
 

 
١ 

  سنابل .د.م.ا..... عناوین بحوث الطلبة 
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
ات العلیا في المواد التربویة الصعوبات التي تواجھ طلبة الدراس  ١

  قسام غیر االختصاصلأل
  ایمان عبد الكاظم

  ایناس عبد الحسین  العقلیة لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیةقیاس مدى الدافعیة   ٢
  براء سامي كاظم  التفكیر االیجابي لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  ٣
  جیھان مزھر  مدى استخدام تدریسي ذي قار لتكنلوجیا المعلومات  ٤
  

  

  سعد طعیم. م.....عناوین بحوث 
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
  عمار زكي  الرفاة العاطفي لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  ١
  علي فرات  لدىطلبةكلیةالتربیةللعلوماالنسانیةالذكاء االجتماعي   ٢
  علي  منشد حبیب  الجمود الفكري لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  ٣
٤      
  

  

  میثم محمد فیصل. م.....عناوین بحوث   
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
  ضحى حسن مراد  االتصال االجتماعي لدى مدیري المدارس  ١
المعوقات االداریة التي تواجھ عمل المشرفین التربویین في   ٢

  محافظة ذي قار
  سحر علي حسن

  صفا فاضل عباس  االمن النفسي لدى رؤساء االقسام في جامعة ذي قار  ٣
 

 

  

  

  

  د عبد العباس غضیب شاطي.م.أ.....عناوین بحوث 
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
  زھراء ریاض عبد الزھره  المیول االنتحاریة لدى مرضى السكري  ١
٢      
  رغده كریم موسى  النزاھھ االخالقیة لدى موظفي كلیة التربیة  ٣
      



 

 
٢ 

  كریم د عبد الكریم عطا.م.أ....ث الطلبةعناوین بحو
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
  زھراء حسین عبد العباس  للعلوم االنسانیة لدىطلبةكلیةالتربیةاالكادیمی التسویف  ١
  زینب شریف فرھود  النسانیةالدىطلبةكلیةالتربیةللعلومالذكاء االخالقي   ٢
  زینب عزیز  النسانیةالدىطلبةكلیةالتربیةللعلوماالغتراب االجتماعي   ٣
  زینب محمد باقر  النسانیة الدىطلبةكلیةالتربیةللعلومنعالسلوك المصط  ٤
  

  عبد الباري مایح ماضي. د.م. ا...... عناوین بحوث الطلبة
  لطالباسم أ  عنوان البحث  ت
  حنین خالد  ٢٠١٦القابلیة لالستھواء لدى موظفي جامعة ذي قار  ١
العنف االلكتروني لدى عینھ من المستخدمین لوسائل   ٢

  ٢٠١٣التواصل االجتماعي 
  حوراء طارق

  حوراء موسى  ٢٠١٢طلبة الجامعة  كشف الذات لدى  ٣
  

  سالم الناصري عماد .م  .م.....عناوین بحوث الطلبة
  اسم الطالب  عنوان البحث   ت
  مھا كاظم لفتھ  صورة الذات لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  ١
  معالي كریم جواد  لدىطلبةكلیةالتربیةللعلوماالنسانیةالقلق الوجودي   ٢
اساتذة الجامعة من وجھة نظر طلبة  لدىالكفایات المھنیة   ٣

  االنسانیةكلیةالتربیةللعلوم
  نرجس جبار طاھر

  نور خویر طاھر  لدىطلبةكلیةالتربیةللعلوماالنسانیةالتطرف الدیني   ٤
  زین العابدین جعفر محمد  االجھاد الفكري لدى طلبة كلیة الصیدلة  ٥
  عیسىقیس   التفرد لدى طلبة الجامعة  ٦
  

  ابراھیم خلیل.  م. م..... عناوینبحوثالطلبة
  اسم الطالب  عنوانالبحث  ت
  عذراءعبدالرزاق  سلوك المواطنة التنظیمي لدى اساتذة جامعة ذي قار  ١
  عدنانخلفتركي  الحكمةاالختباریةلدىطلبةكلیةالتربیةللعلوماالنسانیة  ٢
  عذراء خلیل عناد  لدىطلبةقسمالعلومالتربویةوالنفسیةالوظیفیاالغتراب  ٣
  عباس جودة  فاعلیةالذاتاالحصائیةلدىطلبةقسمالعلومالتربویةوالنفسیة  ٤

    

  عبد الخالق خضیر. د ..... عناوینبحوثالطلبة
  اسم الطالب  عنوان البحث   ت
  دعاء محمد أحمد  )الجزمیة(االفكار الدوغماتیة   ١
  رسل علي فضل  الذكاء الثقافي  ٢
٣    

  لدى طلبة الجامعةأالتجاھات التعصبیة 
  

  دالل كاظم



 

 
٣ 

  

  الصریفي انعام .  د..... عناوینبحوثالطلبة
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
  اسیل عبد المختار  الیقضة الذھنیة  ١
  أحمد شرشاب  التوجھة الدیني لدى طلبة الجامعة  ٢
  احمد علي ریحان  االتجاة نحو التطرف لدى طلبة جامعة ذي قار  ٣
وجھة نظر طلبة كلیة التربیة للعلوم العنف االسري من   ٤

  االنسانیة
  انتصار جابر فرحان

  

  نایف عدنان م وسام.م..... عناوینبحوثالطلبة
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
مستوى التفكیر ما وراء المعرفي لدى عینھ من طلبة   ١

  جامعة ذي قار في ضوء بعض المتغیرات
  ضحى علي طھ

كلیة التربیة للعلوم  قیاس مستوى الطموح لدى طلبة  ٢
  االنسانیة

  عبیر عطا علي

  رملة داود فلیح  الرضا عن الحیاة لدى طلبة الجامعة   ٣
  رویدة ریاض عبیر  االغتراب النفسي لدى طلبة الجامعة  ٤
 

  م علي ریسان سنیم.م ........عنوان  البحوث الطلبة  
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة جامعة  العجز النفسي   ١

  ذي قار
  محمد حسین عكلة

  لیث ریسان حمود  جامعة ذي قار لدىطلبةكلیةالتربیةللعلوماالنسانیةالتلوث النفسي   ٢
جامعة ذي  لدىطلبةكلیةالتربیةللعلوماالنسانیةاالتزان االنفعالي   ٣

  قار
  فاطمة كامل 

لیة التربیة للعلوم  االنسانیة الصالبة الشخصیة لدى طالب ك  ٤
  جامعة ذي قار

  حوراء ھاشم

  

  د علي داخل. م............ عنوان البحوث 
  اسم الطالب  عنوان البحث  ت
  زینب محمود   الدافع ألمعرفي لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  ١
  علي عایدزینة   التفاعل االجتماعي لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  ٢
  سحر حامد  الوعي الذاتي لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  ٣
  سعد رعد  أدارة االنفعاالت  لدى طلبة كلیة التربیة للعلوم االنسانیة  ٤
 


