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الشفقة بالذات وعالقتها بكل من جودة الحياة 
 النفسية وسمات الشخصية

 عينة من طلبة الجامعة لدى 

بوية والنفسية  مجلة الجمعية العراقية للعلوم التر
2019 

بالتدفق النفسي اعالقتهاليقظة الذهنية و  
 لدى طلبة كلية التربية للعلوم الصرفة 

 
 

 2021مجلة نسق 

ات طلبة قسمي التاريخ واللغة   بناء اداة لقياس أتجاه
الثالثة                  االنكليزية ) المرحله

 والرابعة ( نحو مهنة التدريس

 

ي ) الحاضر الغائب 
ي منظمة المجتمع المدنر

ر
 ناشطة اجتماعية وعضوالهيئة االدارية ف

سوؤلة قسم المراءة والطفل  المراءة وااليتام . م -  

) المراءة الريفية ( للقيام   القيام بندوات ودورات التثقيف والتوعية للمراءة  وخاصة
ي المجتمع وطوال ايام العطله الصيفية وتعليمهم القراءة والكتابة والتعامل مع 

ر
بدورها ف

(الضغوط االرسية والنفسية  

ي العراق 
ر
ي الهيئة االدارية لتنسيقية التعايش السلمي ف

ر
 فيها  فرع البرصة والعمل  – عضو ف

ر مختلف ال ي العراق من خالل القيام من خالل تقريب وجهات النظر بي 
ر
طوائف ف

ي كل من محافظات اربيل والسليمانية واالنبار وصالح الدين   
ر
بنشاطات مختلفة ف

 وجميع محافظات العراق . 

- 

ي المستشفر التعليمي وتقديم  
ر
ي االبطال الراقدين ف االسناد النفسي لجرىح الحشد الشعب 

ر من  لتأهيل النفسي  واواالرعاية النفسية المتواصلة لهم  الجتماعي للجرىح المعاقيي 
ي  الحشد الشع ب   

ي ) مستشفر 
ر
ي مركز عالج االدمان ف

ر
ر ف الفيحاء العام ( تاهيال   تأهيل المرضر المدمني 

 نفسيا واجتماعيا واعادة دمجهم بالمجتمع من خالل التنسيب للمستشفر المذكور .  

بوية والنفسية   - ي قسم العلوم التر
ر
 تدريسية ف

ي اللجان المختلفة للقسم ومنها اللجنة االمتحانية   -
ر
 عضو ف

ي القسم  -
ر
 مسوؤلة النشاطات االجتماعية والثقافية ف



 

 

  

-  
ي الكلية مسوؤلة االرشاد  -

ر
ومسوؤلة الجودة  النفسي للقسم ف  

ي كلية علوم البحار  -
ر
 مدير الوحدة االرشادية ف

-  

ي جمهوريه المانيا 
ر
اك بدورة لتطوير طرق التدريس ف رغ   –االشتر جامعة اليت 

بية   كلية التر

 ية سيالخبرات التدر

 درستها  ي  اسم المادة الت ية المرحلة الدراس

 تعليم التفكت   الرابعة

 يةالصحة النفس الرابعة

 علم نفس النمو  الماجستٌر 

االرشاد   –مادة علم النفس التجريبي   - منهج بحث التالث 
 النفسي

  

 

  


