
 المؤتمر السنوي السادس عشر

 اإلرشاد والصحة النفسية
م51/51/1002-51للفترة من   

برعاية السيد رئيس جامعة بغداد األستاذ الدكتور موسى جواد الموسوي عقد مركز  
اإلرشاد والصحة  ( الدراسات التربوية واألبحاث النفسية المؤتمر السنوي السادس عشر في

 . م 51/51/1002-51وذلك للفترة من   )النفسية
وقد حضر المؤتمر نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور رياض عزيز هادي معاون رئيس 

( وكذلك حضور رئيس مجلس محافظة بغداد والدكتورة أمال كاشف  للشؤون العلمية الجامعة )
التربوي  اإلرشاد النفسي والتوجيه)  الغطاء ناشطة في حقوق المرآة والطفل. وتحت شعار

 :وقد تضمن المؤتمر المنهاج األتي ( ركيزتان أساسيتان لبناء إنسان سليم
 االفتتاح •  
  أي من ذكر الحكيم •  
 كلمة المدير العام للمركز /الدكتور غسان حسين سالم •  
 كلمة اللجنة التحضيرية/ الدكتور مظفر جواد احمد •  
اإلرشاد التربوي في جامعة  يف المؤتمر/ األستاذ الدكتور رياض عزيز هادي )محاضرة ض •  
 ( بغداد

   
  :-الجلسة البحثية األولى  • 
 د. ألطاف ياسين الراوي             رات ما فوق المعرفيةالصحة النفسية وعالقتها بالمها 
 د. فارس كمال عمر نظمي            قلق الحاسوب وعالقته ببعض المتغيرات لدى تدريسي 
 د. فاضل مزعل         جودة الحياة، المفهوم، واألبعاد وعرض للدراسات السابقة 
ثرها في الصحة النفسية   د. إسامة حامد           فوضى مرور الشارع العراقي وا 
 د. رباح مجيد إلهيتي                         االستخدام غير المشروع للحبوب المخدرة 
 د. عبد السجاد البدران              دور العوامل االجتماعية والثقافية في حدوث اإلعاقة 
  الباحث/ احمد دويكات                                أخالقيات ومبادئ اإلرشاد النفسي 
 د. عبد العظيم سليمان              ببعض المتغيرات االنفعالية الذكاء االنفعالي وعالقته 
  د. أمال كاشف الغطاء                                         المخدرات والتأثير النفسي 



 
 -: الجلسة البحثية الثانية •    

د. محمود كاظم محمود                    عالقته بالهوية الوطنيةالقلق من العولمة و       
د. علي كاظم عجه                         دراسياثر برنامج إرشادي في األداء ال      

د. كريم عبد ساجر الشمري                 كمؤشر لتعاطي المخدرات يتقدير ألذات المتدن      
د. صالح نهير الزاملي                          معةفي الجا اإلرشاد النفسي والتربوي      

د. ابتسام سعدون                                         اإلرشاد ... الى أين؟       
 

51/51/1002اليوم الثاني  •      
 -: الجلسة البحثية الثالثة •    

د. عبد الغفار القيسي             في كلية التربية للبناتالمهمات اإلرشادية للتدرييسين        
د. سفيان صائب                  متفوقينلموهوبين والالمشكالت اإلرشادية للطلبة ا      

اطق فحل الكبيسيد. ن          نة من ضحايا الصدمة النفسيةاإلسعافات النفسية لدى عي      
د. حنان العبيدي         لتعليميةفي تنمية القدرات ا دور األنشطة التربوي والنفسية       

د. مظفر جواد احمد                           األكاديمياتجاه طلبة الجامعة نحو الغش       
  

 
  :-الجلسة البحثية الرابعة   • 

 د. أركان سعيد خطاب          مخدراتاية المجتمع من الم في نوعية وقدور وسائل األعال    
 د. سيف محمد                      ئاب لدى كبار السنصورة الذات وعالقتها باالكت    
 م.م. رنا فاضل                              2/4/1002المراة والصحة بعد إحداث     
 د. عدنان علي حمزة                     الصحة النفسية العوامل التي ساعدت على تبلور    
     

  حوار ومناقشة    • 
 اختتام أعمال المؤتمر    • 
 


