
3حنان عزيز عبدالحسين.د.م.ا1
التاثيرات النفسية للعمليات االرهابية لعصابات داعش االجرامي على االطفال من خالل 

التعبير في رسومهم
منفرد 

منفردقياس االحتراق النفسي للمدرب والمدرس في االجهزة االمنية

منفردالعنف االسري وتاثيرة على التحصيل الدراسي الطفال المرحلة االبتدائية

4عبير نجم عبدهللا.د.م.ا2
دور الوعي االجتماعي في وقاية الشباب الجامعي من المخدرات في المرحلة الراهنة

العراق انموذجا
منفرد

منفرداالثار االجتماعية الناتجة عن ظاهرةاطفال الشوارع وابرز التحديات

(بطيئي التعلم)دور المؤسسات التربوية في رعاية االطفال ذوي االحتياجات الخاصة 

دراسة ميدانية
ناطق فحل.د/ مشترك

ابرز المشاكل االجتماعية التي يعاني منها المراهقون في المؤسسات التعليمية

المرحلة الراهنة دراسة ميدانية في بغداد
منفرد

منفرددور التربية في تنمية مفهوم التسامح والتعايش السلمي4عائدة مخلف مهدي. د.ا3

منفرد(تطبيقي)دور وسائل االعالم االلكتروني في صناعة العنف لدى المراهق العراقي

منفردالشباب والعمل االجتماعي التطوعي

منفرداسلوب العصف الذهني واهميتة في تدريس مادة الجغرافية

3بشائر مولود توفيق. د.م.ا4
فاعلية انموذجين تعليميين في اكتساب المفاهيم التاريخية واالتجاه لطالبات الصف 

الرابع االعدادي بمادة التاريخ
منفرد

اثر استخدام اسلوبين للتغذية الراجعة في تنمية الثقة بالنفس لطالبات الصف

الخامس ادبي بمادة التاريخ
منفرد

منفرداثر بناء برنامج لتقويم الجودة الشاملة لطلبة كليات التربية في جامعة بغداد

منفرددور القيم التربوية في تنمية االتجاهات االيجابية لدى طلبة الجامعة4هدى محمد سلمان.د.م5

منفردمهمات تقويم جودة االداء عند طلبة الجامعة على وفق البيئة التنموية

منفرداهمية التفكير االبداعي والعصف الذهني عند طالبات المرحلة االعدادية

منفردفاعلية استراتيجيتين في تحصيل تالميذ المرحلة االبتدائية في قواعد اللغة العربية

منفرددور القران الكريم في البناء النفسي للمسلم4انتصار زين العابدين. م.ا6

عناوين البحوث
عدد البحوث

المكلف بها
االسم منفرد او مشتركت



منفردالقيم االخالقية للمعلم المسلم

اثر استعمال اسلوب التعلم التعاوني بتحصيل التربية االسالمية واالحتفاظ بها لطالبات

الرابع العام
منفرد

انصار معاني/مشتركدور االسرة في غرس القيم االخالقية للعمل التطوعي لدى الشباب

3مرتضى حميد شالكة. د.م7
اثر انموذج ياكر البنائي في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف

االول المتوسط في مادة الجغرافية
منفرد

منفرد في تجويد العملية التعليميةGISاهمية نظم المعلومات الجغرافية 

اثر استراتيجية بيركنز وباليث في تحصيل مادة الجغرافية والتفكير التاملي لدى طالب

الصف الثاني متوسط
منفرد

منفردمفهوم التغيير كقيمة تربوية في القران الكريم3دالل كاظم عبيد. د.م8

منفرداالهداف التربوية من االمثال القرانية

منفردالفكر التربوي عند ابن القيم

منفردثقافة العمل التطوعي في المجتمع4بيداء عبد الصاحب عنبر. د.م9

منفردالثورة الحسينية ودورها في التصحيح

انتصار معاني/مشتركالتمكين االقتصادي للمراه العراقية

انتصار معاني/مشتركالنمو المهني للمعلم العراقي

منفرددور االرشاد النفسي االنتقائي في مواجهة ظاهرة العنف االسري4ايمان محمد حمدان. د.م.ا10

منفردالمدخل التكاملي لمفاهيم التنمية المستدامة في ظل الواقع المعاصر

منفردمهام الوحدات االرشادية الجامعية واليات التعامل مع مشكالت الطلبة

ليلى نجم.م.م/مشترك االثار االجتماعية والنفسية للعمل الطوعي لدى الشباب

منفرداضطراب مابعد الضغوط الصدمية لدى النازحين3ناطق فحل جزاع. د.م.ا11

منفرداثر العالج السلوكي المعرفي لدى عينة من النازحين

منفردلدى عينة من النازحينEMDRاثر 

منفردالعالج الديني ودوره في شفاء االمراض النفسية3نوال قاسم عباس. د.م.ا12

منفرداالراء النفسية في فكر ابن الجوزي

منفرداالراء التربوية والنفسية في فكر ابن خلدون



منفردقياس قلق االمتحان لدى طلبة جامعة بغداد3حيدر فاضل حسن. د.م13

منفردفاعلية الذات المهنية لدى تدريسي جامعة بغداد

منفرد(دراسة نظرية)دور اللعب في النمو النفسي لدى االطفال

منفردالندم الموقفي وعالقتة بحيوية الضمير لدى طلبة الجامعة3محمد عباس محمد. د.م14

منفردالتنظيم الذاتي المعرفي وعالقتة باالجهاد االنفعالي لدى تدريسي الجامعة

منفردوعالقته بالتفكير المرن لدى طلبة الجامعة" التكيفي-التجديد"االسلوب االبداعي

منفردالخجل وعالقته بالشعور بالوحدة النفسية3جيهان عبد حداد. د.م15

منفردالتفكير االخالقي وعالقته بالمسوؤلية االجتماعية

منفردالذكاء االنفعالي وعالقته بالصحة النفسية

3طبيب سعدي جواد مسلم. م16

Estimation of Ellagic Acid activity when mixed with some 

types of Candy against strepto coccus mutans isolated from

adult patients in Baghdad city

منفرد

Patient satisfaction and its relationship with dental anxiety 

among patients of dental clinic in Baghdad city

ابراهيم .د/مشترك

مرتضى

المشكالت النفسية المرتبطة بعالج مرضى عيادات طب االسنان في محافظة بغداد
ابراهيم/مشترك

االعرجي

منفرداعجاز القرأن الكريم في صحة االنسان دراسة نظرية في علم االجتماع3صبيح جبر.د.م.ا17

منفردالمؤثرات الخارجية على صحة الشباب دراسة ميدانية في علم االجتماع

منفردطهي االطعمة بين المنزل والمطعم دراسة ميدانية في الصحة العامة

االثار االجتماعية والنفسية للعمل التطوعي لدى الشباب1ليلى نجم ثجيل.م.م18
ايمان .د.م.ا/مشترك

محمد الطائي

التمكين االقتصادي للمراه العراقية4انتصار معاني علي.م.م19
بيداء.د/مشترك

عبدالصاحب

النمو المهني للمعلم والتعليم
بيداء.د/مشترك

عبدالصاحب



دور االسرة في غرس القيم االخالقية للعمل التطوعي لدى الشباب
انتصار/مشترك

زين العابدين

منفردالمواقع الدينية واالثرية في محافظة بابل

منفردالحاجات النفسية المتضمنة في كتابات االطفال3ابراهيم مرتضى .د.م.ا20

Patient satisfaction and its relationship with dental anxiety 

among patients of dental clinic in Baghdad city
سعدي جواد.د/مشترك

سعدي جواد.د/مشتركالمشكالت النفسية المرتبطة بعالج مرضى عيادات طب االسنان في محافظة بغداد


