البرناهج الزهني لوؤتور هركز البحوث التربويت والنفسيت /جاهعت بغذاد
الووسوم (اليوم العالوي للصحت النفسيت) يوم 8102/01/01
03.24 -03.20

ا .م .لطيف غازي /وزارة التعميم العالي والبحث العممي

افتتاح المؤتمر والترحيب بالمشاركين

مركز البحوث النفسية

.03.33 -03.25

القرآن الكريم

03.40 -03.34

عزف النشيد الوطني العراقي

03.44 -03.40

كممة السيد رئيـــــس جامعة بغداد

االستاذ الدكتور عالء عبد الحسين

00.00 -03.45

كممة السيدة مديرة مركز البحوث التربوية والنفسية

أ .م .د .ايمان محمد حمدان الطائي

كمية العموم السياسية  /قاعة الحرية  /الجمسة االولى

(قاعة الحرية /كمية العموم السياسية /جامعة بغداد (مجمع كميات الجادرية)

هقرر الجلست
د .هحوذ عباس هحوذ
اسن الباحج

رئيس الجلست
أ .د .سناء هجول فيصل
عنواى البحج

ث

التوقيتاث

1

00.30 -00.20

2

00.40 -00.30

(IDPs) and common mental disorders in

3

00.00 -00.40

توظيف الجامعة لمتعبئة النفسية في تنمية الصحة النفسية

4

00.00 -.00.00

التفكك االسري وعالقتو بالصحة النفسية لدى االحداث

5

00.10 -00.00

6

00.20 -00.10

األمن النفسي لدى طمبة الجامعة

7

00.30 -00.20

الصحة النفسية لممراة االرممة قراءة نفسية في سايكولوجية

8

00.40 -00.30

9

01.00 -00.40

د عماد عبد حمزة العتابي

الضغوط النفسية لدى مدمني المخدرات في السجون

جامعة المثنى /كمية التربية لمعموم االنسانية

Prologed internal displacement people

د .فؤاد محمد فريح

جامعة االنبار /كمية التربية

Iraq: The compared study.

د .عبدالواحد حميد الكبيسي (جامعة االنبار)

السميمة ألفراد المجتمع من وجية نظر تدريسييا
الجانحين

اضطراب مابعد الضغوط الصدمية لدى طمبة جامعة االنبار
العائدين من النزوح والتيجير

د .ثناء عبد الودود الشمري (جامعة بغداد )
م.م سحر ىاتف عبداالمير عبد السادة الخيكاني
وزارة التربية /مديرية تربية كركوك
د .عمار عوض فرحان العبيدي

جامعة االنبار /كمية التربية لمعموم االنسانية
د .سموى فائق عبد الشيابي

جامعة الكوفة /كمية التربية االساسية

المراة االرممة

اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية لدى النازحين وأثاره عمى
الصحة النفسية

د .حيدر كريم سكر

الجامعة المستنصرية /كمية لمتربية االساسية
د .عمي محسن ياس العامري

الجامعة المستنصرية /كمية التربية األساسية
د .انوار فاضل عبد الوىاب

دور االسرة في تعزيز الصحة النفسية لطفل الروضة

جامعة بغداد/كمية التربية لمبنات)
م .ليمى نجم ثجيل

جامعة بغداد/مركز البحوث التربوية والنفسية
08.01-08.10
08.21-08.00

هناقـــــشـــــت
اسـتراحـــــت

كمية العموم السياسية  /قاعة الحرية  /الجمسة االثانية
هقرر الجلست
ا .م .د .هذى هحوذ سلواى

رئيس الجلست
ا .د .عائذة هخلف القريشي

اسن الباحج

عنواى البحج

ث

التوقيتاث

1

01.30-01.20

2

01.40-01.30

عالقة التموث الضوضائي بالصحة النفسية لطمبة الجامعة

3

00.00-01.40

الصحة النفسية وعالقتيا بالتوافق الدراسي لدى تالميذ

4

00.00-00.00

5

00.10-00.00

الجامعة

6

00.20-00.10

العالج النفسي في القران الكريم

7

00.30-00.20

8

00.40-00.30

التاثيرات النفسية لميجرة غير الشرعية (دراسة نظرية)

9

01.00-00.40

اثر العالج السموكي المعرفي لدى عينة من النازحين

10

01.00-01.00

انعكاسات ظاىرة العولمة وامراض العصر في الصحة النفسية
لالطفال في المجتمع العراقي (التسمم التكنولوجي انموذجا)

د .محمد كاظم جاسم الجيزاني

الجامعة المستنصرية /كمية التربية االساسية
د.اليام فاضل عباس

جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات
م .نيى حامد طاىر عبد الحسين الطائي
كمية الطب  /جامعة العميد االىمية

الباحثة ميا حامد طاىر عبد الحسين الطائي
الجامعة المستنصرية /كمية القانون

المرحمة االبتدائية

سنوات الخدمة والتحصيل اال كاديمي لدى معممات
رياض االطفال وعالقتيا بتعزيز الصحة النفسية
لمطفل

د .زينة عبد المحسن راشد

الجامعة المستنصرية /كمية لمتربية االساسية
د .زىراء زيد شفيق (جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات)
د .سجالء فائق ىاشم (جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات)

العدوى االنفعالية وعالقتيا بالوعي االجتماعي لدى طمبة

د .حوراء محمد عمي المبرقع
الجامعة المستنصرية /كمية االداب
د .ايمان محمد الطائي

جامعة بغداد/مركز البحوث التربوية والنفسية

دور جودة الدعم النفسي (االسعاف) لالصابات واالمراض
الخطيرة في التخفيف من كرب الصدمة لدى االطفال
والمراىقين.

أ.م.د.حنان عزيز عبد الحسين
(وزارة التعميم العالي والبحث العممي/مركز البحوث النفسية)
د .ابراىيم مرتضى االعرجي
جامعة بغداد/كمية االداب
د .بيداء عبد الصاحب

جامعة بغداد/مركز البحوث التربوية والنفسية
ا.م.د .ناطق فحل الكبيسي

جامعة بغداد /مركز البحوث التربوية والنفسية
أ.م .د .نجالء نزار وداعة

01.10-01.00

االساليب التي عمى المجتمع اتباعيا لتعزيز الصحة النفسية
في المجتمع العراقي

كمية التربية \ الجامعة المستنصرية

أ .م .د .آالء عبدهللا معروف
كلية اآلداب والعلوم االنسانية االجتماعية
جامعة الشارقة

التوصيات وتوزريع الشيادات

قاعة مركز بحوث السوق  /الجمسة االولى
مقرر الجمسة

رئيس الجمسة

د .مرتضى حميد شالكة

ا .م .د .ابراىيم مرتضى االعرجي
ت

التوقيتات

عنوان البحث

اسم الباحث

1

-00.20
00.30

PTSD among Mosul and Nineveh Medical

د .اميمة عبد الرزاق ابراىيم (جامعة الموصل /كمية الطب)

2

-00.30
00.40

موظفي الجامعة

3

-00.40
00.00

االتجاىات التعصبية وعالقتيا بالصحة النفسية لدى طمبة

4

-00.00
00.00

التوازن بين العمل والحياة العائمية

5

-00.00
00.10

المناعة النفسية لدى طمبة الجامعة العائدين واقرانيم غير

6

-00.10
00.20

7

-00.20
00.30

8

-00.30
00.40

9

-00.40
01.00

Group Colleges students: A Survey study

د .محمد يوسف محمد

( جامعة الموصل /كمية الطب)

د .فارس ىارون رشيد

متالزمة التعب المزمن وعالقتيا باالستياء الوظيفي لدى

د.عمي عبد الرحيم صالح
م .حسام محمد منشد

جامعة القادسية /كمية اآلداب
م .م .عمر خمف

م .م .ايالف حميد

جامعة االنبار

جامعة االنبار /كمية التربية لمعموم االنسانية
د محمد عبد الرحمن ابراىيم (جامعة تكريت /كمية الحقوق)

العائدين من النزوح

د .مؤيد منفي محمد

(جامعة االنبار  /كمية اآلداب)

د .اسيل صبار محمد (جامعة االنبار  /كمية التربية لمبنات)
م .م .فريد خضر بحر ( الجامعة اإلسالمية) فمسطين -غزة.

الصحة النفسية وعمم النفس اإليجابي

م .م .محمد عده ابو ناموس ( الجامعة اإلسالمية)
فمسطين -غزة.

مستوى الطموح وعالقتو بأساليب مواجية الضغوط النفسية
لدى طالبات قسم رياض األطفال
دور المؤسسات التربوية في الوقاية من المخدرات المدرسة
انموذجا

د .ألطاف ياسين خضر (جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات)
د .نسرين جواد شرقي (جامعة بغداد /كمية التربية لمبنات)
أ.م.د .سيف محمد رديف
أ.م.د .ميسون كريم ضاري

الغش االكاديمي في الجامعات العراقية (االسباب –
المعالجات) من وجية نظر الطمبة والتدريسيين

أ.م .لطيف غازي مكي

(وزارة التعميم العالي والبحث العممي/مركز البحوث النفسية)

-08.10
08.01

مناقـــــشـــــة

-08.00
08.21

اسـتراحـــــة

قاعة مركز بحوث السوق /الجمسة االثانية
مقرر الجمسة

رئيس الجمسة

ا .م .د .وجدان جعفر الحكاك

ا .م .د .بشائر مولود توفيق

اسم الباحث

ث

التوقيتات

عنوان البحث

1

13.21 -13.21

الصحة النفسية والتواصل االجتماعي

2

13.21 -13.21

3

11.11 -13.21

4

11.11 -11.11

5

11.31 -11.11

6

11.21-11.31

7

11.21 -11.21

8

11.21-11.21

9

13.11-11.21

10

13.11 -13.11

الصحة النفسية لممسنين في ضوء الق ران الكريم
وعمم النفس

د.وسن محسن حسن
د.وصال صبيح كريم
د.أيمان عبدالكريم عبد الحسن الطائي
(الجامعة المستنصرية /كمية التربية االساسية)
د .براء محمد حسن

تضارب الذات لدى طمبة الجامعة

د .مؤيد عبد السادة راضي

(وزارة التعميم العالي والبحث العممي/مركز البحوث النفسية)
د .كريم عبد ساجر

سبل تحقيق الصحة النفسية لطمبة الجامعة من ذوي

د .عياد حسين محمدعمي

االحتياجات الخاصة

م .عبد السالم جواد كاظم

( الجامعة التقنية الوسطى /معيد اعداد المدربين التقنيين)
المناخ االسري وعالقتو باالتجاه نحو السموك الصحي لدى
الطمبة

الباحثة ميس رعد عبد الحميد

(الجامعة المستنصرية /كمية التربية)

واقع الصحة النفسية لدى المرأة المصابة بسرطان الثدي
الصحة النفسية ودورىا في تعزيزالثقة بالنفس والسموك
االيجابي لدى طالبات

د .حسين خزعل

(كمية الفراىيدي /وحدة االرشاد النفسي)
د باسمة ىالل عبود

(الجامعة المستنصرية /كمية التربية)
ا.م أنتصار زين العابدين

الجامعة

13.21 -13.11

د .بسمة كريم شامخ

)مركز البحوث التربوية والنفسية(

دور االىداف التربوية في بناء شخصية التالميذ في
المرحمة االبتدائية

د .سفيان صائب المعاضيدي

(جامعة بغداد /مركز البحوث التربوية والنفسية)

م.م .حيدر كامل االنصاري

اضطراب القمق االجتماعي لدى اولياء امور االطفال ذوي

مركز البحوث النفسية

الضغوط النفسية لدى أميات أطفال ذوي االحتياجات

م .ىبة مؤيد محمد

التوحد

الخاصة

وزارة التعميم العالي والبحث العممي
(جامعة بغداد/مركز البحوث التربوية والنفسية)

التوصيات وتوزريع الشيادات

