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Name and academic Title 

Psychology / General 

Psychology 
Specialization (Major & Minor) 

Rheem1959@yahoo.com Email 

MA thesis / Risk in decision-

making and its relationship to 

some variables among 

students of the university of 

Titles of MA thesis & Ph.D 

dissertation 



baghdad 

Ph.D dissertation/   Creativity  

and its relationship to home 

and school atmosphere for the 

secondary school students 

1. psychological implications of 

children's stories 

2. risk in decision-making for 

the students of the Police 

College. 

3. Impact of program guide to 

the improvement of special 

needs communication skills 

4. psychological stress and its 

relationship to the collection to 

the university students. 

5. intolerance and its 

relationship to the religious 

commitment of the university 

students. 

6. psychological empowerment 

and its relation with decision 

making risk. 

Titles of Published Research  



7. Self-selective stereotyping 

and its relationship to social 

identity. 

-  Titles of Published Books 

(Authored &Translated Books) 

5 Letters of Appreciation & 

Recognition. 

Rapporteur of the 

Department of Psychology 
Professional Experience 

- Membership (Journals, Scientific 

committees, etc.) 

2 Total Number of Supervised 

Graduate Students.  

9 Total Number of Graduate 

Examining Committees. 

 

 


