
منجز
مقبول 

للنشر
منشور

مدير المركز1
ابراهيم مرتضى .د.م.ا

االعرجي
علم النفس4

العوارض الصدمية وردود االفعال النفسية 

المصاحبة للزلزال في العراق

مشترك مع

سعد.م.م

حسن حمود

The link between the dental fear 

and dental treatment motivation 

of

Dental clinic patients in Baghdad 

city

مشترك مع

طبيب سعدي .م

جواد مسلم

The ability of care among Dental 

assistant in Iraq

مشترك مع

طبيب سعدي .م

جواد مسلم

دراسة )التاثيرات النفسية للهجرة غير الشرعية 

(نظرية
بيداء.مشترك د

2
البحوث 

النفسية

سفيان صائب .د.م.ا

سلمان
3

علم النفس 

التربوي

دور االهداف التربوية في بناء شخصية التالميذ

في المرحلة االبتدائية
منفرد**منجز

اضطرابات التعلم وعالقتها بالتحصيل الدراسي 

للتالميذ
منفرد

مستوى التحصيل الدراسي وعالقته ببعض سمات

الشخصية لدى طالبات كلية التربية للبنات

بجامعة بغداد

منفرد**منجز

3
البحوث 

النفسية
منفردDSM-Vبناء مقياس متالزمة داون على وفق علم النفس3ناطق فحل جزاع.د.م.ا

نوع البحث
بحث 

ورقي

قرص 

CD
المالحظاتنوع البحث عناوين البحوث المقترحة

االختصاص

 العام

عدد 

البحوث 

المكلف 

بها

االسم واللقب العلمي القسم العلمي ت



منفردDSM-Vبناء مقياس التوحد على وفق تصنيف 

اضطراب مابعد الضغوط الصدمية لدى المتعرضين

للزلزال الذي ضرب العراق
منفرد

4
البحوث 

النفسية
3نوال قاسم عباس.د.م.ا

علوم نفسية 

وتربوية

النظرية االيجابية ودورها في تنمية الشخصية 

(دراسة نظرية)
منفرد

مشكالت التعليم الجامعي االهلي في محافظة بغداد 

من وجهة نظر الطلبة
منفرد

منفرداساليب تحقيق الصحة النفسية من منظور اسالمي

5
البحوث 

النفسية
4ايمان محمد حمدان.د.م.ا

علم النفس 

التربوي

المشكالت النفسية واالجتماعية التي تواجه طلبة 

جامعة بغداد وعالقتها ببعض المتغيرات
منفرد**منجز

فنيات االرشاد النفسي في خفض االضطرابات 

النفسية

واالجتماعية لدى المسنين

منفرد**منشور

منفرد**منجزالعالج النفسي في القران الكريم

الذكاء الوجداني لدى الشباب المعاصر وعالقته 

ببعض المتغيرات

مشترك مع

عالء الدين.د

علي

6
البحوث 

النفسية
3وجدان جعفر جواد.د.م.ا

علم النفس 

التربوي

المشكالت الصحية للمسنين وتاثيرها على صحتهم 

النفسية
منفرد

منفردالتسامح ودوره في بناء مجتمع المواطنة

منفرداستراتيجيات التقويم البديل وادواته



7
البحوث 

النفسية

نهلة عبودي .د.م.ا

سعدون
3

علوم 

تربوية 

ونفسية

الشخصية المتصنعة وعالقتها باالعتمادية لدى 

طالبات

االقسام الداخلية في جامعة بغداد

منفرد

سلوك المنفعة الشخصية وعالقته باساليب الحياة 

لدى

طالبات الجامعة

منفرد

االستهواء المضاد وعالقته بسمو الذات لدى طلبة 

جامعة بغداد
منفرد

8
البحوث 

النفسية
منفردقياس اتجاهات طلبة الجامعة نحو االنتقامعلم النفس3حيدر فاضل حسن.د.م

منفرداتجاهات طلبة الجامعة نحو مفهوم المواطنة

التاثيرات النفسية لاللعاب االلكترونية لدى االطفال 

والمراهقين

(دراسة نظرية)

منفرد

9
البحوث 

النفسية
علم النفس3محمد عباس محمد.د.م

الوعي االخالقي وعالقته باسلوب تسلط الوالدين 

لدى طلبة المرحلة

الثانوية في محافظة بغداد

قبول 

نشر
**

مشترك مع

سلوى فائق .د

عبد

التفكير الجانبي وعالقته بالسيطرة االنتباهية لدى 

طلبة الجامعة
منفرد**منجز

االجترار الفكري وعالقته بقلق البطالة لدى طلبة 

جامعة بغداد
منفرد**منجز

10
البحوث 

النفسية
3جيهان عبد حداد.د.م

علم النفس 

التربوي

قياس التفكير التباعدي والتقاربي لدى طلبة 

الجامعة
منفرد

المسايرة والمغايرة وعالقتها باالتزان االنفعالي 

لدى طلبة المرحلة

االعدادية

منفرد



المهارات االجتماعية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 

المحرومين وغير 

(دراسة مقارنة)المحرومين من امهاتهم 

منفرد

11
البحوث 

النفسية
علم النفس3هبة مؤيد محمد.م

الكفاءة الذاتية وعالقتها باالندماج الجامعي لدى 

طلبة الجامعة
منفرد

دور الوالدين في تكوين الشخصية االجتماعية عند 

االبناء
منفرد

الضغوط النفسية لدى امهات االطفال ذوي 

االحتياجات الخاصة
منفرد

12
البحوث 

التربوية
3عايدة مخلف مهدي.د.م.ا

علوم 

تربوية 

ونفسية

االمن الفكري وعالقته باالنتماء الوطني لدى 

القوات المسلحة العراقية
منفرد

التوجهات السببية وعالقتها بالذات االكاديمية لدى 

طلبة الجامعة
منفرد

مستوياتها , مهارات صياغة االسئلة الصفية 

تصنيفهاوانواعها,شروطها,
منفرد

13
البحوث 

التربوية

حنان عزيز عبد .د.م.ا

الحسين
تربية فنية3

تاثير النصر على عصابات داعش في نفسية اطفال 

المرحلة االبتدائية

عام من خالل التعبيرات الرمزية (12-9)لالعمار

في رسومهم

منفرد

دور التربية في تعزيز قيمة المواطنة لدى االطفال 

من خالل العملية 

التفاعلية الحياتية في المؤسسات التربوية

منفرد

استعمال المثلث التكويني في عناصر العملية 

التربوية بين االصولية والمعاصرة
منفرد

14
البحوث 

التربوية
3عبير نجم عبدهللا.د.م.ا

علم 

االجتماع

اعادة تاهيل ضحايا العنف والتطرف في المناطق 

المحررة دراسة لعينة من 

النساء في مخيمات النزوح

منفرد



المتغيرات االجتماعية المعاصرة في المناطق 

المحررة وتاثيرها على الطفل

العراقي

منفرد

المخدرات الرقمية وتداعياتها على المراهق وسبل 

الوقاية والعالج
منفرد

15
البحوث 

التربوية
4هدى محمد سلمان.د.م.ا

علوم 

تربوية 

ونفسية

اثر استراتيجية قطع دينز في تحصيل تالميذ 

الصف الخامس االبتدائي في مادة

قواعد اللغة العربية

منفرد

-تفاعلي)اثر الفصول االلكترونية بالصور الثالث

في تحصيل  (تكاملي-تعاوني

طلبة المرحلة المتوسطة في مادة قواعد اللغة 

العربية

منفرد**منجز

الممارسات التدريسية في ضوء نظرية التعلم 

المستند الى الدماغ لمعلمي 

ومعلمات اللغة العربية

منفرد**منجز

اثر انموذج ادي وشاير في اكتساب المفاهيم 

النحوية لدى طلبة المرحلة االعدادية وتنمية 

اتجاههم نحو المادة

منفرد

16
البحوث 

التربوية

بشائر مولود .د.م.ا

توفيق
3

علوم 

تربوية 

ونفسية

منفرد(انواعها وكيفية صياغتها)االهداف التربوية

منفرد(فوائده ونظم ادارته )التعليم االلكتروني

االسرة ودورها في تحصين ابنائها ضد االفكار 

المنحرفة
23/09/2018منفرد**منجز

17
البحوث 

التربوية
3انتصار زين العابدين.م.ا

تربية 

اسالمية

مبادئ واساليب التربية الدينية من القران الكريم 

والسنة النبوية للطفل المسلم
منفرد

منفردطرائق تدريس احكام التالوة

العمل التطوعي للمراه في ضوء التربية االسالمية

مشترك مع

انتصار .م.م

معاني علي



18
البحوث 

التربوية
3دالل كاظم عبيد.د.م

علوم 

تربوية 

ونفسية

منفردالمحاور التربوية في القران الكريم

في تربية الجيل  (صلى هللا علية وسلم)منهج النبي 

االول من المسلمين
منفرد

القيم التربوية المتظمنه في الكلمات االسبوعية 

لمديري المدارس في التعليم الثانوي في محافظة 

بغداد

منفرد

19
البحوث 

التربوية
3مرتضى حميد شالكة.د.م

علوم 

تربوية 

ونفسية

اثر استراتيجية باير في تحصيل مادة الجغرافية 

لدى طالب الصف الثاني 

متوسط

منفرد

اثر استراتيجية السقاالت التعليمية في تحصيل 

مادة الجغرافية لدى طالب 

الصف االول متوسط

منفرد

 في تحصيل مادة S.N.i.p.sاثر استراتيجية 

الجغرافية لدى طالب الصف

الخامس ادبي

منفرد

20

مسؤول وحدة

االعالم 

والمعلوماتية

بيداء عبد الصاحب .د.م

عنبر
اللغة العربية3

دراسة )التاثيرات النفسية للهجرة غير الشرعية 

(نظرية

مشترك 

ابراهيم .د.م.ا

االعرجي

القيم النفسية السائدة في الشعر العراقي الحديث 

حسين مردان انموذجا
منفرد

المنظور النفسي للذات العدائية في شعر عبد 

الوهاب البياتي
منفرد

21

مسؤول وحدة 

صندوق 

التعليم العالي

سعدي جواد .طبيب.م

مسلم
طب اسنان3

Dental anxiety among Baghdad 

University student and its

correlations with their field study

منفرد



The link between the dental fear 

and dental treatment of 

motivation of

Dental clinic patients in Baghdad 

city

مشترك مع

ابراهيم .د.م.ا

مرتضى 

االعرجي

The ability of care among Dental 

assistant in Iraq

مشترك مع

ابراهيم .د.م.ا

مرتضى 

االعرجي

22
وحدة الشؤون 

العلمية
العمل التطوعي للمراه في ضوء التربية االسالميةجغرافية3انتصار معاني علي.م.م

مشترك مع

انتصار.م.ا

زين العابدين

وطرق ,واسبابة , واشكالة, انواعه, االرهاب

معالجتة
منفرد

العالقة بين االسرة والمدرسة وافاق التعاون في 

تنشئة االطفال
منفرد

23
وحدة االعالم

والمعلوماتية
طالبة دكتوراهمنفردالقيم التنظيمية لدى معلمات رياض االطفالرياض اطفال1ليلى نجم ثجيل.م.م

24
مسؤول وحدة 

الترجمة
3قصي مهدي مطر.م.م

اللغة 

االنكليزية

Investigation English language 

classroom Anxiety and its

Relation to achievement of Iraqi  

upper secondary school students 

منفرد

Teachers perspective of 

Difficulties face Teaching English 

Language as a Foreign Language 

at Intermediate schools

منفرد



Attituds of Iraqi Students Toward 

Learning English 

Language

منفرد

25

مسؤول وحدة 

الشؤون

العلمية

3سعد حسن حمود.م.م
علم النفس 

التربوي

العوارض الصدمية وردود االفعال النفسية 

المصاحبة للزلزال في العراق

مشترك مع

ابراهيم.د.م.ا

مرتضى

االعرجي

منفرد قياس المعتقدات الخرافية لدى طلبة جامعة بغداد

دراسة وصفية عن االخطار الصحية والنفسية 

لحوادث العاب االطفال القتالية

(بنادق الخرز انموذجا)

منفرد


