الســـ يـرة العلميــة لتدريسيي كلي ــة اآلداب
االسـم واللقب العلمي
التخصص العام والدقيق
الربيـد اإلليكرتوني
عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه

علي تركي نافل – استاذ مساعد
علم النفس – صحة نفسية
Ali.turky16 @ yahoo.com
املاجستري  :احالم اليقظة وعالقتها
بالصحة النفسية لدى طلبة اجلامعة .
الدكتوراه  :الضغط االجتماعي املزمن
وعالقته باالستغراق واخلريات التفككية
لدى طلبة اجلامعة .

عنوان البحوث العلمية املنشورة

- 6التفكري االجيابي وعالقته ببعض
املتغريات لدى طلبة اجلامعة .
 - 2التفكري الرغيب وعالقته بفاعلية
الذات لدى طلبة اجلامعة .
 - 3السلطة العقالنية وعالقتها بامليول
النفسية املرضية لدى طلبة اجلامعة .

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير
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(  ) 6كتاب شكر من مساعد
رئيس اجلامعة

 ) 4 ( - 2كتب شكر من عميد كلية
اآلداب – جامعة بغداد .
 - 3كتا ب شكر من عميد كلية الرتبية –
جامعة واسط .

املناصب اإلدارية اليت تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية
والفرق االستشارية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا

(  ) 3ثالث طالب

العدد اإلمجالي للمشاركة يف املناقشات

(  ) 62مناقشة

Name and academic Title

Ali Turky Nafil- Assistant professor

Specialization (Major & Minor)

Psychology- Mental Health
Ali.turky16 @ yahoo.com

Email

1-thesis: Daydreams and Its
Relation to Mental health Among
University Students .
2- PH.D dissertation : Chronic Social
Titles of MA thesis & Ph.Ddissertation

Stress and its Relationship with
among University students .
Absorption and Dissociative
Experiences among University
students .
1-Positive Thinking and its
Relationship with Some variables
among University students .
2-

Wishful thinking and its
Relationship with Self

Titles of Published Research

Efficacy among University
students .
3-Rational authority and its
Relationship with psychological
morbidity symptoms among
University students .

Titles of

Published Books(Authored

&Translated Books)
Letters of Appreciation & Recognition.
Professional Experience
Membership

(Journals,

Scientific

committees, etc.)
Total Number of Supervised Graduate

) 3 (

Students.
Total Number of Graduate Examining
Committees.

) 62 (

