
3حنان عزيز عبدالحسين.د.م.ا1
فاعلية القلق االنفصالي لدى االطفال اليتامى من خالل نشاط التعبير

(دراسة ميدانية)الحر في الرسم لمرحلة الطفولة المبكرة 
ليلى نجم. م.مشترك م

قياس التوافق النفسي واالجتماعي البناء الحشد الشعبي

دراسة ميدانية ( سنوات4-6)

ليلى نجم. م.مشترك م

ميسون كريم. د.وم

منفرد تعديل ميثاق حقوق الطفل العالمي على وفق منظومة خصائص النمو

3عبير نجم عبدهللا.د.م.ا2
دور الوعي االجتماعي في تعزيز الصحة النفسية في المرحلة الراهنة

(العراق انموذجا)
منفرد

اسباب العنف والتحرش الجنسي ضد القاصرات والقاصرين واستراتيجية

الحماية والوقاية
منفرد

منفرددور االسرة في تحقيق النزاهة االجتماعية والضبط االجتماعي لدى الفرد

منفردالتعليم العالي ودوره في التنمية البشرية وتطوير المعرفة التكنولوجية3عائدة مخلف مهدي. د.ا3

عفاف. مشترك مع دالتنمية االدارية للمراكز البحثية في جامعة بغداد

منفرد(المرءة والطفل)واثارة على المجتمع, اسبابة, العنف االسري

منفردالتدريس المصغر والمهارات التي ينميها3بشائر مولود توفيق. د.م.ا4

منفرد(مشكالت وحلول)االنضباط في الصف المدرسي 

اثر انموذج دانيال في التحصيل واالحتفاض بمادة التاريخ لطالبات الصف

(ادبي)الرابع االعدادي 
منفرد

منفرداثر التكنولوجيا الحديثة في تنمية مهارات الطلبة 3هدى محمد سلمان.د.م5

اثر التعليم التخيلي على التحصيل في مادة قواعد اللغة العربية للصف 

(بحث تجريبي)الثاني متوسط 
منفرد

منفردرؤية مستقبلية العداد طلبة الجامعة 

3انتصار زين العابدين. م.ا6
اثر اانموذج اوزبورن في اكتساب المفاهيم لدى طالبات الصف الثاني

المتوسط في مادة التربية االسالمية
منفرد

مكانة المرءه وحقوقها في التشريع السالمي

منفردمعلم التربية االسالمية ودورة في التربية

عناوين البحوث
عدد البحوث

المكلف بها
االسم منفرد او مشتركت



3مرتضى حميد شالكة. د.م7
اثر انموذج دن ودن في تحصيل مادة الجغرافية وتنمية التفكير االستداللي

لدى طالبات الصف الخامس االدبي
منفرد

اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالب

الصف االول متوسط في مادة الجغرافية
منفرد

اثر استراتيجية المعرفة المكتسبة في تحصيل مادة الجغرافية وتنمية الوعي

بالمشكالت البيئية لدى طالب الصف الرابع االدبي
منفرد

منفردالتربية من خالل القصص القراني3دالل كاظم عبيد. د.م8

منفردقيمتي القراءة والكتابة في سورتي القلم والعلق

منفرداالصالح االجتماعي والتربوي في القران الكريم

منفرداحسان عباس والشعر الجديد3بيداء عبد الصاحب عنبر. د.م9

منفرد(الومضة)الى  (البيت الواحد)قصيدة النثر من 

منفردالقصيدة التشكيلية في الشعر العراقي الحديث

منفردالشباب العربي ودورة في التنمية المستدامة وتحديات الواقع المعاصر3ايمان محمد حمدان. د.م.ا10

دراسة عبر ثقافية)اليقظة العقلية وعالقتها باالكتئاب لدى طالب الجامعة 

مقارنة بين كل من مصر والعراق
منفرد

منفردتقنيات االرشاد االسري في مواجهة المشكالت الزوجية واالسرية

منفردواقع الخدمات النفسية المقدمة لذوي االحتياجات الخاصة3ناطق فحل جزاع. د.م.ا11

منفردوطرق التعامل مع المصابين, اعراضة,التوحد اسبابة 

منفردواهم طرق العالج الوظيفي,اعراضة,اسبابة,متالزمة داون 

3وجدان جعفر جواد. د.م.ا12
المسنون في العراق بين واجب االسرة ومؤسسات الرعاية االجتماعية

(بحث ميداني على دور المسنون في بغداد)
منفرد

منفرددراسة ميدانية (جامعة بغداد)تعرف تاثير افكار الفلكيين على طلبة الجامعة

اثر الصف االلكتروني على طلبة الصفوف الثانوية في مدارس بغداد

دراسة تجريبية بين مدارس المتميزين والمدارس العادية
منفرد

منفرداالسباب االجتماعية والنفسية للتعصب المذهبي والعقائدي واساليب معالجتة3نوال قاسم عباس. د.م.ا13

منفردسبل النهوض بالشخصية العراقية كما يدركها اساتذة جامعة بغداد



مشكالت وحاجات طلبة جامعة بغداد من وجهة نظر طلبة كلية العلوم السياسية وطلبة كلية 

الهندسة
منفرد

منفرد(دراسة نظرية)االنتحار 3حيدر فاضل حسن. د.م14

منفردقياس المغفرة لدى طلبة الجامعة

منفردقياس المجازفة لدى طلبة الجامعة

منفرداساليب العالج,تشخيصها,اسبابها,الشخصية النرجسية 1هبة مؤيد محمد. م15

منفردتصميم برامج عالج االكتئاب باستخدام العالج المعرفي السلوكي وتطبيقة1علي ناصر فرحان.د.م16

3محمد عباس محمد. د.م17
الخوف من االتصال االجتماعي وعالقتة بلتصورات المستقبلية لدى طلبة

الجامعة النازحين
منفرد

القابلية لالستهواء وعالقتها بالمناخ النفسي واالجتماعي

لدى طلبة الجامعة (السلبي - االيجابي )
منفرد

منفرداالحباط الوجودي وعالقتة باالتهامات المضادة للذات لدى طلبة الجامعة

منفردالشخصية التسلطية وعالقتها بموقع الضبط لدى طلبة المرحلة االعدادية3جيهان عبد حداد. د.م18

منفردمفهوم الذات وعالقتة بالتحصيل الدراسي لالبوين عند طلبة المرحلة االعدادية

منفردقلق االمتحان لدى طلبة المرحلة المتوسطة

منفرددور برنامج التدريب على االسترخاء في تخفيف القلق لدى مراجعي عيادات طب االسنان1طبيب سعدي جواد مسلم. م19

منفردالتنمية بين الواقع والطموح3صبيح جبر.د.م.ا20

منفردمعوقات التنمية في مجال الصحة

منفردمعوقات التنمية في مجال االتربية والتعليم

2ليلى نجم ثجيل.م.م21

فاعلية تخفيف القلق االنفصالي لدى االطفال اليتامى من خالل نشاط التعبير الحر فيالرسم

(بحث ميداني)لمرحلة الطفولة المبكرة

حنان.د.م.مشترك مع ا

عزيز

ميسون كريم.د.م

الكفايات التعليمية لمعلمات رياض االطفال وعالقتها بتثقيف طفل الروضة بالمهارات 

(دراسة ميدانية)الحياتية البيئية 

انوار.د.مشترك مع م

فاضل الشوك



منفرد(مصر والسودان)االبعاج الجيوبولوتيكية لسد النهضة على دولتي المصب1انتصار معاني علي.م.م22


