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 تاريخ المباشرة عنوان البحث باللغة االنجليزية عنوان البحث باللغة العربية  اسم المشرف اسم الطالب ت

يمان سامي ا 1
 طاهر محمد

 قعبد الرزامل أ. د.م.أ
 المنصوري

قلق االداء الوظيفي وعالقته بالكفايات 
االرشادية المدركة وااللتزام التنظيمي 

 لدى المرشدين التربويين

Job peromance concern and its 
relationship to the perceived 

counselling competencies and 
organisational commitment of 

educational counselors 

11/9/9119 

فريد جاسم مثنى  9
 مشيت

سناء عبد الزهرة .د.أ
 الجمعان

 نفتا  الههني والووية االلالقيةاال
وعالقتوما باللياقة الرقمية لدى طلبة 

 الجامعة

Idertional receptiveness  and 
Moral Identity and their 
relationship with digital 

etiguette at college students. 

11/9/9119 

كاظم غميس  3
 ياسر محمد

صفاء عبد الزهرة  .د.أ
 حميد

 االمل في الحياة والمرونة االدراكية
وعالقتوما باالنحياز العاطفي لدى فاقدي 

 الوالدين

Hope in life and cognitive 
flexibility and their relationship 

to emotional bias among 
parents 

11/9/9119 

ندى رزاق  4
 فاضل وادي

االحتواء الفعال والنسق القيمي كمنبئات  ي مائدة مردان مح. د
بمحددات  للسلوك الجانح وعالقتوما

 التغيير لدى االحداث الجانحين

Effective Containment and 
value pattern as predictors of 
delinquent behavior and their 

relationship to determinants of 
change in juvenile delinquents 

11/9/9119 



 تاريخ المباشرة عنوان البحث باللغة االنجليزية عنوان البحث باللغة العربية  اسم المشرف اسم الطالب ت

حنان فاخر  1
 فهد محمد

التوجه نحو القوة االجتماعية وعالقته  حامد قاسم ريشان . د.أ
 بخداع الذات لدى طلبة الجامعة

The orientation towards social 
power and its relationship to 

self-delusion among university 
sutdents 

16/9/9119 

 حيدر فؤاد جواد 9
 خلف

شاكر عبد د محمود .أ
 اهلل

التفاؤل التعاقبي وعالقته بأتساق الخبرة 
 لدى طلبة الجامعة

Dispositional optimism and its 
relationship to consistency of 
experience among university 

students 

11/9/9119 

حسين ناصر  3
علي محمد    

 

التعاطف الذاتي و عالقته بالكفاءة  عبد الكريم غالي .د.م.أ
 االجتماعية لدى طلبة الجامعة

Self-compassion and its 
relationship to social 

competence among university 
students 

11/9/9119 

شاكر معرض  4
 جاسور مطشر

 

د عبد الكريم زاير .م.أ
   الموزاني

الحكم الخلقي وعالقته بالتمرد النفسي 
 لدى طلبة مرحلة الدراسة المتوسطة

 

Morai Judgment And Its Relation 
To Psychological Reactance Among 

Studnets In Secondary Schools 

11/9/9119 



 

ظاهر حبيبب  1
 دخيل موسى

أمل عبد الرزاق د .م.أ
 المنصوري

 األزمات بإدارةوعالقتها  اإلقناعأساليب 
 المدرسية لدى مديري المدارس الثانوية

Methods of Persuasion and its 
relationship to school 

managing crises among 
secondary school headmasters 

11/9/9119 

علياء عبد الزهرة  .6
 حسين علي

د عياد إسماعيل .أ
 صالح

الصراع النفسي وعالقته بدافعية االتقان 
 لدى المرشدين التربويين

Psychological conflict and its 
relationship to perfection 
motivation among educational 

counselors 
 

11/9/9119 

 هند فيصل عطية .7
 فيصل

الهروب النفسي وعالقته بإخفاء الذات  د مائدة مردان محي  .أ
لدى المتعافين والمالمسين لمرضى 

 كورونا

Psychological escape and its 
relationship to self-
concealment of those 
recovering and in contact with 

Corona patients 

11/9/9119 

8 
 

وليد حسن عبد 
 فاضل الجليل

د عبد المحسن عبد .م.أ
 الحسين خضير

الوجود النفسي الممتلىء وعالقته 
 المتميزين باالزدهار النفسي لدى الطلبة

The full psychological existence and 
its relationship to the psychological 

prosperity of distinguished students 

11/9/9119 


