
 جامعة بغداد/ كلٌة التربٌة للبنات / لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة

 8102/8102جدول توزٌع البحوث على التدرٌسٌن للعام الدراسً 

 عنوان البحث أسم الطالبة أسم التدرٌسً ت

0.   

 أ.م.د زهره ماهود مسلم

 للك المستمبل لدى طالبات كلٌة التربٌة للبنات هدى سعدي حمادي

 تموٌم اداء طالبات الخامس االدبً فً مهارة االستماع عباس ورود فاضل

 رأس المال النفسً عند طلبة الجامعة عذراء حسن هادي أ.م.د. أمل كاظم مٌرة  .8

3.   

 أ.م.د دمحم أبراهٌم علً

 كشف الذات لدى طلبة الجامعة نادٌة دمحم رحٌم

 الجامعةالوعً الصحً لدى طلبة  والء مالن خضٌر

دور المنوات الفضائٌة فً تشكٌل بعض المٌم الثمافٌة  خلٌلعال عمٌل 

 لدى طالبات كلٌة التربٌة بنات

صعوبات تدرٌس مادة اللغة االنكلٌزٌة أللسام غٌر  االء أبراهٌم عبٌد حمٌد أ.د شاكر جاسم دمحم  .4

 االختصاص من وجهه نظر الطالبات

لٌمٌة لطلبة كلٌات التربٌة من وجهه بناء منظومة  افتخار حسٌن سعٌد أ.د نوال ابراهٌم دمحم  .5

 نظر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة

 المناخ التنظٌمً من وجهه نظر تدرٌسً جامعة بغداد فاطمة عصام طاهر

التفكٌر النالد لدى طالبات الصف الثانً فً لسم  زٌنة علً مصلح أ.د حنان حسن مجٌد  .6

 الفٌزٌاء فً كلٌة العلوم 

المشكالت التً ٌواجهها طلبة المرحلة الثانٌة لسم  أبتهال لٌث صالح عزٌزأ.د سندس عبد المادر   .7

 اللغة العربٌة فً كلٌة االداب الجامعة العرالٌة



اٌمان محمود كاظم  أ.د احسان عمر دمحم سعٌد  .2

 حمزة

تنمٌة مفهوم المٌم االخاللٌة فً شخصٌة االطفال من 

 وجهه نظر معلمات الرٌاضة

اٌناس محمود عبد  أ.د خلود رحٌم عصفور  .2

 الجبار

 التوتر النفسً لدى طالبات االعدادٌة

اسالٌب مواجهه ضغوط الحٌاة لدى طالبات كلبة  اٌه حسن هادي أ.م.د سافرة سعدون احمد  .01

 التربٌة للبنات

المعتمدات المعرفٌة وعاللتها بالتحصٌل الدراسً لدى  بتول ابراهٌم عاشور أ.م.د أٌمان صادق عبد الكرٌم  .00

 المرحلة االعدادٌةطلبة 

 فمدان االمل وعاللته حوراء كرٌم عبود أ.م.د احمد أسماعٌل عبود  .08

 بناء ممٌاس المرونة النفسٌة لدى طلبة الجامعة رانٌا عبد الكرٌم صحن أ.م.د شٌماء صالح حسٌن  .03

الخجل وعاللته ببعض المتغٌرات لدى طالبات كلٌة  روعة موفك حاتم أ.م.د أثمار شاكر مجٌد  .04

 التربٌة للبنات

معولات تصنٌف الجودة الشاملة فً كلٌة التربٌة  رٌام دمحم جمعه أ.م.د أحمد هاشم دمحم  .05

للبنات بجامعه بغداد من وجهه نظر الطالبات فً لسم 

 التارٌخ

 الذات الممكنة لدى طلبه جامعه بغداد زهراء خضٌر حٌال أ.م.د زٌنب ناجً علً  .06

 التحكم الذاتً عند طلبه الجامعه  جاسمزهراء دمحم أ.م.د سهام كاظم نمر  .07

 كفاءة التمثٌل المعرفً للمعلومات لدى طلبه الجامعه زٌنب صادق ساٌه خان أ.م.د سالً طالب علوان  .02

 الممع االنفعالً لدى طلبه الجامعه زٌنب علً داخل أ.م.د اسماء عبد الحسٌن  .02

 لدى تدرٌسً جامعه بغدادالتعب الذهنً  سجى ٌوسف عباس أ.م.د شٌماء مهدي صالح  .81

 التنمر االلكترونً لدى طلبه الجامعه سرور ذهب خواف أ.م.د حزٌمة كمال عبد المجٌد  .80



88.   

 أ.م.د منعم عبد المادر عثمان

 

 مشكالت الطلبة والطالبات فً جامعه بغداد سرى مؤٌد صالح

امانً جاسم احمد 
 ابراهٌم

 بغدادالمشكالت التً ٌعانً منها تدرٌسٌة جامعه 

 الملك االمتحانً لدى طلبه المرحلة االعدادٌة سمارة عداي مهاوش أ.م.د ازهار هادي رشٌد  .83

84.   

 

 أ.م.د نسرٌن جواد شرلً

دور وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة الهاتف النمال فً  شروق احمد صالح

تصمٌم فن الرسم لطالب االبتدائٌة من وجهه نظر 

 المعلم

دور وسائل التكنولوجٌا الحدٌثة والتعلٌم الرسم لطالب  هبه عماد عبد جابر
رٌاض االطفال باستخدام االٌباد من وجهه نظر 

 المعلمه

85.   

 أ.م مً علً عباس

 

 العبء المعرفً لدى طالبات كلٌه التربٌة للبنات صفا مهدي بالر

 الذكاء الروحً لدى المعلمٌن نور لاسم ناهً

اثر استعمال اسلوب النمدٌة الراجحة فً تحصٌل طلبه  علًضحى خلٌل  م.د سوسن سعود عزٌز  .86

مرحلة الخامس االعدادي فً مبادئ الفلسفة وعلم 

 النفس 

لٌاس اداء معلمً المدارس االولٌة فً مستوى معاٌٌر  فاطمه الزهراء كرٌم د. صبا علً  .87

 الجودة الشاملة

االجتماعً فً استعمال مدى تاثٌر موالع التواصل  لبنى عبد الكرٌم جاسم سما حسند.   .82

 اللغة العربٌة الفصحى

 



82.   

 م.د عبٌر عبد المنعم احمد

 

 جودة الحٌاة عند طلبة الجامعه عائشة ثامر محسن

فاتن عباس جبار )د.امل 
 كاظم(

 عند طلبه الجامعهالتوافك مع الحٌاة الجامعٌة 

31.   

 م.د. صبا علً طالل

 الجامعٌةالعنف االسري ضد الطالبة  عذراء رحٌم حافظ

لٌاس الشخصٌة الساٌكوباتٌه لدى طلبه المرحلة  سالً خالد اسماعٌل
 االعدادٌة

30.   

 م.د. مٌسون حامد طاهر

 التطرف االجتماعً غفران نعمان علً

 االلم االجتماعً عند طلبه الجامعه هٌفاء احمد عباس

 بغدادالحاجات النفسٌة لدى طلبة جامعه  فاطمه طالب لهمود أ.م. زٌنة سالم محً  .38

33.   

 م. صالح حمدان رحٌم

 

)بحث مشترن( اثر استخدام الحاسوب مساعداً  جنه اسماعٌل غضٌب

للتدرٌب فً التحصٌل لدى طالبات الصف الثانً 

 متوسط مادة التارٌخ االسالمً
 اسراء مهدي محمود

34.   

 م. رٌا ابراهٌم اسماعٌل

  نور دمحم كاظم

اتجاهات طلبة كلٌة االعالم فً جامعه بغداد نحو العمل  جاسم دمحم نورة
 الحر

 االمل النفسً لدى طلبه الجامعه عال مجٌد حمزة  م.م انمار موسى كاظم  .35

36.   

 م.م استبرق عبدهللا حسن

غفران نشمً عبد 

 الكرٌم

 التماسن االسري لدى طلبه المرحلة االعدادٌة

التفاعلً وعاللته بالرغبه الدراسٌة لدى االكتئاب  مها طالب كرٌم
 المرحلة المتوسطة

 
 



37.   

 م.م سماح حمزة شالل 

الحرمان العاطفً وعاللته ببعض المتغٌرات لدى طلبه  تماره مٌثم جبار

 المرحلة المتوسطه

 ممٌاس التفكٌر المائم على الحكمة لدى طلبه الجامعه مرٌم كرٌم حسٌن

م.م. مٌس الرٌم عبد الكرٌم   .32

 داود

 مفهوم اداء المعرفه لدى طلبه جامعه بغداد حوراء جالوي خضٌر

المٌم التربوٌة فً فكر االمام الحسٌن علٌه السالم  مروة علن ناصر
 رؤٌة تربوٌة

 


