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عنوان رسالة املاجستري وأطروحة الدكتوراه
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األمل االجتماعي وعالقته

بالذاكرة الصدمية واالخفاقات املعرفية
 .1قياس االلم االجتماعي لدى طلبة الجامعة.

عنوان البحوث العلمية املنشورة

 .2قياس الصدمة النفسية لددى طلبدة الجامعدة
.
 .3التفكيدددد االضددددي ا

وعالقتدددد بددددالعن

النفسي الموج للنساء في مدينة بغدا .

عنوان الكتب املؤلفة واملرتمجة
كتب الشكر والتقدير
املناصب اإلدارية اليت تقلدها
ذكر العضوية يف هيئات حترير اجملالت العلمية
والفرق االستشارية
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رئيس قسم علم النفس
 .1عضو الجمعية النفسية العراقية.
 .2عضو جمعية العلوم التربوية والنفسية.
 .3عضوووو رابطوووة االختصاصووويي النفسووويي

المصرية.
 .4عضو االتحوا العوام لأل بوا والكتوا فو
العراق.
 .5عضو جمعية المترجمي العراقية.
 .6عضو هيئة تحرير مجلوة العلووم التربويوة
والنفسية.
 .7عضو الخلية الوطنية للعمليات النفسية
العدد اإلمجالي لإلشراف على طلبة الدراسات العليا 2
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