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 ريكةوت رؤذ و ثيشكةش كردن ناونيشاني مسينار شوَيين كار ناوي مامؤستاي ثيشكةشكار ت

2.  
 

  كاظم زرار امحد

 
 كاريطةرية ذةهراويةكاني سؤشيال ميديا

 كةسايةتي توند ئاذؤ)راديكال(
 ريَنمايية نويَيةكاني تويَذينةوة نوسني

 شةممةثَينض  02/9/0202
 سَيشةممة 21/2/0200
 سَيشةمة 29/4/0200

0.  

 
 حممد حمي الدين صادق

 

 
 

 نظرية القدر، حتليل املصري
 خداع الذات

 بنةما طشتيةكاني ثرسيار دانان

 شةممةسَي 00/22/0202
 شة ممةسَي5/4/0200
 ةثَينض شةم29/5/0200

0.  

 
 ديارحمي الدين صادق

 

 
 

 
 تؤقني لةكؤرؤنا

 بريؤكة خورافيةكاني تايبةت بة كؤرؤنا
 ئةخالق

 شةممةدوو 25/22/0202
 شةممةسَي 21/22/0202
 سيشةممة 22/5/0200

4.  

 
 عمرمحة امني

 
 

  اضطراب التخزين
 ثةرلةماني قوتابيان                             
 كتيَب و عةقليَكي باش ثةروةردة كراو خويَندنةوةى

 شةممةسَي 5/22/0202
 سَيشةممة  25/0/0200



 ريكةوت رؤذ و ثيشكةش كردن ناونيشاني مسينار شوَيين كار ناوي مامؤستاي ثيشكةشكار ت
 سَيشةمة 09/0/0200 ريَنمايية نويَيةكاني تويَذينةوة نوسني

 سيشةممة 29/4/0200
 

5.  
 

 تانية وصفي عبداهلل
 

 املناعة النفسية
 الصالبة النفسية

 ريَنمايية نويَيةكاني تويَذينةوة نوسني

 
 شمةممةسَي 9/22/0202

 سَيشةممة 25/0/0200
 سَيشةمة 29/4/0200

  سروة جعفر حسني  .1
 

 اهلشاشة النفسية
 أزمة االخالق يف زمن التكنولوجيا

 سَيشةممة 0202/ 02/ 24
 شةممةدوو 05/4/0200

7.  

 
 مؤيد امساعيل جرجيس

 
 

 املرونة النفسية كمؤشر وقائي للسلوك املتصنع لدى طلبة اجلامعة
 واالخر وعالقته بامليول االنتحارية لدى املراهقنيكراهية الذات 

 تكيف حقيقة املرأة والعصاب

 سَيشةممة 01/22/0202
 شةممةسَي 00/0/0200
 شةممةضوار 02/4/0200

1.  

 
 شة وبؤ مشس الدين سليمان

 
 

 االدمان
 بناء مقياس استهواء المضاد

 شةممةسَي 22/2/0200
 دووشةممة 1/0/0200

  لمياءكمال الدباغ  .9

 العادات السيئة
 متالزمة كالين ليفين

 يتامينةكان لةسةر جةستةودةروونظكاريطةرى 

 شةممةسَي 20/22/0202
 شةممةسَي 2/0/0200
 سيشةممة 27/5/0200



 ريكةوت رؤذ و ثيشكةش كردن ناونيشاني مسينار شوَيين كار ناوي مامؤستاي ثيشكةشكار ت

 تةندروسيت و سةالمةتي تايبةت بة كؤرؤنا  وليد خالد عبدالكريم  .22
 االخطار الشائعة يف البحوث النفسية والرتبوية

 شةممةضوار 02/10/0202
 شةممة سَي 4/2/0200 

  نشميل حممد يوسف  .22

 
 جوع العاطفي

 
  إرشاد المسنين
 تفكير المفرط

 

 شةممةسَي 29/10/0202
 شةممةدوو 7/0/0200
 شةممةثَينض  02/4/0200

  نوزاد امساعيل حسني  .20
 بةريَوةبردني فشارى دةرووني

 طةشبني و رةشبيين

 
 سَيشةممة 0/22/0202

 سَيشةممة 01/4/0200

20.  

 
 بكرالربزجنيياسر 

 
 

 كلتور
 االنتحار

 

 سَيشةممة 02/20/0202
 سَيشةممة 2/0/0200

 

  فاطمة هاشم درويش  .24

The effects of laughter yoga on mental health- 

Differences between Anger and Angry - 
-How parents have to deal with Sexually abused 

children 

 سَيشةممة 02/12/0202
 سيشةممة 4/0200/ 20
 شةممةضوار 21/5/0200



 ريكةوت رؤذ و ثيشكةش كردن ناونيشاني مسينار شوَيين كار ناوي مامؤستاي ثيشكةشكار ت

   جريان صباح عبداهلل  .25
 ضارةسةر بةرَيطاي هونةر

 ريتومتالزمة ت
 سيشةممة 05/2/0200
 شةممة ضوار 0200/ 22/5

  شاهني خالد رشيد  .21
 

ADHD 
 العنف االسري

 دووشةمة 02/20/0202
 سَيشةمة 1/0/0200

 

 

                                                                                                                   كاظم زرار امحدد.  

                سةرؤكي ليذنةي دلنياي جؤري بةش                                                                                      

 


