
 
 

 جامعة البصرة
 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 

 0202-0202عناوين البحوث والحلقات النقاشية للعام الدراسي / م

 
 عنوان الحلقة النقاشية عنوان البحث اسم التدريسي ت

1 
 قاسم ريشان ال آلوي حامد 

،المدارس التي أسبابهالعنف ،::  1 التوحد قياس مهارات التواصل لدى أطفال::  1
 فسرته

 
 الكرب النفسي لدى أمهات المعاقين ذهنيا::  2
 

2 

أمل عبد الرزاق نعيم 
 المنصوري

 اإلرشادمقترح لتحسين كفايات  إرشادي برنامج::  1
 التربوي لدى المرشدين التربويين 

النفسي  اإلرشاد فياالتجاه االنتقائي ::  1
 مقارنة بين ثورن وهارت/ 

لدى طلبة  مهارة تمييز تعابير الوجه العاطفية::  2 
 النفسي اإلرشاد

المدرسية لدى مديري  األزمات إدارةقياس ::  3
 المدارس الثانوية

 

عبد الزهرة حميد  سناء 3
 الجمعان

لدى  األسرياالنترنت وعالقته بالتفكك  إدمان::  1
 طلبة مرحلة الدراسة المتوسطة

 

 المدرس الرقمي الفّعال::  1

 

عبد الزهرة حميد  صفاء 4
 الجمعان

لدى  األسرياالنترنت وعالقته بالتفكك  إدمان::  1
 طلبة مرحلة الدراسة المتوسطة

 

 عبر االنترنت األخالقيالسلوك ::  1

 

5 
 

 عبد الكريم حسن الحسب مهند

1 :: On Soft α^* Open Sets and Soft 
Contra α^*Continuous Mappings in 

Soft Topological  Spaces 

الوصفي و الحاسبة  اإلحصاء::  1
 العلمية

 
2 :: "Clustering and Neighboring 

technique Based Energy-Efficient 
Routing for WSNs" 

 

6 
 

 أنور إسماعيل السريح تهاني

وعالقته بالصالبة النفسية لدى التفاعل األكاديمي ::  1
 طلبة الجامعة

االحتياجات الخاصة في  ذويإرشاد ::  1
 األزمات

إسكات الذات التعنيف األسري وعالقته ب::  2 
 المطلقات والرضوخ النفسي لدى 

التكاسل االجتماعي وعالقته باألداء الوظيفي لدى ::  3
 موظفات الخدمة الجامعية

 

إسماعيل صالح  عياد 7
 السامرائي

عالج ضحايا  فيوالعالج المعرفي  اإلرشادفاعلية ::  1
 . الصدمة النفسية

 

كيمياء الدماغ ودورها في عملية ::  1
 التعلم

 

8 
 

زاير رسن  الكريم عبد
 الموزاني

التحصين النفسي في مواجهة ::  1 .طلبة جامعة البصرة لدىقياس الهوية ::  1
 على المخدرات  اإلدمان

 
ومصادر الضغوط النفسية لدى طلبة  أسباب::  2 

 األقسام  الداخلية األقسام العلمية في جامعة البصرة 

لدى طلبة كلية الصيدلة في جامعة  األناقياس قوة ::  3
 البصرة  في جامعة البصرة

اتجاهات طلبة جامعة  البصرة الكليات العلمية ::  4 
 الخارجيةنحو الهجرة 

 قياس حيوية الضمير لدى طلبة كلية الهندسة ::  5 
التمايز النفسي وعالقته بمعايير اختيار شريك  ::  6

 . األهليةكليات  الالحياة  لدى طلبة 
 

9 
 صادق كريم البدران هناء

 بناء مقياس لالستجابة المناعية  النفسية::  1

 
في  النفسيةاالستجابة المناعية ::  1

 زمن كورونا

 



11 
عبد الكريم غالي محسن 

 العيداني

وعالقتها بالسلوك المنحرف  األسريةالمشكالت ::  1
 اإلعداديةلدى طلبة المرحلة 

 

الثواب والعقاب وعالقتهما بالتعلم ::  1
 االبتدائية المرحلةلدى تالميذ 

 

11 

 إكثار خليل إبراهيم ألطاهري

لدى عينة من قياس اضطراب ما بعد الصدمة ::  1
 المتشافين من مرض كورونا

 اثر الحجر المنزلي على األطفال::  1

 
قياس العزلة االجتماعية لدى عينة من طلبة ::  2

 الجامعة في ضوء التعليم االلكتروني  مشترك
 

12 
كاظم دعدوش  ذكريات

 الخفاجي

قياس العزلة االجتماعية لدى عينة من طلبة ::  1
 التعليم االلكترونيالجامعة في ضوء 

العالقات االجتماعية والتكنولوجيا ::  1
 التقارب؟ أمالحديثة العزلة 

 لتربويينالمرشدين ا اإلرشادي لدى اإلبداع:: 2 

13 
عبد الزهرة مزعل  فاضل

 المحمداوي

 الذات الكاذبة بناء وتطبيق::  1

 
الرعاية النفسية دراسة نفسية ::  1

 تفسيرية

 

14 

عبد الحسين  عبد المحسن
 خضير حلفي

العقالني االنفعالي في خفض قلق  اإلرشاد تأثير::  1
 في الجامعة األخيرةالبطالة لدى طلبة السنة 

 اإلرشاد في نظرية مفاهيم::  1
 االيجابي النفسي

االنفتاح الثقافي وعالقته بالمشاركة المعرفية عند ::  2
 الجامعة تدريسي

بالواقع  اإلرشاد إلىمقترح يستند  إرشاديبرنامج ::  3
 الشهداء أبناءلدى  باألملفي تنمية التفكير المفعم 

 المعاقين بصريا األطفالالعجز المكتسب لدى ::  4

 اإلرشاد إلىمقترح يستند  إرشاديبرنامج ::  5
االنتقائي التكاملي في تنمية رأس المال النفسي عند 

 بفيروس كورونا اإلصابةالمتعافين من 
 

15 

 مائدة مردان محي الطعان 

 لدىاإلرهاب وعالقته باالتجاه نحو التطرف ::1

واقرأنهم "  إرهاب 4 " المدانين وفق الـمادة  السجناء

 ( االعتياديين
 

الدور اإلرشادي لألستاذ الجامعي في ::1
تعزيز المناعة ) ظل األزمة الراهنة  

 (النفسية أنموذجا

 
الحساسية االنفعالية وعالقتها بزملة التعب العصبي ::2

 لدى طلبة الجامعة 

المغايرة  -إدمان االنترنيت وعالقته بسلوك المسايرة::3
 .لدى طلبة الجامعة

الهروب النفسي وعالقته بإخفاء الذات لدى ::4
 المتعافين والمالمسين لمرضى كورونا

 


