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 ، قسم العلوم التربوية والنفسيةم2021 -2020الدراسي  ، للعام الصباحية للدراسةعناوين بحوث التخرج 

 عنوان البحث أسم الطالب/ة  أسم المشرف/ة ت

م.د. مناف فتحي  1
عبد الرزاق 

 الجبوري

  علي حيدر اثمار
 حسن عقيل حنين

  
 لدى طلبة الجامعة  الوهن النفسي و عالقته بتدني الدافعية 

  

أ.د. أحمد عبد   2
الحسين عطية 
 االزيرجاوي 

 جواد سكينة احمد
 ريام عيسى

 مل من خريجي الجامعة معنى الحياة لدى العاطلين عن الع

أ.م. سرمد اسد خان   3
 الدعمي

 كاظم محمد نور
 جبر جعفر ليلى

  االسناد االجتماعي و عالقتة بالصحة النفسية 
  

أ.د.حيدر حسن عبد  4
 اليعقوبيعلي 

 حسين فاضل احمد
 رسل سالم عبد زيد

 عوائق االبداع ومسبباتها من وجهة نظر طلبة الجامعة

 هبر محسن بتول
 جعفر حيدر زينب 

 التعلق الوجداني بالقيم من وجهة نظر اساتذة الجامعة
 

 رقيه احمد حسن 
 االء حسون 

 وجهة نظر طلبة الجامعةالتعزيز التفاضلي لسلوك االخر من 

أ.د.اوراس هاشم  5
 الجبوري

 
 زهراء عطيه راجح امل
 مهدي صالح آالء

 
 قلق االمتحان اإللكتروني  لدى طالبات كليه التربية للعلوم اإلنسانية جامعه كربالء

 

 مشعل حسين ايات
 جعفر صادق ايات

 وجهه نظر الطلبةمشكالت تدريس ماده المناهج وطرائق التدريس اللغة العربية من 

 سرى حاتم
 خديجة عبد علي 

 الدافع المعرفي لدى طلبة كليه التربية للعلوم اإلنسانية جامعه كربالء

أ.د.رجاء ياسين  6
 عبد هللا

  سوادي كاظم بنين
 كاظم جبار زهراء

 الشعور بالحرية لدى طلبة الجامعة  
 

 االء عباس نور
 الواحد عبد قيس جيهان

 الوجودي لدى طالبات الجامعةاالحباط 

 حسين لفته معنه
 علي هيثم كاظم

 االنظمة التمثيلية لدى طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية 
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 حمزه حسن امين أ.د صادق عبيس  
 حداد عقيل حسين

مستوى االلتزام االكاديمي لدى طلبة قسم العلوم التربوية و لنفسية من وجهة نظر 
 اعضاء هيئة التدريس 

 عبود رحيم حيدر
 علي احمد عبيد

دور تدريسيي قسم العلوم التربوية و النفسية في تعزيز االمن الفكري من وجهة 
 الطلبة نظر

 ثامر عبد الكريم ثامر
 علي عبد الحسين عاجل 

 

 التلكؤ االكاديمي لدى طلبة قسم العلوم التربوية و النفسية  

أ.د. حيدر زامل  8
 كاظم الموسوي

 طوير حيدر حنين
 زهراء حسين كاظم 

 

 كفايات التعليم االلكتروني الالزمة لتدريسيي كلية التربية

 جساب  شاكر حوراء
 علي  عبد ناجح عهد

وجهة نظر اساتذة كلية التربية للعلوم صعوبات استخدام المنصة االلكترونية من 
 االنسانية

  برهان جاسم رشا
 نجم محمد حنان

 الكفاءة االخالقية لدى تدريسيي الجامعة

.د. محمود حمزة أ 9
 عبد الكاظم

 حنان عبد الزهرة
 سوادي خالد دمعه

 حيوية الضمير و عالقتها بقوة االرادة لدى طلبة قسم العلوم التربوية و النفسية 

 مصطفى حبيب منعم
 علي فالح محسن

مركز الضبط وعالقتة بالتكيف االجتماعي لدى طلبة قسم العلوم التربوية و 
 النفسية 

أ. د. علي عبد  10
 الكريم آل رضا

 احمد محسن عذاب 
 حسن عادل جفات

 التربية كلية - والنفسية التربوية العلوم قسم طلبة لدى النفسية بالوحدة الشعور
 .كربالء جامعة-اإلنسانية للعلوم

 كرار جليل 
 علي جبار 

 التفكير الخرافي لدى طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية

. علي تركي دأ. 11
 شاكر

 علي عباس رواء
 علي جابر رواء

 األقسام في التحاقهم بعد اإلنسانية للعلوم التربية كلية طلبة لدى المعرفية الرغبة 
 العلمية

 

 هاشم قاسم زهراء
 محمد قاسم اسماء

 من والنفسية التربوية العلوم قسم طلبة تدريسيي قسم  لدى  مهارة ادارة الوقت
 الطلبة  نظر وجهة

.د. سعد جويد كاظم أ  12
 الجبوري

 حسين  محمد ريام
 محمد خضير زهراء

 قياس مستوى الذكاء الوجداني لدى طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية 

 سرحان فرحان زهراء
 اثمار عبد هللا يونس

 

 ادمان التعامل االلكتروني لدى طلبة كلية التربية للعلوم االنسانية  

أ.م.د. عدي عبيدان  13
 سلمان الجراح

 الحر عبد كاظم زهراء
 مهدي حسين شهباء

 التربية كلية في العربية اللغة قسم طلبة عند االدبي النص استنطاق مهارات
  التدريسيين، نظر وجهة من كربالء جامعة االنسانية للعلوم
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 سامر ميثم 
 مظهر مهدي 

 االنسانية للعلوم التربية كلية في العربية اللغة قسم طلبة عند االعرابية المهارات 
 كربالء جامعة

أ.م.د. فاطمة ذياب  14
 مالود

 كامل رعد زينب
 الكاظم عبد علي زينب

 الجامعةبة لوني لدى طلنتباه الاالمعززات  
 

  صاحب ميثم زينب
 علي حسين مها

 بة الجامعةلنفعالي لدى طاالبالتنظيم  االرهاق

أ.م.د. صالح مجيد  15
 كاظم السعدي

 محسن احمد سارة
 رقية باسم جابر

 مدى امتالك طلبة الجامعة لمهارات التفكير الجانبي 

 جبر رحيم سحر
 عطيه حيدر زينب

 الطاقة النفسية و عالقتها بدافع االنجاز لدى طلبة الجامعة 

ا.م.د يحيى عبيد  16
 ردام الطائي

 سلهو صالح ايات
  بنين محمد عبد

 التفكير االيجابي لدى طلبة الجامعة في ظل  وباء كورونا 

 غسق صباح ذياب
 عون عبد حامد شجن

 تقويم برنامج اعداد المدرس في كليات التربية من وجهة نظر االساتذة  

 سهيل نجيب اثير م.د علياء نصير 18
 احسان كاظم

 .  والنفسية التربوية العلوم قسم طلبة لدى الجانبي التفكير

 التربية كلية طلبة لدى االدراكية المخططات احمد مكي سلمان 

كاظم  أ.م.زينب 19
 جاسم الحسيني

  ياس ستار علي
 علي هللا عبد زهراء

الصعوبات التي تواجة عمل التدريسيي في الجامعة من وجة نظر تدريسيي  
 الجامعة 

 

 علي صالح كطل 
 حسين عباس فاضل

 معايير اختيار مديري المدارس الثانوية من وجهة نظر المشرفين

 علي محمد ناجح غفران م.د. علي فاروق 20
 فاطمة عبد الحسين هادي 

 تربية االوالد في االسالم  كتاب صحيح  البخاري انموذجا 

  هادي جليل فاطمة
 براق علي عباس

 اداب المتعلم في التراث االسالمي 

 انمار حيدر غانم م.ضحى حسين فليح 21
 مرتضى هاشم فاطمه

 اتجاهات طلبة قسم العلوم التربوية و النفسية نحو التعليم االلكتروني عن بعد 

 مصطفى ناجي سعد قتيبة
 حسين فاضل

للعلوم االنسانية من وجهة  اخالقيات مهنة التعليم الالزمة لطلبة كلية التربية
 نظرهم

م. ازهار محمد علي  22
 محمود

  حسين مظلوم مريم
 حسين حميد زينب

  مستوى التفاعل االجتماعي  لدى طلبة الجامعة 

 هللا عبد حسين مرتضى
 درويش عباس لطيف

 االفكار الالعقالنية لدى طلبة الجامعة 
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م.م. مسلم حسن  23
 خليف

 عبود علي زينب
 نعمه محمد وسن

 السلوك المتصنع لدى طلبة قسم العلوم التربوية و النفسية 

 نور جاسم محمد 
 فاطمة مكي كامل 

 االستهواء المضاد لدى طلبة الجامعة

م.م. ندى رحيم  25
 سلطان

 محمد رعد وئام
 غفران قاسم طراد

  السيطرة الوالدية النفية لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 زيد عبد علي ميسم 
 سكينة محمد رضا

 االقصاء االجتماعي لدى طالبات قسم العلوم التربوية و النفسية 
  

م.م رحاب صباح  26
 عيسى

 زهراء عبد االمير عودة
 زهراء علي حسن

العالقة بين التاخر الدراسي و الحرمان من الوالدين لدى تالميذ المدارس االهلية 
 االبتدائية في كربالء

 
 
 
 
 

 ساعة  2مالحظة / كل طالبين في بحث واحد = 

 
 
 
 
 
 
 

 رئيس القسم / مقرر القسم /
  أ.د اوراس هاشم الجبوري أ.م سرمد أسدخان محسن


