
الخجل لدى االطفال اسبابة اثاره واساليب عالجهعلوم تربوية ونفسية3ايمان محمد حمدان.د.م.امدير المركز1

الصمود النفسي في مواجهة ضغوط الحياة التي يعاني منها العراقيين في ظل الظروف الراهنة

جائحة فايروس كورونا وانعكاساتها على الصحة النفسية لدى افراد المجتمع العراقي

 

احترام القانون وعالقته بالتوافق النفسي لدى طلبة المرحلة االعداديةعلوم تربوية ونفسية3سفيان صائب سلمان.د.م.االبحوث النفسية2

النزعة نحو الكمال وعالقتها بادراك الدور لدى طلبة الجامعة

التاثير النفسي لجائحة كورونا

التاثير النفسي لجائحة كوروناعلم النفس3ناطق فحل جزاع.د.م.االبحوث النفسية3

احترام القانون وعالقته بالتوافق النفسي لدى طلبة المرحلة االعدادية

النزعة نحو الكمال وعالقتها بادراك الدور لدى طلبة الجامعة

19-الحصانة النفسية والوعي الصحي ودورهما في الوقاية من فايروس كوفيدعلوم تربوية ونفسية3وجدان جعفر جواد.د.م.االبحوث النفسية4

التمكين االقتصادي لدى المراة غير المتزوجة وتاثيره على استقرارها النفسي

(2021الخطة البحثية للعام )مركز البحوث التربوية والنفسية 

عناوين البحوث المقترحةاالختصاص العام
عدد 

البحوث
االسم واللقب العلمي القسم العلمي ت



تاثير افكار الفلكيين على طلبة جامعة بغداد

5
مسؤول شعبة 

الشؤون العلمية
اتجاهات طلبة الجامعة نحو عقوبة االعدام في العراقعلم النفس3حيدر فاضل حسن.د.م

قياس القيم الديمقراطية لدى تدريسيي الجامعة

اتجاهات طلبة الجامعة نحو القيم العشائرية في المجتمع العراقي

6
رئيس قسم 

البحوث النفسية
االجهاد االنفعالي والمناخ االسري والعالقة بينهما لدى اولياء امور ذوي االحتياجات الخاصةعلوم تربوية ونفسية4محمد عباس محمد.د.م

النزعة نحو الكمال وعالقتها بادراك الدور لدى طلبة الجامعة

احترام القانون وعالقته بالتوافق النفسي لدى طلبة المرحلة االعدادية

التاثير النفسي لجائحة كورونا

الشعور بالسعادة لدى طلبة الجامعة وعالقتها باالتجاه نحو الدراسةعلم النفس3جيهان عبد حداد.د.مالبحوث النفسية7

التسرب الدراسي للطلبة في ظل الظروف الراهنة اسبابها وطرق معالجتها

covid 19- الضغوط النفسية نتيجة انتشار جائحة فيروس كورونا 

 االستراتيجية الحديثة وعالقتها بالتحصيل االكاديميفلسفة تربية3عايدة مخلف مهدي.د.م.االبحوث التربوية8

استراتيجيات الذاكرة وعالقتها بالتحصيل الدراسي

اساليب التدريس الجامعي لدى اعضاء هيئة التدريس بالجامعات العراقية الحكومية

3هدى محمد سلمان.د.م.االبحوث التربوية9
فلسفة في التربية وعلم 

النفس
اثر استراتيجية هوكنز في تحصيل تالميذ الصف الرابع االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية



اثر االنموذج التوليفي في تحصيل طالب االول المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية

دور التدريسي الفعال في اثارة دافعية المتعلم في مادة اللغة العربية

 االستراتيجية الحديثة وعالقتها بالتحصيل االكاديميفلسفة تربية3بشائر مولود توفيق.د.م.االبحوث التربوية10

استراتيجيات الذاكرة وعالقتها بالتحصيل الدراسي

اساليب التدريس الجامعي لدى اعضاء هيئة التدريس بالجامعات العراقية الحكومية

3انتصار زين العابدين.م.االبحوث التربوية11
طرائق تدريس القران 

الكريم

معوقات تدريس مادة القران الكريم والتربية االسالمية من وجهة نظر مدرسي المرحلة 

المتوسطة

الصحة النفسية ودورها في تعزيز الثقة بالنفس والسلوك االيجابي لدى طلبة الجامعة

انواعها واضرارها/المخدرات واالدمان عليها

12
وحدة التعليم 

المستمر
توقع االداء المستقبلي لطلبة الجامعة من قبل اعضاء الهيئة التدريسية في ظل جائحة كوروناجغرافية1انتصار معاني علي.م.م

 

13
وحدة التعليم 

المستمر
اساليب مواجهة الضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة في ظل جائحة كورونافلسفة في التربية3ليلى نجم ثجيل.م.م

دراسة مقارنة (االهلية-الحكومية)مستوى الكفايات التعليمية عند معلمات رياض االطفال 

السمات الشخصية لدى طالبات قسم رياض االطفال وعالقتها ببعض المتغيرات

14
مسؤول شعبة 

االدارة
المعتقدات السائدة نحو فايروس كورونا لدى طلبة جامعة بغداداللغة االنكليزية3قصي مهدي مطر.م.م



collaborative writing as a Means in Developing  EFL Learners 

Writing Performance

An Investigation of Perceptual Learning Styles Preferences of 

Iraqi EFL Learners in Relation with Academic Achievement

(النزاهة والشفافية )تضمين مناهج المواد االجتماعية موضوعاتفلسفة في التربية3صباح حسن عبد هلوس.د.االبحوث التربوية15

تصميم حقيبة تعليمية في مادة الجغرافية وطرائق تدريسها

 االسباب والمعالجات9/4/2003في العراق بعد احداث  (االستاذ الجامعي)هجرة العقول

االحتراق النفسي وعالقتة ببعض المتغيرات لدى اعضاء هيئة التدريس في جامعة بغدادعلم النفس3احمد اسماعيل عبود.د.االبحوث النفسية16

العزلة االجتماعية قراءة نفسية اجتماعية في ظل جائحة كورونا

طبيعة الشخصية ذات النمط الفصامي


