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عنوان رسالة املاجستري 

 وأطروحة الدكتوراه

اليت تتطلع اليها املرأة العراقية ملرحلة مابعد ت اآلساسية ااحلاج-1

 احلصار.

أثر برنامج تدرييب لتنمية مهارات التفكري العلمي لطبة املرحلة -2

 املتوسطة.

أمناط  (.2112فيصل، سناء جمول؛ وصاحل، علي عبد الرحيم ) -1 عنوان البحوث العلمية املنشورة

الطلبة الفاشلني التسويف وعالقتها بالكفاية الذاتية املدركة لدى 

اجمللد  amarabac-MAG أمـــارابـــــاك دراسيًا. اجمللة الدولية

 . 22السابع ، العدد 

(. 2112فيصل، سناء جمول؛ وصاحل، علي عبد الرحيم ) -2

املواجهة االجيابية وعالقتها بأسلوب احلياة الصحي لدى 

 International Journal ofجملة دولية، موظفي اجلامعة.



Learning Management Systems IJLMS، العدد  3اجمللد

2 . 

(. الكرب 3102فيصل، سناء مجول؛ وصفر، شيماء نجم ) -
، 89النفسي لدى طلبة الجامعة. مجلة العلوم التربوية والنفسية، 

01-32.  
 بناء معايير وطنية لمقياس ما(. 3103فيصل، سناء مجول ) -0

ة آداب مجل وراء الذاكرة لدى المدرسين والمدرسات.
 .034-233، 89، المستنصرية

قياس القدرة على التفكير (. 3103فيصل، سناء مجول ) -8
، 42، داباالبتكاري لدى المهندسين المبدعين. مجلة كلية اآل

331- 218. 
(. 3103الدوري، سعاد معروف؛ وفيصل، سناء مجول ) -4

المعالجة. وأساليب انتشارها،  أسبابها، تصنيفها اإلعاقة العقلية
 .208-232(، 2)0، البحرين، مجلة الجامعة الخليجية

(. 3103فيصل، سناء مجول، وصالح، علي عبد الرحيم ) -3
نظرية العقل عالي الرتبة وعالقته بالوعي االنفعالي لدى 

 .008-010(، 2)0، البحرين، مجلة الجامعة الخليجية االطفال.
فر فيصل، سناء مجول؛ ومحسن، عذراء صداق جع -9
المالية الشخصية  باإلدارةأساليب التفكير وعالقتها (. 3100)

أبحاث البصرة: العلوم اإلنسانية، مجلة  لدى موظفي الدولة.
24(2 ،)383-384. 

الذكاء االنفعالي وتحقيق (. 3100فيصل، سناء مجول ) -8
 الذات وعالقتهما باإلخفاقات المعرفية لدى اساتذة جامعة بغداد.

 .830-038، 083، رشد ابن ،كلية التربية، ستاذمجلة األ
فيصل، سناء بن والي، رضوان؛ والجشعمي، سحر؛ و -01

المشكالت الصحية (. 3100مجول؛ والجبوري، رياض خضير )
، طب المجتمعالعراقية لمجلة ال والنفسية للشباب في العراق.

30(0 ،)31-39. 
تنمية (. 3118فيصل، سناء مجول؛ وحمد، صبيح شهاب ) -00

 التفكير لدى الطلبة الموهوبين، تجارب وبرامج عربية وعالمية.
 .20-0، 83، مجلة العلوم التربوية والنفسية



(. 3112فيصل، سناء مجول؛ والدليمي، أحمد لطيف ) -03
مجلة العلوم . المخاوف المدرسية لتالميذ المدارس االبتدائية

 .223-230، 03، بغداد، التربوية والنفسية
(. قوة األنا وصورة الجسم 3113اء مجول )فيصل، سن -02

لدى المراهقين. مجلة العلوم التربوية  تحقيق الهويةا بموعالقته
 .388-384، 04، والنفسية

التذكر والنسيان وعالقتهما (. 3113فيصل، سناء مجول ) -00
بالضغوط النفسية لدى اساتذة الجامعة. مجلة العلوم التربوية 

 .030-91، 08، والنفسية
(. 3111الزبيدي، كامل علوان؛ وفيصل، سناء مجول ) -08

 الحاجات االساسية التي تتطلع اليها المرأة العراقية لمرحلة ما
 .019-94، 81، جامعة بغداد ،مجلة كلية اآلداب الحصار. بعد
القيادة العسكرية في (. 3111فيصل، سناء مجول ) -04

 .084-030، 23، األزمات. مجلة العلوم التربوية والنفسية
(. 0889الزبيدي، كامل علوان؛ وفيصل، سناء مجول ) -03

ساليب الرعاية. مجلة العلوم التربوية أعراضها وأحسرة الحداد، 
 .22-0، 21، والنفسية

الوساوس القسرية، (. 0883فيصل، سناء مجول ) -09
، مجلة العلوم التربوية والنفسية أعراضها، أسبابها، معالجتها.

38 ،329-343. 
بناء (. 0883الزبيدي، كامل علوان؛ وفيصل سناء مجول ) -08

وتطبيق مقياس للصحة النفسية لدى طلبة الجامعة. مجلة العلوم 

 .083-098، 33، التربوية والنفسية

 

عنوان الكتب املؤلفة 

 واملرتمجة

 تقديم لكتاب عربي . " نظرية العقل لألطفال "

 Psychologicalمشروع لرتمجة كتاب يف القياس مل يكتمل بعد. 

Measurement                                                

 32 كتب الشكر والتقدير



 العليا.األولية و مقررية الدراسات  اليت تقلدها اإلداريةاملناصب 

 

ذكر العضوية يف هيئات حترير 

اجملالت العلمية والفرق 

 ستشاريةاال

 رئيس حترير جملة العلوم الرتبوية والنفسية .

 عضوة هيئة إستشارية يف جملة مركز البحوث النفسية. 

 عضوة هيئة إستشارية يف جملة " ص " بريوت . 

العدد اإلمجالي لإلشراف على 

 طلبة الدراسات العليا

 ماجستري(. 11-دكتوراه3طالب)14

                                                         

العدد اإلمجالي للمشاركة يف 

 املناقشات

فيها                                              مناقشة بني دكتوراه وماجستري 01

 مناقشات خارج العراق

 

 

 

Ph.D. Sanaa Mejuel Faissel / Professor Name and academic Title 

Psychology – Psychological Educational  

Measurement 

 

Specialization (Major & Minor) 



  alsannaa_2005@yahoo.com 

 

Email 

Titles of MA thesis: "the basic needs that are 

looking to them Iraqi women   For the post-

blockadge. " 

ph . D dissertation : "the impact of a training 

program in the development of scientific 

thinking skills For middle school students. " 

 

Titles of MA thesis & Ph.D 

dissertation 

1. Faissel, Sanaa Mejuel; and Saleh, Ali Abd al-

Rahim (2016). Procrastination patterns and 

their relationship  

 to the perceived self-sufficiency among the 

losers students academically. International 

Journal Omarrapak amarabac-MAG Volume 

VII, Issue 22. 

2. Faissel, Sanaa Mejuel; and Saleh, Ali Abd al-

Rahim (2015). Confrontation and positive 

relationship with healthy life style among 

international Gamah.cilh staff, International 

Journal of Learning Management Systems 

IJLMS, Volume 3 Issue 2. 

Titles of Published Research  



  

3. Faissel, Sanaa Mejuel; and zero, Shaima 

Star (2013). Psychological distress among 

university students. Journal of Educational 

and psychological sciences, from 98.40 to 73. 

4. Faissel, Sanaa Mejuel (2012). Building and 

national standards to measure beyond the 

memory of teachers. Etiquette Mustansiriya 

Magazine, 58.377-426. 

5. Faissel, Sanaa Mejuel (2012). The ability to 

innovative thinking among engineers creators 

measurement. Journal of Faculty of Arts, 

63.270-305. 

6. Al Doori, Souad Maoroof; and Faissel, 

Sanaa Mejuel (2012). Mental disability causes, 

classification of deployment, and methods of 

treatment. Gulf University Magazine, Bahrain 

0.4 (3) from 0.323 to 345. 

7. Faissel, Mejuel Sanaa, Saleh, Ali Abd al-

Rahim (2012). The theory of high-grade and 

its relationship to the mind of emotional 

awareness in children. Gulf University 

Magazine, Bahrain 0.4 (3) from 0.401 to 445. 



8. Faissel, Sanaa Mejuel; and philanthropist, 

virgin Friendship Jaafar (2011). Thinking and 

its relationship with personal financial 

management among state employees 

methods. Basra Research Magazine: 

Humanities 0.36 (3) from 0.257 to 296. 

9. Faissel, Sanaa Mejuel (2011). Emotional 

intelligence and self-realization and their 

relationship to cognitive failures among 

professors of the University of Baghdad. 

Magazine, Professor, College of Education, Ibn 

Rushd, 192.429 to 521. 

10. Ben Wali, Radwan; and Aljcami, charm; 

and Faissel, Sanaa Mejuel; and al-Jubouri, 

Riad Khudair (2011). Health and psychological 

problems for young people in Iraq. Iraqi 

Journal community medicine 0.24 (1) 0.70 to 

78. 

11. Faissel, Sanaa Mejuel; and Hamad, Sabih 

Shehab (2005). Development thinking among 

talented students, the experiences of Arab 

and international programs. Journal of 

Educational and psychological sciences, from 



52.1 to 34. 

12. Faissel, Sanaa Mejuel; Dulaimi, Ahmed 

Nice (2003). School fears for elementary 

school students. Journal of Educational and 

Psychological Sciences, Baghdad, 47.324-337. 

13. Faissel, Sanaa Mejuel (2002). Ego strength 

and body image and their relationship to the 

achievement of identity among teenagers. 

Journal of Educational and psychological 

sciences, 46.256-299. 

14. Faissel, Sanaa Mejuel (2002). 

Remembering and forgetting their 

relationship and psychological pressures 

among university professors. Journal of 

Educational and psychological sciences, from 

45.80 to 121. 

15. Al-Zubaidi, full Alwan; and Faissel, Sanaa 

Mejuel (2000). Basic needs that are looking to 

them by Iraqi women for the post-siege. 

Journal of the Faculty of Arts, University of 

Baghdad, from 50.86 to 108. 

16. Faissel, Sanaa Mejuel (2000). Military 

leadership in a crisis. Journal of Educational 



and psychological sciences, 37.171-196. 

17. Al-Zubaidi, full Alwan; and Faissel, Sanaa 

Mejuel (1998). Heartbreak mourning, 

symptoms and methods of care. Journal of 

Educational and psychological sciences, from 

30.1 to 33. 

18. Faissel, Sanaa Mejuel (1997). Forced 

obsessions, their symptoms, causes, be 

addressed. Journal of Educational and 

psychological sciences, 25.238-262. 

19. Al-Zubaidi, full Alwan; and Faissel Sanaa 

Mejuel (1997). Construction and application 

of a measure of mental health among college 

students. Journal of Educational and 

psychological sciences, 22.185-192. 

 

 

 

Titles of published books ( Authored & 

translated books): 

  Presentation of the book Arabic. "Mind 

Children Theory" 

A project to translate the book in the 



measurement is not yet complete. 

Psychological Measurement 

Wrote thanks and appreciation:  

 

 

Letters of appreciation & recognitions: 35   

 

Professional  experience : decisions of 

Graduate Studies. 

 

Membership ( journal , scientific comities , 

etc.):  

Editor of the Journal of Educational and 

Psychological Sciences. 

 Member advisory body in the journal 

Psychological Research Center. 

 Member advisory body in the journal "Y" 

Beirut. 

35 Titles of Published Books 

(Authored &Translated Books) 

80 discussion between the PhD and Master 

 

Letters of Appreciation & 

Recognition. 

decisions of Graduate Studies. Professional Experience 



Editor of the Journal of Educational and 

Psychological Sciences. 

 Member advisory body in the journal 

Psychological Research Center. 

 Member advisory body in the journal "Y" 

Beirut. 

Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

3PhD   AM    11      (14 ) 
Total Number of Supervised 

Graduate Students.  

80 discussion between the PhD and Master 

 

Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 

 

 


