األساتذة المشرفٌن على بحوث التخرج لطالبات المرحلة الرابعة /قسم الخدمة االجتماعٌة
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اسم األستاذ المشرف اسم الطالبة
د .عدنان ٌاسٌن

د .كواكب صالح

اسم البحث

أٌة صالح  /صباحً
حوراء علً صالح  /مسائً
رٌام خالد سلمان  /مسائً
بشرى حسٌن /صباحً
بٌداء عباس =/
ضحى فاضل = /

المشكالت التً ٌعانً منها نزالء المؤسسات االصالحٌة للكبار
تاثٌر العنف االسري على صحة طفل
مشكالت االرهاب والعنف التً تواجة االطفال
العوامل االجتماعٌة المؤثرة فً تسرب طلبة المدارس
المتوسطة االدمان على االنترنٌت

تبارك احمد  /صباحً
فاطمة صالح =/
زٌنب نظٌر /مسائً
سما علً = /

العالقات بٌن الزوجٌن وانعكاساتها على االبناء
الهوٌة العربٌة واالسالمٌة والعنف
المشكالت التً تواجه زواج القاصرات
المشكالت التً تواجه زواج القاصرات
عمل المراة فً الكافترٌا

اٌة اشور  /مسائً

3

د .اساور عبد
الحسٌن

مروة غازي  /مسائً
مٌسون صالح  /مسائً
رسل فؤاد /صباحً
رسل سامً = /
حنٌن عبد السالم (مسائً )

4

د .االء محمد

رفل محمد  /صباحً
رندا علً = /
رواء فاضل = /
مروة محمد /مسائً
منار مهدي =/

تاثٌر وسائل االعالم على سلوك الشباب الجامعً

عمل المراة فً الكافترٌا
تاثٌر وسائل االعالم على سلوك الشباب الجامعً

الطالق بٌن االزواج الجدد
الطالق بٌن االزواج الجدد

5

م .منى عبد الستار

اسماء علً صبار (صباحً )
سارة حسٌن حسن  /صباحً
سارة لبٌب وافً = /
سماح محمود عباس = /
بلقٌس زاحم  /مسائً
تغرٌد حاكم = /
خلود علً ( صباحً )

تصورات الشباب حول معالجة مشكلة البطالة ودور الخدمة االجتماعٌة فً توجٌهه

االرهاب وجرائم االبادة الجماعٌة فً العراق
الرهاب وجرائم االبادة الجماعٌة فً العراق
صورات الشباب حول معالجة مشكلة البطالة ودور الخدمة االجتماعٌة فً توجٌهه
صورات الشباب حول معالجة مشكلة البطالة ودور الخدمة االجتماعٌة فً توجٌهه

مشكالت التكٌف لطالب الجامعة مع مقررات الدراسة وعالقتها بتدنً المستوى الدراسً

الرٌاضة والتضامن االجتماعً فً المجتمع المحلً

دور االسرة فً التنشئة االجتماعٌة
دور االسرة فً التنشئة االجتماعٌة

ثقافة الهاتف الجوال فً المجتمع الطالبً
دور المراة العاملة وعالقتها باالستقرار االسري
دور المراة العاملة وعالقتها باالستقرار االسري

6

د .زٌنب محمد

امل محمد راضً (صباحً )
زهراء هادي عبٌس  /صباحً
هالة احمد /مسائً
هدٌل عادل  /مسائً
زٌنب سمٌر جابر  /صباحً
زٌنب عبد السالم /

7

د .سعاد راضً

زٌنب قٌس  /صباحً
زٌنة محمد صبٌح =/
هدى عبد القادر حمد /مسائً
ابتهال طالب حبٌب =/
اسراء جاسم محمد = /
هدٌل محمد خلف (صباحً )

ثقافة التسول وعالقتها بالبناء المعرفً للطفل
العنف الجسدي ضد االطفال
العنف ضد المراة
مشكالت الطالق فً المجتمع المحلً
الشباب والمشاركة المجتمعٌة
ثقافة العنف فً المجتمع العراقً

دور الرعاٌة االجتماعٌة فً المؤسسات االجتماعٌة الصحٌة

الطالق والتفكك االسري اثاره واسباب
الرعاٌة االجتماعٌة للمعاقٌن دراسة مٌدانٌة فً بغداد
دور الخدمة االجتماعٌة فً صحة المراة الحامل
ور الخدمة االجتماعٌة فً صحة المراة الحامل
دور العمل التطوعً فً تنمٌة المسؤولٌة االجتماعٌة

8

د .منى حٌدر عبد
الجبار

اسماء علً صبار (صباحً )
سارة حسٌن حسن  /صباحً
سارة لبٌب وافً = /
سماح محمود عباس = /
بلقٌس زاحم  /مسائً
تغرٌد حاكم = /
خلود علً ( صباحً )

اسالٌب ادارة االزمات لدى مدٌري المدارس
الضغوط المهنٌة لدى المدرسٌن فً المدارس المتوسطة
معوقات تطبٌق التخطٌط االستراتٌجً لدى مدٌري
المدارس
دور المدٌر بناء ثقلفة التنظٌمٌة للمدرسة
دور مدٌري المدارس فً حل الصراعات المدرسٌة
القٌادة التشاركٌة لدى مدٌري المدارس
القٌادة التشاركٌة لدى مدٌري المدارس

9

د .مروج مظهر

عال زكً  /صباحً
علٌاء حسن =/
غدٌر عبد العظٌم =/
غسق عبد هللا =/
غفران احمد = /

دور المراة فً عملٌة التغٌر االجتماعً والثقافً
العنف االسري وتاثٌره فً حٌاة الطفل
االدمان على المخدرات واسبابه
دور العائلة فً تشرد االحداث
االدمان على المخدرات واسبابه

 11د .مٌسم ٌاسٌن

زهراء رحٌم /صباحً
زهراء طالب =/

االنحراف االداري اسبابه من وجهة نظر الطبقة المتعلمة

الفقر فً االحٌاء الشعبٌة

مٌنا مثنى  /مسائً
ورود حسن = /
انتصار عبد الزهرة (صباحً )
صفا باسم ( مسائً )
االء محمد سلمان  /صباحً

 11م .دٌنا داود

مها كرٌم علً  /صباحً
مٌسون خالد هاشم = /
نماء سعد باكور =/
نور صباح اسماعٌل = /
نور ماجد حمٌد = /
افاق لطٌف (صباحً )
ورود عادل (صباحً )

 12م.م .مرٌم جبار رشم

فاتن حسٌن  /صباحً
فاطمة صالح = /
سارة شالل  /مسائً
سجا علً عباس = /
حنٌن رفعت  /صباحً
هدى ناهد عبد الحسٌن =/

مجموعات الرفقة وتاثٌرها فً السلوك االنحرافً

التكٌف االجتماعً لألسر المهجره قسرا
التكٌف االجتماعً لألسر المهجره قسرا
مجموعات الرفقة وعالقتها باالدمان على التدخٌن

هجرة الشباب وتاثٌره على االسرة
المعوقون واالندماج االجتماعً
دور التفكك األسري فً جنوح االحداث
الغٌره بٌن الزوجٌن وعالقتها بالتماسك االسري

الزواج المبكر واثره على تعلٌم االناث
دور التفكك األسري فً جنوح االحداث
المعوقون واالندماج االجتماعً

التربٌة البٌئٌة ودورها فً حماٌة البٌئة
الفقر واثره فً التنشئة االجتماعٌة االطفال
التحدٌات التً ٌواجهها االباء فً تربٌة االبناء
دور االسرة فً التنشئة االجتماعٌة
واقع الخدمة االجتماعٌة المدرسٌة من جهة النظر ادارات المدارس االبتدائٌة

المستوى التعلٌمً والثقافً عند المتزوجٌن
وعالقته فً التماسك االسري
13

م.م .ابتسام مهدي

حوراء حسٌن  /صباحً

الثقافة المجتمعٌة وعالقتها فً بناء شخصٌة المراهق

مرٌم سالم ابراهٌم  /صباحً
هبة عمار زهٌر (صباحً )

التسول مهنه ام امتهان دراسة اجتماعٌة مٌدانٌة
العشوائٌات وعالقتها باالمن االنسانً
المستوى التعلٌمً لرب االسرة وعالقته بالتنشئة االجتماعٌة

الفجوة المعرفٌة بٌن الزوجٌن وعالقتها بالتوافق الزواجً
دور المراة والعاملة فً عملٌة التنشئة االسرٌة واالجتماعٌة

 14د  .فائز جالل

انعام سعود  /مسائً
سماح سالم  /مسائً
سمر موفق  /مسائً

 15د .عبٌر

دعاء رحٌم  /صباحً
اٌات محمد (صباحً

تاخر سن الزواج للشباب االسباب والنتائج
التفكك العائلً واثره فً جنوح االناث
االمٌة ..مخاطرها وسبل عالجها

الفجوة المعرفٌة بٌن الزوجٌن وعالقتها بالتوافق الزواجً
دور المراة والعاملة فً عملٌة التنشئة االسرٌة واالجتماعٌة

