بحوث تخرج قسم رٌاض االطفال للمرحلة الرابعة للعام الدراسً 5106 / 5105
ت
0

اسم الطالبة
رنا طه حلو

االستاذ المشرف
ا.د.امل داود سلٌم

5

فاطمة حمٌد محسن

م.د .رغد شكٌب رشٌد

3

اٌمان كرٌم حمد

م.م .حال عبد الواحد نجم

عنوان البحث
مشكالت طالبات قسم رٌاض االطفال نحو
الدروس المنهجٌة المقررة للمرحلتٌن الثالثة
والرابعة
الذكاء االجتماعً لدى معلمات الرٌاض

4

رٌم سعد عبد العزٌز

م .د .سمر غنً الحمدانً

5

عبٌر حاتم هادي

أ.م.د .شٌماء حارث محمد

تعدٌل السلوكٌات الغذائٌة الخاطئة لدى اطفال
الرٌاض
الثقة بالنفس وعالقتها بالمشكالت السلوكٌة لدى
اطفال الرٌاض
المهارات الفنٌة لطالبات قسم رٌاض االطفال

6

مها صبري عطوان

م.د .انوار فاضل عبد الوهاب

مهارة االستقطاب لدى معلمات رٌاض االطفال

7

سارة طارق نعمة

م .عاتكة عبد الستار شنٌن

تطور شكل المراة فً رسوم االطفال

8

دعاء شاكر خلف

أ.م.د .ضحى عادل محمود

التمركز حول الذات لدى اطفال الرٌاض

9

فاطمة عدنان فٌحان

أ.م.د.مٌادة اسعد موسى

التوافق النفسً االجتماعً لدى طفل الروضة

01

سارة حلبوت

أ.م.د .زٌنب محمد كاطع

الخوف عند طفل الروضة وعالقته بجنس الطفل

00

نرجس راضً دللً

م .د .سمر غنً الحمدانً

05

غدٌر ماجد عبد االمٌر

م.د .سجالء فائق هاشم

دور االلعاب التعاونٌة فً النمو اللغوي لدى
اطفال الرٌاض
سلوك القلق النفسً لطفل الروضة

03

زٌنب مهدي

أ.م.د .شٌماء حارث محمد

دالالت العنف فً رسوم االطفال

04

فرح مصطفى محمد

أ.م.د .ضحى عادل محمود

تطور التنظٌم االنفعالً لدى االطفال

05

زٌنة حسون موسى

م.د .رغد شكٌب رشٌد

معنى الحٌاة لدى اطفال الرٌاض

06

زهراء عبد الجبار رجا م.م .هند لؤي عبد الحمٌد

07

امانً ناصر حمٌد

م.د .جوري معٌن علً

08

سمى محمد حسٌن

م .عاتكة عبد الستار شنٌن

09

سارة واثق جمٌل

أ.م.د.لمى رزاق غنً

الوسائل التعلٌمٌة المتوفرة فً رٌاض االطفال
الحكومٌة واالهلٌة فً مدٌنة بغداد
التوافق النفسً االجتماعً لطفل الروضة وعالقته
بانفصال الوالدٌن
الرسم كوسٌلة تعبٌرٌة لدى اطفال الرٌاض
التفكٌر الخرافً وعالقته بالحاجات النفسٌة
لمعلمات الرٌاض

51

بسمة اسعد عباس

م .د .سمر غنً الحمدانً

الذاكرة وعالقتها بمتغٌرات البٌئة الصفٌة

50

فٌروز ماجد

م.د .انوار فاضل عبد الوهاب

الكفاٌات التعلٌمٌة لدى معلمات رٌاض االطفال

55

حوراء صباح حسن

أ.م.د.لمى رزاق غنً

53

هدٌل عماد حمٌد

أ.م.د.مٌادة اسعد موسى

54

شهد عبد الحسن

م.م .نجالء فاضل رحٌم

55

سرى دعٌر

أ.م.د .شٌماء حارث محمد

56

مٌنا احمد حسن

م.د .رغد شكٌب رشٌد

الذكاء االنفعالً وعالقته بالمهارات االجتماعٌة
لدى معلمات الرٌاض
السلوك العدوانً بٌن اطفال الرٌاض الحكومٌة
واالهلٌة
االستهواء لدى اطفال الرٌاض وعالقته ببعض
المتغٌرات
خبرات مادة التربٌة الفنٌة التً تدرسها معلمات
رٌاض االطفال دراسة مقارنة مع منهج التربٌة
الفنٌة لرٌاض االطفال
العدوان لدى اطفال الرٌاض

57

هدى حمٌد رشٌد

م.د .جوري معٌن علً

القٌم الخلقٌة لدى اطفال الروضة

58

زٌنب حازم حمٌد

م.م .نجالء فاضل رحٌم

تقوٌم خبرات الصحة والسالمة

59

مها جدعان رحمن

م.م .هند لؤي عبد الحمٌد

اختبار الذكاء المكانً البصري لطفل الروضة

31

نورس محمد مطشر

م.د .زهراء زٌد شفٌق

30

رغدة عبد الكرٌم عباس أ.م.د .ضحى عادل محمود

التمكن البٌئً لدى معلمات رٌاض االطفال االهلٌة
والحكومٌة
الذكاء الوجدانً لدى اطفال الرٌاض

35

سجى سعد الزم

م.د.كلثوم عبد عون

اسباب القلق لدى اطفال الرٌاض

33

زٌنب طارق طركً

أ.م.د .عدي راشد محمد

كفاٌات المهنٌة لمعلمات رٌاض االطفال

34

ضحى رشاد خضر

أ.م.د.مٌادة اسعد موسى

اسباب ظاهرة الغش لدى طلبة الجامعة

35

ضحى عبد الرزاق
ٌوسف
طٌف جاسم نوري

م.د.كلثوم عبد عون
م.د.كلثوم عبد عون

اسباب السرقة لدى اطفال الرٌاض من وجهة نظر
المعلمات
اسباب العنف لدى معلمات الرٌاض

37

امنة صالح جاسم

م.م .هند لؤي عبد الحمٌد

38

مناهل كمال حسٌن

م.د .زهراء زٌد شفٌق

اتجاهات معلمات رٌاض االطفال نحو السلوك
العدوانً لطفل الروضة
الفدرات االبداعٌة لدى اطفال الروضة الحكومٌة
واالهلٌة

39

نٌران محمد عبد

م .منى محمد سلوم

اتجاهات طالبات قسم رٌاض االطفال نحو العدل
فً الروضة

36

الكفاٌات االزمة لمعلمات التربٌة الفنٌة فً رٌاض
االطفال
قدرة الطفل على تلبٌة متطلبات وحاجاته لنفسه
دون طلب مساعدة
قٌاس التوافق النفسً واالجتماعً لطفل الروضة
التفاعل االسري وعالقته بطمئنٌنة االنفعالٌة
لمعلمة رٌاض االطفال
حل المشكالت البٌئٌة لدى اطفال الرٌاض

41

نور محمد غنً

م.م.ضحى بدر مفتن

40

اشواق حسن عبد

م.د .سجالء فائق هاشم

45
43

استبرق ناصر حسٌن
زهراء حبٌب زاٌد

م.د .سجالء فائق هاشم
أ.م.د.لمى رزاق غنً

44

استبرق هادي حسن

م.د .انوار فاضل عبد الوهاب

45

زٌنب فاضل عباس

ا.د.امل داود سلٌم

مشكالت المهنٌة التً تعانً منها معلمة الروضة

46

منار جبار كاظم

أ.د .الطاف ٌاسٌن خضر

47

مٌس الرٌم زهٌر شاكر

م.م .حال عبد الواحد نجم

المهارات الحٌاتٌة الخاصة بالبٌئة لدى اطفال
الرٌاض
عزوف اطفال الرٌاض عن تناول اللحوم الحمراء

48

زٌنب خالد سلٌم

أ.م.د .الهام فاضل عباس

التفاعل االجتماعً لدى اطفال الرٌاض

49

دعاء ثائر حمدي

م.م .نجالء فاضل رحٌم

51

نور جبار محسن

أ.م.د.مٌادة اسعد موسى

االلعاب المفضلة لدى اطفال الروضة من وجهة
نظر المعلمة
الثقة بالنفس لدى طالبات قسم رٌاض االطفال

50

زهراء محمد كاظم

أ.م.د .الهام فاضل عباس

التقبل االجتماعً لدى اطفال الرٌاض

55

ٌقٌن لؤي ضٌاء الدٌن

م.م.ضحى بدر مفتن

53

دعاء شاكر خلف

أ.م.د .ضحى عادل محمود

التكٌف االجتماعً لدى االطفال المصابٌن بالسمنة
بعمر الروضة
التمركز حول الذات لدى اطفال الرٌاض

54

مرٌم احمد ٌاس

أ.د .الطاف ٌاسٌن خضر

55

شهد كرٌم مطار

م.د .جوري معٌن علً

56

نادٌة علً جوٌعد

أ.د .الطاف ٌاسٌن خضر

57

منال جبار

م.م .حال عبد الواحد نجم

58

رواء عبد الحسٌن

م.م .سمر عدنان

59

دعاء ٌونس احمد

م.م .سمر عدنان

هوٌة االنا االجتماعٌة لدى طالبات قسم رٌاض
االطفال
االنتباه لدى اطفال الرٌاض الملتحقٌن وغٌر
الملتحقٌن برٌاض االطفال
معتقدات الكفاٌة الذاتٌة لدى طالبات قسم رٌاض
االطفال
الذاء العاطفً الطفال الرٌاض وعالقته ببعض
المتغٌرات
الوعً الغذائً عند اطفال الرٌاض وعالقته
ببعض المتغٌرات
االلعاب االلكترونٌة اٌجابٌاتها وسلبٌاتها على
الطفل

