خشتةي ناونيشاني ثيَشكةشكردنى مسينار لةبةشي رينمايي ثةروةردةيي ودةرووني( وةرزي يةكةم و دووةم)
بو سالي خويندن 2021-2020
ت
.1

ناوي مامؤستاي ثيشكةشكار

كاظم زرار امحد

.2

حممد حمي الدين صادق

.3

ديارحمي الدين صادق

شويَين كار

ناونيشاني مسينار

ريكةوت رؤذ و ثيشكةش كردن

اضطرابات هلع
اضطرابات الشخصية االنية

 2020/10/22ضوارشةممة
 2020/12/8سيَشةممة

وصمة الذات
التلوث النفسي
راهينان وجونيةتى ئةجنام داني

 2020/11/16دووشةممة
2021/1/4دووشة ممة

خداع الذات
بريكردنة وة ى زانسيت
تويزينةوة

 2021/2/23سيَشةممة
 2020/11/10سيَشةممة
 2021/2/9سيَشةممة
 2021/5/4سيشةممة

ت

ناوي مامؤستاي ثيشكةشكار

.4

عمرمحة امني

.5

شويَين كار

ناونيشاني مسينار
شنردن لوكووسودة تة ندرووستية كانى
اضطرابات التخزين
 Bacefareجيةو سوودةكاني جية

متالزمة موبيوس
تانية وصفي عبداهلل

مرض العصبون العصيب

.6

سروة جعفر حسني

اضطرابات التشوه اجلسمي
رينماي دلنيايي جورى

.7

مؤيد امساعيل جرجيس

.8

شة وبؤ مشس الدين سليمان

الشخصية اجلاحدة
الشخصية الغامضة
جونيةتي مامةلةكردن لةطةل مةسي نةخؤش
اسباب التسرب الدراسي وعالقته ببعض املتغريات
تقويم اداءتدريسي جامعة بغدادوصالح الدين/اربيل من وجهة نظر
رؤساة اقسامهم

ريكةوت رؤذ و ثيشكةش كردن
 2020/11/23دووشةممة
 2021/1/12سيَشةممة
 2021/4/13سيشةممة

 2020/11/3دوومشةممة
 2020/12/22سيَشةممة
 2020 /11 /17سيَشةممة
 2021/4/20سيَشةممة
 2020/11/3سيَشةممة
 2020/12/14دووشةممة
 2021/4/6سيشةممة

 2020/11/9دووشةممة
 2020/12/7دووشةممة

شويَين كار

ناونيشاني مسينار

ت

ناوي مامؤستاي ثيشكةشكار

.9

لمياءكمال الدباغ

تاثريات دانينغ كروجر
نظريةغويلز
اجلاثوم

.10

وليد خالد عبدالكريم

املناعة النفسية
رينمايي تة ندروستى

.11

نشميل حممد يوسف

.12

نوزاد امساعيل حسني

سايكولوذياي طريان
كاريطة رى بيكارى لة سة ر بارى دة روو نى وكؤمة الية تى لة سة ر
ئاسيت تاك

.13

ياسر بكرالربزجني

تيورى سلني ملمالنى كؤمة الية تى
راى طشتى
طة ندة ىل

االكتئاب املستم
تقنية احلرية النفسية
ارشاد مقبلني على الزواج

ريكةوت رؤذ و ثيشكةش كردن
 2020/11/2دووشةممة
 2020/12/21دووشةممة
 2021/3/30سيشةممة

 2020/10/27سيَشةممة
 2021/2/22دووشةممة

 2020/10/26دووشةممة
 2020/12/15سيَشةممة
 2021/3/9سيشةممة

 2020/12/1سيَشةممة
 2021/1/26سيَشةممة
 2020/1/5سيَشةممة

 2021/1/19سيَشةممة
 2021/2/2سيَشةممة

ناونيشاني مسينار

ريكةوت رؤذ و ثيشكةش كردن

ت

ناوي مامؤستاي ثيشكةشكار

شويَين كار

 2020/11/24سيَشةممة

.14

فاطمة هاشم درويش

Borderline personality disorder and its relation
with some sixia-demographic factors
Using ahealthy sense of humor as a stress coping
srrategy
مانطي رةمةزتن و كاريطةرى لةسةر تةندروسيت تاك

.15

عمر ياسني ابراهيم

ناوخنة ثةروةردةييةكان لة ثرؤسةى فيَربوون و فيَركردندا
ئامارى خويَندنةوة لة جيهان

 2021/1/ 11سيشةممة
 2021/4/27سيشةممة

 2021/2/16سيشةممة
 2021 /3/2سيشةممة

لەگەڵ ڕێزدا.

د .كاظم زرار احمد
بەرپرسی دڵنیایی جۆری بەش

د.ديار محى الدين صادق
بەرپرسی دڵنیایی جۆری كۆلێژ

