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  البحوث المنشورة :
 تطور الوعي البيئي لدى االطفال  .١
 السلوك العدواني لدى االطفال  .٢
 وعالقته بالذكاء. السلوك العدواني لدى االطفال .٣
 ) سنة. ١٤،  ١٣، ١٢قياس حب االستطالع المعرفي لدى المراهقين باعمار ( .٤
 العنف النفسي الموجه نحو طالبات الدراسة المسائية . .٥
 ن رشدخصية الديمقراطية لدى طلبة كلية التربية /ابسمات الش .٦
 تطور القيم الجمالية لدى المراهقين  . .٧
 .     فاعلية الذات التدريسية وعالقتها ببعض المتغيرات لدى مدرسات المرحلة الثانوية .٨
 ي الموجه نحو االطفال .عاطفالعنف ال .٩

اساليب المعاملة  .١٠ ة المسالمة وعالقتها  ةسمات الشخص  الوالد
 . صعوبات تدريس مادة حقوق األنسان من وجهة نظر التدريسيين والطلبة .١١
 التفكير االضطهادي لدى طالبات الجامعة . .١٢
 تطور المعتقد الصحي لدى االطفال .١٣
 تطور الحديث الداخلي لدى االطفال  .١٤
 االرهاب الفكري وتاثيراته النفسية على الفرد العراقي .١٥
 اهل البيت المواطنة وحقوق االنسان في فكر .١٦
 تطور ثبات المزاج لدى االطفال . .١٧
اب .١٨ ة ثقافة حقوق االنسان لد الش  . دور العمل التطوعي في تنم
توكيد الذات وعالقته بالنزعة نحو الكمال والوعي باالبداع لدى طلبة معاهد الفنون  .١٩

 الجميلة .
 ابن رشد . –التعصب الديني لدى طلبة كلية التربية  .٢٠
 المراهقين . الشعور باالنتماء لدى .٢١
 .تطور المحاججة لدى االطفال وعالقتها باالسلوب الوالدي الديمقراطي .٢٢
  لدى طلبة المرحلة االعدادية.دور العمل التطوعي في تنمية المسؤولية االجتماعية  .٢٣



  
 

 على حقوق االنسان من معهد السالم االمريكي شهادة التدريب: الشهادات 
)tot (  

  الدورات :
 معهد السالم االمريكي اربيل.) ٢٠٠٨طرائق تدريس حقوق االنسان ( .١
معهد السالم .عمان) ٢٠١١االنسان (تدريس حقوق  طرق تدريس خالقة في  .٢

 . االمريكي
 معهد السالم االمريكي.  ) بيروت .٢٠٠٩ورشة عمل في حقوق االنسان ( .٣
  . وزارة حقوق االنسان .٢٠١٢حقوق االنسان طرق تدريس ورشة عمل  .٤
) سليمانية . المعهد العراقي ٢٠١٣( على حقوق االنسانلمدربين ل ورشة تدريب .٥

 لحقوق االنسان .
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