
 ١

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
م    .١ عض الق ة  صالح  سحر سعيد  معهد أعداد المعلمات -ألول ات الصف الاالتارخ االسالمي لطلمنهج برنامج مقترح لتنم

  فرحان
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت تارخ
ع العام في مائتين الجأثر القرا   .٢ ةامالء دة هرة والصامتة في تحصيل طالب الصف الرا ان  حميد قاسم  اللغة الكرد غض

  المالكي
  ماجستير
رد   ٢٠٠٤  .ت 

ح االخطاء الفور    .٣ ي تصح ة لد  أثر اسلو ات والمؤجل في تحصيل مادة القراءة الكرد   ماجستير  حميد صدام محمد   طال
رد     .ت 

ة   .٤ تاب طرائ تدرس اللغة الكرد م  ةمن وجهة نظر التدرسييين والطل تقو ة التر ل ة    ماجستير  علي سرور عبد الكرم  ابن رشد -ة في قسم اللغة الكرد
رد   ٢٠٠٣  .ت 

ع في مادة    .٥ ات الصف الرا ة في تحصيل طال ة أثر النشاطات الالصف ةالتر امل  االسالم   ماجستير  عدا شناوة انعام 
  ٢٠٠٧  .ت قرآن

م وزماير وميرل تنسون في اكتسالي يتأثر استراتيج   .٦ ات الصف الثاني المتوس ب المفاه ةواالحتفا بها لد طال ة االسالم صل  في التر توراه  فهد ند ف   د
  ٢٠٠٥  .ت. قرآن

ة في األردن   .٧ ة للمرحلة الثانو ة االسالم م منهج التر قه بناء انموذج لتقو توراه  حيى البداينة  وتطب   ٢٠٠٤  د
ة معينة ل    .٨ ةأثر استخدام اساليب تدرس ات اللغو ة لتغلب على الصعو عاب النصوص العلم ا في است ة الدراسات العل م  التي يواجهها طل توراه  حسن  انتصار ابراه   د

ليز    ٢٠٠٣  .ت ان
ة    .٩ ة في تحصيل مادة الثقافة االسالم ات القبل م احمد  لد طالب األردنواالحتفا أثر استراتيج توراه  حسن  ابراه   د

  ٢٠٠٣  .ت قرآن
ــة    .١٠ ات الفعالــة وغيــر الفعال ن العالقــة بــين االســتراتيج ــة الجامعــلتــدو عاب  الدارســينة المالحظــات وتحصــيل طل ــة فــي مــادة االســت ليز للغــة االن

  ماجستير  وردة علي محمد  القرائي
ليز    ٢٠٠٣  .ت ان

ات  بناء برنامج لمادة أدب األطفال في معاهد اعداد المعلمين   .١١ توراه  هاد  شهلة حسن  تدرس المادةوالمعلمات في ضوء صعو   ٢٠٠٤  د
ة   .١٢ ات التر ل ة  م مناهج االعداد المهني لطل ل من العراق واالردن تقو ة مقارنة -في  توراه  مهد محمد علي حبيب  دراسة تحليل   ٢٠٠٤  د



 ٢

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة    .١٣ ة للمرحلة الثانو ة االسالم م منهج التر مي في األردن –بناء أنموذج لتقو قه الفرع االكاد توراه  حيى مرحيل عبد الله   وتطب   د

  ٢٠٠٤  .ت عامة
ة   .١٤ ة في اللغة الكرد ل والمضمون  – الكلمة المر ة من حيث الش ة الجنو توراه  أحمد نازنين جالل  اللهجة الكرمانج   د

رد   ٢٠٠٤  .ت 
ة   .١٥ ات الترو ة في الجمهورة بناء منهج للتقن ات التر ة لكل ة االسالم ة في ضوء األصالة والمعاصرة في التر من عمر علي حسن   ال

  المطر 
توراه    د
  ٢٠٠٣  .ت قرآن

ة   .١٦ ة في المرحلة االعداد ة االسالم م تدرس التر ره تقو ناء برنامج لتطو توراه  ضاحي ساهرة عبد الله  و   د
  ٢٠٠٣  .ت قرآن

ة   .١٧ ة االسالم ة اقسا بناء برنامج لمادة طرائ تدرس فرع التر ة في ضـوء حاجـات المدرسـين لطل ة االسالم م طرائ تدرس القرآن الكرم والتر
توراه  احسان عمر محمد  إليها   د

  ٢٠٠٤  .ت قرآن
ات الصف الخامساستخدام أثر    .١٨ ة في تحصيل طال م ات التعل ة التقن ة االسالم اظم نغم محمود  االعداد في مادة التر   ماجستير  عبد 

  ٢٠٠٤  .ت قرآن
وسيلة أثر ا   .١٩ ة على علتستعمال االمثال  ة في م ليزةتحصيل الطل اللغة االن مان رشيد  التلف  ك ا   ماجستير  علي ب

ليز    ٢٠٠٤  .ت ان
ة    .٢٠ ة)  في اللغة الكرد مات ( ة–مورف   ماجستير  غربمحمد دلشاد   اللهجة الجنو

رد   ٢٠٠٤  .ت 
اشرة في    .٢١ عمادة اللغة الكردتحصيل اثر الطرقة الم   ماجستير  العزاو  رعد نهادشجن   العام ة لد الصف الرا

رد   ٢٠٠٤   .ت 
ات صول الدين االسالمي لمادة أبرنامج بناء    .٢٢ ل ة  ة في العراقلطل اتهم في المادة التر ال  في ضوء مستو توراه  عمر محمود محمد اق   د

  ٢٠٠٤  .ت قرآن



 ٣

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ات الصف    .٢٣ ة في تحصيل طال ة لغير الناطقاتاثر ثالثة اساليب عالج ع العام في مادة اللغة الكرد ه الرا توراه  عبيد نصر وثر جاسم  بها واالحتفا    د

رد   ٢٠٠٣  .ت 
ع العام    .٢٤ ات الصف الرا ة في تحصيل طال ه فأثر ثالثة اساليب عالج عي شذ قاسم  ي مادة التارخواالحتفا  توراه  نفل الر   د

  ٢٠٠٣  .ت تارخ
تاب الت   .٢٥ م  ع االبتدائي من وجهة نظر مشرفي المادة ومعلميهاتقو ة للصف الرا ة االسالم اء عاكف   ر جيهان ض

  الصالحي
  ماجستير
  ٢٠٠٣  .ت قرآن

ن من التحصيل   .٢٦ ة للتعلم من أجل التم ة المرحلة المتوسطة أثر اساليب العالج ة لد طل ة اإلسالم ناجي  عادلة علي  واإلتجاه نحو مادة التر
  السعدون 

توراه   د
  ٢٠٠٣  .ت قرآن

مي في االردن   .٢٧ ليزة للفرع االكاد ة العامة في اللغة االن م امتحان الثانو عبد ره عطا الله   تقو
  الرعود

توراه   د
ليز    ٢٠٠٣  .ت ان

ص موضوعات األدب العري والنصوص في التذوق األدبي    .٢٨ ع العامأثر تلخ       محمد منصور جاسم  تنصيب/ واالداء التعبير لد طالب الصف الرا
ة   .٢٩ ع االعداد أثر طرقتي العرض اللفظي والصور في اكتساب مفردات اللغة الكرد   ماجستير  عبد المهد جواد نعمة  لد طالب الصف الرا

رد   ٢٠٠٥  .ت 
ة   .٣٠ اء اللغة الكرد استخدام الحاسوب في تحصيل مادة ألف  ه لد طالب معه أثر التعلم المبرمج    ماجستير  فاضل عبد االله حميد  د اعداد المعلمينواالحتفا 

رد   ٢٠٠٤  .ت 
ة أثر طرقة االستقصاء في تحصيل قواعد اللغة    .٣١ ات الصف الخامس األدبيالعر ه لد طال جاسم  سر خلف  واالحتفا 

  الكناني
  ماجستير

  ٢٠٠٣  .ت عري
اس مقرو    .٣٢ ا من المرحلةتب ة ئق ة القراءة للصفوف الثالثة العل فاء حميد  في العراق االبتدائ توراه  حسن جاسم ه   د

  ٢٠٠٤  .ت عري
ع العام اثر التقارر القصيرة عند تدرس األدب والنصوص في االداء التعبير    .٣٣   ماجستير  توفي انور تقي  لطالب الصف الرا

  ٢٠٠٣  .ت عري



 ٤

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ع االعد   .٣٤ ات الصف الرا ة في تحصيل طال م ة التعل ةاثر استعمال الحقي ة االسالم   ماجستير  ثمينة مهد محمود  اد في مادة التر

  ٢٠٠٥  .ت قرآن
ة   .٣٥ ع ة الطب نصيف جاسم علي   اثر استخدام الملخصات العامة في تحصيل طالب الصف الخامس االدبي في مادة الجغراف

  القرغولي شالل
  ماجستير

ة   ٢٠٠٤  .ت جغراف
ة في الت   .٣٦ ع العام في مادة القرآن الكرمأثر القصص القرآني واألمثال القرآن ات الصف الرا جاسم ابتسام موسى   (تفسيرة وتالوة) حصيل العاجل واآلجل لد طال

  الساعد عنيد
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت قرآن
يلر في    .٣٧ ة معاهد المعلمين التفضيل أثر أستعمال خطة   حميد مهد راضي  في مادة التارخوالمعلمات المعرفي لد طل

صر    ال
تو    راهد

  ٢٠٠٧  .ت تارخ
ة الصف الخامس األدبيالتعبير أثر المطارحات الشعرة في األداء    .٣٨ اظم  لد طل  حيدر زامل 

  الموسو 
  ماجستير

  ٢٠٠٣  .ت عري
ة    .٣٩ ة الشفه م االسئلة الصف ة لمدرسي تقو ة االسالم   ماجستير  لراو علي فهد على ا  في المرحلة المتوس في ضوء تصنيف بلومومدرساتها مادة التر

  ٢٠٠٣  .ت قرآن
ير الناقد تحصيل الي التعلم التعاوني والتقادير القصيرة في يتاثر استخدام استراتيج   .٤٠ ة التف ات وتنم ةلديهن طال ح  في مادة الجغراف حسن  السم 

  الكعبي
توراه   د

ة   ٢٠٠٥  .ت جغراف
ة   .٤١ ايناس عبد المجيد   وجود في الحافظة)(السيد غير م المجيد في اعراب القرآن المجيد دراسة صرف

    ماجستير  لطيف
ة فأثر طرائ   .٤٢ ة االسالم ة في مادة التر  تمام لطيف حمد  التراث االسالمي في تحصيل طالب المرحلة الثانو

  القرشي
  ماجستير
  ٢٠٠٥  .ت قرآن

لي   .٤٣ في لمعلمي للغة االن توراه  فاخر محي محمود  زةالعالقة بين برامج التدرب في أثناء الخدمة واألداء الوظ   د
ليز    ٢٠٠٥  .ت ان



 ٥

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة   .٤٤ ة االسالم ات الصف الثاني المتوس في مادة التر ي الترغيب والترهيب في تحصيل طال طاهر  ايناس عبد حسن  أثر أسلو

  الساعد
  ماجستير
  ٢٠٠٥  .ت قرأن

ة في العراق ف بناء برنامج لمادة أصول الدين   .٤٥ ات التر ل ة  اتهم في المادةاإلسالمي لطل ال  ي ضوء مستو عمر محمود  محمد اق
  آل عمر

توراه   د
  ٢٠٠٤  .ت قرآن 

ة االولى/ معاهد الفنون الجميلة   .٤٦ ة لطل ة في مادة اللغة العر م زامل  عبد الله سار   بناء وحدات تعل
  المالكي

  ماجستير
  ٢٠٠٥  .ت عري

ة في معاهد الفنون ال   .٤٧ ة والنفس م المناهج الترو جراد يوسف علي   جميلة في العراقتقو
  العبود

  ماجستير
  ٢٠٠٦  .ت عامة

ة في األردن يلمدرستدربي بناء برنامج    .٤٨ ة ومدرساتها في المرحلة الثانو م   في ضوء حاجاتهم من طرائ التدرس اللغة العر أحمد محمد ابراه
ش   درو

توراه   د
  ٢٠٠٤  .ت عري

أسلوب تدر   .٤٩ عاب االصفائي  ليزةأثر االست ر مهارات متعلمي اللغة االن ة س في تطو حسن السيد  برهم أحمد  العرب في المرحلة الجامع
  العلقماو 

توراه   د
ليز    ٢٠٠٥  .ت ان

ة في العراق   .٥٠ ليزة في المدارس االبتدائ ة لمعلمي اللغة االن م ات التعل يبد و شاكر محم  الكفا   ماجستير  ع
ليز    ٢٠٠٦  .ت ان

ة في االداء التعبير أثر تحليل الن   .٥١  رم خضر فارس  لد طالب الصف الخامس األدبي صوص القرآن
  المسعود

  ماجستير
  ٢٠٠٦  .ت عري

ع العام في مادة األدب والنصوص   .٥٢  عدنان عبد الكرم  أثر أسلوب التعلم التعاوني في تحصيل طالب الصف الرا
  محمود العزاو 

  ماجستير
  ٢٠٠٣  .ت عري

ا هيأثر انموذجي    .٥٣ ات الصف الخامس األدبي واالحتفا بهاتوميرل و لداتا ة لد طال الغ م ال  انتصار عبد الحمزة  ينسون في اكتساب المفاه
  اطع الجنابي

توراه   د
  ٢٠٠٣  .ت عري



 ٦

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ةأثر    .٥٤ ة االسالم ات الصف الخامس االعداد في مادة التر  انتصار حامد عبيد  أسلوب تحليل النص في تحصيل طال

  العبود
  ماجستير
  ٢٠٠٣  .ت قرآن

ة واست   .٥٥ م العلم م في اكتساب المفاه م ودورة التعل   ماجستير  زنب حمزة راجي  ائها في مادة العلوم لد تلميذات الصف الخامس االبتدائيقأثر استخدام خرائ المفاه
.ت   ٢٠٠٣  مناهج و

ة اداء االقسام    .٥٦ غداد فاعل ة غير الناطقين بلغة افي جامعة  توراه  السند ناز بدرخان  لدراسةللطل   د
رد   ٢٠٠٣  .ت 

عاب أثر الكلمات ذات المعنى المتعدد    .٥٧ ة العراقيينالقرائي على االست ة للطل ليزة لغة أجنب م  متعلمي اللغة االن س يونس ابراه   ماجستير  بني و
ليز    ٢٠٠٤  .ت ان

ات ال   .٥٨ ل ة  مي ومختبر اللغة في تحصيل طل قائهاأثر الشعر التعل ام التالوة واست ة في مادة أح  عمر مجيد عبد صالح  تر
  العاني

توراه   د
  ٢٠٠٤  .ت قرآن

ة   .٥٩ ة للصفوف الثالثة األخيرة من المرحلة االبتدائ ة االسالم تب التر م  توراه  الشجير  وليد احمد عبد  تقو   د
  ٢٠٠٦  .ت قرآن

ة من وجهة نظر    .٦٠ تاب طرائ تدرس اللغة الكرد م  ة التدرسيين تقو ةوالطل ة في قسم اللغة الكرد ة التر   ماجستير  سرور عبد الكرم علي  ابن رشد -ل
رد   ٢٠٠٣  .ت 

ة من غير الناطقين بهما   .٦١ ة واللغة الكرد ع العام لمادة المطالعة في اللغة العر   / أثر طرقة االستجواب في تحصيل طالب الصف الرا
  -  -  ناط سعيد   )(السيد غير موجود في الحافظة

الغة لالمام علي (ع) وأثره في تحصيل طالب الصف الخامس األدبي   .٦٢ الغة والتطبي بنصوص مختارة من نهج ال تاب ال  حيدر محسن سلمان  أثر موضوعات 
لي   الشو

  ماجستير
  ٢٠٠٧  .ت عري

ات الب   .٦٣ ة وطلبتها نحو الواج ة في المرحلة اإلعداد التهااتجاهات مدرسي اللغة العر ة ومش ة يت   ماجستير  امران مجيد علي  في مادة قواعد اللغة العر
  ٢٠٠٤  .ت عري

ــــة   .٦٤ ـ ـــــات الصـــــف األول المتوســـــ فـــــي مـــــادة الجغراف ـــــة واالحتفـــــا بهـــــا لـــــد طال م الجغراف ــتعلم فـــــي اكتســـــاب المفـــــاه    أثـــــر اســـــتعمال فـــــرق الـــ
  ٢٠٠٦  ماجستير  هديل عبد الوهاب  (السيد غير موجود في الحافظة)



 ٧

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
غداد   .٦٥ ة في  ات معهد إعداد المعلمات في مادة الجغراف ير الناقد لد طال ة التف ات لألسئلة في تنم توراه  جميل رشيد تهوم   اثر استخدام ثالثة مستو   د

ة   ٢٠٠٤  .ت جغراف
ة السئلة    .٦٦ ة في معاهد اعداد المعلمين  تبدراسة تحليل   ماجستير  ليلى حسن خليف   والمعلمات الجغراف

ة   ٢٠٠٨  .ت جغراف
ات الصف األول المتوس في مادة التارخ واالتجاه نحو   .٦٧ ِة لطال م التارخ م في اكتساب المفاه  لهيب عبد الوهاب  المادة أثر استخدام دورة التعلم وخرائ المفاه

  مصطفى
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت تارخ
ات ؟؟؟؟    .٦٨ ة ؟؟؟؟ ؟؟؟ لد طال اس ة والس عمل( المتوس؟؟؟؟؟؟ للبرامج االدب مان اسماعيل عايز  )السيد ال    -  ماجستير  ا
غداد   .٦٩ ة في  م مادة الخ العري في المرحلة االبتدائ ات تعل   ماجستير  جاسم صادق حمود   صعو

  ٢٠٠٣  .ت عري
ة بين األصالة والمعاصرة   .٧٠ اسين حسين   أساليب تدرس التهذيب واالخالق االسالم محمد 

  البجار 
  ماجستير

  ٢٠٠٣  رآن.ت ق
ات معهد إعداد المعلمات أثر استخدام التحضير   .٧١ ة لد طال ة اإلسالم عد في التحصيل واالحتفا في مادة تارخ الحضارة العر حيدر خزعل نزال   القبلي وال

  الخزرجى
  ماجستير

  ٢٠٠٣  .ت تارخ
ة تدرس   .٧٢ ة دراسة في التدرس ا الروا توراه  وئام عبد الوهاب  المتعلمحول المنحدر مقابل التدرس  حول التدرس لمنحدرفي المرحلة الجامع   د

ليز    ٢٠٠٣  .ت ان
قه جبناء أنموذ   .٧٣ ة وتطب م المنهج الدراسي للغة العر رندة معين راجح   لتقو

  الماضي
توراه   د

  ٢٠٠٣  .ت عري
اس في تحصيل طالب الصف السادس االعداد في المدارس ال أثر   .٧٤ ة في مادة  اصول الفقه االسالميطرقتي االستقراء والق اسر خلف رشيد   دين

  الشجير 
  ماجستير
  ٢٠٠٣  .ت قرآن

ة   .٧٥ ليزة لغة أجنب ة متعلمي اإلن العر غته لد العراقيين الناطقين  حة سيف الدين   استقصاء  التسلسل الهرمي الكتساب زمن الفعل وص مد
مه   صالح الده

توراه   د
ليز    ٢٠٠٣  .ت ان



 ٨

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ةاثر نوعي    .٧٦ ة المرحلة االعداد ة في التحصيل القرائي والتذوق االدبي لد طل توراه  سعد علوان حسن  القراءة الجهرة واالستماع   د

  ٢٠٠٣  .ت عري
ة   .٧٧ ة اإلسالم ات الصف الثاني المتوس في مادة التر ة في تحصيل طال ة والمقال ارات الموضوع  رغد اسماعيل جواد  أثر االخت

  اظم
  ماجستير

  ٢٠٠٥  ت قرآن.
عابهم لها   .٧٨ ة في الطرق واست ات التر ل ة  لفتة جنان مزهر   اثر اسلوب العصف الذهني في تحصيل مادة اصول الدين االسالمي لد طل

  الجبور 
توراه   د

  ٢٠٠٥  .ت قرآن
ة في االردن في ضوء حاجا   .٧٩ ة ومدرساتها في المرحلة الثانو م   تهم من طرائ التدرسبناء برنامج تدربي لمدرسي اللغة العر أحمد محمد ابراه

ش   درو
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت عري
ة   .٨٠ ع العام في مادة قواعد اللغة العر ة للتدرس في تحصيل طالب الصف الرا ات قبل محسن مولود سلمان   اثر ثالث استراتيج

مي   النع
توراه   د

  ٢٠٠٦  .ت عري
اتها في التحصيل وتنم   .٨١ ةاثر نوع األسئلة ومستو ات المرحلة اإلعداد ير الناقد في مادة األدب والنصوص لد طال اس   ة التف تغرد فاضل ع

  الخزرجي
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت عري
ة   .٨٢ ة االسالم ممارسة معلمي التر الحافظة) عالقة الخبرة والجنس والتأهيل الترو    ٢٠٠٧  ماجستير  افتخار وهيب  (غير موجود 
م مهارات القراءة ال   .٨٣ غدادتقو   ماجستير  سلمان ساجدة داود  جهرة لد تالمذة الصف السادس االبتدائي في محافظة 

  ٢٠٠٥  .ت عري
ة واالحتفا بها لد طالب الصف   .٨٤ م الجغراف م في اكتساب المفاه إسماعيل حميد   األول المتوس أثر استعمال خرائ المفاه

عي   إسماعيل الر
  ماجستير

ة   ٢٠٠٨  .ت جغراف
عبناء م   .٨٥ عمل) نهج في الحديث النبو الشرف للصف الرا توراه  علي خضير  (السيد عاطل ال    -  د
ر  )غير موجود في حافظة السيد(   .٨٦   -  -  عائشة أبو 



 ٩

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة أنموذجاً    .٨٧ ة في المنهج اإلصالحي للسيد الشهيد محّمد محّمد صادق الصدر (قدس سرُه) جامعة الّصدر الدين مت ع  األساليب العلّم بد علي محمد ح

  العبيد
  ماجستير
  ٢٠٠٨  .ت قرآن

ة   .٨٨ اشرة في تحصيل مادة اللغة الكرد ه فايروس اثر استخدام الطرقة الم   -  -  شجن رعد نهاد  )(السيد 
ير االبداعي   .٨٩ ة التف ة في تنم فة  )غير موجود في حافظة السيد( اثر استعمال طرقتي االستقصاء والمناقشة الجماع توراه  منى خل   ٢٠٠٨  د
ة   .٩٠ ات المرحلة اإلعداد ير الناقد  لطال ة التف زنب عبد الحسين   اثر االستماع الناقد عند تدرس المطالعة في األداء التعبير وتنم

  حمدان الجميلي
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت عري
ةالمفاه الصف الخامس االبتدائي المجّسمة في اكتساب تلميذات اثر استعمال الخرائ الّصم والنماذج   .٩١ نجدت عبد الرؤوف عبد   م والمهارات الجغراف

  الرضا
توراه   د

ة   ٢٠٠٣  .ت جغراف
ع العام   .٩٢ ات الصف الرا قائها لـد طال ة واست م اإلسالم م عبيد   أثر استعمال نمطين من االستكشاف في اكتساب المفاه اظم سل وفاء 

  الزيد
توراه   د

  ٢٠٠٥  .ت قرآن
ا وفراير    .٩٣ ات معاهد إعداد المعلماتأثر نماذج هيلداتا قائها وانتقال أثر التعلم لد طال ة واست م قواعد اللغة العر اظم مناتي   ورجليوث في اكتساب مفاه زهور 

او    الغر
توراه   د

  ٢٠٠٧  .ت عري
ة للمرحلة المتوسطة   .٩٤ تب قواعد اللغة العر م تمرنات  م أزهار ح  في ضوء أهداف المنهاج ونواتج التّعلم تقو سين إبراه

  العامر 
  ماجستير

  ٢٠٠٦  .ت عري
م أداء مدير معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في المجالين اإلدار والفني   .٩٥ مصعب ماهر اسماعيل   بناء أنموذج لتقو

  الجعفر 
  ماجستير

ةادارة    ٢٠٠٤  ترو
اتخاذ القرار لد الموظفين في المدير    .٩٦ ة  المشار مي وعالقته  غداد المناخ التنظ ة في محافظة  )ات العامة للتر   ٢٠٠٧  ماجستير  تغرد رشيد  (غير موجود في السيد
ة الجامعة   .٩٧ ة لد طل قراط ة الد اس سمات الشخص اس   بناء مق حيدر جليل ع

ي   العن
  ماجستير

م اس وتقو   ٢٠٠٦  ق
م ادارة ال   .٩٨ ) جودةبناء برنامج تدربي لمدراء اقسام معاهد نف العراق في ضوء مفاه امل  (غير موجود في حافظة السيد   -  ماجستير  صالح 



 ١٠

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ه،   .٩٩ ات معهد إعداد المعلمات واالحتفا  ة في تحصيل طال ات قبل ة أثر استعمال ثالث إستراتيج ة اإلسالم اء عاكف   واتجاههن نحو مادة التر جهان ض

  الصالحي
توراه   د

  ٢٠٠٨  .ت قرآن
ة أقسام طرائ   .١٠٠ ة لطل ة في مادة (الحصيلة المعرف ة اإلسالم   ماجستير  عبد محمد حسن العزاو   )التالوة والحف تدرس القرآن الكرم والتر

  ٢٠٠٧  .ت قرآن
ات تدرس مادة    .١٠١ غداد من وجهة نظرصعو ة جامعة  ات التر ل م في  اس والتقو ة الق ازهار قاسم محمد امين   التدرسيين والطل

  العزاو 
  ماجستير

  ٢٠٠٦  عامة.ت 
ات اإلدارة الالزمة لمدير ومديرات معاهد المعلمين والمعلمات في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة   .١٠٢ ة   بناء أنموذج للكفا رعد خلف عط

  الجنابي
توراه   د

ة   ٢٠٠٨  أدارة ترو
ه   .١٠٣ غداد واالحتفا  ة جامعة  ة في تحصيل طل شير شاكر عبد مرزو   أثر ثالثة أساليب في تدرس السيرة النبو ك 

  الجنابي
توراه   د

  ٢٠٠٥  .ت قرآن
م   .١٠٤ ين عالجيين في أكتساب المفاه ات الصف األول المتوس أثر أسلو ة لد طال ي  الجغراف فاء عبد بدن الف   ماجستير  ه

ة   ٢٠٠٧  .ت جغراف
ة أقسام طرائ تدرس القرآن الكرم وا   .١٠٥ ر اإلسالمي في تحصيل طل ة برنامج عالجي لمادة الف ةفاعل ة اإلسالم اسر خلف رشيد علي   لتر

  الشجير 
توراه   د

  ٢٠٠٧  .ت قرآن
في   .١٠٦ ادائهم الوظ م العالي وعالقته  ادات االدارة في مؤسسات التعل ات العمل االدار لد الق توراه  سامي عبد الفتاح رؤوف  واقع اخالق   د

ة   ٢٠٠٧  ادارة ترو
قراط   .١٠٧ ة الد ة الشخص ات معاهد المعلماتاثر برنامج ارشاد لتنم ) ة لد طال   ٢٠٠٧  -  نجاح حاتم  (غير موجود في حافظة السيد
ة   .١٠٨ ة االسالم ع العام في مادة التر ات الصف الرا يلر في تحصيل طال   ماجستير  نغم علي حسين  أثر خطة 

  ٢٠٠٧  .ت قرآن
ليزة   .١٠٩ ة في اللغة اإلن ني في تحصيل الطل م التكو  رضا غانم داخل  أثر التقو

  الساعد
توراه   د

ليز    ٢٠٠٤  .ت ان



 ١١

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
م مناهج    .١١٠ ة في العراق المعلمين والمعلمات إعدادالمهني في معاهد  اإلعدادتقو توراه  داود عبد السالم صبر   من وجهة نظر المدرسين والطل   د

.ت   ٢٠٠٣  مناهج و 
قه   .١١١ ع العام وتطب ة في الصف الرا م منهج اللغة الكرد عيو  أوراس  بناء أنموذج لتقو هاشم 

  الجبور 
توراه   د
رد   ٢٠٠٤  .ت 

التها   .١١٢ ة ومش ات البيت ة وطلبتها نحو الواج ة في المرحلة اإلعداد ة اتجاهات مدرسي اللغة العر   ماجستير  امران مجيد علي  في مادة قواعد اللغة العر
  ٢٠٠٤  .ت عري

اقر  "انموذجًا" اساليب التدرس في مدرسة النجف االشرف (الطوسي)   .١١٣ اء  اس ض   ماجستير  م
  ٢٠٠٤  .ت قرآن

ــة المجـردة لـد تالميــذ الصـف الخــامس    .١١٤ ـة المحفوظـة , وفهــم المعـاني القرآن ـة فـي االســترجاع المرجـأ للنصــوص القرآن ح اثـر ثالثـة أســاليب تلم
توراه  حسام عبد الزهرة غافل  االبتدائي   د

  ٢٠٠٦  .ت قرآن
اس ف   .١١٥ ةاثر اختالف حجم العينة وطول المق س الشخص ومترة لمقاي أمل إسماعيل عايز   ي الخصائص الس

احي   الم
توراه   د

م اس وتقو   ٢٠٠٥  ق
ع العام   .١١٦ ات الصف الرا ة لد طال   ماجستير  رنا عبد علي زدان  أثر التعلم التنافسي في تحصيل مادة قواعد اللغة العر

  ٢٠٠٨  .ت قرآن
ة عند تدرس األدب والنصو    .١١٧ الغ عاثر الصور ال ات الصف الرا ة لد طال اظم  (فايروس مزعج جدًا) ص في تنم   -  -  انتصار 
ات الصف الخامس اإلعداد   .١١٨ اقر الصدر لد طال مي مقترح في أسلوب التفسير الموضوعي للسيد محمد  ة برنامج تعل اسمة هالل عبود   فاعل

عي   الر
توراه   د

  ٢٠٠٨  .ت قرآن
الت في تحصيل ةأثر طرق   .١١٩ ات معهد إعداد المعلمات حل المش ة لد طال   ماجستير  سعد سواد الساعد  قواعد اللغة العر

  ٢٠٠٨  .ت عري
ع العام في تفسير القرآن الكرم أثر ِإستعمال الحوار النَّبو    .١٢٠ ات الّصف الّرا ا علوان بدر الدفاعي  في تحصيل طال   ماجستير  دن

  ٢٠٠٧  .ت قرآن



 ١٢

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة ف   .١٢١ ير االستدالليأثر استعمال أساليب عالج ة التف ات الصف الثالث في معهد أعداد المعلماتلنحو مادة التارخ  واالتجاه ي تنم توراه  شائر مولود توفي  طال   د

  ٢٠٠٧  .ت تارخ
ة التي يواجهها مدرسو المرحلة المتوسطة في محافظة واس   .١٢٢ الت اإلدارة الصف اض عنبر   مش سالم غ

  الشراو 
  ماجستير

ة   ٢٠٠٨  ادارة ترو
ة لد المدارس التفسيرة الحديثة سيد قطب   .١٢٣ م   ماجستير  رائد عبد دراج  أنموذجاً  األساليب التعل

  ٢٠٠٦  .ت قرآن
الغة   .١٢٤ ات الصف الخامس األدبي في مادة ال ة الراجعة في تحصيل طال ح علي داود   أثر نوع التغذ إيناس فص

  العاني
  ماجستير

  ٢٠٠٣  .ت عري
ة في تحصيل تالمذة الصف الخامس اإلأثر استعمال الوسائ   .١٢٥ م ه واإلل التعل م أحمد   حتفا بهابتدائي لمادة القرآن الكرم تالوته ومعان صل إبراه ند ف

  المفرجي
  ماجستير
  ٢٠٠٧  .ت قرآن

ة.   .١٢٦ ة اإلسالم ات الصف الخامس اإلعداد في مادة التر ي عبد بتسام ا  أثر طرقتي االستكشاف الموجه والمناقشة في تحصيل طال ز
  الصاحب حسين

  ماجستير
  ٢٠٠٤  .ت قرآن

ع العام في مادة التارخ   .١٢٧ ات الصف الرا ة في تحصيل طال ار عبد الوهاب  أثر استعمال األسئلة المتشع س ج   ماجستير  بلق
  ٢٠٠٨  .ت تارخ

ة وعالقتها    .١٢٨ ة المالتوجهات الدافع ات التعلم لد طل ةر أستراتيج ي ـبد الله علشلير ع  حلة االعداد
  الزيد

  ماجستير
علم النفس 

  الترو 
٢٠٠٥  

ة في مادة الحديث الشرفأثر أسلوب قصص السُّ    .١٢٩ ات اإلسالم ة في تحصيل طالب اإلعداد   ماجستير  محمد صفاء جاسم  نة النبو
  ٢٠٠٦  .ت قرآن

ير االستداللي لد ط   .١٣٠ ة التف ة وفرق التعلم في تنم م ات معهد اعداد المعلمات في مادة التارخاثر استعمال المجمعات التعل حيدر خزعل نزال   ال
  الخزرجي

توراه   د
  ٢٠٠٧  .ت تارخ



 ١٣

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
في من وجهة نظر المدرسين   .١٣١ الرِّضا الوظ غداد وعالقتها  ات الّصناعة في محافظة  ادّة لمدير إعداد امل   القدرة الق جنان حاتم 

سي   الكب
  ماجستير

ة   ٢٠٠٧  ادارة ترو
ةطرقة حل ا   .١٣٢ ة االسالم الت في التحصيل واالتجاه نحو مادة التر توراه  انتصار حامد  (غير موجود في الحافظة) لمش   ٢٠٠٨  د
ع العام في مادة   .١٣٣ ات الصف الرا ي التقارر القصيرة والُملّخصات العامة في تحصيل طال ةا أثر أسلو ة اإلسالم م   لتر شر رعد إبراه

  خضير العبيد
  ماجستير
  ٢٠٠٧  آن.ت قر 

ة   .١٣٤ ة العراق ليزة في المدارس الثانو م االنموذج الشرافي ألداء مدرسي اللغة االن هالل عبد الرسول محمد   تقو
نَّو   علي 

  ماجستير
ليز    ٢٠٠٥  .ت ان

ار االنشاء   .١٣٥ مي  الخت ة: الجانب التعل ح الذاتي واعادة الكتا اس   التصح سالم حامد ع
مي   التم

توراه    د
ليز    ٢٠٠٥  .ت ان

ميسأثر انموذجي ميرل تين   .١٣٦ ه التعل ة واالتجاه نحو المادةيون وجانب م الجغراف عمل) C.D(لد طالب المرحلة المتوسطة  ن في اكتساب المفاه   -  -  عبد السالم عيده  ال 
ة   .١٣٧ اتهم السلو ة لتالميذ الصف السادس االبتدائي في تحصيلهم الدراسي واضطرا ة الوجدان اشور موسى الفت ع  اثر المشار

  الزهير 
  ماجستير

علم النفس 
  ٢٠٠٦  الترو 

عاثر استخدام القصة في    .١٣٨ ة  ة لد أطفال الراض ضتنم م الراض ثقه علي عبد الواحد   في منهج راض األطفال المفاه
اد   الع

  ماجستير
.ت   ٢٠٠٤  مناهج و

ات    .١٣٩ اء الوجداني لد طال ة الذ ةاثر برنامج ارشاد معرفي في تنم ) االعداد   ٢٠٠٨  ماجستير  منى هاد  (غير موجود في حافظة السيد
ــة    .١٤٠ يــر اإلبــداعي فــي مــادة األدب والنصــوص لــد طل ــة والتــذوق األدبــي والتف طرقــة التنقيــب الحــوار فــي حفــ النصــوص األدب أثــر التــدرس 

  الصف الخامس األدبي
ار راضي  أحمد ج

  العابد
توراه   د

  ٢٠٠٧  .ت عري
ةبناء بر    .١٤١ ة قسم اللغة الكرد قه نامج لمادة الصوت لد طل ة، وتطب ة والكرد ة بيـن اللغتين العر اظم حسين عنبر   في ضوء األلفا المشتر مسلم 

ساو    الع
توراه   د
رد   ٢٠٠٥  .ت 

ميين-أثر أنموذجي ميرل   .١٤٢ لوزمايرالتعل ة تينسون و م النحو ة المفاه ـة واالحتفـا  في اكتساب تالميذ المرحلة االبتدائ فـي مـادة قواعـد اللغـة الكرد
  ابه

اح جليل خليل  ص
  الونداو 

توراه   د
رد   ٢٠٠٧  .ت 



 ١٤

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة   .١٤٣ ة االعداد التحصيل الدراسي لد طل طة بنصفي الدماغ وعالقتها  ة المرت ة والنفس علي عبد األله زاله   الخصائص العقل

  واد
  ماجستير
ة  شخص

ة   وصحة نفس
٢٠٠٨  

ات الصف الثالث في معاهد اعداد المعلمات في تنلم التعاوني أثر استعمال التع   .١٤٤ ة لد طال م الجغراف ة المفاه عبد  الحارث شاكر  م
  مرزوك

  ماجستير
ة   ٢٠٠٧  .ت جغراف

ات ا   .١٤٥ ل ة /  ة المرحلة الثالثة في قسم اللغة العر ه لد طل ةأثر االستقصاء التعاونّي في تحصيل مادة النقد األدبي واالحتفا  توراه  ساجدة داود سلمان  لتر   د
  ٢٠٠٨  .ت عري

ة   .١٤٦ مي لمادة مناهج المفسرن بناء  فاعل ـة أقسـام طرائـ تـدرس القـرآن الكـرم فيبرنامج تعل ة فـي ضـوء حاجـاتهم  تحصيل طل ـة اإلسـالم والتر
  إليها

حسين عليو حسين 
  يالطائ

توراه   د
  ٢٠٠٧  .ت قرآن

حأثر استعمال خرطة المفهوم  ف   .١٤٧ ات الصف األول المتوس ي تصح ة المغلوطة لد طال م قواعد اللغة العر خمائل شاكر غانم   مفاه
  الجمالي

  ماجستير
  ٢٠٠٧  .ت عري

ة   .١٤٨ ات التر ل تاب "المنهج والكتاب المدرسي" في  م  ة في العراق تقو لف   من وجهة نظر التدرسيين والطل هالة عبد االمير م
  البدران

  ماجستير
.تهج منا   ٢٠٠٧  و

ة   .١٤٩ ة االسالم ع العام في مادة التر ات الصف الرا ة التعلم التعاوني االتقاني في تحصيل طال نور نظام الدين نجم   اثر استراتيج
  الدين المدرس

  ماجستير
  ٢٠٠٧  .ت قرآن

ُه فــي العصــر اُألمــو    .١٥٠ م وأســالي ُ التعلــ ــه الســالم)  -طرائــ اقر(عل ــة لــد  -ًا ُأنموذجــ –اإلمــام محمــد ال وأثرهــا فــي تحصــيل مــادة الســيرة الَنبو
ات معاهد إعداد المعلمات اظم  طال توراه  نغم محمود عبد    د

  ٢٠٠٨  .ت قرآن
ات الصف الثاني المتوس في مادة اإلمالء   .١٥١ ن في تحصيل طال ة من اجل التم نضال مزاحم رشيد   اثر ثالثة أساليب عالج

  العزاو 
  ماجستير

  ٢٠٠٣  .ت عري
م من خالل النصوص (طرقة روثكوف) في تحصيل مادة األدب والنصوص لد طالب الصف الخامس األدبيأ   .١٥٢   ماجستير  صالح فاخر جبر  ثر التعل

  ٢٠٠٦  .ت عري



 ١٥

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة   .١٥٣ ة االسالم ع االعداد في مادة التر ات الصف الرا ة في تحصيل طال م ة التعل ثمينة مهد محمود   أثر استعمال الحقي

  دسلمان العبي
  ماجستير
  ٢٠٠٥  .ت قرآن

ة مهارات القراءة الجهرة لد تالمذة الصف الخامس االبتدائي   .١٥٤ ادلي في تنم ة والتدرس الت م   أثر إستراتيجيتي الخرطة الدالل شفاء إسماعيل إبراه
  المشهداني

توراه   د
  ٢٠٠٨  .ت عري

ة ف   .١٥٥ رهمستو التحصيل النحو واإلمالئي لخرجي المدارس االبتدائ غداد ومقترحات تطو م   ي  شفاء إسماعيل إبراه
  المشهداني

  ماجستير
  ٢٠٠٣  .ت عري

ات تدرس المادة   .١٥٦ شهلة حسن هاد   بناء برناج لمادة ادب االطفال في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في ضوء صعو
  االزرجاو 

  ماجستير
  ٢٠٠٤  .ت عري

ر    .١٥٧ اس الميل العس ر   السادس االعداد لد طالب الصف بناء مق قاسم محمد جاسم جو
  الدايني

  ماجستير
م اس وتقو   ٢٠٠٣  ق

ة الراجعة الفورة والمؤجلة   .١٥٨ ات  فـي تحصـيل طـالب الصـف الخـامس اإلعـداد أثر استخدام التغذ ـد فـي اإلعـداد فـي مـادة علـم التجو
ة   اإلسالم

حسين عليو حسين 
  الطائي

  ماجستير
  ٢٠٠٣  .ت قرآن

ات الصف الثالث / معهد إعداد المعلماتاثر األسئلة ا   .١٥٩ احمد عبد الستار عبد   لسابرة في تحصيل مادة التارخ واالحتفا بها لد طال
  الواحد المشهداني

  ماجستير
  ٢٠٠٤  .ت تارخ

ـة االتجـاه العلمـي نتو ة فـي التحصـيل الدراسـي ه والمناقشة الصـفّ اثر استعمال طرقتي االستكشاف الموجّ    .١٦٠ ـة الـد م ـع طل  اإلعـدادلصـف الرا
ة   العام في مادة الجغراف

فائزة احمد جاسم 
  العبيد

توراه   د
ة   ٢٠٠٦  .ت جغراف

ه لد طالب   .١٦١ ة واالحتفا  ة اإلسالم . أثر االستقصاء التعاوني وتنافس المجموعات في تحصيل مادة التر ارك   الصف الثاني المتوس م م خالد خليل إبراه
  العزاو 

توراه   د
  ٢٠٠٨  آن.ت قر 

ة   .١٦٢ ات التر ل ة في  ة أقسام الجغراف م مهارات الخرائ لد طل أمل رشيد معله   تقو
  الساعد

  ماجستير
  ٢٠٠٨  .ت قرآن



 ١٦

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
غداد   .١٦٣ م مهارات القراءة الجهرة لد تالمذة الصف السادس االبتدائي في محافظة    ماجستير  ساجدة داود سلمان  تقو

  ٢٠٠٥  .ت عري
ةاثر استخدام الملخص   .١٦٤ ع ة الطب نصيف جاسم علي   ات العامة في تحصيل طالب الصف الخامس االدبي في مادة الحغراف

  شالل القرغولي
  ماجستير

ة   ٢٠٠٤  .ت جغراف
ة لد  طالب معهد إعداد المعلمين   .١٦٥ ة في اكتساب مهارات اللغة الكرد   ماجستير  صادق مطشر عليخ  أثر األلعاب اللغو

رد   ٢٠٠٤  .ت 
قائهاأثر الشعر ا   .١٦٦ ام التالوة واست ة في مادة أح ات التر ل ة  مي ومختبر اللغة في تحصيل طل عمر مجيد عبد صالح   لتعل

  العاني
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت قرآن
ة   .١٦٧ ة قسم اللغة الكرد م مستو تحصيل طل ة  تقو ة التر ل ة –في  احمد داود سلمان   ابن رشد في قواعد اللغة الكرد

  العامر 
  ماجستير

  ٢٠٠٤  رد .ت
اق النص في تدرس المفردات   .١٦٨ ة تأثير دالئل س لغة أجنب ليزة  بتول فائ عبد الواحد   على تحصيل طالب اللغة اإلن

اتي   الب
  ماجستير

ليز    ٢٠٠٣  .ت ان
ة لد طالب معاهد إعداد المعلمين واتجاهاتهم نحو ا   .١٦٩ اشرة في تحصيل مادة اللغة الكرد اس قاسم   لمادةأثر طرقتي الترجمة والم مناضل ع

عي   الر
  ماجستير
رد   ٢٠٠٥  .ت 

ة وطرائ تدرسها  لتدرسبناء برنامج    .١٧٠ ةمادة مناهج اللغة العر ات تدرس المادة ودراستها لطل ة في ضوء صعو ات التر مان إسماعيل عايز   ل إ
احي   الم

توراه   د
  ٢٠٠٨  .ت عري

ة بَناء َبرنامج ِلتدرْس َمادة اإلمالء   .١٧١ قهِ  الَصف األَول الُمتَوس في َضوء أَهَداف ِلطَل ِنَضال مَزاحم رِشيد   الَمادة َوتَطب
  الَعَزاو 

توراه   د
  ٢٠٠٧  .ت عري

ير االبتكار لديهم   .١٧٢ ة التف ع العام في مادة األدب والنصوص وتنم اح ناصر   أثر العصف الذهني في تحصيل طالب الصف الرا س ص ق
  حسين الجبور 

تورا    هد
  ٢٠٠٤  .ت عري

غداد   .١٧٣ ة في  ات معهد اعداد المعلمات في مادة الجغراف ير الناقد لد طال ة التف ات لالسئلة في تنم توراه  جميل رشيد تهوم الغزالي  اثر استخدام ثالثة مستو   د
ة   ٢٠٠٤  .ت جغراف



 ١٧

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ير   .١٧٤ ة التف ة اثر االستماع الناقد عند تدرس المطالعة في األداء التعبير وتنم ات المرحلة اإلعداد زنب عبد الحسين   الناقد  لطال

  حمدان الجميلي
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت عري
 ينمِ أَ  دمَّ حَ مُ  اقِ زّ الرَّ  دُ بْ عَ   فِ ْ رِ ـالشَّ  ِث◌ِ يْ دِ الحْ  ةِ ادَّ مَ  فيُرْشد) (اْبِن  ةِ ـيَ ِ رْ التَّ  ـَّةِ يلِّ ُ  ةِ َ لَ  طَ دَ لَ  دِ اقِ ـَّ الن رِ يْ ِ فْ التَّ  ةِ َ مِ نْ تَ ِفْي وَ  لِ يْ ِص حْ التَّ  فيْ  ابِ وَ جْ تِ االسْ وَ  ّصِ النَّ  لِ يْ لِ حْ تَ  وَيْ لُ سْ أُ  رُ ثَ أَ    .١٧٥

◌ْ عَ    الجاف ززِ
توراه   د

  ٢٠٠٥  .ت قرآن
ع العام في مادة القرآن الكرم (تفسير وتالوة   .١٧٦ ات الصف الرا ة في التحصيل العاجل واآلجل لد طال اسم ابتسام موسى ج  )أثر القصص القرآني واألمثال القرآن

  عنيد الساعد
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت قرآن
ة   .١٧٧ ع االعداد في مادة الجغراف ات الصف الرا م الخاطئة لطال ح المفاه م واألحداث المتناقضة في تصح ال مطشر عبد   أثر دورة التعلم وخرائ المفاه اق

  الصاحب علي
توراه   د

ة   ٢٠٠٣  .ت جغراف
ة في التح   .١٧٨ ة االتجاه العلمي لد طالب الصف الخامس اإلعداد في مادة التارخأثر استخدام ثالث طرائ تدرس حاكم موسى عبد   صيل وتنم

  خضير الحسناو 
توراه   د

  ٢٠٠٣  .ت تارخ
ع العام   .١٧٩ ات الصف الرا ة واالحتفا بها لد طال ظالل علي حسين   اثر استعمال اسلوب التعلم التعاوني في تحصيل مادة اللغة الكرد

  العادلي
  تيرماجس

رد   ٢٠٠٥  .ت 
ناء برنامج عالجي في ضوئها   .١٨٠ ة في العراق و ات التر ل ة   ة لطل ة النحو اص حماد   الحصيلة المعرف حسن خل

  الزاملي
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت عري
ات المرحلة اإل   .١٨١ ير الناقد في مادة األدب والنصوص لد طال ة التف اتها في التحصيل وتنم ةاثر نوع األسئلة ومستو اس   عداد تغرد فاضل ع

  الخزرجي
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت عري
ة   .١٨٢ ليزة بوصفها لغة أجنب ات في تعلم اشتقاق الكلمة في اللغة االن ة الكل ة طل ضاح نعمان خزعل   فا إ

  الدور 
توراه   د

ليز    ٢٠٠٥  .ت ان
م التار    .١٨٣ ز اثر استخدام طرقة االستقصاء مع األحداث الجارة في اكتساب المفاه ات معهد المعلمات المر ة لد طال عبد الرزاق سرحان   خ

  حسين المسلم الجميلي
  ماجستير

  ٢٠٠٧  .ت التارخ
ة   .١٨٤ ة/ إبن رشد في مادة النظم اإلسالم ة التر ل ة  ة لد أئمة الفقه في تحصيل طل م حسام عبد الملك عبد   أثر األساليب التعل

  الواحد عبدالله العبدلي
  

  ٢٠٠٥  .ت قرآن



 ١٨

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ات الصف الثاني المتوس   .١٨٥ قائها لد طال ة واست م التارخ ة في اكتساب المفاه وفاء محسن مشحوت   أثر طرقة المناقشة الجماع

سى السوداني   ع
  ماجستير
  ٢٠٠٧  .ت 

ة في العراق   .١٨٦ ا من المرحلة االبتدائ تب القراءة للصفوف الثالثة العل ة  اس مقروئ فاء حميد حسن   ق ه
  السامرائي

توراه   د
  ٢٠٠٤  .ت عري

ار االنشاء   .١٨٧ مي  الخت ة: الجانب التعل ح الذاتي واعادة الكتا اس   التصح سالم حامد ع
مي   التم

توراه   د
ليز    ٢٠٠٥  .ت ان

ات الصف األول المتوس في مادة التارخ واال   .١٨٨ ِة لطال م التارخ م في اكتساب المفاه لهيب عبد الوهاب   تجاه نحو المادةأثر استخدام دورة التعلم و خرائ المفاه
  مصطفى

توراه   د
  ٢٠٠٤  .ت تارخ

ة الجامعةمأثر المدخل النظمي واست   .١٨٩ ير االبتكار لطل ة التف ار والتعم التقدمي في تنم اشواق نصيف جاسم   طار االف
  العبيد

توراه   د
ة   ٢٠٠٤  .ت جغراف

ة في تحصيل قواعد اللغة ا   .١٩٠ م النحو ن المفاه ه لد تالميذ الصف الخامس االبتدائياثر تلو ة واالحتفا    ماجستير  جاسم علي حسين  لعر
  ٢٠٠٤  .ت عري

ة   .١٩١ ة في المرحلة االبتدائ ة الالزمة لمعلمي اللغة العر ي داخل  المهارات اللغو   ماجستير  سماء تر
  ٢٠٠٨  .ت عري

ات الصف ال   .١٩٢ ة في تحصيل طال ة والمقال ارات الموضوع ةأثر االخت ة اإلسالم رغد إسماعيل جواد   ثاني المتوس في مادة التر
  اظم

  ماجستير
  ٢٠٠٥  .ت قرآن

ع العام في مادة التارخ   .١٩٣ ه لد طالب الصف الرا ة في التحصيل واإلحتفا  م إسماعيل علي حسين   أثر استعمال الُمجمعات التعل
  الجميلي

  ماجستير
  ٢٠٠٦  .ت تارخ

ــات معهــد اعــداد المعلمــات فــي مــادة اثــر اســتخدام طرقــة االس   .١٩٤ يــر الناقــد لــد طال ــة التف ــة فــي تنم تقصــاء الموجــه مــع طرقــة المناقشــة الجماع
  التارخ االوري الحديثماجست

محمد شالل عبيد 
  الفهداو 

  ماجستير
  ٢٠٠٥  .ت اجتماع

ة في تحصيل مادة االدب والنصوص لد طالب الصف    .١٩٥ م ع العامأثر استعمال ثالثة أساليب تقو رافد علي حسين عبد   الرا
  العزاو 

  ماجستير
  ٢٠٠٦  .ت عري



 ١٩

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
١٩٦.   ASSESSING EFL STUDENTS' CULTURAL AWARENESS OF ENGLISH LANGUAGE MAITHAM KADHIM AL-LAMI  

  ماجستير
ليز    ٢٠٠٦  .ت ان

ليزة لموظفي المصارف   .١٩٧ ر مهارات اللغة االن م برنامج لتطو عمل) تصم   ٢٠٠٨  ماجستير  صالح محمد  (السيد ال 
ات معاهد إعداد المعلمات في مادة   .١٩٨ قاء لد طال ير الناقد واالست ة التف ة في تنم ات قبل اسين محمد   اثر أرع استراتيج أكرم 

  اآللوسي
توراه   د

  ٢٠٠٥  .ت تارخ
ات   .١٩٩ ة واالحتفا بها لد طال م التارخ مب في اكتساب المفاه أحمد عبد الستار عبد   معهد إعداد المعلمات اثر استعمال أنموذجي ثيلين و

  الواحد المشهداني
توراه   د

  ٢٠٠٨  .ت تارخ
ـات معهـد إعـداد المعلمـات فـي مـادة تـأر    .٢٠٠ يـر االسـتداللي لـد طال ة التف ة بتدرس التارخ في التحصيل وتنم ات ترو خ أثر استعمال ثالث تقن

ةا الحضارة ة اإلسالم تو   محمد شالل عبيد  لعر   راهد
  ٢٠٠٩  .ت تارخ

ة السائدة في عصر الخالفة الراشدة اإلمام علي    .٢٠١ م يوسف حسن محمد   أنموذجاً الطرائ واألساليب التعل
  الحسني

توراه   د
  ٢٠٠٨  .ت قرآن

غداد   .٢٠٢ ات معاهد إعداد المعلمات في  ارة المنقول والمنظور والمسموع في التحصيل اإلمالئي لد طال اس   أثر األساليب االخت عمر عادل ع
  الداوود

  ماجستير
رد   ٢٠٠٤  .ت 

ات   .٢٠٣ ات واالصمع اس عبد  اإلقدام واإلحجام في شعر المعلقات والمفضل الهاد  ع
  صجم السعدون 

  ماجستير
  ٢٠٠٥  .ت عري

ة   .٢٠٤ ة قسم اللغة الكرد م مستو تحصيل طل ة  تقو ة التر ل ة –في    ماجستير  لماناحمد داود س  ابن رشد في قواعد اللغة الكرد
رد   ٢٠٠٤  .ت 

ة    .٢٠٥ م أداء طل ليزةاللغة اتقو ة في استعمال تراكيب اسم الفاعل واسم المفعول إلن ات العراق اس   في الكل جاسب فنوخ ع
  سلمان الجبور 

توراه   د
ليز    ٢٠٠٤  .ت ان

م في التحصيل وا   .٢٠٦ استخدام خرائ المفاه الغة  قاء لد طالب الصف الخامس االدبيأثر منهج الوحدات في تدرس مادة ال من أحمد   الست عبد المه
فة الفراجي   خل

توراه   د
  ٢٠٠٥  .ت عري



 ٢٠

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ليزة   .٢٠٧ ير لد متعلمي اللغة االن اس جواد   تطور تعلم ادوات التعرف والتن زنب ع

  السعد
توراه   د

ليز    ٢٠٠٦  .ت ان
اً  القصصي السرد أثر   .٢٠٨ اً  أسلو ر في تدرس ةط لد النحو تطو ليزة اللغة ل ات في اإلن ا  الكل ب دال ت و  شو

فة   الخل
توراه   د

ليز    ٢٠٠٥  .ت ان
ة الجامعة   .٢٠٩ ة الملخص لد طل تا ليزة في  فاءة اللغة اإلن مان   اثر  انعام يوسف سل

  الكرخي
توراه   د

ليز    ٢٠٠٣  .ت ان
ِة في اللغة اإل   .٢١٠ م أداِء طالِب الجامعِة في الكلماِت المّر ليزةِ َتقي ة-ن اسين   لغة اجنب نور رشيد 

  الجميلي
  ماجستير

ليز    ٢٠٠٨  .ت ان
ليزة في المدارس المتوس   .٢١١ ة لمدرسي اللغة االن ليزة الصف م االن  MUNTHIR  تقو

SHAKIR JOKEY  ماجستير  
ليز    ٢٠٠٧  .ت ان

فا   .٢١٢ م  ة ألغراض عم ةتقي ليزة في الكتا ة الجامعة الدارسين للغة اإلن ةطل   ماجستير  غزوان عدنان محمد  ل
ليز    ٢٠٠٦  .ت ان

ات العراقيين دارسي   .٢١٣ ة الكل مد النفي معرفة طل ة  ليزة لغة أجنب وسن عبد الهاد عبد   اللغة اإلن
  األمير

  ماجستير
ليز    ٢٠٠٥  .ت ان

الغة   .٢١٤ ات بناء برنامج في مادة ال ل ة في  ة أقسام اللغة العر غداد ف لطل ة في  اظم حاشي  ي ضوء أهداف المادةالتر توراه  رجاء عبد    د
  ٢٠٠٨  .ت عري

ة تاثر القراءا   .٢١٥ ير الناق في الخارج ة التف ات معاهد أعداد المعلمات في دتنم م علي محمد   التارخمادة  لد طال محمد إبراه
عي   الر

  ماجستير
  ٢٠٠٩  .ت تارخ

عات الست في األداء التعبير    .٢١٦ ة الق ات معاهد اعداد المعلماتأثر استراتيج ة عند طال عد المعرف سى   ومهارات ما  ار ع   ماجستير  عمار ج
ليز    ٢٠٠٩  .ت ان



 ٢١

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة في األداء التعبيرّ عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي   .٢١٧ م ة برنامج مبني على األلعاب التعل صل   فاعل منير راشد ف

  الفرطوسي
  ماجستير

  ٢٠٠٩  .ت عري
ة واالحتفا بها لد طالب الصف األول المتوسأثر أنموذج ثيل   .٢١٨ م الجغراف   ماجستير  محمد هاشم مؤنس  ين في اكتساب المفاه

ة   ٢٠٠٩  .ت جغراف
ليزه ألغراض خاصة في فهم ما ٌقرأ من مقاطع   .٢١٩ ة الدارسين اللغه االن ي الخرطه وصور الكلمات في تحصيل الطل   ماجستير  أسماء سّر محمود  أثر أسلو

ليز .ت    ٢٠٠٨  ان
رتس) فـــي التحصـــيل والتفضـــيل المعرفـــيّ   أثـــر انمـــوذجي المنحـــى المنظـــومّي لــــ(جيرالش .آيلـــي)أثـــر انمـــوذجي المنحـــى المنظـــومّي لــــ(جيرالش .آيلـــي)   .٢٢٠ رتس) فـــي التحصـــيل والتفضـــيل المعرفـــيّ والعنقـــود لــــ(رو لمـــادة أصـــول تـــدرس المـــواد لمـــادة أصـــول تـــدرس المـــواد   والعنقـــود لــــ(رو

ة ةاالجتماع اس جر   االجتماع توراه  خضير ع   د
  ٢٠٠٩  .ت تارخ

ة في تحصيل مادة اَألدب والنصوص  أثر التدرس بتحركأثر التدرس بتحرك   .٢٢١ ة في تحصيل مادة اَألدب والنصوصاَألنشطة الصف اظم  الخامس اَألدبيالخامس اَألدبي  ات الصفات الصفلد طاللد طال  اَألنشطة الصف   ماجستير  راب عبد الواحد 
  ٢٠٠٩  .ت عري 

ة   .٢٢٢ ة العراق ة الراض ات التر ل ة في  ليزة ألغراض خاصة للطل مي للغة االن م مقرر تعل توراه   ان جعفر صادق تصم   د
ليز .ت    ٢٠٠٩ ان

ة التكامل التعاوني للمعلومات المجزأة في تحص   .٢٢٣ ع معاهد إعداد المعلمينأثر استراتيج ة عذاب  يل مادة تارخ أورا الحديث لد طالب الصف الرا ماجستير   علي عط
  ٢٠٠٩  .ت تارخ

ة   .٢٢٤ ور  أثُر أنموذجي دروزة وآشور في تحصيل تلميذات الخامِس االبتدائيِّ في مادِة الجغراف توراه   شر حسن مذ   د
ة   ٢٠٠٩  .ت جغراف

ين مــن ا   .٢٢٥ ـــات معهــد إعـــداد اثــر اســتعمال أســـلو ــة وٕاتقـــان الــتعلم فــي تحصـــيل مــادة طرائــ التـــدرس العامــة عنــد طال م ــتعلم الـــذاتي الــرزم التعل ل
  ماجستير   نصير خزعل نزال  المعلمات

.تمناهج    ٢٠٠٩  و 
ة   .٢٢٦ ة أقسام اللغة العر اظم حيدر   أثر منهج القرائن في تحصيل مادة النحو واالحتفا بها وانتقال اثر التعلم لد طل زامل 

  الموسو 
توراه    د

  ٢٠٠٩  .ت عري



 ٢٢

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة   .٢٢٧ ة في مادة السيرة النبو ة اإلسالم ة أقسام علوم القرآن الكرم والتر ة في تحصيل طل م ثمينة مهد محمد   أثر استعمال المجمعات التعل

  العبيد
توراه   د

  ٢٠٠٩  .ت قرآن
ات ا   .٢٢٨ ة في تحصيل طال ة التدرس فوق المعرف ات اأثر استراتيج ة في تحصيل طال ة التدرس فوق المعرف هد فاضل حسين   لصف الخامس االدبي في مادة التارخلصف الخامس االدبي في مادة التارخأثر استراتيج

مي   التم
  ماجستير

  ٢٠٠٩  .ت تارخ
مانرجيليوث و  أنموذجياثر    .٢٢٩ ة التذوق األدبي والنصوص  األدبفي تحصيل مادة  س ع العاموتنم توراه  انور تقي توفي  لد طالب الصف الرا   د

  ٢٠٠٩  .ت عري
ة مه   .٢٣٠ ي في تنم ة برنامج حاسو ة لد فاعل ات الصف األول طارات الخرائ الجغراف ة ال ة للبناتفي قسم الجغراف ة التر ع  ل س عصام ود   ماجستير  لم

ة   ٢٠٠٩  .ت جغراف
عاب القراءة   .٢٣١ ة في  است ات العراق ليزة  في الكل ة اللغة األن استعمال الحاسوب على تحصيل طل م خلف عليو   أثر أسلوب التسجيل الصوتي  رح

  زيدال
توراه   د

ليز    ٢٠٠٩  .ت ان
ات الصف أثر دورة التعلم البنائي في اكتساب   .٢٣٢ ة لد طال م التارخ   ماجستير   دينار راض فرد  األول المتوس المفاه

  ٢٠٠٩  .ت تارخ
ات الصف األول المتوس   .٢٣٣ ة لد طال م الجغراف ح الفهم الخاطئ للمفاه م األقران في تصح ة تعل ازدهار أديب أكرم   اثر إستراتيج

  الصالحي
  ماجستير 

ة    ٢٠٠٩  .ت جغراف
ين عالجيين في تحصيل   .٢٣٤ ين عالجيين في تحصيلأثر أسلو ة   أثر أسلو ة مادة الجغراف ات الصف الخامس   بها لدبها لد  واالحتفاواالحتفامادة الجغراف ات الصف الخامس طال اء عصام صالح  األدبياألدبيطال اء عصام صالحعل   ماجستير   عل

ة   ٢٠٠٩  .ت جغراف
ة   .٢٣٥ م المناهج الدراس ةبناء أنموذج لتقو م المناهج الدراس توراه   سعد مطر عبود الزيد  لمعاهد الفنون الجميلة في العراقلمعاهد الفنون الجميلة في العراق  بناء أنموذج لتقو   د

.تمناهج    ٢٠٠٩  و
ة عند طالب الصف الخامس األدبي   .٢٣٦ ة المهارات النقد مي مبني على وف نظرة النظم في تنم   ماجستير  جاسم محمد جسام  أثر برنامج تعل

  .ت عري
٢٠١٠ 



 ٢٣

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ير    .٢٣٧ ة المراحل الخمس في األداء التعبير والتف ات الصف الخامس األدبيالبتكار عند طأأثر إستراتيج مان جالل احمد  ال   ماجستير  ب

  .ت عري
٢٠١٠ 

ة تنال القمـر في تنميـة مهارات القراءة الجهرَّة عند تالميذ الصف الخامس االبتدائيّ    .٢٣٨ أحمد جاسب يوسف   أثـر استراتيج
 َّ   الساعد

  ماجستير
  .ت عري

٢٠١٠ 
ع العلميأثر اسلوب التحليل المورفولوجي في تحصيل قواعد أثر اسلوب التحليل المورفولوجي في تحصيل قواعد    .٢٣٩ ة عند طالب الصف الرا ع العلمياللغة العر ة عند طالب الصف الرا رم فوزان   اللغة العر رم فوزان حسين  حسين 

  السرَّاالسرَّا
  ماجستير

  .ت عري
٢٠١٠ 

ات الصف الخامس األدبيّ    .٢٤٠   ماجستير  بيداء عبد الرضا عيدان  أثر طرقة تحقي الذات في األداء التعبيرّ عند طال
  .ت عري

٢٠١٠ 
مي مقترح في تحصيل مادة الجغر    .٢٤١ ة برنامج تعل ات الصف األول المتوسفاعل ير االستداللي لد طال ة مهارات التف ة وتنم هديل عبد الوهاب عبد   اف

  الرزاق العبيد
توراه   د

ة   .ت جغراف
٢٠١٠ 

ات معهد إعداد المعلمات   .٢٤٢ م لد طال اس والتقو عات الست في تحصيل مادة الق اءات المتعددة والق اظم   أثر إستراتيجيتي الذ انتظار جواد 
  الحمداني

  ماجستير
.ت   مناهج و

٢٠١٠ 

ة   .٢٤٣ ح ة الراجعة التصح ه لد طالب الثاني المتوس والتفسيرة في تحصيل مادة التارخ أثر التغذ ر فاضل محل   واالحتفا  ذ
  الجنابي

  ماجستير
  .ت تارخ

٢٠١٠ 
ة المهارات األدبّة لد طا   .٢٤٤ ة أنموذج على وف النظّرة البنائّة في تنم ات الصف الخامس األدبيّ فاعل تماضر حميد مهد   ل

اض   الف
توراه   د

  .ت عري
٢٠١٠ 

ات معهد اعداد المعلمات   .٢٤٥ ة لد طال م الجغراف يلر في اكتساب المفاه عبد الله رعد جالل   اثر خطة 
م   إبراه

  ماجستير
ة   .ت جغراف

٢٠١٠ 

ِة للصِف األوِل االبتدائّي على    .٢٤٦ ُم منهاِج اللغِة العر ِ مدخِل النظمِ تقو م   وف أزهار حسين إبراه
  العامرّ 

توراه   د
  .ت عري

٢٠١٠ 



 ٢٤

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
اد حقوق اإلنسان   .٢٤٧ ة في ضوء م ة للمرحلة االبتدائ ة واالجتماع ة الوطن تب التر م  أبو فالح حسن علي   تقو

ة    القرشيش
  ماجستير

.ت   مناهج و
٢٠١٠ 

ليزة العراقيين للت   .٢٤٨ م أدراك مدرسي اللغة االن م التأملي وأثره على أداء الدارسينتقي  داود حماد قاسم  عل
اد   الع

  ماجستير
ليز    .ت ان

٢٠١٠ 
األسلوب المعرفي (االندفاعي    .٢٤٩ ة الجامعة التأملي) –االتجاهات نحو الحداثة وعالقتها  أزهار عدنان عذافة   لد طل

  الخزاعي
  ماجستير

  علم النفس 
٢٠١٠ 

ال في اكتساب ا   .٢٥٠ ة لد تلميذات الصف الخامس االبتدائيأثر أنموذج دان م الجغراف مرتضى حميد شالكه   لمفاه
اد   الع

  ماجستير
.ت 
  ماجستير

٢٠١٠ 

ة الصف الثاني المتوس   .٢٥١ ة عند طل ة والصوت ة والصرف عاد النحو ة الناجمة من األ ح األخطاء اإلمالئ محمد هاد حسن   بناء برنامج عالجي لتصح
  الشمر 

توراه   د
  ٢٠١٠  ي.ت عر 

ه   .٢٥٢ ليزه لغه اجنب ه دارسي اللغه االن ة الكل ة المقاله لد طل تا ير الناقد واألداء في  ار   العالقه بين التف فاد عبد الج إ
ان   المحمد غض

  ماجستير
ليز    .ت ان

٢٠١٠ 
ة الُمتضمَّ    .٢٥٣ م الترو ة للصف السادس االبتدائّي في جمهورة االق تاب قراءتّي العر ة)نة في    ماجستير  محمد عبد مطشر  لعراق (دراسة تحليل

ة   أصول التر
٢٠١٠ 

ة دائرة االسئلة في سرعة القراءة    .٢٥٤ ات الصف االول المتوس –أثر استراتيج أميرة بنا مناتي أميرة بنا مناتي   الفهم واالداء التعبير عند طال
  الفرطوسيالفرطوسي

  ماجستير
  .ت عري

٢٠١٠ 
معاهد اع   .٢٥٥ تب التارخ  ة السئلة  م  ٢٠١٠  ماجستير  حيدر ماجد الهاشمي  )CD(غير موجود في حافظة الـ داد المعلمين والمعلمات في العراقدراسة تقو
ات الصف الثالث المتوس في مـادة تـارخ الـوطن العرـي ال   .٢٥٦ ير الناقد  لد طال ة التف ة  والسابرة في تنم حـديث أثر استعمال  األسئلة المتشع

  والمعاصر
قاسم اسماعيل مهد 

  يالجناب
  ماجستير

  .ت تارخ
٢٠١٠ 



 ٢٥

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ف   .٢٥٧ ة المخطوءة لد طالب الصف الثالث معاهد رأثر أنموذجي درا م التارخ ح المفاه وسنر في تصح محمود حمزة عبد الكاظم   إعداد المعلمين و

  المسعود
توراه   د

  .ت تارخ
٢٠١٠ 

ل   .٢٥٨ ة في  ة والنفس ة في أقسام العلوم الترو ة للكتب الترو م ة في ضوء معايير الجودة الشاملةدراسة تقو عقوب شحاذة  ات التر   ماجستير  يوسف 
.ت   مناهج و

٢٠١٠ 
ة   .٢٥٩ م ةإفي  أثر أستخدام القصص المصورة والعروض التقد م حقوق االنسان في مادة التر ة للصف السادس االبتدائي كتساب مفاه اظم   الوطن علي حطاب 

  الدراجي
  ماجستير

.ت   مناهج و
٢٠١٠ 

اتاثر    .٢٦٠ ة لد طال م الجغراف لوزماير ورايجلوث في اكتساب المفاه انموذجي    الحارث شاكر   الصف الثاني في معاهد اعداد المعلمات التدرس 
  عبد مرزوك

توراه   د
ة   ٢٠١٠  .ت جغراف

ات معاهد إعداد   .٢٦١ ة لد طال م والمهارات الجغراف اس خضر احمد   المعلمات اثر أنموذجين من نماذج دورة التعلم في اكتساب المفاه
ار   الكسَّ

توراه   د
ة   ٢٠١٠  .ت جغراف

ة واالتجاه نحو مادة العلوم لد طالب الصف األول المتوس   .٢٦٢ م العلم ارثي ورايجلوث في اكتساب المفاه أزهار قاسم محمد أمين   اثر أنموذجي م
  العزاو 

توراه   د
.ت   ٢٠١٠  مناهج و

ات التواصل الشفهي لد   .٢٦٣ م ستراتيج ليزة العراقيين وطلبتهم في المدارس المتوسطةتقي اء مزهر خر  مدرسي اللغة االن   ماجستير  ض
ليز    ٢٠١٠  .ت ان

ات الصف األول المتوس   .٢٦٤ ير االستداللي لد طال ة مهارات التف ة وتنم مي مقترح في تحصيل مادة الجغراف ة برنامج تعل هديل عبد الوهاب عبد   فاعل
  الرزاق العبيد

  توراهد
ة   ٢٠١٠  .ت جغراف

ة   .٢٦٥ ة العراقيين في الكتا ة الكل ة المستخدمة من قبل طل ليزة لغة اجنب ات تعلم اللغة االن اس  ستراتيج   ماجستير  ضحى علي ع
ليز    ٢٠٠٩  .ت ان

ة معاهد اعداد المعلمين والمعلمات   .٢٦٦ ة لد طل م مهارات الخرائ الجغراف احمد علي عبد السادة   تقو
ي   ليالع

  ماجستير
ة   ٢٠١٠  .ت جغراف



 ٢٦

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ر الترو    .٢٦٧ ا  لد األب يوسف َحّبي الف م حنا قو   ماجستير  نيران ول

ة   ٢٠١٠  أصول تر
ة لد األطفال التوحديين   .٢٦٨ ات السلو عض االضطرا ة برنامج إرشاد أسر في تخفيف حدة  اء قحطان محمد   فاعل ضم

مي   اإلبراه
  ماجستير

  ٢٠١٠  علم النفس 
ة   .٢٦٩ غداد فاعل اجات الخاصة في  ة التفاعل االجتماعي لد األطفال ضعاف السمع في معاهد ذو االحت ة رهّيف أمير   برنامج إرشاد لتنم وطن

  الزاملي
  ماجستير

  ٢٠١٠  علم النفس 
ات مواجهة الصراع الت   .٢٧٠ مد استخدامهم استراتيج غداد وعالقتها  ات جامعات محافظة  ل ة لعمداء  اد ميالقدرة الق أحمد بهجت احمد   نظ

سي   الق
توراه   د

ة   ٢٠١٠  ادارة ترو
ين    .٢٧١ م أداء المشرفين الترو ة من وجهة نظر المديرن اإلدارينتقو   ماجستير  وقار يوسف عبد الخال  في المدارس االبتدائ

ة   ٢٠١٠  ادارة ترو
ة السائدة  لد تدرسيي جامعة ذ قار   .٢٧٢  محسن منصور والي  الفلسفات  الترو

ابي   الر
  ماجستير

ة   ٢٠١٠  اصول التر
ن في المرحلة المتوسطة   .٢٧٣ ِ المستقبلِ عنَد الطالِب فاقد األبو الواقعِ في خفضِ قل ّ للعالجِ    ماجستير  عادل علي محمد حبيب  أثُر برنامج أرشاد

  ٢٠١٠  علم النفس 
أنما المعاملة   .٢٧٤ ة التلوث النفسي وعالقته  غداد الوالد ة جامعة  ارك  لد طل   ماجستير  أحمد نصر ُم

  ٢٠١٠  علم النفس 
ة   .٢٧٥ ة المرحلة االعداد ر والمتأخر لد طل ار الم اه االخت االنت توراه  مهد جاسم حسن  العبء المعرفي وعالقتة    د

  ٢٠١٠  علم النفس 
غداد   .٢٧٦ م الثانو في محافظة    ماجستير  فاتن جميل صالح  إدارة األزمات لمدير مدارس التعل

ةادارة    ٢٠١٠  ترو



 ٢٧

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
غداد   .٢٧٧ م الثانو في محافظة  س   واقع إدارة التغيير لمدير مدارس التعل فاتن خلف محي

  النصراو 
  ماجستير 
ة   ٢٠١٠  ادارة ترو

ة التواف المهني لد   .٢٧٨ يد الذات في تنم ين أثر العالج الواقعي وتو   المرشدين الترو
  سالم حميد عبيد

توراه   د
في  فلسفة

ة   التر
٢٠١١  

مة في مرحلتي المراهقة والرشد   .٢٧٩ م عبد  تطور الح الله  مصطفى نع
اسر    محمد ال

توراه   د
  ٢٠١١  علم نفس النمو

ة المرحلة في نظرة السمات الكامنة   .٢٨٠ ة ثنائ ار محبوك في مادة علم النفس الترو على وف الستراتيج اظم   بناء اخت س حمود  بلق
  الحجامي

توراه   د
م اس وتقو   ٢٠١١  ق

غداد   اقع حقوق االنسان في المدارسو    .٢٨١ ة  في مدينة    ماجستير  زنب جناني وطان  المتوسطة واالعداد
  ٢٠١١  علم نفس النمو

ة   .٢٨٢ أنما المعاملة الوالد اة لد المراهقين وعالقته  اس عبد   تطور المعنى في الح رغداء ع
  الطائي

  ماجستير
  ٢٠١١  علم نفس النمو

ة األساليب   .٢٨٣ ة لد السائدة المزاج مان  الدراسي بتوافقهم وعالقتها الجامعة طل اح إ   الماجستير  عثمان ص
  ٢٠١٠   النفس علم

ة   .٢٨٤ م سو والخرائ المفاه ات معهد إعداد المعلمات في تحصيل مادة علم نفس الطفل أثر إستراتيجيتي ج   ماجستير  هد غانم بوالد الدراجي  لد طال
  ٢٠١١  مناهج وطرائ 

ير الناقدبناء برنامج تع   .٢٨٥ ة التف مي تعلمي محوسب لتنم ة ل ة االعداد جنان فاضل قيراو   لد طل
  الزيد

  ماجستير
  ٢٠١٠  علم النفس 

ين   .٢٨٦ ة لد المرشدين الترو ات المقابلة اإلرشاد ر فن   ٢٠١٠  ماجستيرزنب صبر حاتم   أثر برنامج تدربي لتطو



 ٢٨

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
  ارشاد ترو   الدراجي

ز اإلثني وعالقته    .٢٨٧ ة الجامعةالتمر ر لد طل اس   الجمود الف اح ع ند ص
  الجنابي

توراه   د
  ٢٠١٠  علم النفس 

م الذاتي المعرف   .٢٨٨ ة نحي التنظ اتخاذ القرار والتصورات المستقبل مو وعالقته  ة معاهد إعداد المعلمين مهنة التعل محمد شالل فرحان   لد طل
  الموسو 

توراه   د
  ٢٠١٠  علم النفس

األسلوب المعرفي (االندفاعي االتجاهات نحو ا   .٢٨٩ ة الجامعة التأملي ) –لحداثة وعالقتها  أزهار عدنان عذافة   لد طل
  الخزاعي

  ماجستير
  ٢٠١٠  علم النفس 

ة في محافظات العراق الوسطى   .٢٩٠ ات لد المدراء العامين في المديرات العامة للتر ض الصالح ة وعالقتها بتفو اد مال  عبد الرحمن حسين  األنما الق
  الله العتابي

توراه    د
ة   ٢٠١٠  إدارة ترو

ه وأدائهم في المحادثة   .٢٩١ ليزة لغة أجنب ة الجامعة العراقيين دارسي اللغة االن يلي  العالقة بين قل التحدث لد طل م جبر الع   ماجستير  عقيل سل
ليز    ٢٠١٣  .ت ان

قائها عند ت   .٢٩٢ ة واست ة) الميذ الصف الخامس االبتدائيأثر اسلوب فيرنالد في حف النصوص االدب الحاس فتح    ٢٠١١    فالح حسن فرحان  (السيد ال 
ة الجامعة   .٢٩٣ ة التحليل البنائي الهرمي لد طل اس لمفهوم الذات وفقًا الستراتيج آمنة قحطان علي   بناء مق

  الزيد
  ماجستير

م اس وتقو   ٢٠١١  ق
ةأثر برنامج ارشاد معرفي في تعديل سلوك المخاطرة    .٢٩٤ ات المرحلة اإلعداد   ماجستير  جوان خسرو جوامير  لد طال

  ٢٠١١  ارشاد ترو 
ات   .٢٩٥   -  -  -  ال يوجد السيد في حافظة السيد
ا   .٢٩٦ م  إستراتيج ة تأثر تعل ليزة لغًة أجنب ة الجامعة دارسي اللغة اإلن ادل األدوار في المحادثة على األداء الصفي الشفهي لطل اظم حسن الغز   ت   اجستيرم  حسن 

ليز    ٢٠١١  .ت ان
٢٩٧.    ّ ع اإلعداد ّ عند طالب الصف الرا اعد ير الت ة والتف م النحو ارن في اكتساب المفاه ّ أثر أنموذج  ع اإلعداد ّ عند طالب الصف الرا اعد ير الت ة والتف م النحو ارن في اكتساب المفاه ي داخل  أثر أنموذج  توراه  سماء تر   ٢٠١١  د



 ٢٩

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
  .ت عري

ة مهارات القراءة الصامتة عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي   .٢٩٨ ات في تنم عالء عبد الحسين   اثر عدد من االستراتيج
  شبيب الحسيناو 

  ماجستير
  ٢٠١١  .ت عري

لمٍة) في األداِء التَّعبيرّ عنَد طالبِ    .٢٩٩ ألِف  ِ   الصِف  أثُر استراتيجِّة فورست (الصور  ِ الثاني المتوس علي عبد داخل علي عبد داخل   الثاني المتوس
 ّ ّ األزرجاو   األزرجاو

  ماجستير
  ٢٠١١  .ت عري

ة برنامج تدرسي مقترح لمادة طرائ التدرس العا   .٣٠٠ ة معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في ضوء حاجاتهمفاعل اس لفتة حسن الوائلي  مة لطل توراه  ع   د
  ٢٠١١  .ت عامة

ات المرحلة المتوسطة   .٣٠١ ة لد طال ة االستقالل ة الشخص   ماجستير  رواء يوسف محمد  اثر اإلرشاد المعرفي في تنم
  ٢٠١١  ارشاد ترو 

عاب ا   .٣٠٢ عاب اأثر طرقة إعادة الوصف في االست ار  التعبيرّ عند تلميذات الصف الخامس االبتدائيّ التعبيرّ عند تلميذات الصف الخامس االبتدائيّ   لقرائي واألداءلقرائي واألداءأثر طرقة إعادة الوصف في االست ارنغم شاكر ج   ماجستير  نغم شاكر ج
  ٢٠١١  .ت عري

ا وميرل   .٣٠٣ ات معاهد أعداد المعلمات -أثر انموذجي هيلداتا ير العلمي لد طال ة التف ة وتنم م الجغراف فاء عبد بدن  تينسون في إكتساب المفاه توراه  ه   د
ة   ٢٠١١  .ت جغراف

ات معاهد إعداد المعلمات   .٣٠٤ ة واالتجاه نحو المادة لد طال م التارخ لوزماير في اكتساب المفاه وفاء محسن مشحوت   أثر أنموذجي فراير و
سى السوداني   ع

توراه   د
  ٢٠١١  .ت تارخ

ير الست في أ   .٣٠٥ عات التف تاإثر اسلوب ق ة في  ليزة لغة اجنب ة دارسي اللغة االن ة الكل خنساء حسن حسين   ة االنشاءداء طل
  البهادلي

  ماجستير
  ٢٠١١  .ت انلكيز 

َراِسَّةِ  َتْقِوُْم الَمَناِهجِ    .٣٠٦ لَِّّاتِ  الَعَرَِّةِ  اللَُّغةِ  ِألَْقَسامِ  الدِّ ُ اِمَلةِ  الَجْوَدةِ  َضْوِء َمَعاِيْيرِ  ِفيْ  الِعَراِقِّةِ  الَجاِمَعاتِ  ِفيْ  التَّْرَِةِ  ِ ّ  نسيو  رسم رائد  الشَّ توراه  الزد   د
  ٢٠١١  .ت عري

ة األساسّة في مادة النحو واتجاهاتهم نحوها -أثر أنموذجي برجز وسيرس   .٣٠٧ ة التر ل ة  نثال في تحصيل طل ان   لو توراهسعد سواد تع   ٢٠١١  د



 ٣٠

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
 ّ   الّساعد

ِة عنَد طالِب الصِف    .٣٠٨ ة في تحصيِل قواعِد اللغِة العر ِة عنَد طالِب الصِف أثُر استراتيجّة تسل الهض ة في تحصيِل قواعِد اللغِة العر ِع العلميِّ أثُر استراتيجّة تسل الهض ِع العلميِّ الرا علي حطاب مشتت علي حطاب مشتت   الرا
 ّ ّ المنشداو   المنشداو

  ماجستير
  ٢٠١١  .ت عري

مة للصف األول المتوس في ضوء   .٣٠٩ تاب تأرخ الحضارات القد م محتو    ماجستير  احمد نعمة رسن الطائي  أهداف المادة تقو
  ٢٠١١  .ت تارخ

ة سوم(أثر    .٣١٠ ات اSWOMاستراتيج عهود سامي هاشم   لصف الخامس األدبي) في تحصيل مادة األدب والنصوص لد طال
  المرسوميّ 

  ماجستير
  ٢٠١١  .ت عري

ات ِمنْ  عددٍ  أثر   .٣١١ ة في االستراتيج  الحسين عبد عالء  االبتدائيّ  الخامسِ  الصفِ  تالميذِ  عندَ  الصامتة القراءة مهارات تنم
ّ  شبيب   الحسيناو

  ماجستير
  ٢٠١١  .ت عري

ال جولمان "تأثير برنامج تدربي " مستند الى أنم   .٣١٢ ة وذج دان ات المرحلة الثانو اء الوجداني لد طال ة مهارات الذ أمجاد يونس عبد   في تنم
  الجنابي

  ماجستير
  ٢٠١١  علم النفس

ـة فـي    .٣١٣ ـة أقسـام اللغــة العر ـة والتـذوق األدبــي ومعالجـة المعلومـات عنــد طل الغ م ال ة مـا وراء المعرفــة فـي اكتسـاب المفــاه ــاأثـر إسـتراتيج ت ل
ة   التر

محمد عبد الوهاب عبد 
ار   الج

توراه   د
  ٢٠١١  .ت عري

ة لد طالب الصف الخامس األدبي   .٣١٤ الغ م ال عمل) اثر توظيف المعجم العري في اكتساب المفاه ه شرخ ال  اظم  (السيد ف رم  م    ٢٠١١    عالء نع
م األقران في تحصيـل مادة طرائ التدرس العا   .٣١٥ ة تعل ات معهد إعداد المعلمات واتجاهاتهن نحو المادةأثر إستراتيج نجلة حسين عجيل   مة عند طال

  الساعد
  ماجستير

.ت   ٢٠١١  مناهج و
ة   .٣١٦ ة في الكتا ة الكل عمل) أثر برنامج التعلم المستقل على اداء طل م  (سيد مشخو ال  توراه  اظم رح   ٢٠١١  د
ة برنامج مقترح لتدرس مادة المنهج   .٣١٧ ة / ابن رشد المدرسي في ضوء معايير الجودة فيوالكتاب  فاعل ة التر شاش  ل توراه  ازهار علوان    د

.ت   ٢٠١١  مناهج و
ل (    .٣١٨ ة الش ات الصف الخامس األدبي Vأثر إستراتيج ة واالحتفا بها لد طال ع ة الطب   ٢٠١١  ماجستيرزنب عبد بدن   ) في تحصيل مادة الجغراف



 ٣١

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ضاني ة  الب   .ت جغراف

ة المرحلة فعال   .٣١٩ ة مهارات ما وراء الذاكرة لد طل ةة برنامج تدربي لتنم   ماجستير  ر حسين فاضل  اإلعداد
  ٢٠١١  علم النفس 

ة األحداث الضاغطة وعالقتها   .٣٢٠ ة الذات لد طل ة فاعل رم آل   المرحلة اإلعداد اسم رسول 
  دهام

  ماجستير
  ٢٠١١  علم النفس

ارثي في    .٣٢١ ة وميلهم نحو المادةأثر أنموذجي برسلي وم ة األساس ة التر ل ة  ة لد طل توراه  زنب علي عبد الحسين  تحصيل مادة الجغراف   د
ة   ٢٠١١  .ت جغراف

ة معاهد إعداد المعلمين   .٣٢٢ ار تحصيلي لمادة اإلدارة واإلشراف التروّ على وف نظرة السمات الكامنة لطل رشيد صالح مهد   بناء اخت
  الجبور 

  ماجستير
اس و لا مالق   ٢٠١١  تقو

ةستعمال اأثر    .٣٢٣ عب في  إستراتيج ةاالم م العلم قائها او  كتساب المفاه مان عبد الحسين   بتدائيالخامس اال لد تالميذ الصف مادة العلوم فيست إ
ار   شن

  ماجستير
.ت   ٢٠١١  مناهج و

م   .٣٢٤ ارثي في اكتساب المفاه ات الصف اثر أنموذج م ة لد طال ساء رزاق رشيد   المتوس الثاني التارخ م
  الفتالو 

  ماجستير
  ٢٠١١  .ت تارخ

ليزة المفضلة    .٣٢٥ م اللغة االن ليزة فيأساليب تعلم وتعل ة/ أقسام اللغة االن ة العراق ات التر ة مزعل خلف  ل   ماجستير  ه
ليز   ٢٠١١  .ت ان

ِم ا   .٣٢٦ مِِّة في اكِتَساِب مَفاه   ماجستير  محمد احمد محمد  الَراِع االبِتداِئي لُعُلوم واسِتْقاِئها ِعْنَد َتالِميذ الَصفأَثُر اسِتعَمال الُرُسوِم الَتعل
.ت ة و  ٢٠١١  تر

يرهم اإلبداع   .٣٢٧ ة تف ع األدبي وتنم ة لد طالب الصف الرا م الجغراف ة وفقًا لتصنيف سميث في اكتساب المفاه مان نعمة جاسم   يأثر استعمال األسئلة الشفو ا
  و المحمدا

  ماجستير
ة  ٢٠١١  .ت جغراف

عاب القرائي واألداء   .٣٢٨ عاب القرائي واألداءأثر طرقة إعادة الوصف في االست ار  التعبيرّ عند تلميذات الصف الخامس االبتدائيّ التعبيرّ عند تلميذات الصف الخامس االبتدائيّ   أثر طرقة إعادة الوصف في االست   ماجستير  نغم شاكر ج
  .ت عري

٢٠١١ 



 ٣٢

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة   .٣٢٩ ليزة لغة أجن ة في اللغة االن ة للكتا ه الكل م عبد فاطمة ر   أثر  برنامج التعلم المستقل في أداء طل ح

  الحسين الموسو 
توراه   د

ليز    .ت ان
٢٠١١ 

الغّة لد طالب الصف في اكتساب أثر توظيف المُعجم العريّ    .٣٣٠ م ال رم   دبيّ الخامس األ المفاه م  عالء نع
 ّ   الّساعد

  ماجستير
  .ت عري

٢٠١١ 
المهارات اإلدارة لد مدير ومديرات معاهد إعداد ا   .٣٣١ غدادإدارة التغيير وعالقتها  امل   لمعلمين والمعلمات في محافظة  جنان حاتم 

سي   الكب
توراه   د

ة   ٢٠١١  فلسفة ترو
غداد   .٣٣٢ ة في محافظة  ة التي تواجه ادارات المدارس المهن ثائر راشد محمد   المعوقات االدارة والفن

فاني   الكف
  ماجستير

ة   ادارة ترو
٢٠١١ 

ال لد األطفالالتغيرات التطورة في التمييز بين الواقع وا   .٣٣٣ مرم هاشم حمد هاشم   لخ
  البدر 

  ماجستير
  علم نفس النمو

٢٠١١ 
ة الجامعة وفقاً    .٣٣٤ اس أساليب التعلم لد طل ح   لنظرة السمات الكامنة بناء مق هشام جمعة صو

  شامخ
  ماجستير

م اس وتقو   ق
٢٠١١ 

ر الترو االسالمي المعاصر السيد المدرسي وا   .٣٣٥ ة في الف م االسالم عمل رجاًء) ل؟؟؟؟الق توراه عدد   وسام علي حاتم  (السيد ال   ٢٠١١  د
ة المرحلة المتوسطة   .٣٣٦ ير وحب االستطالع المعرفي لد طل عض مهارات التف ة  جنان قحطان سرحان   اثر برنامج تدربي في تنم

  التكرتي
توراه   د

  ٢٠١١  علم النفس
ين االحتراق النفسي   .٣٣٧ محمد عربي زايد   فاعليتهموعالقته  لد المرشدين الترو

  سدخان
  ماجستير

  ٢٠١١  ارشاد ترو 
غداد   .٣٣٨ ات جامعة  ينبوم في خفض الرهاب االجتماعي عند طال ي جالسر وم غدادثر أسلو ات جامعة  ينبوم في خفض الرهاب االجتماعي عند طال ي جالسر وم نادرة جميل حمد   ثر أسلو

 ّ   السواعد
توراه   د

  ٢٠١١  ارشاد نفسي
ة المهارات النقدَّ    .٣٣٩ ة وتنم الغ م ال ة المهارات النقدَّ أثر توظيف برنامج الكورت في اكتساب المفاه ة وتنم الغ م ال ات معاهد إعداد المعلماتأثر توظيف برنامج الكورت في اكتساب المفاه ات معاهد إعداد المعلماتة عند طال سى   ة عند طال ار ع سى عمار ج ار ع عمار ج

  الساعدالساعد
توراه   د

  ٢٠١٢  .ت عري



 ٣٣

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ر    .٣٤٠ ة ( ف ع االدبي –زاوج  –أثر استراتيج رم شرمو   شارك ) في تحصيل مادة التارخ واالحتفا بها لطالب الصف الرا غاز 

مي   الدل
  ماجستير

  ٢٠١٢  .ت تارخ
ة واتجاههم نحوهاَأثر توظيف "معجم إعراب َأل   .٣٤١ ع العلمي في مادة قواعد اللغة العر   ماجستير  رائد حميد هاد الزهير   فا القرآن الكرم" في تحصيل طالب الصف الرا

  ٢٠١١  .ت عري
ة واالحتفا بها لد طالب الصف الثاني المتوس   .٣٤٢ م التارخ ة في اكتساب المفاه م المتمازج والحوس م  اثر التعل علي محمد  محمد إبراه

عي   الر
توراه   د

  ٢٠١٢  .ت تارخ
ات الصف الخامس األدبي   .٣٤٣ ة عند طال ة في تحصيل قواعد اللغة العر أفراح لطيف حميد   اثر الخرطة الذهن

  الزيد
  ماجستير

  ٢٠١٢  .ت عري
ير التأرخي لد طالب ال   .٣٤٤ ة مهارات التف لة في تنم ة التعلم المستند إلى المش ةاثر إستراتيج سلوان عبد أحمد   مرحلة اإلعداد

مي   التم
  ماجستير

  ٢٠١١  .ت تارخ
ح في وودز أنموذج أثر   .٣٤٥ م تصح ة المفاه  حسين لطيف ماهر  المتوس األول الصف طالب لد الخاطئ الفهم ذات الجغراف

  العزاو 
  ماجستير

ة   ٢٠١١  .ت جغراف
م   .٣٤٦ قة االساليب تقي ليزة اللغة مدرسي قبل من المط   ماجستير  محمد فوز  نور  االستكشاف التعلم في المتوسطة المرحلة في االن

ة   ٢٠١٢  في التر
قاء عند طالب الصف الثاني المتوس في مادة التارخ   .٣٤٧ ة في التحصيل واالست سرمد أسدخان محسن   أثر استخدام الخرائ الزمن

  الدعمي
  ماجستير

  ٢٠١١  .ت اجتماع
مان في تح   .٣٤٨ ير الناقدأثر انموذجي لميلين وس ة التف حث الترو وتنم ) صيل مادة منهج ال توراه  أحمد داود سلمان  (غير موجود في السيد   ٢٠١٢  د
اِت الصِف الثالث في معاهِد إعداد المعلمات   .٣٤٩ ة لد طال ادلي في تحصيِل مادة الجغراف أسامة جاسم محمد   أثُر استراتيجّة التدرس الت

  البهادلي
  ماجستير

ة   ٢٠١١  .ت جغراف
ة   .٣٥٠ ع اإلعداد في مادة اثر إستراتيج اءات المتعددة في تحصيل طالب الرا ةا درس وف نظرة الذ ة اإلسالم   ٢٠١١  ماجستير  هالة فاروق عبد الحاف  لتر



 ٣٤

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
  .ت قرآن

ة   .٣٥١ ة المرحلة االعداد ر لد طل ار القدرة على  التذ ليلى شاكر محمود   استخدام أنموذج راش في بناء اخت
  عبيدال

  ماجستير
اس وتقو   ٢٠١١  مق

ة لد طالب الصف الثاني المتوس   .٣٥٢ م اإلسالم ال في اكتساب المفاه   ماجستير  جاسم محمد جاسم  أثر استعمال أنموذج دان
  ٢٠١١  .ت قرآن

ة والمنظمات المتقدمة ف   .٣٥٣ ة يأثر إستراتيجيتي دورة التعلم الخماس ير الناقد لد طالب الصف  تحصيل مادة التارخ العري اإلسالمي وتنم التف
  الثاني المتوس

اظم  فالح حسن 
 ّ   الفتالو

توراه   د
  ٢٠١٢  .ت تارخ

نسون(   .٣٥٤ ات الصف الثاني المتوسSQ3Rاثر إستراتيجيتي رو ة عند طال عاب القرائي وٕانتاج االسئلة الذات ة االست اء عزز محمد   ) والتساؤل الذاتي في تنم ض
  الموسو 

توراه   د
  ٢٠١٢  عري.ت 

ة   .٣٥٥ ة من وجهة نظر المدرسين والطل ة العراق الترو ة في فضائ م تدرس قواعد اللغة العر اظم سبهان   تقو ليلى 
  حسين

  ماجستير
  ٢٠١٢  .ت عري

ات الصف الثالث معهد إعداد المعلماتاثر    .٣٥٦ ة لد طال ة التساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغراف  صفاء عبد الخال  استراتيج
  حسين المندالو 

  ماجستير
ة   ٢٠١٢  .ت جغراف

استخدا   .٣٥٧ ة الجامعة على وف نظرة السمات الكامنة  الت لد طل ار القدرة على حل المش   ماجستير  مهند علي محمد حبيب  أنموذج راش مبناء اخت
م اس وتقو   ٢٠١٤  ق

ة م   .٣٥٨ ة وتنم م الجغراف المدخل المنظومي في اكتساب المفاه ير المنظومي عند طالب الصف األول المتوسأثر التدرس  محمد هاشم مونس   هارات التف
  الفرطوسي

توراه   د
ة   ٢٠١٢  .ت جغراف

ة و أالحتفا بها لد  طالب الصف الخامس األدبي   .٣٥٩ ة جونسون و جونسون في تحصيل مادة الجغراف ساره   أثر استراتيج محمد راشد محمد 
فاني   الكف

  ماجستير
ة   ٢٠١٢  .ت جغراف

ير التأملي عند طالب الصف الخامس األدبي   .٣٦٠ ة و التف توراهاسر عبدالواحد حميد   أثر إستراتيجيتي التعلم التوليد والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغراف   ٢٠١٢  د



 ٣٥

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
سي ة  الكب   .ت جغراف

ع ا   .٣٦١ ة لد طالب الصف الرا ة المجموعات الثرثارة في تحصيل مادة الجغراف يرهمأثر استراتيج ة تف اسر صاحب عبد   االبداعي ألدبي وتنم
  مرزوك

  ماجستير
ة   ٢٠١٢  .ت جغراف

ات الصف األول المتوس   .٣٦٢ ة عند طال م النحو تلي في اكتساب المفاه ات الصف األول المتوسأثر أنموذج و ة عند طال م النحو تلي في اكتساب المفاه   ماجستير  فخر فخر   رعدرعد  أثيرأثير  أثر أنموذج و
  ٢٠١٢  .ت عري

ة تحصيلطرقة المناقشة في أثر    .٣٦٣ ة الصف األ مادة الدراسات األدب أنفسهمل ولعند طل ة ثقتهم  اظم جواد  ثانو وتنم  انتصار 
  الحمراني

توراه   د
  ٢٠١٢  .ت عري

ع العلمي  أثُر طرقة العصف الكتابي في األداِء التَّعبيرّ عنَد طالِب الصِف    .٣٦٤ ع العلميالرا احمد مهد لفتة احمد مهد لفتة   الرا
  الحسينيّ الحسينيّ 

  ماجستير
  ٢٠١٢  .ت عري

ر   .٣٦٥ ة (ف ات الصف الثالث معاهد إعداد المعلماتشارك) في تحصيل مادة قو -زاوج-أثر إستراتيج   ماجستير  مناضل أحمد جعفر  اعد اللغة العرّة عند طال
  ٢٠١٢  .ت عري

ات الصف الثاني المتوس   .٣٦٦ ة عند طال م قواعد اللغة العر اظم  أثر أنموذج وودز في اكتساب مفاه   ماجستير  سجى جواد 
  ٢٠١٢  .ت عري

ه   .٣٦٧ هأثر استراتيج ة مهارات القراءة الجهرة عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي--تأمل،سّمع،راجعتأمل،سّمع،راجعافحص،اسأل،أقرأ،افحص،اسأل،أقرأ،  --أثر استراتيج ة مهارات القراءة الجهرة عند تالميذ الصف الخامس االبتدائيفي تنم اح مجيد   في تنم اح مجيد عمر ص عمر ص
مي ميالتم   التم

  ماجستير
  ٢٠١٢  .ت عري

ة من وجهة نظر المدرسين والمشرفين اإلختصاص   .٣٦٨ تب التأرخ للمرحلة اإلعداد م محتو  فراس زون شلش   تقو
  الجيزاني

  ماجستير
  ٢٠١٢  .ت تارخ

ير االستداللي –أثر أنموذجي االنتقاء وميرل    .٣٦٩ ة التف ة وتنم م التارخ عبد الرزاق سرحان   عند طالب معهد إعداد المعلمين تينسون في اكتساب المفاه
  حسين مسلم الجميلي

توراه   د
  ٢٠١٢  .ت تارخ

م   .٣٧٠ ة لد تالميذ الصف اثر أنموذج اشور في اكتساب المفاه ان   يالخامس االبتدائ التارخ   ٢٠١٢  ماجستيرمحمد خضر ص



 ٣٦

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
  .ت تارخ  العتابي

ع األدبي لمادة علم االج   .٣٧١ ات الصف الرا ير ما وراء المعرفة لد طال ة مهارات التف ادلي في التحصيل وتنم ة التدرس الت ضحى محمد جبر   تماعاثر إستراتيج
  العلو 

  ماجستير
.ت   ٢٠١٢  مناهج و

م التوليد في تحصيل    .٣٧٢ يرّهن اإلبداعي تلميذات الصف الخامس اإلبتدائيأثر التعل أصيل فائ حسن   وتف
  السعد

  ماجستير
.ت   ٢٠١٢  مناهج و

ــات معاهــد اعــداد المعلمــات   .٣٧٣ ــة الميــل نحــو مهنــة التــدرس عنــد طال م البنــائي فــي التحصــيل وتنم ة الجــدول الــذاتي وانمــوذج التعلــ  أثــر اســتراتيج
عمل مع االسف الشديد) مش  (السيد ال    ٢٠١٢  ماجستير  يرن علي رح

قائه لد تالميذ الصف الخامس االبتدائي أثر أنموذج ثيلين في تحصيل مادة العلوم   .٣٧٤   ماجستير  نسرن عبد الله حبيب  وست
.ت   ٢٠١٢  مناهج و

م فحص قائمة بناء   .٣٧٥ ار  تقو ليزة اللغة لتدرس" العراق فرص"لبرنامج مع اس رضا محمد االن  ع
  الموسو  يوسف

  جستيرما
ليز    ٢٠١٢  .ت ان

ات معاهد إعداد المعلمات   .٣٧٦ ة عند طال عد المعرف ام جوردن في األداء التعبير ومهارات ما  هد محمد سلمان   أثر أنموذج ول
سيّ    الق

توراه   د
  ٢٠١٢  .ت عري

ة    .٣٧٧ ة فاعل ـات   التـدرس المصـغرالتـدرس المصـغرمقترح علـى وفـ مقترح علـى وفـ   برنامجبرنامجفاعل ل ـة فـي  ـة أقسـام اللغـة العر ـات فـي إكسـاب طل ل ـة فـي  ـة أقسـام اللغـة العر ةفـي إكسـاب طل ـة المهـارات التدرسـ ةالتر ـة المهـارات التدرسـ واتجـاههم نحـو واتجـاههم نحـو   التر
  المهنةالمهنة

منصور جاسم محمد منصور جاسم محمد 
  المفرجيالمفرجي

توراه   د
  ٢٠١٢  .ت عري

ع العلمي   .٣٧٨ ات الصف الرا ة عند طال ل البيت الدائر في تحصيل قواعد اللغة العر ة ش اولفت عصام تومان   أثر إستراتيج
  الحسيني

  ماجستير
  ٢٠١٢  .ت عري

ات معهد اعداد المعلماتاثر انموذج الندافي ف   .٣٧٩ ة لمادة علم نفس الطفل واالتجاه نحوها لد طال م العلم عمل ي اكتساب المفاه   ٢٠١٢  ماجستير  أحالم جميل محمد علي  (السيد ال 
ة   .٣٨٠ ات التر ل ة في  ةإعداد مدّرسي اللغة العر ات التر ل ة في  ة مقارنة((  في العراق، ومصر، واألردنفي العراق، ومصر، واألردن  إعداد مدّرسي اللغة العر م ة مقارنةدراسة تقو م صل  راشدراشد  منيرمنير  ))دراسة تقو صلف   ف

  سيّ سيّ الفرطو الفرطو 
توراه   د

  ٢٠١٢  .ت عري



 ٣٧

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
يرهم اإلبداعي   .٣٨١ ة تف ع األدبي وتنم ة لد طالب الصف الرا ة المجموعات الثرثارة في تحصيل مادة الجغراف اسر صاحب عبد   أثر استراتيج

  مرزوك
  ماجستير

ة   ٢٠١٢  .ت جغراف
ات المرحلة المتوسطة   .٣٨٢ ف عدنان مصطفى ضفا  أثر برنامج إرشاد لخفض السلوك االنعزالي لد طال

  الطائي
  ماجستير

  ٢٠١٢  علم النفس 
عاب القرائي لد طالب الصف الثاني المتوس في مادة المطالعة   .٣٨٣ ة في االست ح ال التوض ة رسم األش د عذاب  أثر إستراتيج   ماجستير  إخالص زو

  ٢٠١٢  .ت عري
٣٨٤.   Evaluating "Iraq Opportunities" Curriculum in Terms of Cippmodel (عمل  Do Mansour (السيد ال 

Kadhm    ٢٠١٢  
ة   .٣٨٥ ة واالحتفا بها لد  فاعل م الجغراف ة في اكتساب المفاه اتاستعمال االنشطة الصف اظم   الصف االول المتوس طال ازهار محمد علي 

  السعد
  ماجستير

  ٢٠١٢  .ت اجتماع
ات الصف الخامس األدبيأثر استعمال استراتيجيتين قبليتين للتدرس في تحصيل مادة الت   .٣٨٦ ير االستداللي لد طال ور  ارخ والتف توراه  انتصار صاحب مذ   د

  ٢٠١٢  .ت تارخ
ع اإلدراك في تحصيل   .٣٨٧ مادة التارخ أثر برنامج  الكورت لتوس ع األدبي  ات الصف الرا مة غضيب   طال عفراء نع

ابي   الر
  ماجستير

  ٢٠١١  .ت تارخ
ة للمرح   .٣٨٨ تب الجغراف م  ار الجودةتقو ة في ضوء مع سى  لة اإلعداد   ماجستير  علي يوسف ع

ة   ٢٠١١  .ت جغراف
ة لد طالب الصف األول المتوس واتجاههم نحو المادة   .٣٨٩ م التارخ ارن في اكتساب المفاه   ماجستير  امجد محمد مرزوك  اثر أنموذج  

  ٢٠١٢  .ت تارخ
ات تدرس اثر   .٣٩٠ ة الشفهي األداء في التواصل إستراتيج ليزة اللغة لطل ة مستو  على االن  شرب علي محسن الكل

 الجبور 
توراه   د

ليز    ٢٠١٢  .ت ان



 ٣٨

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة في ضوء معايير الجودة الشاملة   .٣٩١ ة في الجامعات العراق ات التر ل ر برنامج اعداد مدرسي التارخ في  سى   تطو توراه  صادق ع   ٢٠١٢  د
م التا   .٣٩٢ ات الصف االول المتوسأثر أنموذج دروزه في اكتساب المفاه ة واالحتفا بها لد طال   ماجستير  اسمين مهد شهيد  رخ

  ٢٠١٢  .ت تارخ
ع األدبي في مادة تارخ   .٣٩٣ ات الصف الرا ادلي في تحصيل طال ة التدرس الت ة أثر استعمال استراتيج ة اإلسالم ماء داخل عبد علي   الحضارة العر ش

  الفتالو 
  ماجستير

  ٢٠١٢  .ت اجتماع
اة   .٣٩٤ ة الجامعة أثر برنامج إرشاد في تحسين جودة الح نهى نجاح عبد الله   لد طل

  رمضان
  ماجستير
  ٢٠١٢  علم النفس

قه لد تدرسيي الجامعة العراقيين  وأثره في أداء طلبتهم في اللغة االنجليزة   .٣٩٥ توراه غزوان عدنان محمد إدراك المنهاج الخفي وتطب   د
ليز    ٢٠١٢  .ت ان

ةاث   .٣٩٦ ة في القراءة والكتا ليزة لغة اجنب ة الجامعة العراقيين الدارسين للغة االن ات االدراك الحضار لد طل   ماجستير  رغد خلف عليو  ر استخدام ستراتيج
ليز    ٢٠١٢  .ت ان

ة    .٣٩٧ ة عند طل عض المهارات الجغراف ة  ة في تنم استعمال نظم المعلومات الجغراف مي  ة برنامج تعل ةفاعل ة االساس ة التر توراه  وجدان نعمان رشيد  ل   د
ة   ٢٠١٢  .ت جغراف

لمٍة ) في األداِء التَّعبيرّ عنَد طالبِ    .٣٩٨ ألِف  ِ   الصِف  أثُر استراتيجِّة فورست (الصور  ِ الثاني المتوس علي عبد داخل علي عبد داخل   الثاني المتوس
 ّ ّ األزرجاو   األزرجاو

  ماجستير
  ٢٠١١  .ت عري

ولب في اكتساب المفا   .٣٩٩ اء عند طالب األول المتوساثر أنموذجي بوسنر و ة واالتجاه نحو مادة األح م العلم عفاف رفعت عبد   ه
  الوهاب

توراه   د
.ت   ٢٠١٢  مناهج و

ــة أقســام   .٤٠٠ يــر اإلبــداعي لــد طل ــة التف يــر فــي تحصــيل مــادة الطقــس والمنــاخ وتنم عــاد الــتعلم / التف مــي علــى وفــ انمــوذج أ ــة برنــامج تعل  فاعل
ات الت ل ة في  ةالجغراف   ر

اظم منتوب  محمد 
  الحمداني

توراه   د
ة   ٢٠١٢  .ت جغراف

م   .٤٠١ ليزة اللغة تواصـلي منهج تصم ة خاصة ألغراض األن ة لطل ة العلوم أقسام في العراقيين الكل ة الترو توراه  الزيد عارف علي  والنفس   د
ليز    ٢٠١٢  .ت ان



 ٣٩

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة   .٤٠٢ ة وحدات فاعل م ةالمع الخرائ استعمال مقترحة تعل اد مادة تحصيل في رف ة م ات لد التر لف األمير عبد هالة  المعلمات اعداد معهد طال  م

  البدران
توراه   د

.ت   ٢٠١٢  مناهج و
ة للعوامل المؤثرة على التفاعل بين   .٤٠٣ عابهم القراءة للغة االنجليزة لغة أجنب ين است   ماجستير  حسن عليو خليل  القار والكاتب و

  ٢٠١٢  .ت انلكيز 
ل (   .٤٠٤ ة خرطة الش ع األدبيVأثر استراتيج ة عند طالب الصف الرا عمل) ) في تحصيل مادة قواعد اللغة العر علي قاسم رهيف   (السيد ال 

  ٢٠١٢  ماجستير  الموسو 
ة إتقان مد   .٤٠٥   جستيرما  الالمي نجم مهد زهير  الناقدة القراءة ومهارات الجهرة القراءة لمهارات اإلعداد الخامس الصف طل

  ٢٠١٢  .ت عري
ليزـ   .٤٠٦ فـاءة القـراءة لـد العـراقيين متعلمـي اللغـة اإلن ات القـراءة غيـر الكفـوءة فـي مسـتو  م القـراءة لتجنـب سـتراتيج عض أساليب تعلـ ة لغـة أثر 

ة   ماجستير  علي عارف الزيد  أجنب
  ٢٠٠٤  .ت انلكيز 

ة تحصيلطرقة المناقشة في أثر    .٤٠٧ ة الصف األول عن مادة الدراسات األدب أنفسهمالد طل ة ثقتهم  اظم جواد  ثانو وتنم  انتصار 
  الحمراني

توراه   د
  ٢٠١٢  .ت عري

م أثر   .٤٠٨ ات تعل قي أداء في التدرس ستراتيج  خضير اظم حيدر  االنجليزة اللغة مط
  البيرماني

توراه   د
ليز    ٢٠١٢  .ت ان

م ال   .٤٠٩ ة المفاه ير الناقد لداثر أنموذجي رجليوث ورثكوف في تنم ة والتف ة تارخ ة األساس ة التر ل ة  أسمهان عنبر الزم   طل
  لساعدا

توراه   د
  ٢٠١٢  .ت تارخ

ة   .٤١٠ ة االساس ة التر ل ة  ة عند طل عض المهارات الجغراف ة  ة في تنم استعمال نظم المعلومات الجغراف مي  ة برنامج تعل توراه  وجدان نعمان رشيد  فاعل   د
  ٢٠١٢  ة.ت جغراف

ين   .٤١١ ة لد المرشدين الترو ة الذات اإلرشاد ة فاعل   ماجستير  خليل مظلوم حسين  أثر برنامج إرشاد لتنم
  ٢٠١٢  علم النفس



 ٤٠

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ر    .٤١٢ ة ( ف ع االدبي –زاوج  –أثر استراتيج رم شرمو   شارك ) في تحصيل مادة التارخ واالحتفا بها لطالب الصف الرا غاز 

مي   الدل
  ماجستير

  ٢٠١٢  تارخ.ت 
ليزة   .٤١٣ اللغة االن ة  ة معهد الفنون الجميلة في القراءة والكتا عمل المشروع في اداء طل سون صالح شاكر  تأثير أسلوب التدرس    ماجستير  م

ليز    ٢٠١٣  .ت ان
ة مهارات التعبير الكتابّي اإلبداعيّ    .٤١٤ ة ميدنك في تنم ات معاهد إعدا أثر التدرس على وف تقن رم   د المعلمات واتجاههَن نحوهالد طال م  ُمَحمَّد رح

  الحردانيّ 
توراه   د

  ٢٠١٣  .ت عري
ير التأملي عند طالب الصف الخامس األدبي   .٤١٥ ة و التف اسر عبدالواحد حميد   أثر إستراتيجيتي التعلم التوليد والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة الجغراف

سي   الكب
توراه   د

ة   ٢٠١٢  .ت جغراف
ــة أقســام فاع   .٤١٦ يــر اإلبــداعي لــد طل ــة التف يــر فــي تحصــيل مــادة الطقــس والمنــاخ وتنم عــاد الــتعلم / التف مــي علــى وفــ انمــوذج أ ــة برنــامج تعل ل

ة ات التر ل ة في    الجغراف
اظم منتوب  محمد 

  الحمداني
توراه   د

ة   ٢٠١٢  .ت جغراف
م   .٤١٧ مان في اكتساب المفاه ة لد طالب اثر أنموذج س اس   الخامس االدبي الصف التارخ اس ع عبد ال

  محمد
  ماجستير

  ٢٠١٣  .ن تارخ
م   .٤١٨ ات في التارخ معلمي اعداد برنامج تقو ة ل ة التر مي األعتماد هيئات معايير ضوء في االساس ة األكاد ره واقتراحات العالم حيدر حاتم فالح   لتطو

  العجرش
توراه   د

  ٢٠١٣  .ت تارخ
ة الّص غة العرّ قواعد اللّ مادة ة في تحصيل ظرة المعرفّ ة مقترحة على وف النّ ستراتيجّ اة فاعلّ    .٤١٩ ع العلميّ ة عند طل توراه  راض هاتف عبيد  ف الرا   د

  ٢٠١٣  .ت عري
ة لد طالب الصف الثاني لمتوس   .٤٢٠ الت في تحصيل مادة الجغراف ة المنحى المبرمج لحل المش   رماجستي  محمد صادق محمد  أثر إستراتيج

ة   ٢٠١٣  .ت جغراف
ح في يلر خطة اثر   .٤٢١ م تصح ة المفاه  ناصر اظم لطيف  المتوس الثاني الصف طالب لد المخطوءة التارخ

  حسين
  ماجستير

  ٢٠١٣  .ت تارخ



 ٤١

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ي)   .٤٢٢ ة برنامج مبني على وف النقد االلسني (االسلو ة في  فاعل ة اقسام اللغة العر ة عند طل ة المهارات النقد ةفي تنم ات التر توراه  جاسم محمد جاسم  ل   د

  ٢٠١٣  .ت عري
ة   .٤٢٣ الت المعرف ة وعالقتها بتحصيلهم النحو واتجهاههم نحو المادة  التفض ات التر ل ة في  ة اقسام اللغة العر رم فو   عند طل زان حسين 

  السرا
توراه   د

  ٢٠١٣  .ت عري
ة   .٤٢٤ ة انموذج معلوماتي رقمي في تنم ة لدمهارات ن فاعل ة  ظم المعلومات الجغراف ات الصف الثاني قسم الجغراف ة للبناتفي طال ة التر ع  ل س عصام ود توراه  لم   د

ة   ٢٠١٣  .ت جغراف
ّ للمتميزاتRR..DD..II,,MMاثر أنموذج رنزولي (اثر أنموذج رنزولي (   .٤٢٥ ات الصف الخامس اإلعداد ير التأملّي عند طال ة والتف ة اإلبداع ّ للمتميزات) في الكتا ات الصف الخامس اإلعداد ير التأملّي عند طال ة والتف ة اإلبداع مان جالل أحمد  ) في الكتا تو   ب   راهد

  .ت عري
٢٠١٣ 

ة وفقًا لتصنيف    .٤٢٦ ة لد طالب الصف الخامس االدبيأثر استعمال االسئلة الشفو ع ة الطب الكر في تحصيل مادة الجغراف  صالح ناظم صالح  أشنر و
  الشاو 

  ماجستير
ة   .ت جغراف

٢٠١٣ 
ة واالحتفا بها    .٤٢٧ م التارخ ه في اكتساب المفاه ايبي وجود الفو ات الصف الخامس األدبيأثر أنموذجي  توراه  قاسم اسماعيل مهد  لد طال   د

  .ت تارخ
٢٠١٣ 

عاب القرائي واالداء التعبير عند طالب الصف الثاني المتوس   .٤٢٨ ة االست ة في تنم ي التظليل وتوليد االسئلة الذات رم خضير فارس   أثر اسلو
  المسعود

توراه   د
  .ت عري

٢٠١٣ 
عبد الله جميل منخي   ال ِسل الُجـَمِل في األداِء التعبيرّ عنَد طالِب الصفِ  الخامِس األَدبيّ أثُر استراتيجِّة سَ    .٤٢٩

  الجابرّ 
  ماجستير

  .ت عري
٢٠١٣ 

ا التعلّ إستراتيجّ  أثر   .٤٣٠   ماجستير  علي محمد زغير  ساني المتوّ ف الثّ الّص  طّالبة عند غة العرّ م في تحصيل قواعد اللّ ة خال
  .ت عري

٢٠١٣ 
يــرهم    .٤٣١ ــة تف ــة لــد طــالب الصــف الخــامس األدبــي وتنم صــوت عــال فــي تحصــيل مــادة الجغراف يــر  ة والتف تســ أثــر إســتراتيجيتي المعرفــة الم

  العلمي
مجهول حسين عبود 

  الجبور 
توراه   د

ة   .ت جغراف
٢٠١٣ 



 ٤٢

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة  اللغةاللغة  قواعدقواعد  تحصيلتحصيل  فيفي  البنائيّ البنائيّ   المنظوميّ المنظوميّ   األُنموذجاألُنموذج  أثرأثر   .٤٣٢ ةالعر عالر الر   الصفالصف  طالبطالب  عندعند  العر عا   داودداود  عدنانعدنان  عامرعامر  العلميّ العلميّ   ا

  الشمرّ الشمرّ 
  ماجستير

  .ت عري
٢٠١٣ 

عاب القرائّي لد تالمذة الصف الخامس االبتدائيّ    .٤٣٣ اق في االست ة الماعات الس ار محمد  أثر استراتيج  حاتم ص
  الجنابيّ 

  ماجستير
  .ت عري

٢٠١٣ 
ة في المرحلة اال   .٤٣٤ م مهارات استعمال الخرطة لد معلمي الجغراف ةتقو   ماجستير  حازم محمد حسين  بتدائ

ة   .ت جغراف
٢٠١٣ 

ة عند طالب الصف األول المتوس   .٤٣٥ ح األخطاء اإلمالئ ات التعلم النش في تصح  محسن مهلهل عبد الله  أثر استراتيج
  البهادليّ 

  ماجستير
  .ت عري

٢٠١٣ 
ة    .٤٣٦ ة فاعل ة عند معلمي افاعل م ة عند معلمي ابرنامج تدربي مقترح في اكتساب المهارات التعل م ة في ضوء حاجاتهمبرنامج تدربي مقترح في اكتساب المهارات التعل ة في ضوء حاجاتهمللغة العر منتهى فهد برسم منتهى فهد برسم   للغة العر

 ّ ّ األزرجاو   األزرجاو
توراه   د

  .ت عري
٢٠١٣ 

ات الصف الخامس األدبي   .٤٣٧ ير الناقد لد طال ة مهارات التف ة أنموذج مقترح على وف منحى النظم في تحصيل مادة التارخ وتنم  هد فاضل حسين  فاعل
مي   التم

توراه   د
  .ت تارخ

٢٠١٣ 
ة ومعالجة المعلومات عند طالب الصف الخامس األدبيأثر إنموذ   .٤٣٨ الغ م ال توراه  احمد جاسب يوسف  ج مارزانو في اكتساب المفاه   د

  .ت عري
٢٠١٣ 

ات معاهد أعداد المعلمات في مادة النحو   .٤٣٩ م في تحصيل طال ة وخرائ المفاه م توراه  ناط سعيد الحالق  أثر استعمال الحقائب التعل   د
.ت   مناهج و

٢٠١٣ 
ع اإلعداد العام   .٤٤٠ ين للمناقشة في األداء التعبير لد طالب الصف الرا ة  أثر أسلو توراه  نجاح هاد جواد    د

  ١٩٩٨  .ت عري
ات الصف الثاني المتوس   .٤٤١ سوسن هاشم هاتو   أثر استعمال القصة القصيرة في األداء التعبير لد طال

  الجابر 
  ماجستير

  ٢٠١١  .ت عري



 ٤٣

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة واالحتفا بها لد طالباثر است   .٤٤٢ م التارخ مب في اكتساب المفاه ) عمال انموذجي ثلين و   -  ماجستير  أحمد عبد الستار  (غير موجود في السيد
ات الصف الخامس األدبيّ    .٤٤٣ ّ عند طال اعد ير الت ة التف ة وتنم الغ م ال وسنر في اكتساب المفاه فر و خمائل شاكر غانم   أثر انموذجي درا

  ليّ الجما
توراه   د

  ٢٠١٣  .ت عري
ة   .٤٤٤ ة لمناهج التارخ في الجامعات العراق م رها دراسة تقو ناء انموذج لتطو ة و م   في ضوء المعايير العالم حيدر ماجد ابراه

  الهاشمي
توراه   د

  ٢٠١٣  .ت تارخ
ِة الجدلِّة في األداِء التَّعبيرّ عنَد طالِب الصفِ    .٤٤٥ ِة الكتا رم ماهر علوان رم ماهر علوان   مِس األدبيّ الخا  أثُر استراتيج

ّ ز ز االاال ّ رجاو   رجاو
  ماجستير

  ٢٠١٣  .ت عري
ات معهد إعداد المعلمات   .٤٤٦ ة واالحتفا بها لد طال م التارخ مب في اكتساب المفاه أحمد عبد الستار عبد   اثر استعمال أنموذجي ثيلين و

  الواحد المشهداني
توراه   د

  ٢٠٠٨  .ت تارخ
م القراءة للصف    .٤٤٧ م تعل م القراءة للصف تقو م تعل ماء اكرم أمين  األول االبتدائياألول االبتدائيتقو   ماجستير  ش

  ٢٠١٣  .ت عري
ات الصف الثاني المتوس   .٤٤٨ ة في الفهم القرائي واألداء التعبيرّ عند طال ة الكلمة المفتاح ار شلتاغ   أثُر استراتيج جنان ج

  العقابي
  ماجستير

  ٢٠١٣  .ت عري
ةِ  أثرُ    .٤٤٩ اقيِّ  التَّخِمينِ  استراِتيِج بِ  ِعندَ  التَّعِبيرِّ  األَداءِ  في الُمَطاَلَعةِ  َموُضوعاتِ  اتِ لِمـُفَردَ  السِّ فِ  ُطالَّ  محمود جمال فراس  األَدبي الرَّاِعِ  الصَّ

  الداغستاني
  ماجستير

  ٢٠١٣  .ت عري
ة   .٤٥٠ تب قواعد اللغة العر م تمرنات  ة في ضوء أهداف المنهاج تقو محمد وليد خالد طالب   ونواتج التعّلم للمرحلة االبتدائ

  المحالو 
  ماجستير

  ٢٠١٣  .ت عري
ة أثر برنامج إرشاد   .٤٥١ ة المرحلة اإلعداد ر   لخفض الخوف من الفشل لد طل محمد علوان ش

دمي   الم
  ماجستير
  ٢٠١٣  علم النفس

عاب القرائي على تحصيل ال   .٤٥٢ ة الفعالة في تدرس االست ة الغراض المعالجة الكل ةطاثر استعمال اسلوب الخارطة الدالل ل   ماجستير  رواء ماجد علي 
ليز    ٢٠٠٥  .ت ان



 ٤٤

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة لد تلميذات الصف الخامس االبتدائي   .٤٥٣ م الجغراف ة في اكتساب المفاه م ة خرائ الدائرة المفاه   ماجستير  يسهاد فرحان راض  أثر إستراتيج

ة   ٢٠١٣  .ت جغراف
ة مهارات   .٤٥٤ ة برنامج مقترح لتنم ) فاعل   -  -  -  (غير موجود في حافظة السيد
ةاالستاالست  مهاراتمهارات  قواعد القصة فيقواعد القصة في  اسلوباسلوباثر اثر    .٤٥٥ ليزة لغة اجنب ة العراقيين دارسي اللغة االن ةعاب القرائي للطل ليزة لغة اجنب ة العراقيين دارسي اللغة االن سارة محمود علي سارة محمود علي   عاب القرائي للطل

مي ميالنع   النع
  ماجستير

ليز    ٢٠١٣  .ت ان
ل البيت الدائر في تحصيلإثر أ   .٤٥٦ ة ش ات ستراتيج ة واالحتفا بها لد طال   ماجستير  اسل علي حسين  ول المتوسالصف األ مادة الجغراف

ة   ٢٠١٣  .ت جغراف
ة سوم في تحصيل مادة التارخ    .٤٥٧ عمل)أثر استراتيج     ماجستير  سماء عالء خليل  (السيد ال 
م الواقع المهني لمدرسي التارخ ومدرساته في ضوء معايير الجودة   .٤٥٨ ره تقو ناء برنامج مقترح لتطو اظم   و د  سعد جو

  الجبور 
توراه   د
  ٢٠١٣  خ.ت تار 

م   .٤٥٩ ة األهدداف ضوء في المتوس الثالث للصف العري للوطن والمعاصر الحديث التأرخ تاب محتو  تقو  تخيت مطل مالك  له الموضوعة الترو
  الجبور 

  ماجستير
  ٢٠١٣  .ت تارخ

ــة لــد   .٤٦٠ ــة الــتعلم المســتند إلــى الــدماغ فــي تحصــيل مــادة الجغراف مــي علــى وفــ نظر ــة برنــامج تعل ــة فاعل  طــالب الصــف األول المتوســ وتنم
يرهم اإلبداعي توراه  عبد الله رعد جالل  تف   د

ة   ٢٠١٣  .ت جغراف
ة المغلوطة    .٤٦١ م قواعد اللغة العر ح مفاه ّ في تصح ة التعلم التوليد ير االستدالليّ أثر استراتيج ة التف ع األدبيّ  وتنم ات الصف الرا تو   بيداء عبد الرضا عيدان  عند طال   راهد

  ٢٠١٣  .ت عري
ة مهارات التذوق األدبي عند طالب الصف الخامس األدبي    .٤٦٢ ة برنامج مقترح لتنم ار ثجيل الذهبي  يوعالقتها بتعبيرهم اإلبداعفاعل توراه  سعد ج   د

  ٢٠١٣  .ت عري
مي محوسب في تحصيل مادة   .٤٦٣ ة برنامج تعل ير فاعل ة التف ة وتنم مرتضى حميد شالكة   الخامس األدبي الصف طالب االبداعي لد الجغراف

اد   الع
توراه   د

ة   ٢٠١٣  .ت جغراف



 ٤٥

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة في العراق وتحصيل طلبتهم   .٤٦٤ ة للمدارس الثانو ليزة لغة اجنب ة في اداء مدرسي اللغة االن اظم خضير  اثر الحلقات الترو   ماجستير  نسرن 

ليز    ٢٠١٣  .ت ان
ة   .٤٦٥ ا لتدرس مقترح برنامج فاعل ة القضا ة في المعلمين معاهد لطالب التارخ مقرر الجدل ير تنم  اظم صاحب صالح  المادة نحو واالتجاه التارخي التف

  الجبور 
توراه   د

  ٢٠١٣  .ت تارخ
ز الخاصة لألغراض األنجليزة اللغة لتدرس مقترح برنامج أثر   .٤٦٦ ة اللغة مهارات في المتعلم على متمر اة علوم لطل  الحسين عبد علي  العراقيين الح

ان اني ص   الش
توراه   د

ليز    ٢٠١٣  .ت ان
ات الصف الخامس األدبي في مادة التأرخ األوري الحديث والمعاصر   .٤٦٧ ة في تحصيل طال ة تسل الهض ة محمد مسعود   أثر إستراتيج عدو

  الكرخي
  ماجستير

  ٢٠١٣  .ت تارخ
) أثر برنامج ارشاد في خفض   .٤٦٨   -  -  -  (غير موجود في حافظة السيد
يــر والنصــوص األدب مــادة تحصــيل فــي ولــي برنــان، ـــ بوســت إســتراتيجيتي أثــر   .٤٦٩ ــات عنــد المنظــوميّ  والتف  إعــداد معاهــد الثالــث الصــف طال

  المعلمات
اد  يوسف سبهان إ

 ّ   المحمداو
توراه   د

  ٢٠١٣  .ت عري
عب أنموذج أثر   .٤٧٠ ة مادة تحصيل في الم ات لد بها واالحتفا الجغراف  مطشر علي نازك  المتوس ولاأل الصف طال

  الخفاجي
  ماجستير

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف
ة ثر أ   .٤٧١ ات الصف الخامس األدبيّ  التعلم التنافسيّ إستراتيج اء عبد الخال   في تحصيل مادة التارخ لد طال ض

 ّ   حسين المندالو
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت تارخ
ة    .٤٧٢ ير االبداعي عند طالب الصف الخامس  األدبيّ أثر أنموذج أوزورن في تحصيل مادة قواعد اللغة العر ة التف اس علي   وتنم اسر ع

  الطائي
توراه   د

  ٢٠١٤  .ت عري
ة الخرائ اثر   .٤٧٣ ة الذهن م ة التارخ مادة تحصيل في والمفاه ير وتنم  مرتضى عدنان حسنين  المتوس األول الصف طالب لد الناقد التف

  الواجد
توراه   د

  ٢٠١٤  .ت تارخ
 سِ امِ الَخــ فِّ ــــالَص  ةِ ذَ ِمــَال تَ  دَ ْنــي عِ لِ َال دْ تِ ْســاألَ  رِ يْ ِ فْ ــــتَ الَّ  ةِ ْــمِ نْ تَ وَ  ةِ َّــِ رَ العَ  ةِ غَ ــــاللُّ  دِ اِعــوَ قَ  ةِ ادَ َمــ لِ يْ ِصــحْ تَ فــي  )ســيلفرمان -فيلــدر ولــب و( ِج◌َ ذَ وْ ُمــانْ  رُ أَثــ   .٤٧٤

  يّ ئِ اْ دَ تِ بْ األَ 
علي حمزة جخيور 

  الفرطوسي
توراه   د

  ٢٠١٤  .ت عري



 ٤٦

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة األسئلة الستة في األداءأثر    .٤٧٥ ح نور  التعبيرّ عند طالب الصف الخامس األدبيّ  إستراتيج   ماجستير  الدين حيدر فل

  ٢٠١٤  .ت عري
و بناء برنامج ثالثيّ    .٤٧٦ ة في العراق على وف معايير منظمة اليونس ات التر ل عاد إلعداد مدرسي اللغة العرّة في  توراه  فالح حسن فرحان  األ   د

  ٢٠١٤  عري .ت
ات الصف األافي  نتقائيّ نموذج االثر األأ   .٤٧٧ ة لد طال م قواعد اللغة العر ع أحمد  ول المتوسكتساب مفاه   ماجستير  اسمين بد

  ٢٠١٤  .ت عري
قةِ  ِ◌المعرفةِ  وتنش المتشابهاتِ  استراتيجيتي أثرُ    .٤٧٨ مِ  اكتسابِ  في السا ةِ  المفاه ع الصفِ  طالبِ  عندَ  النحو  مشتت حطاب علي  لعلميِّ ِ◌ا الرا

 ّ   المنشداو
توراه   د

ض   ٢٠١٤  .ت عر
ير التأملي لد طالب    .٤٧٩ ة والتف اير في تحصيل مادة الجغراف ة    ماجستير  شجاع محمد طعان  الصف األول المتوس أثر إستراتيج

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف
ادلي والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة الت   .٤٨٠ يرهم اإلبداعياثر إستراتيجيتي التدرس الت ة تف مهد جادر حبيب   ارخ لد طالب الصف الثاني المتوس وتنم

  الكالبي
توراه   د

  ٢٠١٤  .ت تارخ
ة في تحصيل مادة الجغرا إستراتيجيتيأثر    .٤٨١ ات الصف الخامس   نتقال أثر تعلمها لداة و فمعالجة المعلومات والمحطات العلم ازدهار أديب أكرم   دبياألَ طال

  الصالحي
توراه   د

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف
ِع األَدبّي وِعالقتها ِأ   .٤٨٢ ِة َمَهاَرات ماَوراَء الَمْعرفِة ِعْنَد ُطالب الَصف الَرا عالء عبد الحسين   دائِهم الَتعبيرّ َفاِعلَُّة َبْرناَمج ُمْقَترٍح ِفي َتْنم

 ّ   شبيب الحسيناو
توراه   د

  ٢٠١٤  .ت عري
٤٨٣.   The Effect of a Creative Thinking Program on EFL Students’ Literary Criticism and Language Skills ماء مهد صالح توراه  ش   د

ليز    ٢٠١٤  .ت ان
م الجغرافـيـة لـد طالـبـات أثر انـمـوذج التعليـم التماثلي في اكتساب   .٤٨٤ اسين الطائي  الصف  االول المتوس  المفاهـ   ماجستير  منال طه 

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف



 ٤٧

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة أثر   .٤٨٥ اشر النشا إستراتيج   ماجستير  مهد فاضل علي  . االبتدائيّ  الخامس الصف تالميذ عند القرائيّ  الفهم في للقراءة الم

  ٢٠١٤  .ت عري
ة واألحتفاإتينسون في  –ميرل  نموذجأأثر    .٤٨٦ م النحو ين قحطان عدنان حس  الثاني المتوس في مادة القواعد بها لد طالب الصف كتساب المفاه

ي   العن
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت عري
ِم واألداِء التعبيرّ عنَد طّالِب الصفِّ    .٤٨٧ ِة مهارِة  التنظ ِص في تنم ِع العلميّ  أثُر استراتيجِّة التلخ عقيل جّار عبيد   الرا

ابيّ    الر
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت عري
ة التعلم المفتوح في تحصيل طالب المرحلة المتوسطة في    .٤٨٨ وسام ساجد خضير   مادة التارخأثر إستراتيج

  الجبور 
  ماجستير

  ٢٠١٣  .ت تارخ
ة الخرائ اثر   .٤٨٩ ة الذهن م ة مادة التارخ تحصيل في والمفاه ير وتنم  مرتضى عدنان حسنين  المتوس األول الصف لد طالب الناقد التف

  الواجد
توراه   د

  ٢٠١٤  .ت تارخ
م   .٤٩٠  محمد عبد محمد علي  المادة أهداف ضوء في سطةالمتو  للمرحلة اإلمالء تاب تمرنات تقو

  العبيد
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت عري
ير اإلبداعي لد طالب الصف األول المتوس   .٤٩١ ة التف ة وتنم م الجغراف المقلوب في اكتساب المفاه ير  سى   اثر إستراتيجيتي المتشابهات والتف علي يوسف ع

  الموسو 
توراه   د

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف
ير الناقدأثر إست   .٤٩٢ ة التف ة في تحصيل مادة التأرخ وتنم ة والتأمل اعد توراه  أحمد نعمة رسن  لد طالب الصف الثاني المتوس رتيجيتي التسأول الت   د

  ٢٠١٤  .ت تارخ
ات   .٤٩٣ قاؤها لد طال ة االدراك المنفصلة في تحصيل مادة التارخ واست اظ  الصف الخامس االدبي أثر استراتيج م عمار جاسم 

  المعمور 
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت تارخ
ستأثر    .٤٩٤ ات الصف الثاني المتوس أنموذج تراج ة  لد طال م الجغراف م   في أكتساب المفاه   ماجستير  وليد خليل إبراه

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف



 ٤٨

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
قي قسم اللغة االنجليزة وتحصيل طلبتهم في اللغة االنجلي   .٤٩٥ حث االداء في تطبي تدرس مط  عبود حبيب لقاء  زة  أثر برنامج 

  العبيد
توراه   د

ليز    ٢٠١٤  .ت ان
م   .٤٩٦ ة لد تالميذ الصف اثر أنموذج اشور في اكتساب المفاه ان   الخامس االبتدائي التارخ محمد خضر ص

  العتابي
  ماجستير

  ٢٠١٢  .ت تارخ
ات الصف الثا   .٤٩٧ ة لد طال ة الرؤوس المرقمة في تحصيل مادة الجغراف وسن عبد الوهاب   ني المتوسأثر إستراتيج

  اسماعيل
  ماجستير

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف
٤٩٨.   The Effect of Test- Tak ings???? Instructional Programme on Iraq EFI (   ٢٠١٤    ند مجيد حسين (غير موجود في حافظة السيد
ات    .٤٩٩ ة لد طال م التارخ ة التعلم معًا في اكتساب المفاه اض   ل المتوساألو الصف أثر استراتيج امجاد خلف ف

  الكناني
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت تارخ
ة مهارات التعبير اإلبداعيّ    .٥٠٠ ة برنامج مقترح في تنم توراه  سيف سعد محمود عزز  واالتجاه نحو المادة لد طالب الصف الخامس العلمي فاعل   د

  ٢٠١٤  .ت عري
عاباس  في الكرم القران قصص بتدرس االلكتروني التعلم أثر   .٥٠١ ة ت ا  الدراسات طل ليزـة للغـة الدارسين  العل ـة لغـة اإلن ـة فـي أجنب  العلـوم ل

ة ة فاضل الطائي  اإلسالم توراه  ناد   د
ليز    ٢٠١٤  .ت ان

ولـــب وفيلـــدر   .٥٠٢ يـــر االســـتداللي عنـــد تالمـــذة الصـــف الخـــامس  -أثـــر انمـــوذجي ( ـــة التف ـــة وتنم ســـيلفرمان) فـــي تحصـــيل مـــادة قواعـــد اللغـــة العر
عمل) بتدائياال   (السيد ال 

علي حمزة مخيور 
توراه  الفرطوسي  ٢٠١٤  د

ة   .٥٠٣ ليزة لغة أجنب ة لد دارسي اللغة االن ير ابداعي في النقد األدبي المهارات اللغو ماء مهد صالح  أثر برنامج تف  ٢٠١٤    ش
عدد من ال   .٥٠٤ ة في العراق وعالقتها  تب المطالعة للمرحلة اإلعداد ة  اس مقروئ ابتسام صاحب موسى   متغيرات  ق

ني   الزو
توراه   د

  .ت عري
٢٠١٤ 

ات لد التعبير  واألداء القرائي الفهم في المتكرر واالتصال ) Lead ( ليد استراتيجيتي اثر   .٥٠٥  عهود سامي هاشم  )المتوس الثاني الصف طال
  المرسومي

توراه   د
  .ت عري

٢٠١٤ 



 ٤٩

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة مقترحة لتدرس التارخ    .٥٠٦ م توراه  مهند حسين عبد الله   وأثرها في تحصيل طالب الصف الثاني المتوس ودافعيتهم نحو المادةمنظومة تعل   د

  .ت تارخ
٢٠١٤ 

ة    .٥٠٧ ة (البدا ة  –أثر إستراتيج م) –االستجا ع األدبي التقو   ماجستير  ميزر ستار عبيد العزاو   في تحصيل مادة التأرخ لد طالب الصف الرا
  .ت تارخ

٢٠١٤ 
ة لألغراض االنجليزة اللغة لتدرس مقترح برنامج أثر   .٥٠٨ ة اللغة مهارات في القانون ة لطل  داود حماد قاسم  العراقيين القانون  ل

اد   الع
توراه   د

ليز    .ت ان
٢٠١٤ 

ة الجامعة   .٥٠٩ الت لد طل اء الناجح وحل المش الذ ة وعالقتها  ة االجتماع رم   أدارة الهو هشام مهد 
  الكعبي

تور    اهد
  ٢٠١٤  علم النفس

عاب في اإلدراك منّشطات أثر   .٥١٠ م  المطالعة مادة في المتوس الثاني الصف طالب لد القرائي االست د إبراه   ماجستير  هرا عو
  ٢٠١٤  .ت عري

ة مادة تحصيل في البنائي والتَّعلُّم القرار اتِّخاذ إستراتيجيتي أثر   .٥١١ ة الجغراف ير وتنم اتطا لد النَّاقد التَّف ف ل اده عبد علي أحمد  األدبي الخامس الصَّ  السَّ
يلي   الع

توراه   د
ة   ٢٠١٤  .ت جغراف

م    .٥١٢ ة انموذج مقترح لتصـم يـر العلمـي لـد طـالب الصـف تفاعل ـة مهـارات التف ـة وتنم مـي وفـ منشـطات االدراك فـي تحصـيل مـادة الجغراف عل
  األول المتوس

اد صاحب حماد  أ
  علي تكي

توراه   د
ة.ت جغر    ٢٠١٤  اف

مان أنموذجي أثر   .٥١٣ م اكتساب في والندا س ة المفاه ات لد بها واالحتفا  الجغراف علي موحان عبود القره علي موحان عبود القره   المعلمات إعداد معهد الثالث الصف طال
  غوليغولي

توراه   د
ة   ٢٠١٠  .ت جغراف

ة الجامعة العراقيين دارسي اللغة    .٥١٤ ة المقالة لد طل تا م الذات في  ليزة ودافعيتهم واتجاهاتهمأثر برنامج تنظ ة وداعه حسن  اإلن توراه  سعد   د
ليز    ٢٠١٤  .ت ان

اء المتعدد   .٥١٥ ة والذ ليز  العالقة بين أساليب  التعلم والدافع ة الجامعة العراقيين الدارسين اللغة االن ةوالكفاءة لد طل ة بوصفها لغة أجنب فة سناء  توراه  محمد صالح خل   د
ليز    ٢٠١٤  .ت ان



 ٥٠

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة على وف معايير الجودة   .٥١٦ ي  مهارات تدرس التارخ لد مدرسي المرحلة االعداد مة خلف شو   ماجستير  حل

  ٢٠١٤  .ت تارخ
ة اثر   .٥١٧ ة السمات تحليل إستراتيج  دعير علي حسنين  األدبي الخامس الصف طالب عند القرائي الفهم في الدالل

  الكناني
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت عري
عض استراتي   .٥١٨ ات نظرة ترزأثر  ة لد طالب الصف الخامس األ  ج الغ م ال م محصر   دبيفي اكتساب المفاه علي رح

  الساعد
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت عري
ع االدبيأثُر    .٥١٩ ة المتناقضات في االداء التعبير االبداعي لد طالب الصف الرا رم  استراتيج   ماجستير  اكرم محمد 

  ٢٠١٤  .ت عري
ح في واقعيال األنموذج أثر   .٥٢٠ م تصح ة المفاه  ناصر حسن حازم  المتوس الثاني الصف طالب لد المخطوءة التارخ

  الطائي
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت تارخ
ة القرآنيِّ  النّصِ  تحليل مادة لتدرس مقترح برنامج بناء   .٥٢١ ات في العرّة اللغة أقسام لطل ة ل ات ضوء في العراق في التر اس  المادة تدرس صعو سر حسين ع  م

  الشرع
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت عري
ة التطبي لمادة مقترح برنامج أثر   .٥٢٢ ليزة اللغة لطل  حسين حسن خنساء التدرسي اداءهم على الجامعة في العراقيين االن

  البهادلي
توراه   د

ليز    ٢٠١٤  .ت ان
٥٢٣.   The Effect of Test Taking Stratyis Instractonal Programom Iraqi EFL )(   -  -  - غير موجود في حافظة السيد
ة   .٥٢٤ م ةأل دراسة تقو تب التارخ للمرحلة االبتدائ علي  علي صالح محمد  ضوء أهداف المادةفي  سئلة 

 ّ   العبيد
  ماجستير

  ٢٠١٠  .ت تارخ
ة المرحلة المتوسطة   .٥٢٥ ير المنظومي لد طل التف م انتظار  عالقة قل االمتحان   محمود ح

  السعد يوسف
  تيرماجس

  ٢٠١٤  علم النفس
ة الجامعة العراقيين   .٥٢٦ ة والقل أالمتحاني لطل ار على التحصيل والدافع ات أداء االخت ة مجيد حسين أثر برنامج لتدرس استراتيج توراه  ناد   د

ليز    ٢٠١٤  .ت ان



 ٥١

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
مي المعرفي (   .٥٢٧ ة) في تحصيل تالميذ المدارس المتوسطة العراCALLAأثر طرقة تعلم اللغة االكاد ليزة لغة اجنب  ماجستير  علي نور عبد الصاحب قيين دارسي اللغة االن

ليز  .ت ان  ٢٠١٤  
٥٢٨.   Eralnce tuy the Tencherfd neation programat the colleges of Education with Respeak to Elt and TESD 

stonar اظم تورا   حسن    هد
ليز    ٢٠١٤  .ت ان

ــة    .٥٢٩ ــة فاعل ة مقتـــرح قــائم علـــى مقتـــرح قــائم علـــى   برنــامجبرنــامجفاعل ـــة فــي تحصـــيل مــادة طرائـــ التــدرس واكتســـاب المهــارات الدراســـ ـــة ومــا وراء المعرف ات المعرف ة االســتراتيج ـــة فــي تحصـــيل مــادة طرائـــ التــدرس واكتســـاب المهــارات الدراســـ ـــة ومــا وراء المعرف ات المعرف االســتراتيج
ة /ابن رشد ة التر ل ة  اعد عند طل ير الت ة /ابن رشدوالتف ة التر ل ة  اعد عند طل ير الت   والتف

م محمد منال  إبراه
  الُصميدعي

توراه   د
.ت   ٢٠١٢  مناهج و

ة وفقًا لتصنيف سميث في اكتساب ال   .٥٣٠ يرهم اإلبداعيأثر استعمال األسئلة الشفو ة تف ع األدبي وتنم ة لد طالب الصف الرا م الجغراف مان نعمة جاسم   مفاه ا
  المحمداو 

  ماجستير
ة   ٢٠١١  .ت جغراف

ة   .٥٣١ ات التر ل ة في  ةإعداد مدّرسي اللغة العر ات التر ل ة في  ة مقارنة  --  في العراق، ومصر، واألردنفي العراق، ومصر، واألردن  إعداد مدّرسي اللغة العر م ة مقارنةدراسة تقو م صل  راشدراشد  منيرمنير  --  دراسة تقو صلف   ف
  الفرطوسيّ الفرطوسيّ 

توراه   د
  ٢٠١٢  ي.ت عر

اِت الصِف الثالث في معاهِد إعداد المعلمات   .٥٣٢ ة لد طال ادلي في تحصيِل مادة الجغراف أسامة جاسم محمد   أثُر استراتيجّة التدرس الت
  البهادلي

  ماجستير
ة   ٢٠١١  .ت جغراف

ة واالحتفا بها لد طالب الصف الخ   .٥٣٣ ة جونسون و جونسون في تحصيل مادة الجغراف ساره   امس األدبيأثر استراتيج محمد راشد محمد 
فاني   الكف

  ماجستير
ة   ٢٠١٢  .ت جغراف

ة REDأثر انموذجي    .٥٣٤ ليزة لغة أجنب ة العراقيين دارسي اللغة االن ة المدارس الثانو ة االنشاء لطل تا  ماجستير  خلود ناصر فراك  في 
ليز    ٢٠١٤  .ت ان

المدخل المنظومي في اكتساب المفاه   .٥٣٥ ير المنظومي عند طالب الصف األول المتوسأثر التدرس  ة مهارات التف ة وتنم محمد هاشم مونس   م الجغراف
  الفرطوسي

توراه   د
ة   ٢٠١٢  .ت جغراف

ة   .٥٣٦ ة من وجهة نظر المدرسين والطل ة العراق الترو ة في فضائ م تدرس قواعد اللغة العر اظم سبهان   تقو ليلى 
  حسين

  ماجستير
  ٢٠١٢  .ت عري

٥٣٧.   The Practice of English Language Teaching ( ة فق م حتو على مقاطع فيديو تعل   -  -  - (السيد 



 ٥٢

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ات الصف الخامس األدبي   .٥٣٨ ة عند طال ة في تحصيل قواعد اللغة العر أفراح لطيف حميد    اثر الخرطة الذهن

  الزيد
  ماجستير

  ٢٠١٢  .ت عري
ات الجدول الذاتي وا   .٥٣٩ ات الجدول الذاتي واأثر دمج استراتيج ع األدبيّ أثر دمج استراتيج ص في الفهم القرائّي واألداء التَّعبيرّ عند طالب الصف الرا صوٍت عاٍل والتلخ ير  ع األدبيّ لتَّف ص في الفهم القرائّي واألداء التَّعبيرّ عند طالب الصف الرا صوٍت عاٍل والتلخ ير  اس علي  لتَّف   ماجستير  اسر ع

  ٢٠١١  .ت عري
ة النحو (مستو التحصيل    .٥٤٠ ة أقسام اللغة العر ة في في ، الصرفي، واإلمالئي) لد طل ات التر اس جاسم  العراقل توراه  وسن ع   د

  ٢٠١٤  ت عري.
قائها عند تالميذ الصف الخامس االبتدائيّ    .٥٤١ ة واست   ماجستير  فالح حسن فرحان  اثر أسلوب فيرنالد في حف النصوص األدب

  ٢٠١١  .ت عري
ة   .٥٤٢ ه في تحصيل مادة الجغراف ع األدبي أثر أنموذج جان ات الصف الرا س  واالحتفا بها لد طال   ماجستير  محمد رنا خم

ة   ٢٠١٠  .ت جغراف
ع ا   .٥٤٣ ف الرا اِت الصَّ ة لد َطال ِة االسالم م َماِدة التر ا في ِاكتساب َمَفاه ي   العداد واالحَتفا بهااثُر استخداِم َدائرة التعلَّم َوأنموذج ِهيلدا تا هد عبد الرزاق هو

  الطائي
توراه   د

  ٢٠٠٤  .ت قرآن
ة لد   .٥٤٤ م التارخ ارن في اكتساب المفاه   ماجستير  امجد محمد مرزوك   طالب الصف األول المتوس  واتجاههم نحو المادةاثر أنموذج  

  ٢٠١٢  .ت تارخ
ة لد طالب الصف الخامس األدبي   .٥٤٥ ة المهارات الجغراف مي على وف المدخل المنظومي في التحصيل وتنم ة برنامج تعل عبدالله فرحان عبدالله   فاعل

ي   العن
توراه   د

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف
ةت   .٥٤٦ ة في المرحلة االعداد ة المستعملة عند مدرسي مادة الجغراف م الطرائ التدرس راض نور محمد    قو

  الفيلي
  ماجستير

ة   ٢٠١٤  .ت جغراف
م   .٥٤٧ ة للمرحلة القراءة تب أسئلة تقو ات وف على االبتدائ حي عد  القرائيّ  الفهم مستو  جبير ص

  اشعّ 
  ماجستير

  ٢٠١٤ .ت عري



 ٥٣

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة في مواجهة الجرمةأثر أسلو   .٥٤٨ ق لد القوات األمن ة السلوك ال توراه  عادل علي محمد حبيب  ين إرشاديين لتنم   د

  ٢٠١٤ ارشاد نفسي
ة   .٥٤٩ ات عند والنصوص األدب مادة تحصيل في ترز نظرة وف على مقترح برنامج فاعل ار عبد  األدبيّ  الخامس الصف طال اء ج توراه  الوهاب لم   د

  ٢٠١٥ .ت عري
ة على وف المعايير للتذوق األدبي   .٥٥٠ تب األدب والنصوص للمرحلة االعداد م  ا حامد حسين  تقو توراه  ص   د

  ٢٠١٤ .ت عري
ة    .٥٥١ ائهن االجتماعي Zأثر استراتيج ات الصف الثاني المتوس في مادة الفيزاء وذ   سمة حسام الدين   في تحصيل طال

  عبد الحميد
  ماجستير

  ٢٠١٤ .ت فيزاء
٥٥٢.   - (   - -  -   (غير موجود في حافظة السيد
م   .٥٥٣ ن مستو  تقو م من التم ة المفاه ة لد الجغراف احمد هاشم عبد الكاظم   المعلمين والمعلمات إعداد معاهد طل

اد   الع
  ماجستير

ة   ٢٠١٠ .ت جغراف
ات الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص   .٥٥٤ م في تحصيل طال ة مهارات التنظ م احسان حسين نغ  فاعل

  المرزوك
  ماجستير

  ٢٠١٤  .ت عري
ة   .٥٥٥ ة والدافع م التارخ ر فاضل محل  نحو المادة لد طالب الصف الثاني المتوس أثر انموذجي وودز  والندا في اكتساب المفاه  ذ

  الجنابي
توراه   د

  ٢٠١٥  .ت تارخ
ــة اقســ   .٥٥٦ يــر المنظــومي لطل ــة مهــارات التف ــة برنــامج مقتــرح لتنم ــة فــي مــادة المنــاهج وطرائــ تــدرس اللغــة فاعل ــات التر ل ــة فــي  ام اللغــة العر

ة توراه  فارس مطشر حسن  العر   د
  ٢٠١٤  .ت عري

٥٥٧.   (   -  -  -  (غير موجود في حافظة السيد
اءات المتعددة  لد ط   .٥٥٨ ة الذ ة فـي  تحصيل مادة  التارخ وتنم ة والخرائ المعرف م ع األدبياثر استعمال السنادات التعل ات الصف الرا توراه  دينا راض فرد  ال   د

  ٢٠١٥  .ت تارخ



 ٥٤

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ات الصف الخامس األدبي في   .٥٥٩ يبي لد طال ير التر ة التف عب في تنم ة الم ة إستعمال إستراتيج ة فاعل زنب حسن علي جواد   مادة  الجغراف

  الشمر 
  ماجستير

  ٢٠١٥  اجتماع.ت 
القصاصات   .٥٦٠ ة  ة الكتا ة أثر استراتيج ليزة لغة اجنب ة دارسي اللغة االن ة العراق ة المدارس الثانو ة اإلنشاء لطل تا ة في  فاضل عبد الزهرة طراد   الورق

ساو    الع
  ماجستير

ليز    ٢٠١٤  .ت ان
ة تحصيل في الدماغ على المعتمد التدرس اثر   .٥٦١ ة المدارس طل ة لغة االنجليزة اللغة دارسي العراقيين الثانو   ماجستير  ماد عبد الرضا عودةع  أجنب

ليز    ٢٠١٥  .ت ان
٥٦٢.   Evaluation the Teacher Education Program at the colleges of Education  اظم توراه  حسن    د

ليز    ٢٠١٤  .ت ان
ة الجامعة العراقيين   .٥٦٣ ة لطل القدرة الذات ة وأدائهم في  العالقة بين الثقة  ليزة لغة أجنب ةدارسي اللغة االن سوزان عبد حسن   المهارات اإلنتاج

  الجبور 
  ماجستير

ليز    ٢٠١٤  .ت ان
ــة أداء علــى القــراءة قبــل مــا STORYBOARDING أســلوب أثــر   .٥٦٤ ــة المــدارس طل ــة اللغــة دارســي العــراقيين الثانو ــة لغــة اإلنجليز  فــي أجنب

عاب   القرائي األست
 عبد المحسن عبد أسعد

  الوهاب
  ماجستير

ليز    ٢٠١٤  .ت ان
٥٦٥.   Iraqi EFL Intermediate School Teachers' Perception  of Classroom Management: Responsibilities, 

Principles ,Issues and Planning Samira Muhsin 
Rodhan  ماجستير  

ليز    ٢٠١٤  .ت ان
ـة و    .٥٦٦ ات التعلم النش فـي تحصـيل مـادة الجغراف مّي على وف استراتيج ة برنامج تعل ة لـد طـالب الصـف الخـامس فاعل ـات العلـم األساسـ عمل

رد  األدبيّ  اس علي  توراه  ع   د
  ٢٠١٥  علم النفس

ة   .٥٦٧ ليزة لغة اجنب ة العراقيين دارسي اللغه االن ة المدارس االعداد ة المقعد الساخن في اداء التحدث لطل   ماجستير  وفاء عبد االمير عبود  اثر استراتيج
ليز    ٢٠١٤  .ت ان

ات)(غير    .٥٦٨   -  -  -  موجود في حافظة السيد
ع األدبي   .٥٦٩ ير التارخي لد طالب الصف الرا ة مهارات التف م الذاتي في تحصيل مادة التارخ وتنم ع والتنظ ة عذاب   أثر إستراتيجيتي التجم علي عط

  العتابي
توراه   د

  ٢٠١٥  .ت تارخ



 ٥٥

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
مة للصف األول المتوس في   .٥٧٠ تاب تارخ الحضارات القد م    ماجستير  علي ثاجب خواف  ضوء معايير الجودة تقو

  ٢٠١٥  .ت تارخ
ات)   .٥٧١   -  -  -  (غير موجود في حافظة السيد
ير المنظومي لد طالب الصف األول متوس   .٥٧٢ ة التف ة وتنم مي على وف منحى النظم في تحصيل مادة الجغراف ة أنموذج  تعل اظم عبدالسادة جودة   فاعل

  الفرجي
توراه  د

ة.ت جغراف  ٢٠١٥  
ات الصف الخامس االدبي   .٥٧٣ رم شمخي جبر   اثر حديث المتخصص في االداء التعبير عند طال

  الناصر 
  ماجستير

  ٢٠١٥  .ت عري
ات)   .٥٧٤   -  -  -  (غير موجود في حافظة السيد
ير التارخي لد   .٥٧٥ ة مهارات التف م الذاتي في تحصيل مادة التارخ وتنم ع والتنظ ع األدبي أثر إستراتيجيتي التجم ة عذاب   طالب الصف الرا علي عط

  العتابي
توراه   د

  ٢٠١٥  .ت تارخ
ة   .٥٧٦ ة واألداء التعبير عند طل الغ م ال اش في اكتساب المفاه ارمان ولورس توراه  جعفر احمد مناضل  الصف الخامس األدبيّ  أثر انموذجي   د

  ٢٠١٥  .ت عري
ة اليد النشطة في تحصيل مادة ا   .٥٧٧ اتأثر إستراتيج تماره صفاء عبد الجليل   لد تالمذة الصف الخامس االبتدائي الجتماع

  الفتالو 
  ماجستير

ة   ٢٠١٥  .ت جغراف
ــة إســتراتيجيتيأثــر    .٥٧٨ ــة المحطــات العلم ــة مهــارات مــاوراء المعرفــة  تــارخفــي تحصــيل مــادة ال والخرطــة الدالل الصــف الخــامس  البلــد طــوتنم

  دبياألَ 
اظم  محمد طعمة 

  الحمداو 
توراه   د

  ٢٠١٥  .ت تارخ
ة   .٥٧٩ مي برنامج فاعل ة النظرة وف على تعل ة مادة تحصيل في البنائ اد حسن   األدبي الخامس الصف طالب لد المعرفي والدافع الجغراف محمد ع

  الحسيني
توراه   د

ة   ٢٠١٥  .ت جغراف
م اكتساب فياَكر البنائّي  نموذجأُ  أثر   .٥٨٠ ة المفاه اتل التارخ   ماجستير  رفالح خماس ناص نغم  المتوس الثاني فالص طال

  ٢٠١٥  .ت تارخ



 ٥٦

  السنة  الشهادة  المؤلف  اسم الرسالة أو االطروحة  ت
ة مستو    .٥٨١ ة القراءة تب مقروئ ة للمرحلة العر ة  العراق في االبتدائ   ماجستير  الشمر  حمزة علي رق

  ٢٠١٥  .ت عري
ِ مدخِل النظمِ    .٥٨٢ ِة للصِف األوِل االبتدائّي على وف ُم منهاِج   اللغِة العر م أزهار حسي  تقو ن إبراه

  العامرّ 
توراه   د

  ٢٠١٠  .ت عري
ة    .٥٨٣ م التارخ ح المفاه ة والتعارض المعرفي في تصح صرة المحوس ير الناقـد لـد طـالب الَمخٌطوَءةاثر إستراتيجيتي المنظمات ال ة التف  وتنم

ع األدبي اظم الى  الصف الرا توراه  صالح مجيد    د
  ٢٠١٥  .ت تارخ

ة المتعددة الوسائو  الفائقة النصوص أثر   .٥٨٤ ة التارخ مادة تحصيل في التفاعل توراه  اظم محمد حسن  المتوس األول الصف طالب لد التعلم نحو والدافع   د
  ٢٠١٥  .ت تارخ

قة الواحدة   .٥٨٥ ة ورقة الدق ة لد طالب الصف األول المتوس اثر استراتيج م علي  في تحصيل مادة الجغراف   ماجستير  جعفر رح
  ٢٠١٥  ة.ت جغراف

عمل)   .٥٨٦   -  -  -  (السيد ال 
٥٨٧.           
٥٨٨.           
٥٨٩.           
٥٩٠.           
٥٩١.           
٥٩٢.           
٥٩٣.           
٥٩٤.           
٥٩٥.           

 


