
 7102/8102للعام الدراسي  االجتماعبحوث التخرج/ قسم 

 المالحظات اسم المشرف الطلبة المشاركٌن اسم البحث ت

المكانة االجتماعٌة لكبار السن  .1
من جهة نظر الشباب/ دراسة 

 مٌدانٌة فً مدٌنة السماوة

 حنٌن علً عٌاش
 عمٌل مسٌر لزام

 غدٌر عبد الرحمن طاهر

  أ.م.د عدنان مطر ناصر

المؤسسة الدٌنٌة ودورها فً  .2
المجتمع / المرجعٌة الدٌنٌة فً 

 النجف االشرف نموذجا

  م.د ٌحٌى بالر ناجً احمد نجٌب مذبوب

جابٌة وتحلٌلها نالصحة اال .3
 المكانً فً محافظة المثنى

 دٌار هاتف عباس
 اٌمان شرٌف هادي
 حنٌن توفٌك هادي

  أ.د خلٌل ابراهٌم االعسم

فً المٌادة االدارٌة ودورها  انماط .4
مؤسسات المجتمع/ دراسة 
 مٌدانٌة فً جامعة المثنى

 اخالص غائب نعمة
 جعفر صادق ابراهٌم

  ظمأ.فاتن جواد كا

العوامل االجتماعٌة المؤثرة فً  .5
انحراف االحداث/دراسة 

سوسٌولوجٌة تحلٌلٌة فً محافظة 
 المثنى

  االعسم ابراهٌم خلٌل د.أ ندى فاضل صالح

العولمة وانعكاساتها على الشباب  .6
الجامعً/ دراسة مٌدانٌة 
 اجتماعٌة فً جامعة المثنى

 وسام ضعٌف سوادي
 علً محٌل

 علً دمحم زالم

  م.م اٌناس رزاق

 مطران سالمن ملو ة والتغٌر االجتماعًعمل المرأ .7
 صابرٌن اسماعٌل الوي

  أ.باسم دمحم مرهج

الحالة المعاشٌة للمرأة بعد  .8
الطالق/ دراسة مٌدانٌة فً 

 محافظة المثنى

 تبارن ٌحٌى
 آٌات فاضل

  م عدنان سمٌر دهٌرب

دور المٌم االسالمٌة فً التنظٌم  .9
 االجتماعً

 سجاد عواد فضالة
 احمد منشد شنان

  م.م سجاد بالر كاظم

 زهراء عدنان هادي الحجاب بٌن الدٌن والموضة .11
 عدنان كاظم اٌالف
 عدنان مهلهل سلوى

  ناصر مطر عدنان د.م.أ

تأخر سن الزواج لدى الشباب  .11
 الجامعً

 اٌناس عبد الكاظم رحٌم
 منال رٌكان وزن
 عمٌل جابر علً

  رزاق اٌناس م.م

حاد بٌن الشباب/ ظاهرة االل .12
 دراسة مٌدانٌة فً جامعة المثنى

 همسة سعدي حنتوش
 علً عبد العباس هالل

  م.م اركان ناهً موسى

مشاكل الشباب لدى الطلبة  .13
 فً مٌدانٌة دراسةالجامعٌٌن/ 

  المثنى جامعة
 

عسور حسن علٌاء  
نعطشا فاضل رمٌان  

 رواء فالح حبٌب

  أ.فاتن كاظم جواد

التنشئة االجتماعٌة وجنوح  .14
 االحداث

 حاكم تركً عمار
 علً خلٌف راشد

  م.م رباب راسم كاظم

  م.م ثرٌا علً جبار مرٌم عبد االمٌراثر الفمر على المستوى  .15



 اسماء ماجد والثمافً فً االسرةاالجتماعً 
 أزل هادي

أثر الجامعة فً تغٌٌر لٌم  .16
المجتمع/ دراسة مٌدانٌة فً 

 جامعة المثنى

 مرٌم عباس ثامر
 بنٌن عدنان علً

  موسى ناهً اركان م.م

أثر االنترنٌت على االسرة  .17
 العرالٌة/ دراسة مٌدانٌة فً مدٌنة

 السماوة

 ضرغام ٌحٌى عبد الكاظم
 علً اٌاد حمٌد

 حسٌن علً عبد الرزاق

  م عدنان سمٌر دهٌرب

المناطك العشوائٌة واثارها  .18
 مدٌنة فً مٌدانٌة دراسةاالمنٌة / 

 السماوة

 احمد هاشم لفته
 علً رسول دمحم

  م.م احمد حامد البركً

 مٌدانٌة دراسةظاهرة التسول/  .19
 السماوة مدٌنة فًاالجتماعٌة 

 عٌسى عجل خلٌوي
 صالح صتات حفاز
 عدنان مالح ناهً

  م.م اركان ناهً موسى

 فاطمة جبار  حموق المرأة فً االسالم 21
 شعٌوط كفاء

 ابتهال  دمحم

  م.م ثرٌا علً

التغٌٌر الثمافً والرمزي لمراسٌم  21
 الزواج فً االسرة

 دمحم شهٌد
 مصطفى حمادي

 سارة مالن

  عدنان مطر ناصر أ.م.د

دور التنشئة االجتماعً فً الحد  22
 من السلون االجرامً 

 امٌر هاشم
 علً سفاح

أ.م.د جلٌل ابراهٌم عبد 
 الجبار

 

العنف االسري فً محافظة  23
 المثنى

  م.م احمد حامد زٌنب كرٌم

 كرار لابل مشاكل االرهاب داخل العراق 24
 احمد صالح

  م.م احمد حامد

 صادق فٌصل  فً مدٌنة السماوةالفمر  25
 دمحم طاٌن

 دمحم فاضل منشد

  م باسم دمحم مرهج

  م.م رباب راسم كاظم مرتضى دنٌف االنترنٌت واثاره على الشباب 26

االندماج االجتماعً للمهاجرٌن  27
 فً الوسط الحضاري

 حسٌن فٌصل
 طعمة كرٌم

  أ.م.د عدنان مطر ناصر

والع اثر العوامل االجتماعٌة فً  28
 الجرٌمة

   نجالء مندٌل

الصراع بٌن العرف والمانون/  29
الثأر نموذجا / دراسة 

سوسٌولوجٌة فً والع مجتمع 
 المثنى

   هبى علً حسٌن

جرائم المخدرت فً محافظة  31
 المثنى 

 اشجان دمحم
 زهراء علً

  م.م زمن خضٌر

الزواج المبكر واثاره على  31
 المجتمع

  ناصر مطر عدنان د.م.أ ممدس علً

 


