المؤتمر العلمي السنوي السابع عشر في العلوم النفسية
التكنولوجيا والتقنيات المعاصرة في العلوم التربوية والنفسية

1122/5/5-4م
برعاية معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي األستاذ علي األديب وتحت شعار ( التكنولوجيا
والتقنيات المعاصرة في العلوم التربوية والنفسية )
عقد مركز الدراسات التربوية واألبحاث النفسية بجامعة بغداد مؤتمره السنوي السابع عشر في العلوم
التربوية والنفسية
بحضور األستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي رئيس جامعة بغداد واألستاذ الدكتور رياض عزيز هادي
المساعد العلمي لرئيس الجامعة وعدد من األساتذة المختصين والباحثين وذلك يومي  1122/5/5-4على
قاعة علي الوردي في بناية المركز
وتضمن منهاج المؤتمر:
•

االفتتاح

•

آي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على أرواح شهدائنا اإلبرار

•

النشيد الوطني

•

كلمة اللجنة التحضيرية

أ .د .غسان حسين سالم

األستاذ علي األديب

•

كلمة السيد الوزير

•

عرض فلم وثائقي عن سيرة وانجازات المركز

•

محاضرة المؤتمر(تكنولوجيا المعرفة –التأهيل المعرفي منظومة كوجني بالس أنموذجا)

أ.م .د.

مظفر جواد احمد
•

فعاليات المؤتمر



افتتاح معرض الكتاب



افتتاح معرض الصور



المرحلة الثانية من افتتاح المختبر النفسي بعد اضافة عدد من المنظومات التخصصية االخرى.

• الجلسة البحثية األولى:-
رأس الجلسة :أ.د .طه جزاع
مقرر الجلسة:أم..د.اركان سعيد
عرض للمشاركات التي وصلت الى المؤتمر من خارج العراق قدمها المدرس فيصل يونس محمد

المشاركات من الخارج العراق تضمت جامعة دمشق /جامعة ام القرى /جامعة الجزائر /جامعة البليدة /المركز
الجامعي في الجزائر /الجامعة الخليجية في البحرين/السويد /النمسا

•

األوراق البحثية
سبل التعامل النفسي مع ضحايا الكوارث

م .عادل عبد الرحمن

دور جهاز العرض في تفعيل مهارة التدريس

أ.د .عبد الواحد حميد

التفكير اإلبداعي والقدرات العليا

أ.د .خالد رشيد

األمن النفسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية

د .عدنان محمود

الدافعية وفلسفة اإلدارة باألهدا

أ.د .طارق عبد احمد

•

حوار ومناقشة

•

اليوم الثاني 1122/5/5م

•

الجلسة البحثية الثانية:-
رأس الجلسة /أ .د .علوم محمد علي
مقرر الجلسة /م.د .بشرى عبد الحسين

•

األوراق البحثية
الحاسوب وآثاره النفسية على الشباب

د .ليلى عبد الكريم

صدق البناء لمفهوم الحرمان النسبي العراقي المدرك

د .فارس كمال عمر

التدخل اللوني على وفق اختبار (سترووب) المحوسب

م.م .محمد عباس م.م .هبة مؤيد محمد

بناء اختبار التفكير الرياضي لمفهوم األحجية واإللغاز

م.م .سجالء فائق م.م .زهراء زيد

الحالة النفسية والشعور بالوحدة لدى المتدربين
المعتقلين المطلق سراحهم
•

حوار ومناقشة

•

استراحة

•

الجلسة البحثية الثالثة:-

د .كريم ساجر خل

رأس الجلسة /أ.د .عبد الزهرة باقر
مقرر الجلسة/م .د .بشرى عثمان
•

األوراق البحثية

اثر موسيقى االسترخاء في تخفي

اعراض القلق لدى مراجعي عيادة طب األسنان م.د .ناطق فحل م.م.

الطبيب .سعدي جواد م.م .سمير اسحق
دور تكنولوجيا الكومبيوتر والعالج النفسي

م.د .هدى جميل

تقنيات اإلرشاد
سمات الشخصية الكفوءة للتدريس الجامعي وعالقتها
بالتفكير اإلبداعي
•

حوار ومناقشة

•

قراءة توصيات المؤتمر

•

توزيع شهادات المشاركة للمشاركين في المؤتمر

•

اختتام اعمال المؤتمر

م.د .نوال قاسم
م .لطي

مكي

م.م .جوالن حسين

