خشتةي ىاوىيشاىي ثيَشكةشكسدىى مسيياز لةبةشي زيينايي ثةزوةزدةيي ودةزووىي( وةزشي يةكةو )?.
بو سالي خوييدٌ 0202–0202
ت

ىاوي مامؤستاي ثيشكةشكاز

شويَين كاز

ىاوىيشاىي مسيياز

كاظه سرار امحد

كازيطةزية ذةهساويةكاني سؤشيال ميديا
كةسايةتي توند ئاذؤ(زاديلال)
زيَننايية نويَيةكاني تويَرينةوة نوسني

.0

حمند حمي الدين صادق

نظزية القدر ،حتليل املصري
خداع الذات
بنةما طشتيةكاني ثسسياز دانان

.0

ديارحمي الدين صادق

.4

عنزمحة امني

.2

تؤقني لةكؤرؤنا
بريؤكة خورافيةكاني تايبةت بة كؤرؤنا
ئةخالق
اضطراب التخزين
ثةزلةماني قوتابيان
خويَندنةوةى كتيَب و عةقليَلي باش ثةزوةزدة كساو

زيكةوت زؤذ و ثيشكةش كسدٌ
 0202/9/02ثيَيض شةممة
 0200/2/28سيَشةممة
 0200/4/29سيَشةمة
 0202/22/00سيَشةممة
0200/4/5سيَشة ممة
0200/5/29ثيَيض شةمة
 0202/22/25دووشةممة
 0202/22/26سيَشةممة
 0200/5/22سيشةممة
 0202/22/5سيَشةممة
 0200/0/25سيَشةممة

ت

ىاوي مامؤستاي ثيشكةشكاز

شويَين كاز

ىاوىيشاىي مسيياز

زيَننايية نويَيةكاني تويَرينةوة نوسني

زيكةوت زؤذ و ثيشكةش كسدٌ
 0200/0/09سيَشةمة
 0200/4/29سيشةممة

املناعة النفسية
تانية وصفي عبداهلل

الصالبة النفسية
زيَننايية نويَيةكاني تويَرينةوة نوسني

 0202/22/9سيَشنةممة
 0200/0/25سيَشةممة
 0200/4/29سيَشةمة

.6

سسوة جعفس حسني

اهلشاشة النفسية
أسمة االخالق يف سمن التلنولوجيا

 0202 /02 /24سيَشةممة
 0200/4/05دووشةممة

املرونة النفسية كمؤشر وقائي لمسموك املتصنع لدى طمبة اجلامعة

 0202/22/06سيَشةممة

.7

مؤيد امساعيل جسجيس

كزاهية الذات واالخز وعالقته بامليول االنتحارية لدى املزاهقني
تليف حقيقة املزأة والعصاب

 0200/0/00سيَشةممة
 0200/4/02ضوازشةممة

.8

شة وبؤ مشس الديً سليناٌ

االدمان
بناء مقياس استهواء المضاد

 0200/2/22سيَشةممة
 0200/0/8دووشةممة

.9

لمياءكمال الدباغ

العادات السيئة
متالزمة كالين ليفين
كازيطةزى ظيتامينةكان لةسةز جةستةودةزوون

.5

 0202/22/20سيَشةممة
 0200/0/2سيَشةممة

 0200/5/27سيشةممة

ت

ىاوي مامؤستاي ثيشكةشكاز

.22

وليد خالد عبدالكسيه

.22

ىشنيل حمند يوسف

.20

نوساد امساعيل حسني

.20

ياسز بلزالربسجني

.24

فاطنة هاشه درويش

شويَين كاز

ىاوىيشاىي مسيياز

زيكةوت زؤذ و ثيشكةش كسدٌ

تةىدزوسيت و سةالمةتي تايبةت بة كؤزؤىا
االخطار الشائعة يف البحوث النفسية والرتبوية

 0202/10/02ضوازشةممة

جوع العاطفي

 0202/10/29سيَشةممة

 0200/2/4سيَشةممة

 0200/0/7دووشةممة

إرشاد المسنيه
تفكير المفرط

 0200/4/02ثيَيض شةممة

بةزيَوةبسدني فشازى دةزووني
طةشبني و زةشبيين

 0202/22/0سيَشةممة

كلتوز
االىتحاز
يؤطاي ثيَكةىني
توزةو تووزةيي
دةست دزيَري سيَكسي بؤ سةز ميدا َل

 0200/4/06سيَشةممة

 0202/20/02سيَشةممة
 0200/0/2سيَشةممة

 0202/21/02سيَشةممة
 0200/4/ 20سيشةممة
 0200/5/28ضوازشةممة

ت

ىاوي مامؤستاي ثيشكةشكاز

.25

جرياٌ صباح عبداهلل

.26

شاٍني خالد زشيد

د .كاظه سرار امحد
سةزؤكي ليرىةي دليياي جؤزي بةش

شويَين كاز

ىاوىيشاىي مسيياز

زيكةوت زؤذ و ثيشكةش كسدٌ

ضازةسةز بةزيَطاي ٍوىةز
متالشمة تسيت

 0200/2/05سيشةممة
 0200 /5/22ضوازشةممة

ADHD
العيف االسسي

 0202/20/02دووشةمة
 0200/0/8سيَشةمة

ث.ي د .محمد محي الدين صادق
سةزؤكي بةشي زيَينايي ثةزوةزدةيي ودةزووىي

