قائمة بعناوين البحوث المنجزة لعام 7102
 -1برنامج ممترح للتمكٌن النفسً للمرأة المٌادٌة فً الدولة العرالٌة (بحث نظري)
 -2مشكالت التدرٌسٌات فً جامعة بغداد .
 -3معولات وصول المرأة الى الموالع المٌادٌة فً الوسط الجامعً.
 -4االبعاد االجتماعٌة لزٌادة اعداد االناث فً كلٌات الطب – دراسة مٌدانٌة.
 -5لضاٌا المرأة فً الفضائٌات العرالٌة – دراسة تحلٌلٌة لبرنامج (ونطمت شهرزاد)
انموذجا ( مشترن مع د .مؤٌد عبد الجبار)
 -6اخاللٌات مهنة الصحافة واالعالم – اساءة لصورة المرأة العرالٌة فً صحٌفة
الشرق االوسط انموذجا ( مشترن مع د .مؤٌد عبد الجبار)
 -7معالجة نظرٌات المجتمع المدنً لمضاٌا فً العراق بعد عام 2003م
 -8الوضع السٌاسً للمراة العرالٌة فً اطار الكوتا بعد عام 2003م
 -9دور المرأة فً عملٌة البناء الدٌممراطً فً العراق بعد عام 2003م
 -10دور االحزاب السٌاسٌة فً العراق فً التمكٌن السٌاسً للمرأة العرالٌة بعد
عام 2003م
 -11دور االمم المتحدة فً الحفاظ على حموق المراة
 -12لضاٌا المرأة فً ظل الئحة حموق االنسان
 -13الدور السٌاسً للمرأة فً العراق بعد عام 2003م
 -14مبدأ التمٌٌز االٌجابً لصالح النساء ةتطبٌماته فً العراق.
 -15تمكٌن المرأة سٌاسٌا فً الدٌممراطٌات الناشئة (المرأة العرالٌة انموذجا).
 -16توظٌف االسالٌب االتصالٌة للعاللات العامة فً عمل المرأة البرلمانٌة,
 -17دور االعالم فً المشاركة السٌاسٌة للمرأة.
 -18وظائف االدارة العامة المحجوزة للمرأة – دراسة ممارنة.
 -19حموق وحرٌات المرأة فً ظل دستور جمهورٌة العراق لسنة .2005
العاللات الجندرٌة داخل ماٌسمى تنظٌم الدولة االسالمٌة فً العراق وبالد
-20
الشام.
 -21ادماج النوع االجتماعً ضمن المطاع االمنً فً العراق  :الفرص والتحدٌات
 -22االستجابة للعنف المبنً على النوع االجتماعً.
 -23الدور الرلابً للنساء فً مجلس النواب العرالً واثره فً مكافحة الفساد .
 -24دور المرأة فً االحزاب السٌاسٌة بعد .2003
 -25التعلٌم ودوره فً الحد من العنف ضد المرأة.
 -26دور المرأة فً العمل التطوعً.
 -27نحو نظام لغوي عربً متوازن فً المساواة بٌن الرجل والمرأة.

 -28دور المرأة فً تعزٌز الثمافة االسالمٌة لدى االبناء فً ظل تحدٌات الفكر
المتطرف
 -29تعلٌم المرأة فً الفكر التربوي العربً االسالمً.
 -30دور المرأة فً حماٌة ابنائها من االنحرافات السلوكٌة.
 -31المرأة العرالٌة بٌن العرف العشائري والشرٌعة االسالمٌة.
 -32المرأة فً منظور النمد النسوي.
 -33المرأة فً شعر الشاعرة العرالٌة سهام جبار.

.

الى  /رئاسة جامعة بغداد /قسم الشؤون العلمية
م  /الخطة البحثية للعام 7102

تحٌة طٌبة ...
نرفك لكم طٌا الخطة البحثٌة للعام  2017للسادة التدرٌسٌن فً المركز .
للتفضل باالطالع مع التمدٌر

أ.م.د .سهام مطشر الكعبي
مديرة المركز
نسخة منه إلى /////
وحدة الموارد البشرٌة  /مع االولٌات .
الحفظ العام .

