
  التكلفة 2الجهه ذات العالقة المستفيدة 2الوزارة المستفيدة الجهه ذات العالقة المستفيدةالوزارة المستفيدةعنوان البحثاسم المشرفاسم الطالب

1000000وزارة العمل والشؤون االجتماعية و وزوزارة التعليم العالي والتربيةوزارة التربية و وزارة العمل والشؤون االجتماعيةوزارة التعليم العاليأثر اسلوبي اإلرشاد بالواقع واإلرشاد المتمركز حول الحل في تعديل التوجه نحو الحياة لدى المعاقين حركياًد عبدالمحسن عبدالحسين خضير.م.أتهاني أنور إسماعيل السريح

1000000الباحثين في مجال علم النفس واالرشاد والتواصلالتعليم العاليمديريات التربية في المحافظات ، االعداد والتدريبالتربيةأثر البرمجة اللغوية العصبية في تنمية مهارات التواصل على وفق االنظمة التمثيلية للشخصية لدى المرشدين التربويينمائدة مردان محّي.د.اميثم خميس قاسم

1000000المؤسسات االصالحية ودائرة السجون والمؤسسات التربوية والمدنيةوزارة التربية وزارة الداخلية ووزارة العدلالمؤسسات التربويةوالمدنية  ووزارة الشبابمراكز تأهيل المدمنين والسجونالتالعب النفسي ونقد الذات وعالقتهما بتبدد الشخصية لدى المدمنين واقرانهم غير المدمنيند مائدة مردان محي.أرحاب حسام علي

1000000وزارة التربيةوزارة  التربيةفاعلية فنيتي المتصل المعرفي وملء الفراغ في تعديل االخفاق المعرفي لدى طالبات الدراسة االعداديةامل عبد الرزاق المنصوري. دذكريات كاظم دعدوش

1000000مراكز السجونالداخليهسجن البصرة المركزيالعدلأثر للتحليل التفاعلي في تنمية االنا الراشدة لدى االحداث الجانحينحامد قاسم ريشان.د.أجابر عبيد صالح

1000000المدارس والمؤسسات االخرىوزاره التربيهالمدارس والمؤسسات االخرىوزاره التربيهتأثير المقابالت التحفيزية في خفض ايذاء الذات لدى طالبات المرحلة المتوسطةد مائده مردان محي الطعان.أزهراء صالح عبد الصاحب عيسى

1000000الشباب واالسرةوزارة الشباب ووزارة الداخلية وزارة التعليم العاليالشباب واالسرةوزارة الداخلية وزارة الشباب ووزارة التعليم العالياالبتزاز االلكتروني وعالقته بحيوية الضمير لدى طلبة الجامعةصفاء عبدالزهرة حميد الجمعان. د. اسالم عبداالمير حمزة

1000000مديرية التربيةوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية ومناطق وسط وشمال  العراقمديرية التربية والجامعاتوزارة التعليم العالي وزارة التربية الوحدات الرياضية والثقافية واالجتماعيةأثر فنيتي الضبط اإلجرائي للتفكير والمواجهة في خفض مستوى التكاسل االجتماعيد عبد الكريم زاير رسن. م. أوسام نايف عدنان زغير الزيدي

1000000الكليات العلمية واالنسانية وزارة التربية،وزارة التعليم العالي (اثر فنية التخيل المنطقي العاطفي  في تخفيض االنحياز التأكيدي لدى طالبات الجامعةحامد قاسم ريشانزينب جميل عبد الجليل شنان

1000000مديرية التربية في محافظة البصرة ، كلية التربية للعوم االنسانية في جامعة البصرةوزارة التعليم الععالي والبحث العلميوزارة التعليم والعالي والبحث العلميوزارة التربيةالمخططات  المعرفية غير التكيفية وعالقتها بالميول االنتحارية لدى المراهقيند عبدالمحسن عبدالحسين خضير.م.أمصطفى خليل ابراهيم

1000000مراكز ذوي االحتياجات الخاصهوزارة العمل والشؤون االجتماعيةمراكز ومعاهد تدريب اطفال التوحدالتربيه والتعليم العالي، وزارة التربيةأثر برنامج سلوكي لتنمية مخارات التواصل عند اطفال التوحدحامد قلسم ريشان.دايمان حسن سلطان

1000000وزارة التعليم العاليوزارة التربيةمدارس التعليم المسرعوزارة التربيةالكفاح من اجل التفوق وعالقة بالهناء الذاتي لدى طلبة مدارس التعليم المسرعد سناء عبد الزهرة الجمعان.ااحمد صالح سوادي

1000000مدارس التعليم الثانوي والمرشدين التربويين وزارة التربيةمراكز ووحدات االرشاد النفسي وزارة التعليم العالياثر أسلوبي اليقظة العقلية وإدارة االنفعاالت في تنمية الشفقة بالذات لدى طلبة الجامعة د مائدة مردان محي .أاكثار خليل ابراهيم 

1000000المتعافين من المرض وذويهم الكوادر الصحية في المؤسسات وزارة الصحة الهروب النفسي واخفاء الذات لدى المتعافين والمالمسين لمرضى كوروناد مائدة مردان محي .أهند فيصل عطية 

    عميد الكلية                 رئيسة القسم 

د حميد سراج جابر .أد مائدة مردان محي .أ

 

 


