
                       

 

 جامعة البصرة
 كلية التربية للعلوم االنسانية

 قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  المسائٌة  الدراسة  الرابعة م/ بحوث تخرج طلبة المرحلة

 عنوان مشروع البحث اسم الطالب اسم التدرٌسً ت
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 مائدة مردان محًأ.د 

 معنى الحٌاة لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جابر ناموز ناظم مسلم
 المراقبة الذاتٌة لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة عباس فوزي الخالق عبد سناء

 االستقرار المعرفً لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة جودة كاطع عواد حسٌن
 الصاحب عبد كاظم جعفر

 موسى
 التفضٌل المهنً لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة 
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 عٌاد اسماعٌل صالحأ.د 

 التزان االنفعالً لدى طلبة الجامعةا ناصر علً حسٌن
 لتسامح االجتماعً لدى طلبه الجامعه عباس خضر اٌات
 طلبه كلٌه التربٌه للعلوم االنسانٌهلدى  التماٌز النفسً جاسم علً االء
 لتمركز حول الذات لدى طلبة المرحلة االعدادٌةا كاظم عبٌد اكرم
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 حامد قاسم رٌشانأ.د 

 االعدادٌهلتنمر المدرسً لدى طلبة مرحلة الدراسة ا صالح مهدي هبة
 عوقات االرشاد التربوي من وجهة نظر المرشدٌن التربوٌٌنم مزٌد رعد مهدي
 ألمن النفسً لدى طلبة المتوسطةا خشاف محمد نرجس

 المل وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبه الجامعها ٌوسف ٌعقوب ندى
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عبد المحسن عبد أ.م.د 
 الحسٌن

ضعف الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعة من الدراسة الصباحٌة  جعفر توفٌق محمد
 واقرانهم من الدراسة المسائٌة

 رهاب التحدث لدى طلبة الجامعة حنون مهدي علً
 صالح احمد علً

 
 المسؤولٌة االجتماعٌة لدى طلبة الجامعة 

 الجمود الفكري لدى طلبة الجامعة داود احمد علً
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 الكرٌم غالًعبد أ.م.د 

 التسامح االجتماعً لدى طلبة كلٌة التربٌه للعلوم الصرفه بدر الحاكم عبد جعفر
 االخفاقات المعرفٌة لدى طلبة الجامعة عباس الكرٌم عبد حسٌن
 الطاقه النفسٌه وعالقتها بالرضا عن الحٌاه لدى طلبه الجامعه مجٌد عادل شهد
 لدى عٌنة من طلبة الجامعة الموقفًالندم  شاكر البصٌر عبد سبأ
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 أ.م.د علً شنان علً

 االمن النفسً لدى طلبة الجامعة خلف مجٌد إسراء
الوحدة النفسٌة لدى زوجات الشهداء فً ضوء بعض  جابر حلٌم رقٌة

 المتغٌرات النفسٌة
 قٌاس الصحة النفسٌة للمرشدٌن التربوٌٌن ماجد عباس زٌنب
 والتوجٌه التربوي الحاجات االرشادٌة لدى طلبة قسم االرشاد النفسً عٌدان ابراهٌم محمد
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 م.د هناء صادق كرٌم

 التطرف االجتماعً لدى طلبة قسم العلوم النفسٌة والتربوٌة حمٌد عدنان احمد
 اتجاهات مدراء المدارس نحو مهنة االرشاد التربوي رٌسان عباس احمد
 للعلوم االنسانٌة التربٌةالمعتقدات المعرفٌة لدى طلبة كلٌة  صالح كرٌم احمد
 اجترار الذات لدى طلبة الجامعة مردان رشٌد انفال
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 م.د تهانً انور اسماعٌل

 االتزان االنفعالً لدى طلبة الجامعة الجلٌل عبد محمد لجٌن
 للعلوم اإلنسانٌة التدفق النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة الكرٌم عبد مهدي صالح
 المرونة النفسٌة لدى طلبة قسم اإلرشاد النفسً عرٌبً رضا زمن
 التفاؤل لدى طلبة الجامعة رحمة كرٌم اٌات

 

 عنوان مشروع البحث اسم الطالب اسم التدرٌسً ت
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م.د اكثار خلٌل 

 ابراهٌم

 الجامعةقٌاس التنمر االلكترونً لدى عٌنة من طلبة  جبار مانع شهد
 قٌاس رهاب التحدث لدى عٌنة من طلبة الجامعة عاشور حمد شهرزاد

إدمان اإلنترنت وعالقته بالعزلة االجتماعٌة لدى عٌنة من طلبة  موسى سجاد حٌدر
 الجامعة

 كرٌم محمد حمٌد
 

قٌاس الضغوط المهنٌة لدى عٌنة من مدرسً المرحلة 
 المتوسطة
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م. منتظر عبد هللا 
 مغامس

 

 الكفاٌات المهنٌة لدى معلمٌن تربٌة البصره كاظم ماجد حلٌم
 المسؤولٌة االجتماعٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة محسن جمٌل حامد
 الشخصٌة االستغاللٌه لدى طلبة الجامعه نصٌف االمٌر عبد علً

 لنزاهة األخالقٌة لدى موظفً الدولا مالك ناصر محمد
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 عبٌد صالح م. جابر
 
 

 الذكاء الوجودي لدى طلبة الجامعة زٌنب عبد الكرٌم معٌبد
 لتسامح االجتماعً لدى طلبة الجامعه داود محمد كرار
 البتزاز العاطفً لدى طلبه االعدادٌها منعثر معٌدي متعب
 الطاقه النفسٌه لدى طلبة الجامعه رحمة عدنان مرٌم
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م. زهراء عبد 
 الصاحب

 االزدواجٌه العاطفٌه لدى طلبه الجامعة عماش فنان علً
 قلق االمتحان لدى طلبة الجامعه عرٌبً حسن علً
 التفاؤل لدى طلبة الجامعه جبار الستار عبد قاسم
 المراقبه الذاتٌة لدى طلبة الجامعة علً جبار محمد
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 م. ندى رزاق فاضل

 لدى طلبة الجامعةاجترار الذات  هللا عبد سالم محمد
 العزلة االجتماعٌة لدى طلبة المرحلة المتوسطة كاظم نزار محمد
 التدفق النفسً لدى ُمّدرسً المرحلة الثانوٌة موسى نوري محمد

 التوافق الدراسً فً ظل جائحة كورونا لدى طلبة الجامعة مهدي جاسب محمود
 الجامعً االداري لدى االستاذ اإلبداع جٌاد محمد مروة

 التمرد النفسً لدى طلبة كلٌة التربٌة صالح عادل مساعد

 السلوك المتصنع لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة حمٌد كاظم شهد حنٌن جواد كاظم 14
 الذكاء الشخصً لدى طلبة كلٌة التربٌة كاظم جواد مصطفى
 التربٌةجودة الحٌاة لدى طلبة كلٌة  عودة حمٌد مصطفى

 الذكاء االجتماعً لدى طلبة الجامعة منشد نوري علً
 اإلنسانٌةالتصور االجتماعً لظاهرة االنتحار لدى طلبة كلٌة للعلوم  منصور قصً منصور
 العزلة االجتماعٌة لدى طلبة كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة الحسٌن عبد رحٌم ٌقضان

الثواب والعقاب لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة من  أسالٌب ثامر شعبان هدٌل
 وجهة نظر المعلمٌن

 

 إعداد                                                                            أ.د مائدة مردان محً                               
 علً                                                                        رئٌسة القسم أ.م.د علً شنان         


