عناوين حبوث طلبة قسن علن النفس للعام الدراسي 5102-5102
ت

مشروع البحث

اسم الطالب

اسم المشرف

1

تأثير المكانة الوظيفية عمى عزو السببي الخارجي

عمي عبد اهلل حسين

م .عمي عبد الرحيم

2

الذكاء االنفعالي وعالقتو بالشعور بالسعادة لدى

3

االتجاه نحوه اليجرة وعالقتو بالضغوط النفسية لدى وديان نجم عبود

لإلخطاء االدارية لدى موظفي جامعة القادسية
طمبة كمية االداب

حسن محيسن حمزة
رسل كريم

امنة رحم

طمبة كمية اآلداب

صابرين تركي

4

قمق االنفصال وعالقتو بأسموب الحماية الزائدة لدى

مروة عبادي

5

التفكير االيجابي وعالقتو بالشخصية الناضجة لدى

6

التدفق النفسي وعالقتو بمعنى الحياة لدى طمبة

7

االبداع االنفعالي وعالقتو بالصحة النفسية لدى

8

القيم العصبي وعالقتو بالقمق االجتماعي لدى طمبة صدى محسن عموان

9

تالميذ المرحمة االبتدائية

طمبة كمية اآلداب

الجامعة

طمبة الجامعة

كمية االداب

سمات الشخصية لمقاتمي الحشد الشعبي

م .زينة عمي صالح

م .عمي عبد الرحيم

ايمان حمزة كاظم
زىراء طالب كريم

م .عمي عبد الرحيم

سميمة صالح ميدي
كرار عمي خميف

اشرف ياسين

أ.م.د طارق محمد

نوال جفات
ابتيال جميل تركي
نور حاكم شاكر

م.د .عماد عبد االمير

مصطفى محيوي
ىدى كريم جواد

رواء رعد

م .د .عماد عبد

االمير

حسين سييل
لمى ترتيب

أ.م.د.طارق محمد

ىبة عبد الكريم
عمي ياسين

م .عمي عبد الرحيم

غدير عباس
سارة سعد

 11توىم المرض وعالقتو بالطمأنينة النفسية لدى اعضاء

الييئة التدريسية لممرحمة االعدادية في مدينة الديوانية

ىياب رزاق
سارة سامي
عمي عبد الحسين

أ.م.د.سالم ىاشم

 11الجيل الجمعي وعالقتو بصورة المستقبل لدى طمبة
الجامعة

 12االتجاه نحو الموت وعالقتو باليوية الدينية لدى
طمبة الجامعة

 13قمق المستقبل وعالقتو بالمناخ االسري

احمد رشد عبد الخالق م.د.عماد عبد االمير
زينب نعيم صالح

دالل صغير وحيد
حوراء لطيف
زينب محمد

م .عمي عبد الرحيم

محمد جواد
زىراء شمخي

أ.م.د.سالم ىاشم

عبير كاظم
فيصل يحيى

 14التوجو الصحي وعالقتو بنمطي الشخصية (A-
)Bلدى طمبة كمية االداب

 15العجز المتعمم وعالقتو بنوعية الحياة لدى طمبة
الجامعة

 16الشعور باالغتراب الوظيفي وعالقتو بدافعية االنجاز
لدى موظفي كمية االداب

 17السموك االنعزالي وعالقتة بسموك لمحافظة المدرك
لالباء لدى طمبة كمية االداب

 18الشخصية النرجسية وعالقتيا بالتفاعل االجتماعي
لدى طمبة كمية اآلداب

 19الرضا عن الحياة لدى موظفي جامعة القادسية

افنان حسن

ىدى ثامر صالح

أ.م.نغم ىادي حسين

امير عمران كاظم
كرار كريم عبد العباس م.د رواء ناطق

حوراء عبد الميدي
فاطمة حياوي

غصون ظاىر عناد

ناظم رحيم جبار

أ.م.نغم ىادي

نور صباح
ضحى طالب سممان

أ.م .نغم ىادي

صابرين عقيل
صفا حامد شاكر
عبداهلل رجب

أ.م.د.طارق محمد

صفا فوزي خمف
عمار محسن عباس

م.م .ليث حمزة

آيات سعد عبد
ازىار جابر

 21التماسك االجتماعي وعالقتو بالذكاء الثقافي لدى
طمبة كمية اآلداب

حسين عقيل
عبداألمير
خضيرىادي خضير

احمد محمد صالح

م.د .أحمد عبد الكاظم

 21العجز المتعمم وعالقتو باالسموب المعرفي التجريدي
-العياني لدى طمبة كمية اآلداب

 22التوجو الصحي وعالقتو بمركز السيطرة لدى طمبة
الجامعة

 23نمط الشخصية وعالقتيا بالطالق العاطفي لدى
الموظفين المتزوجين في كمية األداب

 24قمق المستقبل وعالقتو بالصحة النفسية لدى طمبة
كمية اآلداب

 25المكانة النفسية واالجتماعية لدى طمبة كمية اآلداب

مروة محمد رضا

م.د.أحمد عبد الكاظم

محمد جاسم عزيز
أحمد عبدالرحمن

أ.م.د .عمي شاكر

استبرق داخل

سالين طو

حوراء عمي خميف

م.د .عمي حسين

زينب قاسم عاتي

عايد

احمد عبد شالكو

م.م .شروق فاخر

محمد ناجي

سمارة محمد صنف

عدن رحيم

سماء ماىر راضي

م.م .ليث حمزة

ورود محمد مجيد

حوراء محسن عبد

 26اآلمن النفسي لدى طمبة كمية اآلداب
 27االتزان االنفعالي وعالقتو بقمق المستقبل لدى طمبة
كمية اآلداب

صباح ميدي جواد

م.م .ليث حمزة

عمي جميل طنيان
حيدر معن عبد

م.م .حسام محمد

الرضا

رواد أحسان عباس

زىراءاسيام ىندي

 28أتساق الذات وعالقتو بالخجل لدى طمبة كمية
اآلداب

 29الخجل وعالقتو بالتفاعل االجتماعي لدى طمبة
االقسام الداخمية في جامعة القادسية

 31االغتراب السياسي وعالقتو بالتمرد النفسي لدى
طمبة الجامعة

 31الرضا عن العمل وعالقتو بمستوى الطموح لدى

سيف كريم برىان

أمل عمي لحاف

م .زينة عمي صالح

زىراء لذيذ مشني
ميدي حسين
كرار موسى

ا.م.د.طارق محمد

حنين احمد
سالم ستار جبار

م.د.رواء ناطق

سحر عواد

محمود عبد العباس

فؤاد جبار محمد

م.م .شروق فاخر

موظفي جامعة القادسية
 32قوة االنا وعالقتو بالمسؤولية االجتماعية لدى طمبة
كمية اآلداب

 33فصائل الدم وعالقتيا بنمط الشخصية لدى طمبة
الجامعة

 34مفيوم المواطنة وعالقتو بالدافعية االكاديمية لدى
طمبة الجامعة

 35مراقبة الذات لدى طمبة كمية اآلداب

نور عائد
زينة عبد الكريم
فاطمة محمد

سارة محمد

م.م .حسام محمد

زينب خالد
قاسم مصطفى عمي

م.م .حسام محمد

ىبو مكي عبد القاسم
عمياء صفاء محمد

م.د .رواء ناطق

رحاب فارس
عمي عبد الحميد
محمد سعد عبد اهلل

أ.م .نغم ىادي حسين

سيف عبد الواحد

جابر

طالب محمد طالب

 36الميل العسكري وعالقتو بالحاجو لالستيواء لدى
طمبة الجامعة

 37الضغوط النفسيو لدى النساء النازحات في مدينة
الديوانية

 38الذكاء األخالقي لدى طمبة كمية األداب في جامعة
القادسية

 39فاعمية الذات وعالقتيا بالتوافق االجتماعي لدى
المعممين

 41المسايرة-المغايرة وعالقتيا بنمط الشخصية لدى
طمبة الجامعة

 41الوعي الصحي وعالقتو بنمط الشخصية (أ)

محمد نعيم

م.م .شروق فاخر

رسل ابراىيم
زينب جاسم
ىدى نصير كامل

زىراء قاسم فرج

م.د .رواء ناطق

محمد شنان شالكة
مسمم كاظم تاغي

مالذ سالم كاظم الره

م .زينة عمي صالح

مكي نجم
منى محمد

منال عبد المحسن

م.م .حسام محمد
منشد

انور جواد
أزىار جاسم محمد
خديجة مرار ىميم
محمد يوسف جميل
أفنان حسن محمد
أمير عمران كاظم

أ.م.د .سالم ىاشم

ىدى ثامر صالح

 42الذكاء االنفعالي وعالقتو بالصالبة النفسية لدى
أطباء مستشفى الديوانية

محمود شاكر محمد

م .عمي عبد الرحيم

عمي

سيا صاحب جالب
ىدى عبد الكاظم

سوادي

 43كشف الذات وعالقتو بالجاذبية الشخصية لدى طمبة محمد عبد االمير

كمية اآلداب

د .أحمد عبد الكاظم

كروز

عمياء حسين نشاد
الره تحسين محمد

 44االغتراب الوظيفي وعالقتو بدافعية االنجاز لدى
موظفي كمية االداب

غصون ظاىر عناد
فاطمة رحيم جبار

أ.م .نغم ىادي حسين

نور صباح حسين

 45االغتراب النفسي لدى طمبة كمية اآلداب

أمجد محسن كنيور

م .زينة عمي صالح

 55الذكاء المتعدد وعالقتو باألسموب المعرفي (تحمل-

أكرم ماجد عبد

د .عمي حسين عايد

عدم تحمل الغموض)

الحسين
ميدي ميدي عمي

محمود شاكر ىاشم

 56الطالق العاطفي وعالقتو بنمط الشخصية لدى
الموظفين المتزوجين في كمية االداب

 57جودة الحياة وعالقتيا بفاعمية الذات لدى طمبة
المرحمة االعدادية المتميزين واقرانيم العاديين

محمد ناجي جاسم

د .عمي حسين عايد

زينب قاسم عاتي

حوراء عمي خميف
أحمد صباح ساجت

أ.م.د .سالم ىاشم

سالم محمد طالب
فاضل عظيم عبد
العباس

 58صورة الذات وعالقتيا بالوحدة النفسية لدى طمبة
قسم عمم النفس

أحمد كريم ثجيل
ىدى حسن فميح

دعاء عمي جاسم

أ.م.د.طارق محمد

بدر

