
 
 جامعة البصرة

 كلية التربية للعلوم االنسانية
 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م/ بحوث تخرج طلبة المرحلة الرابعة صباحً 

 عنوان مشروع البحث اسم الطالب التدرٌسًاسم  ت
 
 
1 

 
 

 أ.د مائدة مردان محً

 الوحدة النفسٌة لدى طالب المرحلة المتوسطة حوراء عبد الحسٌن فٌصل 
 قلق المستقبل لدى طلبة الكلٌات األهلٌة  حٌدر علً دبٌس شنٌت
 ) سمة/ حالة ( لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة.  العنف األسري  وعالقته بالغضب كـ زٌنب حازم محمد زغٌر

 االتزان االنفعالً لدى طلبة اإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي دنٌا عبدهللا محمد عبد السادة 
 الصحة النفسٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة رحٌل كاظم محمد زغٌر
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 أ. د عٌاد إسماعٌل صالح

 الضغوط النفسٌة لدى طلبة كلٌه التربٌة للعلوم االنسانٌة ٌوسفبٌداء إسماعٌل 
اسالٌب المعالجة المعرفٌة للمعلومات الدراسٌة، وعالقتها بالعادات الدراسٌة لدى طلبة  جنات احمد شعبان 

 المرحلة االعدادٌة .         
 مستوى الطموح لدى طلبة الجامعة حسن منصور عبد اللطٌف
 التفاؤل بالحٌاة لدى طالبات مرحلة الدراسة االعدادٌة حسناء عبد المحسن عزال

 الوحده النفسٌه لدى طالبات كلٌه التربٌه سعاد خالد عطاهللا
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 أ.د سناء عبد الزهرة

 التمرد النفسً لدى طلبة الجامعة احمد غازي عرٌبً
 المرحلة المتوسطةالشعور بالوحدة النفسٌة لدى طلبة  علً هاشم سالم

 ادارة الوقت لدى طلبة الجامعة غدٌر عماد عبد الكرٌم
 الرفاه العاطفً لدى قسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي غٌث علً حمٌد عباس 

 االستقرار النفسً لدى طلبه الجامعه فاطمة احمد فرٌح ٌاسٌن 
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 ا.د حامد قاسم رٌشان

 الصالبة النفسٌة لدى معلمً مدارس ذوي االحتٌاجات ابراهٌم فاطمة الزهراء مكً 
 الشخصٌة االستغاللٌة لدى طلبة دراسة المرحلة االعدادٌة فاطمة سعٌد عبد الرحمن 
 مشكالت العمل فً رٌاض االطفال من وجهه نظر المدٌرات والمعلمات فاطمة عادل نوري نعٌم 

 على اتخاذ القرار لدى طلبه الجامعه القدره فاطمة محمد موسى عبٌد 
 المرونه النفسٌه لدى مدرسات المرحلة االعدادٌه فاطمة مهدي حمٌد خٌاط
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 أ.د صفاء عبد الزهرة حمٌد

  التمرد النفسً لدى طلبة مرحلة الدراسة االعدادٌة فرح عبد الخالق خضٌر 
 النفسً لدى طلبة الجامعة االمن قطر الندى فالح حسن سالم 

 قلق المستقبل لدى طلبة الجامعة كرار حسن عطشان 
 االغتراب النفسً لدى طلبة الجامعة لٌلى رائد حسن حمود 
   القلق الوجودي لدى طلبة الجامعة محمد رعد نعٌم ناصر 
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 أ.د امل عبد الرزاق نعٌم

 الدى طلبة الجامعةالذكاء الثقافً  محمد عادل عبد القادر 
 الضغوط النفسٌة لدى طلبة الجامعة فً ظل جائحة كورون محمد علً مذكور

 دراسه التنمر المدرسً لدى المراهقٌن من وجهه نظر المدرسٌن محمد كاظم موسى محمد 
 النفسً فً ضوء التعلٌم االكترونً لكفائه الذاتٌه االكادٌمٌه المدركه لدى طلبه االرشاد محمد كرٌم علً محمد 
 قلق التفاوض لدى طلبه الجامعه مرتضى سعدون حرٌجة
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 أ.د عبد الكرٌم زاٌر

  إدارة االنفعاالت  لدى طلبة الجامعة مصطفى جبار رشك رحٌمة 
  قٌاس الضغوط النفسٌة لدى طلبة الجامعة  بناء و تطبٌق منى خلف غدٌر 

   أسالٌب التفكٌر  لدى طلبة  المرحلة اإلعدادٌة راضً  مهدي ٌعكوب هدهود
 الوعً واالنفعال  وعالقته بالقدرة على حل المشكالت لدى  طلبة الجامعة   نبأ عمار ٌاسٌن خضٌر
 قلق  التطبٌق  لدى الطلبة المطبقٌن احمد اسماعٌل صافً

 الجامعه.  ادارة االنفعاالت لدى طلبه  علً عصام انصاف كامل 
 التماسك االجتماعً لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة علً عبد الرضا كاظم 
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أ.م.د عبد المحسن عبد 

 الحسٌن

    اسباب تعاطً المخدرات من وجهة نظر طلبة الجامعة هانً ناصر
 النفسً نحو مهنة االرشاج النفسً اتجاهات طلبة قسم االرشاد سالم عباس قاسم خلف

التماٌز النفسً لدى طلبة الجامة من الدراسة الصباحٌة واقرانهم من الدراسة  سالم محمود عٌدان عزٌز 
 المسائٌة

 التسرب الدراسً لدى طلبة الجامعة شمس صالح مهدي 
 عند المراهقٌنتشكل الهوٌة الوطنٌة وعالقتها بنمطً الشخصٌة )أ . ب(  شهد حسٌن علً 
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 أ.م.د عبد الكرٌم غالً

 الخجل االجتماعً عند الطلبه الجامعٌٌن االء حبٌب ناصر 
 اسلوب حل المشكالت لدى طلبة العلوم التربوٌه والنفسٌة علً عدنان شرٌف كركوش 

 الصحة النفسٌه لدى طلبة جامعة البصرة االء سعدون فالح 
 التفاؤل لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة االء ماجد حسٌن 

 النمو النفسً لدى طلبه الجامعه هدٌر محمد كاظم
 الطاقة النفسٌة لدى طلبة جامعة البصرة احمد خلٌل برهان مردان 
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 أ.م.د علً شنان علً

 االحداثدور البٌئة االجتماعٌة فً تشكٌل السلوك الجانح لدى  بشائر عبد الرزاق شضر 
 االتزان االنفعالً لدى المرشدٌن التربوٌٌن بنٌن جاسم محمد عاشور 

  دراسة الخجل لدى طالبات المرحلة المتوسطة حنٌن ضٌاء حسٌن 
 حاجة المدارس االبتدائٌة لالرشاد التربوي من وجهة نظر معلماتها حوراء حٌدر نجم 

 طلبة الجامعةالتفاعل االجتماعً لدى  عذراء عدنان محمد
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 م.د هناء صادق كرٌم

  الرضا الوظٌفً لدى المرشدٌن التربوٌٌن صفاء علً محسن
     قٌاس الذكاء العاطفً لدى الطلبة صمد علً محسن عبدهللا 

  اسالٌب التعلم ادى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة عباس جبار طعمه
 التسامح االجتماعً لدى طلبة تربٌة الصرفه غفران عبد الغفار سلطان
 الضغوط النفسٌه لدى طلبه الجامعه عذراء عبد الكرٌم صالح 

 الضغوط النفسٌة لدى طلبة قسم االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي عذراء نجم عبدهللا ٌوسف
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 م.د تهانً انور اسماعٌل

 الجامعةالجمود الفكري لدى طلبة  حمٌدة حسٌن احمد
  السلوك المتصنع لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة زٌن العابدٌن طارق ناجً
 معنى الحٌاة لدى طلبة الجامعة علً مصطفى رحٌم جري

 فاعلٌة الذات وعالقته بأسالٌب المعاملة الوالدٌة لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة نجوى عماد سلمان
 الخجل وعالقته بالثقة بالنفس لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة عبٌدنرجس فالح مهدي 

 حٌوٌة الضمٌر لدى طلبة الجامعة نوال كرٌم جابر محٌبس
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 م.د اكثار خلٌل ابراهٌم

  قٌاس إدمان اإلنترنت لدى عٌنة من طلبة الجامعة خٌر هللا ازهر خٌر هللا عباس
 االكادٌمً لدى عٌنة من طلبة الجامعةالتسوٌف  زٌنب خالد صالح 

 قٌاس األمن النفسً لدى عٌنة من طلبة المرحلة اإلعدادٌة زٌنب رعد غازي حسون 
 العزلة االجتماعٌة لدى عٌنة من طلبة المرحلة اإلعدادٌة زٌنب عبد الكاظم عبد الحسٌن 

  األول االبتدائً من وجهة نظر معلمٌهالنشاط الزائد لدى عٌنة من تالمٌذ الصف  سارة حسن مجٌد  
 الضغوط النفسٌة لدى عٌنة من طلبة الجامعة ارشد عبد االمٌر عودة
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 م.د ذكرٌات كاظم دعدوش

 

 الصحة النفسٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة رقٌة عبد الحسٌن علً 
 التربٌةجودة الحٌاة لدى طلبة كلٌة  زهراء جعفر محمد مكً 

 التلكؤ األكادٌمً لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة زهراء حسن حسٌن حمدان 
 الطمأنٌنة االنفعالٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة زهراء داود سلمان عبد الزهرة 

 االنسانٌةاالبتزاز العاطفً لدى طلبه كلٌه التربٌه للعلوم  زهراء كامل بردان 
 االلتزام الدٌنً لدى طلبه كلٌة التربٌة زهراء مؤٌد موحب 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 عنوان مشروع البحث اسم الطالب اسم التدرٌسً ت
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 م. منتظر عبد هللا مغامس

 الرقابة الذاتٌة لدى موظفً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة احمد عبد الرضا عبد الزهرة
 التصورات المستقبلٌة لدى طلبة الجامعة احمد علً حسٌن

 التردد المهنً لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة نور الزهراء اٌاد عبد الرزاق 
 إٌذاء الذات لدى طالبات المرحلة المتوسطة نور الهدى حامد احمد 

 التمرد النفسً لدى طالبات المرحلة المتوسطة نور الهدى محمد موسى
  نور الهدى علً جواد خلف 

 
16 

 

 

 
 م. جابر عبٌد صالح

 الطمأنٌنة االنفعالٌة لدى طلبة الجامعة نور مهدي رفش حسن 
 المرونة النفسٌة لدى مدرسً ومدرسات المرحلة اإلعدادٌة هاشم عبد الشهٌد عبد الكرٌم 

 الرضا عن الحٌاة لدى طلبة الجامعة هبة ضٌاء شالل 
 إٌذاء الذات لدى طالبات المرحلة المتوسطة.  هبة علً برغش

 التماسك األسري لدى طلبة الجامعة هدٌر عبد المهٌمن هانً 
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 م. نور جمعة مرزوق

 المسؤولٌة االجتماعٌة لدى طلبة قسم اإلرشاد النفسً ٌونس محمد ثجٌل محسن
 الجمود الفكري لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌمان محمد جاسم جبٌر 
  السلوك المصطنع لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة افراح عبد الكرٌم مهدي

 التسوٌف االكادٌمً لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة اٌه قٌس قاسم ضاٌع 
 وعالقته بتقدٌر الذات لدى طلبة الجامعةالضغط النفسً  بتول عبد االمٌر حبٌب خلف 

 التمرد النفسً لدى طلبة الجامعة آٌات فاضل حسن محمد
 االغتراب النفسً لدى طلبة االقسام الداخلٌة علً رزاق خرٌبط حلو 
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 م. حسن شعبان حسن

 طلبة الجامعةأسالٌب مواجهة أزمة الهوٌة وعالقتها بالضبط الذاتً عند  ام البنٌن احسان جمعة 

  
 الهوٌة االجتماعٌة وعالقتها بالتعصب عند الراشدٌن ام البنٌن محمد محسن 

  الهوٌة الناجحة عند طلبة قسم االرشاد النفسً امانً رٌاض صبري 
التركٌز المزمن على الذات و عالقته باالهتمام االجتماعً  عند طلبة كلٌة التربٌة للعلوم  انهار هٌثم محمود 

 اإلنسانٌة
 البحث عن التفرد وعالقته بأسالٌب الحٌاة عند اساتذة الجامعة انوار ٌونس نجم عبد 

 االنانٌة وعالقتها بالحاجة الى القوة عند طلبة الجامعة آٌات عالء طاهر علوان 

 
 
 
 

 أ.د مائدة مردان محي              
 رئيسة القسم

 


