجيه تربوي

ﻓي ٢٠١٣/٥/٣

إرشاد نفسي

ذي العدد ١١٧٩

وتوجيه تربوي

إرشاد نفسي

القران الكريم وأهميتها ﻓي تربية

التربية اﻹسﻼمية

التفكير اﻻيجابي وعﻼقته بأساليب

علم النفس التربوي

الفرد المسلم.

٣٤

ﻓي ٢٠١٣/٥/٢٠
ذي العدد ٤٨٦

ﻓي ٢٠١٣/٥/٢٨

ذي العدد ٥٤٨

ﻓي ٢٠١٣/٧/٢١
ذي العدد

المرحوم عبد

العزيز البسام
٢٠١٣/٧/٤

٢٠١٣/٦/٢٧

قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام

قاعة أ.د جواد
علي  /قسم
التاريخ

قاعة )الراﻓدين(
٢٠١٣/٧/٣

ﻓي كلية التربية
 /الجامعة

المستنصرية

قاعة الشهيد

٢٠٣/٨/٢٨
٢٠١٣/١٠/١٣

كاظم طﻼل ﻓي
كلية التربية
اﻷساسية

قاعة كلية

التعامل مع الضغوط النفسية لدى

ع ٢٤٧٧/٦/ﻓي

المعلمين.
١٧

١٨

١٩

٢٠
٢١

علي عناد زامل
العايدي

هدى إبراهيم صباح
الركابي

دعاء عبد الجبار
ﻓيصل

نوﻓل نهاد زكي
نبيل عباس رشيد

قيم المواطنة وعﻼقتها بالتماسك

اﻻجتماعية اﻷمن الفكري لدى طلبة

المرحلة اﻹعدادية

اثر برنامج إرشادي ﻓي تعديل

اتجاهات طلبة الجامعة نحو ذوي
اﻻحتياجات الخاصة.

اثر برنامج إرشادي ﻓي خفض

الشك لدى طالبات المرحلة
اﻹعدادية.

اثر برنامج إرشادي ﻓي خفض

اﻻضطرابات السلوكية لدى أطفال

دور الدولة.

التوجه نحو الحياة وعﻼقته

بالصحة النفسية لدى السجناء

التربية للعلوم

٢٠١٣/٩/١٠

إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي
إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي
إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي
إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي
إرشاد نفسي

٣٥

ذي العدد ع /٦/
 ٢٥٤٤ﻓي

٢٠١٣/٩/١٥
ذي العدد 4277
ﻓي

٢٠١٣/١٢/١٨
ذي العدد د ع
 ٢٨٦٠/ﻓي

٢٠١٣/١٢/٣٠
ذي العدد ١٨٩

ﻓي ٢٠١٤/١/٢١
ذي العدد ٥١٤

ﻓي ٢٠١٤/٤/١٤

اﻹنسانية

قاعة كلية

٢٠١٣/١٠/٢٨

التربية للعلوم
اﻹنسانية /

جامعة كربﻼء
٢٠١٤/١/٣٠

٢٠١٤/٢/٢

٢٠١٤/٣/٥
٢٠١٤/٥/٢٦

قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
كلية التربية

للعلوم اﻹنسانية
 /جامعة ديالى
قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام

قاعة أبن سينا
بقسم  /كلية

التربية /

السياسيين.

الجامعة

المستنصرية

٢٢

حازم إبراهيم صالح

اثر أسلوب العﻼج الواقعي ﻓي

تنمية المعنى ﻓي الحياة

لدى طﻼب ﻓاقدي الوالدين ﻓي
المرحلة المتوسطة.

٢٣

إياد جواد كاظم

٢٤

عمران حيدر عزيز

٢٥

بتول صادق عبد
الحسن

رؤى العالم وعﻼقتها بالتوجه

الزمني لدى أساتذة جامعة القادسية

اثر برنامج إرشادي ﻓي خفض اﻷلم
اﻻجتماعي لدى طﻼب المرحلة

اﻹعدادية.

مهارات اﻻتصال اﻹداري وعﻼقتها

بالقيادة اﻹبداعية لدى مديري
المدارس الثانوية.

إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي

علم النفس العام
إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي
ادارة تربوية

٣٦

ذي العدد

دع ٣٣٨٦/ﻓي
٢٠١٤/٩/٢٣

ذي العدد ٣٧٣٣
ﻓي

٢٠١٤/١٠/٢٧
ذي العدد دع/
 ٢٨٣٠ﻓي

٢٠١٤/٨/٢٥
ذي العدد ١٠٠٥

ﻓي ٢٠١٤/٩/٢٨

قاعة الدراسات
٢٠١٤/١٠/٢٧

العليا ﻓي كلية
التربية للعلوم
اﻹنسانية /

جامعة ديالى
٢٠١٤/١٢/٣

٢٠١٤/١٠/١

٢٠١٤/١١/٦

لكلية اﻵداب /

جامعة القادسية
كلية التربية

للعلوم اﻹنسانية
 /جامعة ديالى

قاعة )الراﻓدين(
كلية التربية /
الجامعة

٢٦

٢٧

حيدر حبيب عذاب

محمد عبد العباس عبد
الكاظم

٢٨

يسرى موسى جعفر

٢٩

إسراء ﻓاضل سهيم

اثر برنامج إرشادي ﻓي تنمية
إدراك الذات اﻻجتماعية لدى

المعاقين حركيا ً

الذكاء الروحي وعﻼقته بأنماط
الشخصية لدى طلبة المرحلة

اﻹعدادية.

العﻼقة بين الغيرة والكدر ألزواجي.

اثر اﻹرشاد السلوكي المعرﻓي ﻓي

تعديل السلوك اﻻنهزامي لدى طﻼب

الجامعة.

 .إرشاد نفسي

وتوجيه تربوي

ذي العدد ٣٧٥٥
ﻓي

٢٠١٤/١١/٢٥
ذي العدد

علم النفس التربوي

ع ٢١٨/٦/ﻓي

إرشاد نفسي

ذي العدد  ٥٢ﻓي

٢٠١٥/١/١٣

وتوجيه تربوي

٢٠١٥/١/١٣

إرشاد نفسي

ذي العدد  ٥١ﻓي

المستنصرية
 ٢٠١٤/١٢/٢٩التربية بن رشد
قاعة كلية

٢٠١٥/٢/٢٢

التربية للعلم
اﻹنسانية /

جامعة كربﻼء

قاعة )الراﻓدين(
٢٠١٥/٢/٢٦

كلية التربية /
الجامعة

المستنصرية

قاعة الشهيد

وتوجيه تربوي

٢٠١٥/٢/١١

٢٠١٥/٣/١٧

كاظم طﻼل ﻓي
كلية التربية
اﻷساسية /
الجامعة

٣٧

٣٠

٣١

٣٢

مرح محمود علي
إبراهيم

علي محمد محسن
صدى صالح إبراهيم
الركابي

٣٣

ثامر عبد علي عباس

٣٤

سجى سالم منسي

المستنصرية

القدرة على حل المشكﻼت ذات
المتطلبات العالية وعﻼقتها

باﻻنفتاح على الخبرة لدى طلبة

علم النفس التربوي

الجامعة.

اثر برنامج إرشادي لتنمية مهارات
العناية بالذات لﻸطفال ذوي

صعوبات التعلم.

اثر برنامج إرشادي معرﻓي ﻓي

خفض التفكير اﻻضطهادي لدى

طالبات جامعة ذي قار

اثر برنامج ارشادي ﻓي تنمية

الكفاية المهنية لدى منتسبي
حمايات جامعة بغداد

اثر برنامج ارشادي ﻓي تعديل

السلوكيات غير المرغوب ﻓيها نحو

البيئة المدرسية لدى طالبات

إرشاد نفسي

ذي العدد ٢١٢
شط

ﻓي ٢٠١٥/١/١١
ذي العدد ٧٧٢

وتوجيه تربوي

ﻓي ٢٠١٥/٣/١٥

إرشاد نفسي

ذي العدد ٢٧٩٦

وتوجيه تربوي
ارشاد نفسي

ارشاد نفسي

٣٨

ﻓي ٢٠١٣/١١/٦
ذي العدد ٣٧٦١
ﻓي

٢٠١٥/١١/٢٥
ذي العدد ١٣٧٨
ﻓي ٢٠١٥/٥/٦

٢٠١٥/٣/١

٢٠١٥/٤/٢١

٢٠١٣/١٢/١١

٢٠١٤/١٢/٢٨

٢٠١٤/٦/١٥

قاعة المصطفى
 /كلية تربية
بنات

قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام
قاعة أ.د

المرحوم عبد

العزيز البسام

المرحلة المتوسطة

٣٥

زهرة حاشوش حاجي

٣٦

احمد جاسم محسن

٣٧

وليد عبد المنعم خفي

)اثر برنامج ارشادي في خفض

التمركز لدى طالبات المرحلة
الجامعية(

ارشاد نفسي

اساليب التنشطة اﻻسرية وعﻼقتها

العزيز البسام.

٢٠١٥/١١/٢٣

الجامعة

المستنصرية /

باﻻمر ٤٧٧

اﻻعدادية

اﻻرشادية لدى المرشدين التربويين

باﻻمر  ٢٩٠١في

٢٠١٥/١١/٨

بالتدفق النفسي لدى طلبة المرحلة
الجهد اﻻنفعالي وعﻼقته بالبيئة

قاعة أ.د عبد

ارشاد نفسي

٣٩

كلية التربية قاعة
الرافدين.

٢٠١٥/١٠/٢٦

قاعة أ.د عبد

العزيز البسام.

