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 المشرف   اسم البحث اسم الطالب

 غفران راشد هادي
اتجاهات طلبة قسم االرشاد / المرحلة الثانية نحو المشاركة في النشاطات 

 الرياضية وعالقتها ببعض العوامل
 جمانة قيس

 جمانة قيس المعوقات التي تواجه طلبة قسم االرشاد ونقل التقنيات عدنان مريم

 طيبة نجاح
اتجاهات طالبات قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات المرحلة الرابعة نحو العمل 

 االرشادي مع المرأة الريفية بعد التخرج وعالقتها ببعض العوامل
 جمانة قيس

 صفا ماجد
اه العمل بالجانب الزراعي لرأي طلبة كلية الزراعة / قسم القلق من المستقبل باتج

 االرشاد الزراعي المرحلة الرابعة
 جمانة قيس

 اية محمد
اتجاهات طلبة قسم المكننة الزراعية المرحلة الرابعة نحو العمل خارج مجال 

 التخصص بعد التخرج وعالقتها ببعض العوامل
 وسن وديع

 مريم عبد الرزاق
قسم الوقاية المرحلة الرابعة في مجال تشخيص امراض نحل العسل معرفة طلبة 

 وعالقتها ببعض العوامل
 وسن وديع

 نور جواد المشكالت التي تتأثر منها الطالبات المتزوجات في كلية الزراعة / جامعة بغداد شذى حميد

 ندى زين العابدين
ت     خبرتي اسباب تدني حضور طلبة قسم البستنة وهندسة الحدائق للمحاضرا

 نظر التدريسي مع الطالب
 نور جواد

 اسماء مهدي
اتجاهات طلبة واساتذة قسم االرشاد الزراعي / كلية الزراعة نحو التعليم 

 االلكتروني وعالقته ببعض العوامل
 نور جواد

 د. علي لطيف المرشدين في الهيئة العامة لإلرشاد الزراعي احمد حميد

 سجى صفاء
قسم االرشاد الزراعي ونقل التقنيات المرحلة الثالثة من الجزء العملي استفادة طلبة 

 للمواد وعالقتها ببعض العوامل
 مها فاضل

 كرار عصام
اتجاهات طلبة قسم الصناعات الغذائية نحو العمل في معامل االلبان بعد التخرج 

 وعالقتها ببعض العوامل
 احمد ثويني

 علي سعد هللا
البستنة وهندسة الحدائق نحو ممارسة العمل الزراعي بعد التخرج دافعية قسم 

 وعالقتها ببعض العوامل
 احمد ثويني

 صفاء عبد االلة
معرفة طلبة قسم البستنة وهندسة الحدائق المرحلة الرابعة في مجال تقليم اشجار 

 التفاح وعالقتها ببعض العوامل
 وسن وديع

 مها فاضل سم االرشاد الزراعي المرحلة الرابعةالمشكالت التي تواجه طلبة ق سجى كريم

 عمر خالد حامد
معرفة طلبة قسم االنتاج الحيواني في مجال ادارة حظائر الحيوان وعالقتها ببعض 

 العوامل
 احمد ثويني

 جعفر محمد جعفر
معرفة طلبة المرحلة الرابعة قسم التربة بتقنيات انظمة الري وعالقتها ببعض 

 العوامل
 محمود احمد

 محمد علي عباس
معرفة طلبة المرحلة الرابعة قسم البستنة وهندسة الحدائق بزراعة االنسجة 

 وعالقتها ببعض العوامل
 محمود احمد

 حيدر خضير عباس
معرفة طلبة المرحلة اراضي لثالثة قسم الصناعات الغذائية بتصنيع االلبان 

 وعالقتها ببعض العوامل
 محمود احمد

 الفقار عليذو 
معرفة طلبة المرحلة الرابعة قسم المحاصيل الحقلية باستزراع االراضي وعالقتها 

 ببعض العوامل
 محمود احمد

 مها فاضل اتجاهات طلبة قسم الهندسة الحدائق نحو العمل نور ابراهيم

 مها فاضل المعوقات التي يواجها طلبة االقسام الداخلية في جامعة بغداد سرى جمال

 علي وسام
اتجاهات طلبة قسم االقتصاد الزراعي المرحلة الرابعة نحو العمل بالمصارف 

 الزراعية وعالقتها ببعض العوامل
 احمد ثويني

 حسين ثائر
اتجاهات طلبة المرحلة الرابعة قسم االرشاد الزراعي نحو العمل في المجال 

 الريفي بعد التخرج وعالقتها ببعض العوامل
 د. علي لطيف
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 المشرف اسم البحث اسم الطالب

 سارة يحيى
تصورات طلبة كلية الزراعة / جامعة بغداد / المرحلة الرابعة عن الخدمة 

 االرشادية
 د. اشواق عبد الرزاق

 زيد اياد
االرشاد في تطوير مسارات الطالب من وجهه نظر دور الدروس العمل في قسم 

 المرحلة الرابعة
 د. علي لطيف

 سناء ثابت مشكالت تدني حضور المحاضرات الجامعية من وجهه نظر الطلبة سارة مخلد

 سناء ثابت اثار استخدام مواقع التواصل االجتماعي على التحصيل الدراسي االء طلعت

 ياسمين عبد الكريم
طلبة المرحلة الثالثة لقسم االرشاد ونقل التقانات نحو صعوبة المواد القلق لدى 

 الدراسية ودرجات السعي النهائية
 د. نادية كاظم

 زينب ناجح
مشكالت تدني حضور طلبة المرحلة الثالثة لقسم االرشاد للمحاضرات العملية من 

 وجهه نظرهم
 د. نادية كاظم

 اية عماد
اعي واثرها على التحصيل الدراسي من وجهه نظر استخدام مواقع التواصل االجتم

 التدريسين
 د. نادية كاظم

 د. نادية كاظم المشكالت التي تواجه المرحلة الرابعة للقسم اثناء دراستهم نور الهدى هاشم

 اللطيفد. مثال عبد  اتجاهات طلبة قسم االرشاد المرحلة الرابعة نحو العمل الحر والعمل الوظيفي زكية يوسف

 سماح ناصر
معرفة طلبة قسم المكائن واآلالت الزراعية المرحلة الرابعة في مجال صيانة 

 تصليح الساحبات الزراعية وعالقتها ببعض
 د. اشواق عبد الرزاق

 ضياء عمر عادل
معرفة طلبة قسم االنتاج الحيواني / المرحلة الرابعة لكيفية اجراء التلقيح الصناعي 

 عواملوعالقتها ببعض ال
 د. سعد عبيد

 زهراء
الحاجات االرشادية لطلبة قسم االرشاد ونقل التقنيات الزراعية / المرحلة الثالثة 

 وعالقتها ببعض العوامل
 د. مثال عبد اللطيف

 د. مثال عبد اللطيف الوعي البيئي لطلبة قسم االرشاد الزراعي المرحلة الثالثة ايات بشار

 ريهام يوسف
المرحلة الثالثة قسم االرشاد نحو استخدام االنترنيت وعالقتها اتجاهات طلبة 

 ببعض العوامل
 د. مثال عبد اللطيف

 مينا مروان
واقعية طلبة كلية الزراعة قسم االرشاد ونقل التقنيات نحو المشاركة في النشاطات 

 الالصفية المنفذة سنوياً من كلية الزراعة / جامعة بغداد وعالقتها ببعض العوامل
 سن وديعو

 فاضل جاسم جياد
استفادة طلبة المرحلة الرابعة قسم االرشاد الزراعي في التدريب الصيفي وعالقته 

 ببعض العوامل
 د. سعد عبيد

 قتيبة عبد الستار
اتجاهات طلبة المرحلة الثانية والرابعة نحو اداء المرشد التربوي وعالقته ببعض 

 العوامل
 د. سعد عبيد

 محمد تميم نصيف
اتجاهات طلبة المرحلة الرابعة قسم البستنة وهندسة الحدائق نحو استخدام 

 التكنولوجيا الحسية في التعليم وعالقتها ببعض العوامل
 احسان راضي

 ايسر محمد جماد
معرفة طلبة قسم الثروة الحيوانية مرحلة الرابعة نحو بعض امراض الدواجن 

 وكيفية الوقاية منها
 د. سعد عبيد

 كريم نصيفمحمد 
اتجاهات طلبة قسم المحاصيل المحاصيل المرحلة الرابعة نحو استخدام مواقع 

 التواصل االجتماعي
 احسان راضي

 ستار جاسم
معرفة طلبة قسم المكننة الزراعية المرحلة الثالثة باآلالت وتهيئة واعداد التربة 

 للزراعة وعالقتها ببعض العوامل
 د. سعد عبيد


