
 0202الخطة البحثية لمركز دراسات المرأة للعام  

 

 اسم البحث اسم التدريسي ت

 

1 
 

 أ.م.د. سهام مطشر)مدٌرة المركز(
 سٌكولوجٌة اتخاذ المرار لدى المرأة. 
 الهجرة النفسٌة لدى النساء .. اطار مفاهٌمً 

العنف المبنً على النوع االجتماعً .. المفهوم 
 واالثار

 
 

2 

 
 

 اسماء جمٌل رشٌدأ.م.د. 

مشاركة المرأة العرالٌة فً الحران الشعبً .. 
 دراسة مٌدانٌة

 العنف الجنسً المرتبط بالنزاع فً العراق 
 –ادماج النوع االجتماعً فً الجامعات العرالٌة 

 دراسة تحلٌلٌة فً جامعة بغداد

 
 

3 

 
 

 أ.م.د. عبٌر نجم عبد هللا

طالبات التنمر االجتماعً وااللكترونً لدى 
 المرحلة االعدادٌة وسبل الولاٌةوالمعالجة

دور المرأة فً تعزٌز التعاٌش السلمً والمجتمعً 
 العراق انموذجا   –فً المرحلة الراهنة 

التطرف العنٌف لدى المعنفات المفهوم والٌات 
 التأهٌل والمعالجة 

 
 
 

4 

 
 
 

 أ.م.د. عذراء اسماعٌل زٌدان

الرسومات  الدالالت االجتماعٌة والفنٌة فً
 -الجدارٌة للمرأة العرالٌة فً الحران الشعبً  

 دراسة تحلٌلٌة
التعبٌر الفنً فً تشخٌص االضطرابات السلوكٌة 

 لدى طالبات المرحلة االبتدائٌة 
 ) دراسة تطبٌمٌة (

 االمومة وتحدٌات التربٌة فً الوضع الراهن

 
 

5 

 
 

 أ.م.د. مٌسون علً عبد الهادي

الوسائل المانونٌة لتنظٌم عمل الماصرات وفما  
 للمانون الدولً والداخلً 

دور االدارة العامة فً مكافحة االتجار بالنساء فً 
 العراق

الحماٌة المانونٌة للناجٌات من العنف الجنسً 
 المتصل بالنزاعات المسلحة

 

6 
 

 م.د سحر طارق 
 والع المرأة الرٌفٌة فً العراق وسبل تمكٌنها

 التمكٌن السٌاسً للمرأة العربٌة : العرالٌة انموذجا  
 دور المرأة العاملة فً اتخاذ المرار داخل االسرة



 

 

 

 
 

7 

 
 

 م.د. رٌم خمٌس مهدي

 دراسة فً مفهوم الالجنسٌة لدى البالغٌن 
الالاستمتاع االجتماعً وعاللته بنمط  الشخصٌة )أ( 
 وبعض المتغٌرات الدٌموغرافٌة لدى اساتذة الجامعة 
 اضطرابات الشخصٌة لدى اإلناث )دراسة نظرٌة (
للك العمر وعاللته بنوعٌة الحٌاة وبٌعد العٌصابٌة 

 لدى مراجعات عٌادات التجمٌل فً بغداد

/ طالبة دكتوراه ة بٌن التراث والمعاصرةحماٌة المرأ م. شٌماء ماجد كاظم 8
 متفرغة جزئٌا

 

9 
 

 م.م سنان صالح رشٌد
دور الموانٌن الدولٌة لحموق االنسان فً حماٌة 

 حموق المرأة
 النظرٌة النسوٌة فً العاللات الدولٌة

 1325المرأة واالمن والسالم : لراءة فً المرار 

 
 

11 

 
 

 م.م. هبه عبد المحسن عبد الكرٌم

 المخاطر االجتماعٌة لالبتزاز االلكترونً للفتٌات
المشكالت التً تواجه المرأة العاملة فً المراكز 
التجارٌة دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة بغداد /جانب 

 الكرخ
 العمم وانعكاساته على العاللة الزوجٌة

 

 


