
 م/ الخطة العلمية

   61116اشارة اىل كتاب جامعة بابل/ قسم الشؤون العلمية المرقم 
 
ادناه   4/11/6161 ف

بية الخاصة  جدول بالخطة  العلمية لقسم التر

اسم  ت

 التدريس  

عنوان الندوة   عنوان البحث 

 تاري    خ انعقادها

عنوان  السمنار الدراس  

 وتاري    خ انعقاده

عنوان ورشة العمل 

 تاري    خ انعقادها

ا .د. عبد   .1

السالم 

 جودت

مفهوم الذات 

وعالقته بصورة 

الجسم لدى 

البدينات الطالبات 

  جامعة بابل 
 
 ف

االنتحار .. 

 تحليل ظاهرة

 

18/11/2021 

اته النفسية  االكتئاب وتأثتر

 واالجتماعية

19/12/ 2021 

التوحد.. اساليب 

  عالجه
 
 حديثة ف

21/1/2022 

ا. د حيدر   .6

 حاتم فالح

تحليل كتب 

االجتماعيات عىل 

وفق معايتر االمن 

 الفكري 

جودة مخرجات 

المجموعة 

بوية  التر

23/3/2022 

تصميم المناهج بير  

 النظرية والتطبيق

14/12/2021 

طرائق التعليم بير  

  
ون  التعليم االلكتر

 والتعليم المدمج

26/5/2021 

ا. د عماد   .1

حسير  

 المرشدي

الذكاء الروح  لدى 

اطفال الروضة من 

 وجهة نظر معلميهم

اليات التعليم 

  
ون  االلكتر

 الجامع  

7/12/2021 

التدريس الجامع  

باستخدام الواقع 

  
اض   االفتر

12/5/2022 

 

برامج تعديل 

  العملية 
 
السلوك ف

بوية  التر

12/3/2022 

ا. د. هاشم   .4

  
راض 

 جثتر 

فاعلية المشاهدة 

اضية  الصفية االفتر

  اكتساب مهارات 
 
ف

التعلم والتعليم لدى 

 الطلبة المطبقير  

التحديات 

التكنلوجية 

  
 
لنظام التعليم ف

 العراق

28/11/2021 

يعات القانونية  التشر

بية الخاصة  لفئات التر

 وسبل تنفيذها

3/2/2022 

ثقافة الوع  

التطوع  لدى 

 طلبة الجامعة

26/1/2022 

ا.م . عقيل   .5

خليل 

 نارص

مفهوم الذات 

وعالقته بصورة 

الجسم لدى 

الطالبات البدينات 

  جامعة بابل
 
 ف

االسقاط النفس  

واثاره عىل 

 المجتمع

4/12/2021 

  التعلم 
 
  واثره ف

التعاون 

 التحصيل

22/ 1/2022 

التقمص .. 

 مسبباته واثاره

22/ 5/ 2022 

ا.م.د.   .6

نشين 

حمزة 

اثر برنامج تدريب   

قائم عىل اليقظة 

  زيادة 
 
العقلية ف

التحصيل لدى طلبة 

اليات تفعيل 

بوي   االرشاد التر

12/11/2021 

الطرائق الحديثة لتعليم 

بية   الخاصةفئات التر

4/1/2022 

طرائق التدريس بين 
 التنظير والتطبيق



 28/4/2022 الجامعة عباس

ا.م. جالل   .7

عزيز 

 فرمان

  
 
اثر التدريب ف

اكتساب مهارات 

الذكاء اللغوي وزيادة 

  مادة 
 
التحصيل ف

اللغة العربية لدى 

المعاقير  

 برصيا/دراسة حالة

المخدرات 

اسبابها واثارها 

وطرق الوقاية 

منها 

5/16/6161 

التدريس الحديثة طرائق 

  التحصيل
 
 واثرها ف

8/3/2022 

التفكتر االبداع  

  التحصيل 
 
واثره ف

الدراس  

19/4/6166 

ا.م. د   .8

رياض 

هاتف 

 عبيد

فاعلية برنامج 

ح عىل  تعليم  مقتر

اتيجيات  وفق استر

  
 
  ف

ون  التعلم االلكتر

تنمية الكفايات 

التعليمية لدى طلبة 

 قسم اللغة العربية 

االختبارات 

  
ون   االلكتر

13/ 12/ 2022 

خطوات بناء الحقيبة 

 التعليمية

11/2/2022 

 مبدأ تفريد التعليم

13/4/2022 

ا.م. د.   .9

حوراء 

عباس  

 كرماش

الكفاءة الذاتية 

االكاديمية وعالقتها 

بالتفكتر االبداع  

 لدى طلبة الجامعة

التوحد مفهومه 

 واسبابه.. عالجه

19/11/2021 

  ..مفهومه
ر
 التنمر االخالف

 ..سبل عالجه

15/1/2022 

الشخصية القيادية 

  بناء 
 
ودورها ف

المجتمعات 

 الناجحة

19/4/ 2022 

ا.م. د.   .11

حيدر 

طارق  

 كاظم

مظاهر الخوف 

وعالقته باألفكار 

الخرافية ونظام 

المناعة النفسية 

لدى االشخاص 

المصابير  بفايروس  

 كورونا المستجد

طرائق اختيار 

الوسائل 

  
 
االحصائية ف

البحوث تنفيذ 

بوية والنفسية   التر

2/12/2021 

  
 
اخطاء القياس النفس  ف

بوية والنفسية   البحوث التر

11/6/6166 

ظاهرة الغش 

  االسباب 
ون  االلكتر

والمعالجات 

65/4/6166 

م. م   .11

نشين 

قاسم عبد 

 الرضا

اثر مهارة التدريس 

باستخدام الصفوف 

  تنمية 
 
اضية ف االفتر

التفكتر االبداع  لدى 

 الجامعةطلبة 

  
 
النمو المعرف

للتالمذة 

 المعاقير  سمعيا

22/11/2021

 
 
ً 

االخطاء النحوية السائدة 

بوية   البحوث التر
 
 ف

5/1/2022 

الخرائط العقلية 

واثرها عىل االنتباه 

  
 الصف 

30/3/2022 



أ.م.د.نغم   .16

عبد الرضا 

عبد 

 الحسير  

الشخصية التجنبية 

 لدى طلبة الجامعة

دور االرشاد 

  
 
بوي ف توعية التر

الطلبة بمخاطر 

مواقع التواصل 

 االجتماع  

10/12/2021 

  
 
العمل التطوع  واثره ف

بناء شخصية الطالب 

 الجامع  

5/1/2022 

العصابية الكمالية 

لدة طلبة قسم 

بية الخاصة  التر

23/3/2022 

م.د. نورس   .11

شاكر 

 هادي

  
 
اثر برنامج عالح   ف

خفض االضطرابات 

النفسية والجسمية 

ذوي لدى الطلبة 

 تشتت االنتباه

الدعاية 

واالشعاعات 

وعالقتها 

بالدافعية 

االكاديمية لدى 

 طلبة الجامعة

9/12/2021 

 

  لدى عينة 
 
التفكتر الخراف

 من المسنير  

5/2/2022  

القيم االخالقية 

ام  وعالقتها بااللتر 

  لدى طلبة 
الديب 

 الجامعة

16/5/2022 

ا.د.  رياض   .14

كاظم 

 عزوز

واقع تطبيق خطوات 

استعمال  الصفوف 

ونية لدى  االلكتر

 االستاذ الجامع  

بوية  التقنيات التر

الحديثة واثرها 

  جودة التعليم
 
 ف

3/1/2022 

أثر جائحة )كورونا( عىل 

االداء االداء االكاديم  لدى 

 االستاذ الجامع  

18/11/2021 

التنمر وعالقته 

بالتوافق النفس  

لدى التالمذة ذوي 

االحتياجات 

 الخاصة

5/5/2022 

أ.م.د.   .15

مهدي 

عبد االمتر 

 اسماعيل

  
التذوق الفب 

وعالقته باألداء 

االكاديم  لدى طلبة 

بية الخاصة  قسم التر

بية الفنية  اثر التر

  تحصيل 
 
ف

تالمذة المرحلة 

 االبتدائية

22/12/2021 

اهمية االشكال والصور 

  الصحة النفسية 
 
الفنية ف

 للطفل  

18/1/2022 

اثر ادخال مادة 

بية    التر
 
الفنية ف

  
تنمية الحس الفب 

لدى االطفال 

 المعاقير  

3/4/2022 

ة  .16 م.د. امتر

ي  صت 

 حسير  

تقيد االداء وعالقته 

بالمهارات الرياضية 

لدى الطلبة 

  المرحلة 
 
ين ف المتمتر 

 اإلعدادية

المهارات 

الرياضية واثرها 

عىل الصحة 

النفسية لدى  

االطفال 

 المعاقير   بدنيا

29/12/2021 

 

استعمال برامج واقع 

  
 
  ف

التدريب الرياض 

بية الخاصة  صفوف التر

5/2/2022 

 

تطور المهارات  

 الرياضية 

 والطموح–الوقع  

4/5/2022 

 



 


