
 
 
 
 

 (7102-3102(م/ الخطة العلمٌة للعام الدراسً 

 :البحوث أوال
  :6102 – 5102البحوث المنجزة للعام الدراسي   - أ

 
 عنوان البحث اسم التدريسي ت

 ا.د ميند محمد عبد الستار  -1
 م.م نصره عبد الحسن 

 االعدادية التمثيل المعرفي وعالقتو بأساليب التفكير لدى المتفوقين دراسيا في المرحمة  -

 والتحديث التعريب اشكالية ضوء في العربي التفكير راىنية - ا.د محمود محمد سممان  -2
 واقع تطبيق معايير الجودة الشاممة في جامعة ديالى  حاتم جاسم عزيز .د. ا -3
فال من وجية نظر االميات الثاثير االجتماعي لوسائل االتصال الحديثة عمى البناء التربوي لالط- ا.م. بمقيس عبد حسين -4

 العامالت
 البعد النفسي والبعد التربوي في االمثال الشعبية العراقية  موفق ايوب محسن م.د. -5

 .فمسفة القيم التربوية في الالشعور الجمعي الموجو ضد المراة -
 The relationship between PTSD coping strategies and sense of م.د. خميل عبد اهلل حسين  -6

coherence.  
 االغتراب الزواجي لدى االسرة العراقية  م. فاطمة اسماعيل محمود -7

 الطفل ثقافة دور االم في -
 التزين بالوشم وتاثيره عمى السموك االجتماعي مؤيد سعد شعيب  دم. -8
 دور االم في ثقافة الطفل- م. دنيا جميل اسماعيل  -9

ير االجتماعي لوسائل االتصال الحديثة عمى البناء التربوي لالطفال من وجية نظر االميات الثاث م. وفاء صبر نزال  -11
 العامالت

 الحاجات التدريبية الالزمة العداد المعمم الجامعي من وجية نظرىم . - جبار ثاير جبار  .م 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 :  7102-6102البحوث الغير منجزة للعام الدراسي - ب
 نسبة االنجاز ن البحثعنوا اسم التدريسي ت

 خارج الخطة االلم النفسي وعالقتو ببعض المتغيرات  ا.د.ميند محمد عبد الستار -1
 الخصائص الشخصية لممرشد التربوي  - ا.د عمي ابراىيم محمد  -2

 الثانوية المدارس مدراء لدى االجتماعية المسؤولية -
71% 

 %91 يونية ( في المجتمع العربي البطريركية ) اال - ا.د محمود محمد سممان  -3
 اتجاىات معممو التعمم االبتدائي نحو المدارس االىمية في محافظة ديالى  - ا.د. بشرى عناد مبارك -3

 راقيماعية مختمفة في المجتمع العمشكالت زواج االرامل لدى شرائح اجت -
 

71% 
81% 

في كمية التربية االساسية من وجية نظر التدريسين  انموذج مقترح لمقيادة التشاركية .د. معن لطيف كشكولا -4
 ورؤساء االقسام 

95% 

 دور البحث العممي في تنمية المجتمع  - ا.د عبد الرزاق جدوع  -5
 الرياض معممو نظر وجية من التعميمية العممية في االطفال رياض دور -

81% 
75% 

 سي جامعة ديالى التمكؤ االكاديمي لدى تدري - ا.م.د اخالص عمي حسين  -6
  ديالى محافظة في االىمية المدارس نحو االبتدائي التعمم معممو اتجاىات - 
اخالقيات مينة التعميم  لمدرسي المرحمة االعدادية في ضوء التحديات المعاصرة من -

 وجية نظر طمبتيم

61% 
65% 
95% 

 ر مصطفى سميم المنيج البنائي الوظيفي عند الدكتور شاك - م.د فخري صبري عباس  -7
 . لمجريمة واالقتصادية االجتماعية الدوافع -

8% 
81% 

 .What are the effects of the traumas on your life - خميل عبد اهلل م.د  -8
 واالحساس المواجية باستراتيجيات وعالقتيا( PTSD)  الصدمة بعد ما اضطرابات -

 عراقية عينة لدى بالتماسك

91% 
 
95% 
71% 

 %55 ادارة الغضب وعالقتيا بأنماط التفكير لدى طمبة الجامعة د سممى حسين كامل م. -9
الصعوبات التي تواجو مصمحة الروضة عند بنائيا عمى االسس والمبادئ االولية  -  ا.م بمقيس عبد حسين  -11

 لمقيم عند االطفال .
 الذكاء االنفعالي لدى معممات رياض االطفال  -
 . المتغيرات ببعض وعالقتو االطفال رياض معممات لدى النفسي االستقرار -

61% 
 
61% 

 %81 اسباب ظاىرة االطفال المشرد - م. دنيا جميل اسماعيل  -11
 %81 مشكالت زواج االرامل لدى شرائح اجتماعية مختمفة في المجتمع العراقي  وفاء صبر نزال م. -12
 البتدائي نحو المدارس االىمية في محافظة ديالى اتجاىات معممو التعمم ا جبار ثاير جبار م. -13

 واقع التواصل الصفي في المدارس االبتدائية من وجية نظر المعممين-
اخالقيات مينة التعميم لمدرسي المرحمة االعدادية في ضوء التحديات المعاصرة من -

71% 
81% 
95% 



 وجية نظر طمبتيم 
  طالب كتوراه  م.م. صاحب عبد اهلل حمد -14

 
 

  :(7102-6102)البحوث المقترحة للعام الدراسي -ج
 نسبة االنجاز عنوان البحث اسم التدريسي ت
دور المشرفين التربويين في حل المشكالت التربوية من وجية نظر معممي المرحمة  أ.د. عمي ابراىيم محمد  -1

 االبتدائية 
 

 )عميو السالم( الضبط النفسي لالمام الحسين  - أ.د. حاتم جاسم عزيز  -2
 المنظومة القيمية في الرسالة العموية لمالك االشتر.  -
 تكنولوجيا االتصال و التحدي االجتماعي . -
 البعد الوجداني واثره في التعايش السممي لزيارة االربعين.  -

 

ائية من وجية دور القيادة المدرسية في تنمية االبداع لدى معممي المدرسة االبتد أ.د. معن لطيف كشكول  -3
 نظرىم .

 

  طبيعة االىداف المتبناة من قبل طمبة الجامعة في ظل الطروف االمنية الراىنة .  م.د. موفق ايوب محسن  -4
  ادمان االنترنت وعالقتو بالدافعية نحو التحصيل الدراسي لدى طمبة الجامعة . م.د. سممى حسين كامل  -5

  التزين بالوشم و تاثيره عمى السموك االجتماعي.  م.د. مؤيد سعد شعيب  
  دافع االستطالع لدى اطفال الرياض وعالقتو ببعض المتغيرات.  أ.م. بمقيس عبد حسين  -7
أ.م. فاطمة اسماعيل  -8

 محمود 
  المشكالت االجتماعية لعدم التأىيل الميني لمخريجين. 

  الميارات االجتماعية لدى اطفال الرياض . دور المعب في تنمية م. دنيا جميل اسماعيل  -9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 لجان القسم :  ثانيا:
 

 مجمس القسم

    أ.م.د. اخالص عمي حسين  1
    محمود محمد سممان أ.د. 2
    أ.د. ميند محمد عبد الستار 3
    .د. معن لطيف كشكول أ 4
    .د حاتم جاسم عزيزأ 5
    عباسم.د. فخري صبري  6
    م.د. خميل عبد اهلل حسين  7
    أ.م. بمقيس عبد حسين  8

 المجنة العممية
    أ.م.د. اخالص عمي حسين  1
    أ.د. ميند محمد عبد الستار 2
    مبارك عناد بشرى. د.أ 3

 المجنة اإلرشادية
    أ.م.د. اخالص عمي حسين  1
    م. وفاء صبر نزال  2
    جبار  م. جبار ثاير 3

 ستقبال الطمبة لجنة ا
    أ.م. بمقيس عبد حسين  1
    م.د. سممى حسين كامل  2
    م.د. مؤيد سعد شعيب  3

 لجنة حقوق اإلنسان
    م.د. فخري صبري عباس  1
    م.د. مؤيد سعد شعيب  2
    م.د. موفق ايوب محسن  3
    م.م. صاحب عبد اهلل حمد 4

 ثقافيةالمجنة ال
    أ.د. عبد الرزاق جدوع 1



    موفق ايوب محسن . دم. 2
    م. فاطمة اسماعيل محمود  3
    م. دنيا اسماعيل محمود  4

 
 لجنة غيابات الطمبة

    أ.م. بمقيس عبد حسين  1
    م.د. موفق ايوب محسن  2
    م.فاطمة اسماعيل محمود  3
    م. جبار ثاير جبار  4

 الطمبةلجنة انضباط 
    أ.د. بشرى عناد مبارك  1
    أ.م.د. اخالص عمي حسين  2
    م. جبار ثاير جبار  3

 لجنة تقييم االداء 
    أ.م.د. اخالص عمي حسين  1
    أ.م. بمقيس عبد حسين  2
    م. وفاء صبر نزال  3
    م. جبار ثاير جبار  

 
 
 
 :: السفرات العلميةالثاث

 لصم والبكم في محافظة ديالى . سفرة الى معيد ا -
 زيارة عممية الى شعبة الوحدة النفسية في مستشفى بعقوبة العام .  -

 
 : ميزانية القسم المالية:رابعا"
 عند حصول أي نشاط )التمويل الذاتي(. التدريسيينيعتمد القسم عمى جيوده الذاتية وتبرعات  -

 
 

 المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية:ا:خامس
 مؤتمرات :ال - أ

 عنوان المؤتمر الفصل الدراسي
 ال يوجد  الفصل االول

 



 
 
 
 

 الندوات: - ب
 اسم المحاضر عنوان الندوة الفصل الدراسي

 أ.د. ميند محمد عبد الستار المختبر النفسي  االول
دور االرشاد الجمعي في مواجية مشكالت  االول

 طمبة االقسام الداخمية في جامعة ديالى 
 

في شخصية يخ االعراف الجامعية ترس االول 
 الطالب الجامعي 

 

التعميم االساس  دوره في دعم و تعزيز  االول
 التحصيل العممي لمطمبة 

 

  دور كمية التربية االساسية في اعداد المعمم  االول
 أ.د. عبد الرزاق جدوع محمد  ظاىرة االنتحار لدى النساء في محافظة ديالى  الثاني 
 م.د. خميل عبد اهلل حسين  حة دكتوراه اطرو  الثاني 

 
 الحمقات النقاشية: -ج
 

 : برنامج البعثات البحثية: سادسا
 اليوجد - 
 
 
 
 
 

 مع التقدير...... للتفضل باالطالع 
 
 
 

 

 جامعة دٌالى



 كلٌة التربٌة االساسٌة 

 قسم االرشاد التربوي

  1027 – 1023راسً االول  للسنة الدراسٌة برنامج اللجنة الثقافٌة لقسم االرشاد التربوي / الفصل الد

الجهة المنظمة  الجهة المدعوة لحضور الندوة

 للندوة

 ت موضوع الندوة التارٌخ

اساتذة وطلبة الكلٌة  / مدٌرٌة 

 االقسام الداخلٌة

اللجنة الثقافٌة فً 

قسم االرشاد 

 التربوي

 1023/   00/22االربعاء 

 العاشرة صباحا  

فً مواجهة دور االرشاد الجمعً 

مشكالت طلبة االقسام الداخلٌة فً 

 جامعة دٌالى 

 

  

2 

رئاسة جامعة دٌالى / منتسبوا 

 وطلبة كلٌة التربٌة االساسٌة 

 

 

 

 

 

 

 7/21/1023االربعاء 

 العاشرة صباحا  

ترسٌخ االعراف الجامعٌة فً 

 شخصٌة الطالب الجامعً 

 

  

1 

مدٌرٌة تربٌة دٌالى / منتسبوا 

 ساسٌة كلٌة التربٌة اال

 

 

 

 

 

 0 التعلٌم بٌن التفكٌر والتلقٌن  1023/  21/21االربعاء 

مدٌرٌة تربٌة دٌالى / منتسبوا 

 كلٌة التربٌة االساسٌة

 

 

 

 

 

التعلٌم االساس ودوره فً دعم  12/21/1023االربعاء 

 وتعزٌز التحصٌل العلمً للطلبة 

 

  

1 

مدٌرٌة تربٌة دٌالى / منتسبوا 

 سٌةكلٌة التربٌة االسا

 

 

 

 

 

 12/21/1023االربعاء 

 العاشرة صباحا  

دور كلٌة التربٌة االساسٌة فً 

 اعداد المعلم 

 

 

 

2 



 

 

 

 أ.د. عبدالرزاق جدوع محمد                    م. دنٌا جلٌل                               أ.م. فاطمة اسماعٌل محمود   

 عضو اللجنة الثقافٌة                             عضو اللجنة الثقافٌة رئٌس اللجنة الثقافٌة                         

 

 مصادقة رئٌس القسم / أ.م.د. أخالص علً حسٌن

-                                                                                                      11/22/1023 

 

 
 

أ.م.د. اخالص علً                                               أ.م. بلقٌس عبد حسٌن        
 حسٌن 
                             مقرر القسم                                                            

  رئٌس القسم


