
                ٢٠٢٠ – ٢٠١٩للعام الدراسي  للدراسة الصباحيةالتخرج  بحوث        

 ت عنوان البحث  اسم الطالبة  اسم المشرف  شكل العمل 

ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 أ.د سهيلة محسن 

 

 ايات رضا جواد كاظم  

 

دراسة حاالت القلق االمتحاني لدى طالبات قسم  

 رياض االطفال 

1 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 

  ايات كامل يوسف عبطان أ.د سهيلة محسن 

  ايمان محسن دويح حسين

انموذج بيت باسكال واهميته في اكتساب اطفال  

  واالنجاز الروضة لمفاهيم العمل

2 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 

سهيلة محسن أ.د    بتول عباس حسين سلمان 

  بتول محمد شكر محمود

 قبس احمد شعالن محمد 

انموذج برنامج منتسوري واهميته في تنمية ميول  

 االطفال 

 

3 

  ثالثة فصول

 ونفس الطالبات 

 بشائر نجم عبد هلال مدب   م. حذام جليل 

 

 4 انواع الكذب ودوافعه لدى اطفال الروضة 

ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 

  د انتصار كاظم

 

بنين سعد سامي عبد تبارك  

  حسين هاشم حسين

 تبارك سعدون عباس حمزة 

 شجرة الذاكرة ودورها في تنمية مهارة تركيز االطفال 

 

5 

  ثالثة فصول

 ونفس الطالبات 

عبيد جاسمتبارك عمار  د. انتصار كاظم    

  تبارك مهند عباس حمزة

 تقوى صباح عبد الغني 

جهاز التآزر الحركي ودوره في تحكم الطفل  

  عضالت اليدين بالعضالت الدقيقة وخصوصا  

  

6 

ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

  د.انتصار كاظم

 

عادات العقل واهميتها للطلبة الجامعيين )طالبات قسم   تبارك سعد حامد دبعون

االطفال( خصوصا  رياض    

 

7 

  ثالثة فصول

 ونفس الطالبات 

 جلى راضي كريم كاظم   م.صالح عدنان 

 

 الشخصية المتصنعة سماتها وابعادها  

 

  

8 

 ثالثة فصول

 ونفس الطالبات 

 رحاب حسين عبيد جب   م.صالح عدنان 

 

حتياجات  طفال ذوي اال امهات جتماعي ل االلم اال 

 الخاصة  

9 

 ثالثة فصول 

الطالبات ونفس   

 

 حوراء سعد علي سلمان   د.سعاد عبد هللا

 حوراء كريم جاسم محمد 

  رباب علي عبد عيدان

االلعاب التربوية ودورها في معالجة افراط حركة  

 االطفال 

10 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 العنف اسبابه ودوافعه عند الطفل   رسل مهند غالب عبد الجليل   د.سعاد عبد هللا 

 

11 

ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

  د.سعاد عبد هللا

 

 رباب محمود طاهر حسن 

 زهراء عامر حسن رحيم

 زهراء محمد كاظم علي

اهمية استثمار حقيبة ملف بورتفاليو في تقويم نمو  

 الطفل الحركي  

12 



 ثالثة فصول 

ت ونفس الطالبا  

 زهراء حمزة سياب حمزة م.رشا احمد 

  زينب عبد الرزاق عيدان

  نور جعفر كاظم محمد

انموذج في العاب االحاجي وااللغاز ودورها في 

 تمارين فكر االطفال

 

13 

 ثالثة فصول 

الطالبات ونفس   

  زينب محمد عبيد حسين م.حسام هادي 

 

معلمات الروضة ودورهن في دمج اطفال ذوي 

  الطفل العادي الحاجات الخاصة مع

14 

  ثالثة فصول

 ونفس الطالبات 

 م.محمد عبد

 ر الناص

االستنزاف العاطفي ابعاده ومردوداته على معلمات   زهور ثجيل حميد درويش

 الروضة 

15 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 

 سجى محي المي بساط  م.حسام هادي 

  سرى كاظم جبر وخاد

  شهد باسم جواد كاظم

طفال  ركن ذوي الحاجات الخاصة وانواعه واهميته ال 

 الروضة 

 

16 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 

لم.م نور فيص   
 

 هالل  شهد قاسم سلمان
  صفاء ناصر حرش عيدان

  ضحى محمد عبيد بشر

االلعاب االنشائية انواعها ودورها في تعليم اطفال  
  العلمية الروضة للمفاهيم

 

17 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 

  م.محمد عبد
 الناصر 

 عبير جاسم فيصل سلمان 

 

طالبة قسم  )الذكاء الروحي واهميته للطالب الجامعي 
  ) رياض االطفالخصوصا  

18 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 
م.نور فيصلم.  اساليب تدريس طفل الروضة على االعتماد على   غفران رحمن هزاع ريس  

 النفس  
19 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 
 20 اهمية استخدام التقنيات التعليمية لمعلمات الروضة  غفران سدخان جعاز شنيب   م.م شيماء صليبي 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 
 21 اهمية تدريب طفل الروضة على مهارة التهيؤ للقراءة   حنين رزاق طالع ثجيل   م.م نوال عباس 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 

 

 مروى جاسم سالم عزيز  م.م ريام محمد 
شكرهللا نور سعد عبد    

  نور عادل حمزة عبد

انموذج من االلعاب التعليمية ودورها في تنمية  
 المهارات العقلية لطفل الروضة

22 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 
 23 الذكاء الحركي انواعه ومستوياته عند الطفل   هبة عمار جبار خشيش   م.م رشا احمد 

 ثالثة فصول 

 ونفس الطالبات 
مهارات ادارة الذات واهميتها للطلبة الجامعيين   هجران خالد مسعود زحيم   م.م زينب جواد 

 خصوصا  )االطفال  طالبات قسم رياض )
24 

   رئيسا  أ.دسهيلة محسن كاظم

م. عباس عبد االمير شحاذة  رئيس القسم:                         م.د انتصار كاظم خميس       : عضوابليغ حميد الشوك أ.م.د      


