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 المشرف الطالب اسم البحث ت 

دافعية طلبة قسم االرشاد ونقل التقانات  -1
الزراعية /المرحلة الرابعة نحو اكمال 

 الدراسات العليا

ورود عباس 
 محمد

د.بيان عبد الجبار 
 رضا

االسباب التي تؤدي الى انتشار ظاهرة  -2
التدخين لطلبة قسم المحاصيل الحقلية 

 المرحلة الرابعة./

هاجر عبد 
عبد الرحمن 
 الهادي

د.اشواق عبد 
 الرزاق ناجي

اسباب تدني المستوى التعليمي لطلبة قسم  -3
االرشاد ونقل التقانات الزراعية /المرحلة 

 الثانية وعالقتها ببعض العوامل .

استبرق عبد 
 احمدالجليل 

عبد  د. أشواق
 الرزاق ناجي

 قسم مكافحة التصحر لالشراف حاجة طلبة -4
 التربوي وعالقتها ببعض العوامل

حوراء عبد 
 فرج الحميد

 عبد اللطيف د. مثال

 

االثار التعليمية لطلبة قسم التصحر /المرحلة  -5
 الرابعة الستخدام االنترنيت .

 رشيد هبه
 مجيد

 اللطيف عبد مثال.د

لطلبة قسم االرشاد ونقل  القلق االمتحاني -6
 التقانات الزراعية /المرحلة الثالثة

دعاء سامي 
 جاسم

 اللطيف عبد مثال.د

اتجاهات طلبة المرحلة الرابعة الرابعة /قسم  -7
البستنة وهندسة الحدائق نحو العمل ازراعي 

 بعد التخرج .

ابراهيم اياد 
 سلمان

 د.رعد مسلم

زراعية رضا طلبة قسم المكننة واالالت ال -8
 المرحلة الرابعة للجانب العلمي ./

ابراهيم عبد 
 السالم

 د.رعد مسلم

المشكالت التي تواجه طلبة الدراسات العليا  -9
 في كلية الزراعة

سرور سالم 
 يوسف

 د.نادية كاظم

 زبيدة سعود الرضا الوظيفي في تحليل وتصميم العمل . -10
 عبد العزيز

 د.نادية كاظم

المرحلة الرابعة/ قسم البستنة اتجاهات طلبة  -11
نحو مادة هندسة وتصميم الحدائق وعالقتها 

 ببعض عوامل المستقلة

سدرة عبد 
 محمد القادر

 د.نادية كاظم

اتجاهات طلبة قسم االقتصاد الزراعي  -12
المرحلة الرابعة نحو ارتداء الزي الموحد /

 وعالقتها ببعض العوامل .

سارة اسماعيل 
 ابراهيم

 علوانمها فاضل 

 مها فاضل علوانعبد شهد ثامر اتجاهات طالبات قسم الصناعات وعلوم  -13
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االغذية / المرحلة الرابعة نحو العمل 
االرشادي مع المرأة الريفية بعد التخرج 

 وعالقتها ببعض العوامل .

 الهادي

استفادة طلبة قسم االرشاد ونقل التقانات  -14
ريب الزراعية / المرحلة الرابعة من التد

 الصيفي وعالقتها ببعض العوامل .

شهد عمران 
 احمد

 مها فاضل علوان

استفادة طلبة قسم االرشاد ونقل التقانات  -15
الزراعية / المرحلة الثالثة من الجزء العملي 
للمواد التخصصية وعالقتها ببعض العوامل 

. 

علي احسان 
 محمد

 مها فاضل علوان

العاملين في قسم الرضا الوظيفي للموظفين  -16
االقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة 

 وعالقته ببعض العوامل

عبد احمد علي 
 هللا

 جمانة قيس توفيق
 

17- 

 
 

اتجاهات طالبات قسم االرشاد ونقل التقانات 
الزراعية / المرحلة الرابعة نحو العمل مع 
 المراءة الريفية وعالقتها ببعض العوامل .

 غفران جليل
 ياسين
 
 

 جمانة قيس توفيق
 

اتجاهات طلبة قسم االرشاد ونقل التقانات  -18
الزراعية /المرحلة الرابعة نحو االتصال 

بمواقع التواصل االجتماعي وعالقتها ببعض 
 العوامل

 هدى علي
 محمد

 جمانة قيس توفيق

اتجاهات طلبة قسم المكائن واآلالت الزراعية  -19
وعالقتها المرحلة الرابعة نحو التدريب /

 ببعض العوامل

 حارث حسين
 سلمان

 جمانة قيس توفيق

الوقاية / المرحلة الرابعة اتجاهات طلبة قسم  -20
وقاية النبات بعد نحو العمل في مجال 

 . التخرج وعالقته ببعض العوامل

 مروة حمزة
 مضلوم

 نور جواد

اتجاهات طلبة قسم االرشاد ونقل التقانات  -21
لرابعة نحو العمل في الزراعية / المرحلة ا

 الريف بعد التخرج وعالقتها ببعض العوامل.

نور الهدى 
 جاسم رياض

 نور جواد

المشكالت التي تواجه طلبة المرحلة الرابعه  -22
قسم االرشاد ونقل التقانات الزراعية اثناء  /

 الدراسة

 اسماء عادل
 حطوط

 سناء ثابت
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اتجاهات طلبة قسم االرشاد ونقل التقانات  -23
الزراعية / المرحلة الرابعة نحو اساليب 

التدريس من قبل استاذ العملي لمادة نظريات 
 التغيير االجتماعي وعالقتها ببعض العوامل

 راوند محمد
 فاضل

 سناء ثابت

دافعية االنجاز لطلبة قسم االرشاد ونقل  -24
التقانات الزراعية /المرحلة الثالثة وعالقتها 

 ببعض العوامل .

 فاتن عادل
 اكوش

 سناء ثابت

تنظيم الوقت ورفع مستوى التحصيل  -25
 الدراسي لدى طلبة قسم االرشاد الزراعي .

 علياء خيري
 كريم

 سناء ثابت

دور استخدام االنترنيت في التحصيل  -26
الدراسي لدى طلبة قسم االرشاد ونقل 
التقانات الزراعية / المرحلة الرابعة 

 وعالقتها ببعض العوامل .

 سعيدميعاد 
 اسماعيل

 سناء ثابت

دافعية طلبة قسم االرشاد ونقل التقانات  -27
 الزراعية / المرحلة االولى نحو التخصص.

 احمد قاسم
 محمد

 د.علي لطيف

دور الدروس العملية في تنمية مهارات طلبة  -28
المرحلة الرابعة / قسم االرشاد ونقل التقانات 

 الزراعية وعالقته ببعض العوامل .

 طارقمحمد 
 ناجي

 د. علي لطيف

اتجاهات طلبة قسم االرشاد ونقل التقانات  -29
الزراعية / المرحلة االولى نحو العمل في 
 الريف او الزراعة وعالقتها ببعض العوامل.

 ناطق مؤيد
 احمد

 د.علي لطيف

معرفة طلبة قسم االنتاج الحيواني /المرحلة  -30
الثالثة بإدارة المفاقس وعالقتها ببعض 

 عوامل .ال

حمزة كريم 
 زيدان

 محمود احمد

الرضا الوظيفي للعاملين في شعبة زراعة  -31
 الطارمية وعالقته ببعض العوامل .

 حارث شريف
 علي

 محمود احمد

دور االرشاد التربوي والنفسي في تعديل  -32
سلوك طلبة المرحلة االولى / قسم االراد 

 ونقل التقانات الزراعية .

 حسن عباس
 اجود

 محمود احمد

33- 

 
 
 

اتجاهات طلبة المرحلة الرابعة /قسم مكافحة 
التصحر نحول العمل في مجال مكافحة 

 التصحر وعالقتها ببعض العوامل .
 

مصطفى 
 احمد محمود

 
 
 

 محمود احمد
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اتجاهات طلبة المرحلة الرابعة / قسم البستنة  -34
وهندسة الحدائق نحو ممارسة الدروس 

الحقول التابعة لها وعالقتها العملية في 
 ببعض العوامل .

عبد الهادي 
 جالل عواد

 احسان راضي

دافعة طلبة المرحلة الرابعة / قسم االرشاد  -35
ونقل التقانات الزراعية نحو أجراء بحوث 

 التخرج وعالقتها ببعض العوامل

 عماد غالب
 جبار

 احسان راضي

التصحر المشكالت التي يأتي منها طلبة قسم  -36
المرحلة الرابعة نحو أجراء بحوث التخرج /

 وعالقتها ببعض العوامل

مهند عباس 
 عبد

 احسان راضي

اتجاهات طالبات المرحلة الرابعة / قسم  -37
 البستنة تحو العمل المهني بعد التخرج .

مهند عبد 
 خزعل الرحيم

 احسان راضي

المشكالت التي تواجه العاملين في الشركة  -38
العامة لخدمات الثروة الحيوانية / الصويرة 

 . لألعالففي مجال تجهيز مربي الدواجن 

 جهاد سالمة 
 وثيج

 احمد ثويني

المشكالت التي تواجه العاملين في مديرية  -39
زراعة بغداد/ التجهيزات الزراعية في مجال 

 تجهيز الحنطة بالحبوب .

س جبار ادري
 كاظم

 احمد ثويني

الحاجات التدريبية للموظفين الزراعيين في   -40
قضاء بعقوبة في مجال الخضروات المحمية 

 وعالقتها ببعض العوامل.

 محمد حبيب
 احمد

 احمد ثويني

اراء العاملين في الهيئة العامة لإلرشاد  -41
والتعاون الزراع حول المشاكل التي يعانون 

 التخطيط االرشادي.منها في مجال 

محمد هشام 
 توفيق

 احمد ثويني


