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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

دراسة تداولية لجنس االسم في اللغة   .1
 العربية

 ماجستير 2 محمد قاسم زيون

 

 جامعة البصرة 2002 لغة

دراسة موضوعية في أدب الرقائق   .2
 مرويات ابن أبي الدنيا أنموذجا

احمد عبد الرزاق 
 خليل

 لغة عربية ماجستير 22

 أدب

 جامعة البصرة 2002

 الفعل المضعَّف في القرآن الكريم  .2
 دراسة لغويَّة   

 جامعة البصرة 2002 لغة ماجستير 32 مزهر حسن رهيف

 جامعة البصرة 2002 لغة ماجستير 39 حيدر محمد رحم التثنيـة في القــرآن الكريــم  .4

معانـي القـرآن بين األخفش والفّراء   .9
 دراسة لغوية موازنة

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 124 نصيف جاسم محمد
 رشد

إبراهيم عبد الرحمن  علي الطنطاوي أديبا  .6
 عبد العزيز

 جامعة البصرة 2002 أدب ماجستير 121

شعر عمر بن  السردية فيالمالمح   .1
 أبي ربيعة

محمد صالح عبد 
 الرضا

 جامعة البصرة 2002 أدب ماجستير 123

 لغة عربية دكتوراه 11 حسن جعفر صادق المعجم الوسيط دراسة تحليلية  .8

 لغة

كلية التربية/ابن  2002
 رشد

دراسة /شعر الرصافي الرفاء البلنسي  .3
 فنية   -موضوعية 

خالد شكر محمود 
 صالح الفراجي

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 19
 رشد

عباس علي حسين  الّدرس الّنحوّي في الموصل  .11
 األوسي

 لغة عربية ماجستير 24

 لغة

 جامعة البصرة 2002

اآليات القرآنية المتعلقة بالرسول   .11
 دراسة بالغية وأسلوبية

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 96 عدنان جاسم محمد
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

12.  Tense in the Quranic Tales 

 

حبيب مشخول 
 حسن

 جامعة البصرة 2002 لغة دكتوراه 62

البحث الصرفي في الدراسات اللغوية   .12
 العربية الحديثة 

نسرين عبد اهلل 
 شنوف

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 112
 رشد

التربية/ابن كلية  2002 لغة دكتوراه 111 حسن جعفر صادق المعجم الوسيط دراسة تحليلية  .14
 رشد

التجريد والموازنة في التراث النقدي   .19
 والبالغي عند العرب

توفيق بن أحمد 
 قاهري

 رشد تربية/ابن 2002 أدب دكتوراه 111

شعر حسين بن علي العشاري/دراسة   .16
 موضوعية فنية

هاشم حسين 
 عباس

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 112
 رشد

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 112 سهيل عبد اهلل علي وحديثاالفرزدق بين ناقديه قديما   .11
 رشد

االيات القرانية المتعلقة بالرسول محمد   .18
 )ص(دراسة بالغية واسلوبية

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 119 عدنان جاسم محمد
 رشد

ناصر حالوي وجهوده البالغية   .13
 والنقدية

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 116 امل سلمان حسان
 رشد

الُمجيد في إعراب القرآن   .21
 242 -هـ 292المجيد/للسفاقسي)
 هـ(دراسة صرفية

ايناس عبد المجيد 
 لطيف

كلية التربية/ابن  2002 لغة ماجستير 111
 رشد

ظاهرة الوجوب النحوي في كتاب   .21
 سيبويه ومعاني القرآن للفراء

كلية التربية/ابن  2002 لغة ماجستير 118 صباح عالوي خلف
 رشد

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 113 حسن احمد مهاوشالجهود الصوتية في كتب البالغة   .22
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

العربيةمن القرن الثالث  حتى القرن 
 السابع  الهجري

 رشد

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 122 عزيز كأكلطوليزار  القرينة في اللغة العربية  .22
 رشد

الخلفاء والقادة في العصر رثاء   .24
 األمويدراسة موضوعية وفنية

طـّراف طـارق 
 الّنـهار

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 113
 رشد

 رثاء الخلفاء والقادة في العصر األموي  .29
 دراسة موضوعية وفنية

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 246 طراف طارق النهار
 رشد

المنسوب إلى شرح ديوان المتنبي   .26
 نحوية-العكبري دراسة لغوية

لغة  ماجستير 23 زهير محمد علي
 عربية/لغة

كلية التربية/ابن  2004
 رشد

علل التعبير القرآني في تفاسير سورة   .21
 البقرة دراسة بالغية أسلوبية

عامر مهدي 
 صالحالعلواني

 كلية التربية/ 2004 أدب دكتوراه 2

 ابن رشد

الَعْصِر العّباسّي الّشعُر العربّي في   .28
األّوِلفي معايِير الّنقِد العربّي حتَّى 

 نهايِة القرِن الّسابِع للهجرة

 أمير عبد اهلل حسن
 

 لغة عربية دكتوراه 4

 أدب

 كلية التربية/ 2004

 ابن رشد

ذو الرمة في معايير النقد القديم   .23
 والحديث

ثاير فالح علي 
 كيطان الخوالني

 لغة عربية ماجستير 3

 أدب

كلية التربية/ابن  2004
 رشد

 شعر أبي البقاء الرنديّ   .21

 –دراسة موضوعية /هـ206-284
 فنية

 إبراهيمغسان حميد 
 العزاوي

 لغة عربية ماجستير 11

 أدب

كلية التربية/ابن  2004
 رشد

كلية التربية/ابن  2004 لغة عربية ماجستير 14طالب خميس وادي /دراسة الفعل في معاني القرآن للفراء  .21
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد لغة الظاهر نحوية

شعر الزهد في القرن الثاني الهجري   .22
 /دراسة موضوعية فنية

بيان علي عبد 
 الرحيم

 لغة عربية ماجستير 13

 أدب

 جامعة البصرة 2004

شرح الكافي في علمي العروض   .22
والقوافي للعالمة عبد الرحمن بن 
عيسى مرشد العمري الحنفي ت 

 /دراسة وتحقيق6022

أحـمد محـمـد منـذر 
 بيـدق
 

 لغة عربية ماجستير 21

 أدب

كلية التربية/ابن  2004
 رشد

 ناصر حسين الجبوري شعر رشيد  .24

 دراسة تحليلية

نادية علي محمد 
 شلتاغ

 لغة عربية ماجستير 24

 أدب

كلية التربية/ابن  2004
 رشد

كتاب معاني القراءات لألزهري / دراسة   .29
 نحوية 

 مياسة وليد طه

 

 عربيةلغة  ماجستير 21

 لغة

كلية التربية/ابن  2004
 رشد

 لألخفش األوسط في القرآن أثر معاني  .26
 نحوية   دراسة/ الكشاف للزمخشري

كواكب محمود 
 حسين

 لغة عربية  ماجستير 28

 لغة

كلية التربية/ابن  2004
 رشد

 

المسائل الخالفية في عمل حروف   .21
 المعاني

التربية/ابن كلية  2004 لغة ماجستير 23 منار عزيز رسول
 رشد

مالمح الفن القصصي في نثر أبي   .28
 حيان التوحيديّ 

محمد صائب 
 خضير

كلية التربية/ابن  2004 أدب ماجستير 48
 رشد

صيغة نفي القسم في القران   .23
 الكريم/دراسة تحليلية داللية نحوية

كلية التربية/ابن  2004 لغة دكتوراه 66 سمية محمد عناية 
 رشد

كلية التربية/ابن  2004 لغة ماجستير 61 معمر منير مسيهر سورة الكهف ، دراسة نحوية وصرفية   .41
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد

الدرس الصرفي بين ابن حجر   .41
العسقالني في فتح الباري والعيني في 

 عمدة القاري

 هدى محمد صالح 
 

كلية التربية/ابن  2004 لغة دكتوراه 12
 رشد

 الـرصـافـي الـبـلـنـسـي/دراسـة   .42

 مـوضـوعـيـة وفـنـيـة

عارف عبد الكريم 
 مطرود

كلية التربية/ابن  2004 أدب ماجستير 31
 رشد

 الجملة الخبرية في ديوان إبراهيم بن  .42
 هرمه

 جامعة البصرة 2004 لغة ماجستير 34 لؤي حاتم عبداهلل 

علل التعبير القرآني في تفاسير سورة   .44
 دراسة بالغية أسلوبيةالبقثرة 

عامر مهدي 
 صالحالعلواني

كلية التربية/ابن  2004 أدب دكتوراه 31
 رشد

كلية التربية/ابن  2004 أدب ماجستير 38 لقاء فوزي مرهون المتوكل الليثي/دراسة موضوعية فنية  .49
 رشد

دراسة  )ص(/ خطب الرسول الكريم  .46
 توثيقية تحليلية

مصعب نوري 
 محمود 

كلية التربية/ابن  2004 لغة ماجستير 111
 رشد

اج النَّحوية َعلى  .41 اج النَّحوية َعلىردود الزَّجَّ الفرَّاء في الفرَّاء في   ردود الزَّجَّ
  دراسة نحوية معاني القرآنمعاني القرآن

كلية التربية/ابن  2004 لغة ماجستير 112 تغريد محمد صالح
 رشد

البحث النحوي واللغوي عند االمام   .48
 هـ 222النووي ت 

التربية/ابن كلية  2004 لغة دكتوراه 116 سعد صالح احمد
 رشد

المسائل الخالفية في عمل حروف   .43
 المعاني

كلية التربية/ابن  2004 لغة ماجستير 118 منار عزيز رسول
 رشد

شعــر رشيد ناصر حسين الجبوري   .91
 )دراسة تحليلية(

نادية علي محمد 
 شلتاغ

كلية التربية/ابن  2004 لغة ماجستير 113
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 كتاب معاني القراءات لألزهري  .91

 )دراسة نحوية( 

كلية التربية/ابن  2004 لغة ماجستير 121 مياسة وليد طه
 رشد

نسانية في القرآن الشخصية ال   .92
 دراسة موضوعية بالغية/الكريم

سعيد عبد خضر 
 يوسف

كلية التربية/ابن  2004 أدب دكتوراه 122
 رشد

 جامعة البصرة 2004 لغة ماجستير 121 ظافر عبد الرزاق شرح المعلقات/دراسة نحوية  .92

المعاني الوظيفية في سورة األنعام   .94
 /دراسة داللية

شيماء عثمان 
 محمد

كلية التربية/ابن  2004 لغة ماجستير 126
 رشد

 شعر أبي البقاء الرنديّ   .99

 –هـدراسة موضوعية 206-284
 فنية

كلية التربية/ابن  2004 أدب ماجستير 183 غسان حميد ابراهيم
 رشد

ألبي منصوراألزهري معاني القراءات   .96
 هـ/دراسة لغوية220ت

شيماء إسماعيل 
 خليل

 عربية  لغة ماجستير 1

 لغة

 كلية التربية/ 2002

 ابن رشد

المثال النحوي المعنوي في العربية   .91
 دراسة تحليلية تقويمية

كريم عبد الحسين 
 حمود الربيعي

 كلية التربية/ 2002 لغة عربية دكتوراه 1
 ابن رشد

رأي النحوي في المسألة ظاهرة تباين   .98
الواحدة في القرن الثاني والثالث 

 الهجريين

علي شهيد علي 
 حسن الموسوي

 لغة عربية ماجستير 12

 لغة

 جامعة البصرة 2002

أَثُر القـُـرآِن الَكـريمفي الَنثِر اأَلنُدُلِسي   .93
ِمن ِنَهاَية َعصِر الَطواِئف َوالُمَراِبِطين 

 َحتَّى ُسُقوط ِغرَناَطة

َأَناِهيد َعبِد اأَلِمير 
 َعبَّاس الِرَكاِبي

 

 لغة عربية دكتوراه 21

 أدب

كلية التربية/ابن  2002
 رشد

كلية التربية/ابن  2002 لغة عربية دكتوراه 21 نافع سلمان جاسم  لغة المام الشافعّي في مؤلفاته  .61
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد لغة

و العربي 0المطابقة في النح  .61
 وتطبيقاتها في القرآن الكريم

كلية  2002 لغة عربية ماجستير 21 فراس عصام شهاب
اآلداب/جامعة 

 البصرة

مجمع البيان في يالنحوي فالجواز   .62
علي الفضل بن  القرآن ألبيتفسير 

 الحسن بن الفضل الطبرسي
 هـ(248ت)

حبيب عبد اهلل عبد 
 النبي

 

لغة  ماجستير 41
 عربية/لغة

 جامعة البصرة 2002

 يف الصرفية والنحويةالمسائل   .62
 وخصومه كتابالوساطة بين المتنبي

 (292للقاضي الجرجاني )ت

عصام كاظم شناوة  
 الغالبي

كلية التربية/ابن  2002 لغة ماجستير 49
 رشد

االتجاه النفسي في نقد السرد العربي   .64
 الحديث

 محمد أنور
 أسماعيل

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 92
 رشد

ماشتمل عليه حروف المعجم من   .69
الدقائق والحقائق والحكم للسيد محمود 

 شكري اآللوسي/دراسة وتحقيق

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 92 كمال حسين احمد
 رشد

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 99 وعد محمد سعيد لغة شعر أبي تمام بين ناقديه  .66
 رشد

نزعة التحرر في األدب القصصي   .61
القصيرة منذ العراقي الحديث )القصة 

 (6980 – 6944عام 

 مائدة فاضل جسام
 

 

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 91
 رشد

خالـد عـباس  ي  حوِ النَّ  رسِ في الدَّ  هُ ُه وَدالالتُ رُ الشَّْكُل،َأثَ   .68
 حسـين

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 93
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

َدقاِئُق الُفُروِق اللَُّغِويَِّة في الَبَياِن   .63
 الُقرآِنيّ 

محمد ياس خضر 
 الدوري

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 11
 رشد

حسان بن ثابت في معايير النقد قديما   .11
 وحديثا

بان حميد فرحان 
 الراوي

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 19
 رشد

 القرآن الكريمفي  النبي موسى  .11

 دراسة بالغية فنية

قيس عبد  أقباس
 مصطفى العاني

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 82
 رشد

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 83 إسراء عريبي فدعم ابن جني ناقدا لغويا  .12
 رشد

في القرآن الكريم على وفق في القرآن الكريم على وفق   العـــدولالعـــدول  .12
  نظرية التلقي)دراســة أسلوبيـة(نظرية التلقي)دراســة أسلوبيـة(

بثينة خضر محمَّد 
 سيد أحمد

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 31
 رشد

كلية التربية/ابن  2002 لغة ماجستير 111 معيد زكري توفيق المجاز في أساس البالغة للزمخشري  .14
 رشد

طلعت صالح  درج الدرر في تفسير القران الكريم  .19
 الفرحان

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 121
 رشد

البحث الداللي عند الرازي في كتابه )   .16
 (مفاتح الغيب 

 جامعة البصرة 2002 لغة دكتوراه 122 حيدر مصطفى هبر

اثر الثقافة العربية في شعر أمير   .11
 معزي

فاضل عبد علي 
 عباس

 جامعة البصرة 2002 أدب دكتوراه 129

 للش يرازي   ُمْعَجُم ِمْعياِر اللَُّغةِ   .18

 ِدَراسٌة وَتْقويمٌ 

كلية التربية/ابن  2002 لغة ماجستير 223 ماجد كامل حسين
 رشد

جامعة  2002 لغة دكتوراه 218 حيدر مصطفى هبرالبحث الداللي عند الرازي في   .13
البصرة/كلية 
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 اآلداب كتابه/مفاتح الغيب

نزعة التحرر في األدب القصصي   .81
العراقي الحديث )القصة القصيرة منذ 

 (6980 – 6944عام 

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 241 مائدة فاضل جسام
 رشد

 الفنـي البنـاءُ   .81
 في شعِر الرمَّادي األْنَدُلِسي

أحمد عبد حسين 
 الفرطوسي

 

 لغة عربية ماجستير 8
 أدب

كلية التربية/ابن  2002
 رشد
 
 

ات وال الجاهليّ بع الطّ شرح القصائد السّ   .82
وشرح القصائد  بناألنبا ري ألبي بكر

اس حّ المشهورات ألبي جعفر النّ  سعالتّ 
 نةوازِ ة مُ دراسة لغويّ 

موحان حمدّية 
 حمود

 لغة عربية ماجستير 16

 لغة

كلية التربية/ابن  2002
 رشد

تفسير القرآن لمحمد متولي   .82
 الشعراوي/دراسة لغوية نحوية

عبد اهلل رشيد عناك 
 الجواري

 لغة عربية دكتوراه 28

 لغة

كلية التربية/ابن  2002
 رشد

شواهد سيبويه الش عرية في جهود   .84
 الّنحويين

كلية التربية/ابن  2002 لغة ماجستير 46 ندى شعالن موحان
 رشد

دراسة  شعر أبي يعقوب الخريمي  .89
 موضوعية فنية 

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 43 أنوار جاسم عويد
 رشد

أبو العالء المعري والشعر العربي في   .86
األندلس دراسة تحليلية في الَتْأِثْير 

 والَتَأثُّر

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 91 علي كاظم محمد
 رشد

داللة االكتفاء في الجملة القرآنية   .81
 دراسة نقدية للقول بالحذف والتقدير

علي عبد الفتاح محيي 
 ألشمري

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 61
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 

 االحتكاُم إلى القياس وحده  .88
 في النحو العربي  

فاطمة ناظم مطشر 
 العتابيُّ 

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 14
 رشد

 يالعراق األدبالرواية النسوية في   .83
البنية دراسة في /2006-م  6996
 السردية

خالدة حسن خضر 
 ألنعيمي

 

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 11
 رشد

 االجتهاد  .31

 في النحـــــو العربـــي

رياض كريم عبد 
 اهلل البديري

التربية/ابن كلية  2002 لغة دكتوراه 18
 رشد

أُبو الُحَسـْين الَجـزَّارحياتُــُه   .31
 دراسة وجمع وتحقيقوِشْعــُرهُ 

حسين عبد العالي 
 اللهيبي

 

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 124
 رشد

شرح المقامات الحريرية لإلمام أبي   .32
العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي 

 الشر يشي دراسة منهجية تحليلية 

 محمود جمعــةنادية 

 

 

 لغة عربية دكتوراه 9

 أدب

 كلية التربية/ 2002

 ابن رشد

 لغة عربية ماجستير 12 سعيد محمد مجيد ُسَنُن أِبي داوَد ِدَراَسٌة َنْحِويَّة  .32

 لغة

كلية التربية/ابن  2002
 رشد

 شعر أبي األسود الدؤلي  .34

 دراسة موضوعية أسلوبية

آالء حسين محمد 
 قدري

 عربيةلغة  ماجستير 11

 أدب

كلية التربية/ابن  2002
 رشد

نثر الشعراء الكّتاب فيعصري الطوائف   .39
 والمرابطين

صفاء حسين لطيف 
 المسعودي

 لغة عربية ماجستير 18

 أدب

كلية التربية/ابن  2002
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 هـ (246 -هـ 420) 

 موضوعية دراسة فنية

الداللة القرآنية في كتب معاني القرآن   .36
 والزجاجالفراء واالخفش 

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 42 سالم جاري هدي
 رشد

ظاهرة التمرد في أدبي الرصافي   .31
 والزهاوي /دراسة تحليلية موازنة

كلية التربية/ابن  2002 أدب ماجستير 44 سفانه داوود سلوم
 رشد

بنى البديع في القرآن الكريم دراسة   .38
 فنية

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 62 أميرة جاسم خليفة
 رشد

ِعَلُل التَّْعِبْيِر الُقْرآِني ِفي َتفاِسْيِر ُسْوَرِة   .33
 ِدَراَسٌة َبالِغيَّة أْسُلْوِبيَّة الَبَقَرةِ 

 عامر مهدي صالح
 العلواني

 

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 64
 رشد

علل التعبير القرآني في سورة يوسف   .111
 /دراسة لغوية بالغية

قيس سراء 
 إسماعيل األوسي

كلية التربية/ابن  2002 لغة ماجستير 12
 رشد

كلية التربية/ابن  2002 لغة دكتوراه 16 فائزة علي محمد ابن سيده صرفيـــّـا    .111
 رشد

شعراء جمعية الرابطة األدبية في   .112
 النجف األشرف 

 م دراسة فنية 6984 – 6924

منى جابر مجبل 
 التميمي

كلية التربية/ابن  2002 أدب دكتوراه 13
 رشد

 –البحث الداللي في تفسير/األمثل   .112
 للشيرازي 

كلية التربية/ابن  2002 لغة ماجستير 32 نعمة دهش فرحان
 رشد

كلية التربية/ابن  2008 لغة عربية ماجستير 22محمد حسين  اأَلْفَعاُل الَجاِمَدة دراسة نحوية  .114
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد لغة مهاوي البهادليّ 

قراءات وتباعدها في الصوات تقارب األ  .119
 في المفردة والتركيب القرآنية

عماد حميد أحمد 
 الخزرجي

 

كلية التربية/ابن  2008 لغة دكتوراه 41
 رشد

الفكر في الشعر العراقي الحديث   .116
مدراسة فنية 6900-6928

 موضوعية

حافظ محمد عباس 
 درويش

 

كلية التربية/ابن  2008 أدب دكتوراه 42
 رشد

النص الشعري في اثر البديع في   .111
 التراث النقدي والبالغي

 حيدر صاحب شاكر

 

كلية التربية/ابن  2008 أدب دكتوراه 41
 رشد

كلية التربية/ابن  2008 لغة ماجستير 98 حسون منى محمد سورة مريم دراسة لغوية  .118
 رشد

 مقامـات الّزمخشريّ   .113

 دراسة صوتية وصرفية ومعجمية

كلية التربية/ابن  2008 لغة ماجستير 61 أحمد أنس طيب
 رشد

األحكام التقويمية في النحو العربي   .111
 دراسة تحليلية

ِنَزار بنيان شمكلي 
 ضمد

كلية التربية/ابن  2008 لغة ماجستير 68
 رشد

كلية التربية/ابن  2008 أدب دكتوراه 63 ُسهيل عبد اهلل علي البناء الفني عند األخطل الكبير  .111
 رشد

عبد الزهرة عودة عبد الزهرة عودة  لغويةشعر بشار بن برد /دراسة   .112
 جبرجبر

كلية التربية/ابن  2008 لغة ماجستير 11
 رشد

كلية التربية/ابن  2008 لغة ماجستير 81 جادر حسن كزار ديوان الشريف المرتضى/دراسة لغوية  .112
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

بنية التضاد في الشعر العربي   .114
-6920المعاصر في منطقة الخليج )

 م(6990

وصال كاظم حسين 
 الدليمي

 

كلية التربية/ابن  2008 أدب دكتوراه 82
 رشد

الثنائيات القيمية في دواوين شعراء   .119
 دراسة فنية/المعلقات السبع

آالء محمد الزم 
 الغراوي

كلية التربية/ابن  2008 أدب دكتوراه 84
 رشد

نظرية النظم واألسلوبية/دراسة توثيقية   .116
 نقدية

فراس صالح عبد 
 اهلل

التربية/ابن كلية  2008 أدب ماجستير 86
 رشد

البحث الداللي في توجيه المتشابه   .111
 اللفظي في القرآن الكريم 

كلية التربية/ابن  2008 لغة دكتوراه 126 احمد إبراهيم صاعد
 رشد

شعر الديارات في القرنين الثاني   .118
والثالث الهجريين/دراسة فنية 

 موضوعية

 لغة عربية دكتوراه 6 عباس رحيم عزيز
 أدب

 التربية/كلية  2009
 ابن رشد

المولد في تاج العروس للزبيدي دراسة   .113
 ومعجم

كلية التربية/ابن  2009 لغة دكتوراه 121 علي حلو حواس
 رشد

 عبد الجبار المطلبي   .121

 وجهودُه في األدب والنقد

 محمد رضا كريم

 

كلية التربية/ابن  2009 أدب ماجستير 128
 رشد

وصف الليل في الشعر األندلسي ابن   .121
الزقاق البلنسي، ابن خفاجة األندلسي، 

 دراسة موازنة-الرصافي البلنسي

كلية التربية/ابن  2009 أدب ماجستير 123 رافد جهاد عبد اهلل
 رشد

الحوار في شعر العصر العباسي   .122
 الثاني دراسة تحليلية فنية

كلية التربية/ابن  2009 أدب دكتوراه 141 زهرة خضير عباس
 رشد

البحرية السالمية في الشعر األندلسي   .122
من الفتح حتى سقوط غرناطة دراسة 

كلية التربية/ابن  2009 أدب دكتوراه 141عبد األمير حسين 
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد علوان موضوعية فنية

البناء اللغوي في االصمعيات دراسة   .124
 نحوية صرفية

كلية التربية/ابن  2009 لغة دكتوراه 142 عصام كاظم شناوة
 رشد

المنهُج التاريخّي والمنهُج المقارنفي   .129
رفّية العربّية  وتّية والصَّ الد راسات الصَّ

 الحديثة

علي حسن عبد 
 الحسين

كلية التربية/ابن  2009 لغة دكتوراه 142
 رشد

الّشعراء النّقاد تطّور الرؤيا في   .126
الخطاب النقدي العراقي الحديث 

 الشعراء الستينّيون أنموذجا  (())

شيرزاد علي خليل 
 السورة

كلية التربية/ابن  2009 أدب دكتوراه 144
 رشد

 النقد الثقافي تنظيرا  وتطبيقا    .121

 عبد اهلل الغذامي أنموذجا

احمد حسون 
 حمادي

كلية التربية/ابن  2009 أدب ماجستير 149
 رشد

أثر )الكشَّاف( للزَّمخشري في )الميزان(   .128
 للطباطبائي دراسة نحوية

كلية التربية/ابن  2009 لغة ماجستير 146 زينب هاشم حسين
 رشد

عبد المنعم جبار  التناص في شعر احمد مطر  .123
 عبيد

كلية التربية/ابن  2009 أدب دكتوراه 141
 رشد

 الُمَعرَُّب والدَِّخيُل  في تاِج الَعُروس   .121

 ٌمعَجٌم وِدَراَسٌة نْقِديٌَّة تأثيِليَّة    

اسامة رشيد 
 الصفار

كلية التربية/ابن  2009 لغة دكتوراه 148
 رشد

ـ دراسة  شعر ابن سنان الخفاجـــي  .121
 موضوعية فنية ـ

خلود هاشم جوحي 
 الوائلي

كلية التربية/ابن  2009 أدب ماجستير 143
 رشد

محمد عبدعلي  ديوان ابن الفارض/دراسة لغوية  .122
 مثنى العكيلي

كلية التربية/ابن  2009 لغة ماجستير 191
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

الشعراء المتيمين في الغزل في دواوين   .122
 العصر األموي دراسة تحليلية فنية

 يوسف زيدان ناصر

 

كلية التربية/ابن  2009 أدب دكتوراه 191
 رشد

 صور المجتمع األندلسي في شعر  .124
- 9عصري الوالة والمارة للمدة )

 هـ (دراسة موضوعية فنية 262

 كاظم هاني ياسين

 

كلية التربية/ابن  2009 أدب دكتوراه 132
 رشد

المشهد في الشعر العربي حتى نهاية   .129
 العصر اأُلموي

كلية التربية/ابن  2009 أدب ماجستير 211 جابر خميس عباس
 رشد

شعر ابن زيد الفازازي دراسة   .126
 تحليلية -موضوعية 

 تربية/ابن رشد 2060 ادب دكتوراه 182 اوراس ثامر محمد

األساليب البالغية في شعر أبي هالل   .121
 العسكري

محمد حسين  سهيل
 جعفر

كلية التربية/ابن  2060 أدب ماجستير 192
 رشد

في الشعر  الهاشمياتُ   .128
 الفنّية()قضاياها وظواهرها األندلسيّ 

صفاء عبداهلل 
 برهان

كلية التربية/ابن  2060 أدب دكتوراه 192
 رشد

الوصف والحوار في روايات الحمد   .123
 خلف

رجاء عبد داوود 
 سلمان

كلية التربية/ابن  2060 أدب ماجستير 194
 رشد

شعر أبي الحسن الششتري ) ت   .141
دراسة  الشاعر الصوفي هـ (228

 فنية -موضوعية 

شيماء عدنان عبد 
 الحسين

كلية التربية/ابن  2060 أدب ماجستير 199
 رشد

دراسة /شعر ابن خاتمــة األنصاري   .141
 بالغيــة

حيدر رضا كريم 
 محمد

 كلية التربية/ابن 2060 أدب ماجستير 196
 رشد

األقوى : الحكم به واالحتكام إليه في   .142
 النحو العربي

ضياء حسين حميد 
 الموسوي

كلية التربية/ابن  2060 لغة ماجستير 198
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

ِفي ُخَطــِب َنْهِج  الظََّواِهُر التَّرِكيبيَّةُ   .142
 الَباَلَغــةِ ـ دراسة داللية تطبيقية 

حسن هادي نور 
 تاج الّدين

كلية التربية/ابن  2060 بالغة دكتوراه 193
 رشد

التجريب في روايات طه حامد   .144
 2002-6992الشبيب

فايروس مسح  2060 أدب ماجستير 161 شيماء عادل جعفر
 من الملفات

الشروح الشعرية  في اللغوية الدراسات  .149
 هـ(292البن جني )

كلية التربية/ابن  2060 لغة ماجستير 161 لقاء فالح عودة
 رشد

المتنبّي في القرن شروح ديوان   .146
الخامس الهجرّي المطبوعة دراسة 

 لغوّية ُمواِزنة

حمدية موحان 
 حمود

كلية التربية/ابن  2060 لغة دكتوراه 162
 رشد

القيم الجمالية في شعر العصر   .141
العباسي   حتى نهاية القرن الرابع 

 -دراسة بالغية -الهجري

محمد صائب 
 خضير

التربية/ابن كلية  2060 أدب دكتوراه 164
 رشد

شعر السيد طالب الحيدري دراسة   .148
موضوعية فنية ديوانا)الوان 

 شتى(و)نضال( انموذجا

عبد المنعم ناصر 
 العيساوي

كلية التربية/ابن  2060 أدب ماجستير 166
 رشد

المقامات الزينّية للجزرّي المتوفى سنة   .143
هـ( دراسـة صرفية وسيـاقية 206)

 وداللية ومعجمية

كلية التربية/ابن  2060 لغة ماجستير 161 عباسهديل حسن 
 رشد

كلية التربية/ابن  2060 لغة ماجستير 111 احمد إبراهيم عداي ديوان السري الرفاه دراسة لغوية  .191
 رشد

 المشرق العربي في الشعر األندلسي  .191
 دراسة موضوعية تحليلية

كلية التربية/ابن  2060 أدب دكتوراه 182 أوراس ثامر محمد 
 رشد

الرواية العربية مابعد الحداثية دراسة   .192
 في الخطاب الروائي

كلية التربية/ابن  2060 أدب دكتوراه 133 هاشم ماجدة هاتو
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

تفسير الثعلبي المسمى الكشف والبيان   .192
في تفسير القرآن دراسة صوتية 

 صرفية نحوية

كلية التربية/ابن  2060 لغة ماجستير 212 سعدي احمد حسن
 رشد

الفني في شعر المخضرمين بين البناء   .194
الجاهلية والسالم دراسة تحليلية فنّيـة 

 شعر الفرسان أنموذجا  

كلية التربية/ابن  2060 أدب دكتوراه 212 علي سعد مخلف
 رشد

كلية التربية/ابن  2060 لغة ماجستير 213 احمد إبراهيم عداي ديوان السري الرفاه/دراسة لغوية  .199
 رشد

 

في الِشْعِر الِعَراقي   الصورُة المحليَّةُ   .196
ؤى الُيوميَِّة والُبعِد  الُمعاصِربيَن الرُّ

 الَعالمي  

احمد عبد حسين 
 الفرطوسي

كلية التربية/ابن  2066 أدب دكتوراه 169
 رشد

َنْهُج الَباَلَغِة ِفْي َضْوِء ِعْلِم اللَُّغِة   .191
 االْجِتَماِعي  

نعمة دهش فرحان 
 الطائيّ 

كلية التربية/ابن  2066 لغة دكتوراه 181
 رشد

االستدالُل بالنَّحو في كتب إعجاز   .198
 القرآن

سهى سعدون 
 جاسم

كلية التربية/ابن  2066 لغة دكتوراه 184
 رشد

القيم النسانية في الشعر العربي قبل   .193
 دراسة موضوعية السالم

كلية التربية/ابن  2066 أدب دكتوراه 189 لمى سعدون جاسم
 رشد

في شرِح كتاِب سيبويه  النَّحويّ التَّعليُل   .161
 هـ(228للس يرافّي )ت

كلية التربية/ابن  2066 لغة ماجستير 186 اكتفاء مطر شرباك
 رشد

القيم والمـُثل العربية في شعر كعب بن   .161
دراسة تحليلية  -زهير بن أبي ُسلمى

 -وفنية 

محمود احمد شاكر 
 غضيب

كلية التربية/ابن  2066 أدب ماجستير 188
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

دراسة   األدب النثري عند الرصافي  .162
 نقدية

كلية التربية/ابن  2066 أدب دكتوراه 131 سفانة داوود سلوم
 رشد

الزمان والمكان في روايات نجيب   .162
 الكيالني 

وجدان يعكوب 
 محمود

كلية التربية/ابن  2066 أدب ماجستير 131
 رشد

جبار عيدان رزن  المجتمع العراقي في شعر الجواهري  .164
 العسكري

كلية التربية/ابن  2066 أدب دكتوراه 132
 رشد

الفصحى والعامية في حوار الرواية   .169
 (6980-6920العراقية)

كلية التربية/ابن  2066 أدب ماجستير 134 هديل علي سبع
 رشد

حقوق النسان في رواية المرأة   .166
 م2008 -م 2000العراقية 

ميسون حسن 
 صالح

التربية/ابن كلية  2066 أدب ماجستير 131
 رشد

دراسة في  النجفي المعاصر الشعر  .161
 مستويات األداء الفني

 م6928-2009

عبد الرضا علي 
 مشعب

كلية التربية/ابن  2066 أدب دكتوراه 211
 رشد

التعليُل الصوتيُّ في كتاِب المقتضِب   .168
 هـ(  /دراسٌة في ضوءِ 282للمبر د ) ت

 علِم اللغِة الحديِث 

انتصار عباس 
 فارس

 جامعة كربالء 2066 لغة ماجستير 218

ألفاظ الطَّبيعة في ِشعر أبي تمَّام   .163
الطَّائيفي ضوء نظرية الُحقول الّدالليَّة 

 -دراسة ومعجم -

كلية التربية/ابن  2066 لغة ماجستير 213 وليد خالد الزم
 رشد

المقطعات في الشعر األندلسي)عصر   .111
 دراسة موضوعية فنية بـني األحمر(

كلية التربية/ابن  2066 أدب ماجستير 211 احمدآالء شهاب 
 رشد

كلية التربية/ابن  2066 لغة ماجستير 281 االء علي عبد اهللاللساني  في الدرس العميقة البنية  .111
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد والجراء المقولة:  العربي

إعراب القرآن في كتب االمالي دراسة   .112
 نحوية موازنة بكتب إعراب القرآن

 كاِظم إستبرق
 الشَّريفيّ  سلمان

كلية التربية/ابن  2066 لغة ماجستير 249
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 33 طارق حسن خضير التيان في القرآن الكريم دراسة لغوية  .112
 رشد

أنماط التراكيب اللغوية ومتعلقاتها في   .114
 دراسة نحوية القرآن الكريم/

ماجد كامل حسين 
 البدري

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 139
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 136 فؤاد جلوب محسن القافية عند الخليل في الشعر العربي  .119
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 أدب دكتوراه 138 أنوار جاسم عويد شعر االرجاني/دراسة بالغية  .116
 رشد

االحتكاُم إلى الّسياق في توجيه   .111
)غيـر( في القرآن االحتمال العرابي  

 االكريم أُنموذج  

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 211 محمد يونس علوان
 رشد

ثنائيُة اللّذة واأللم في شعر الغزل   .118
األندلسي حتى نهاية عصر الخالفة 

 )دراسة موضوعية فنية (

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 212 محمد عادل جاسم
 رشد

في البنيِة العربية فلسفُة الحركِة   .113
 طبيقالنظرية والتّ 

عدنان داوود عبد 
 الحسن

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 212
 رشد

) اللهجات العربية فيكتب غريب   .181
ى نهاية القرن الحديث المطبوعة حتّ 

 الرابع الهجري

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 214 صباح علي سليمان
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

عليبن بَشارة ت َمْنَهج محمد   .181
كتابه نشوة الساّلفة  في ه(6688)

 ومحل الضافة

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 216 هالة حسن حسين
 رشد

رفّي في شرح كتاب سيبويه   .182 البحث الصَّ
 هـ ( 228ألبي سعيد الس يرافّي ) ت 

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 211 صفاء هالل حبيب
 رشد

عون الّروضان دراسة في  روايات عبد  .182
 الخطاب الروائي

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 214 رحاب علي جواد
 رشد

نظرية الربط العاملي دراسة في نماذج   .184
 من شعر المتنبي

سجاد مالك جبر 
 المسعودي

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 219
 رشد

الثابت والمتغير لصورة المرأة في   .189
المشرقي حتى نهاية العصر الشعر 
 -نقد ثقافي  -الوسيط 

فراس صالح 
 عبداهلل العتابي

 

كلية التربية/ابن  2062 أدب دكتوراه 216
 رشد

البنية السردية في روايات ميسلون   .186
 هادي

دعاء قحطان 
 عباس البياتي

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 211
 رشد

اثر التعبير القرآني في الشعرالعربي   .181
 القرن الخامس الهجري/دراسة فنية

كلية التربية/ابن  2062 أدب دكتوراه 218 اركان رحيم جبر
 رشد

الدكتور هاشم طه شالش وجهوده   .188
 الصرفية

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 213 يسرى ثجيل مذكور
 رشد

رسائل جامعة بغداد في  البحث الداللي  .183
 2009-6999 وأطاريحها

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 221 سوزان طالب محمد
 رشد

المنهج النفسي من السياقية إلى   .131
 -دراسة في النقد األدبي  -النصية

كلية التربية/ابن  2062 أدب دكتوراه 221 بشرى محمد إبراهيم
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

سورة البقرة دراسة في ضوء علم لغة   .131
 النص

التربية/ابن كلية  2062 لغة ماجستير 226 خالد سعد جبر
 رشد

( في شعر العصر عرثاء أهل البيت )  .132
الوسيط في العراق دراسة موضوعية 

 فنية

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 221 أحالم هادي إبراهيم
 رشد

 فيالمترجم وأثره  عالميدب الاألَ   .132
كرلّي فؤاد التّ  واية العربّية في العراقالرّ 

او مهدي عيسى الصّ   قر أُنموذج 

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 221 مظفر سالم شاكر
 رشد

انماط التراكيب اللغوية ومتعلقاتها في   .134
 القرآن الكريم دراسة نحةية

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 222 ماجد كامل حسين
 رشد

تشكالت بناء المدينة في الرواية   .139
دراسة  2002-6980العراقية من 

 نقدية

كلية التربية/ابن  2062 أدب دكتوراه 216 جهاداحمد حيال 
 رشد

دراسة  القرآن الكريم/آيات المجيء في   .136
 نحوية

سناء منير عبد 
 الرزاق

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 211
 رشد

فلسفة الحركة في البنية العربية   .131
 النظرية والتطبيق

عدنان داود عبد 
 الحسن

التربية/ابن كلية  2062 لغة ماجستير 214
 رشد

دراسٌة »آَياُت المجيِء في الُقرآِن الَكرْيمِ   .138
 «نحويةٌ 

سناء منير عبد 
 الرزاق

 

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 244
 رشد

ُشروُح التسهيل ))دراسٌة نحويٌَّة   .133
 موازنـــٌة((

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 222 علي صبر جودة
 رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

33 

 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

ابتهال تركي عبد  التجيبي دراسة أسلوبيةشعر أبي بحر   .211
 الحسين

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 228
 رشد

اثر علم المعاني في البحث النحوي   .211
 الحديث

مصطفى أديب عبد 
 الرحمن

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 222
 رشد

الخطب والرسائل في موسوعة اهل   .212
 البيت )عليهم السالم(دراسة بالغية

وسن منصور 
 محمود

كلية التربية/ابن  2062 أدب دكتوراه 224
 رشد

المصطلح  الَعال قات الداللّية في  .212
 النحوّي وأثرها في البهام

ُسالف مصطفى 
 كامل 

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 229
 رشد

سعيد عبد الحميد  الحقول الّدالليَّة في شعر ذي الرُّمَّة  .214
 غائب

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 226
 رشد

الّدكتور أحمد عبد الفّتاح الُحُموز   .219
 وجهوُدُه النَّحويَّة

منتهى علي عبد 
 اهلل

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 221
 رشد

التنـاص في الشـعر األندلسي عصر   .216
 الطوائف والمرابطين

كلية التربية/ابن  2062 ادب دكتوراه 228 صفاء حسين لطيف 
 رشد

شعر ابن رشيق القيرواني/دراسة   .211
 بالغية

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 223 مصعب ماجد هاشم
 رشد

االتساق في نهج البالغة/دراسة في   .218
 ضوء لسانيات النص

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 241 رائدة كاظم فياض
 رشد

الجهد الصوتي للباحثين العراقيين فـــي   .213
الدوريات   األكاديمية فــي جامعتي 
 بغداد والمستنصرية 

 (م2060 - 6990)

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 242 آية يوسف ابراهيم
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

صورة المرأة في كتاب ديوان   .211
الموشحات االندلسية دراسة موضوعية 

 فنية

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 244 رؤى عامر مشرف
 رشد

الفضاء الروائي في رباعية الخسوف   .211
 البراهيم الكوني

 جامعة كربالء 2062 ادب دكتوراه 249 خالد مرعي حسن

النحو الكوفّي في كتب التفسير في   .212
 القرن الرابع الهجريّ 

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 246 عمار سهيل نجم
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 241 كويستان نجم الدين مسرحيات محي الدين زنكنهالبطل في   .212
 رشد

الداللي في بحوث مجالت البحث   .214
جامعتي بغداد والمستنصرية مابين 

 وتحليل/دراسة2066و2000عامي

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 248 هدية علي محمد
 رشد

 المصطلح البالغي والنقدي عند  .219
 القاضي الجرجاني في كتابه الوساطه

ياسين مزيزن 
 مصلح

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 243
 رشد

العدول الصرفي في القران الكريم بين   .216
 القبول والرفض

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 291 رضا مجيد صالح
 رشد

اللسانيات الوظيفية في الدراسات   .211
في جهود العربية المعاصرة دراسة 

 احمد المتوكل

عبد الزهرة عودة 
 جبر

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 292
 رشد

عالمات النص الشعري عند يحيى   .218
 السماوي

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 292 صالح راهي ابراهيم
 رشد

المستوى الصوتي عند شعراء البديع   .213
 في العصر العباسي االول

كامل عبد االمير 
 المالكي

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 294
 رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

34 

 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

مرويات االمام علي)ع( في لسان   .221
 العرب/دراسة داللية

سعيد عكاب عبد 
 العالي

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 299
 رشد

 يّ اقة في الشعر العر ريّ صَ البَ  ةالمَ العَ   .221
 ُمعاِصر)مرحلة السبعينيات(ال

مثنى محمد عبد 
 الحسين

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 296
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 291 حيدر محي فاضل  شعر محمد جواد الغبان/دراسة لغوية  .222
 رشد

في ضوء  دراسة -ابن الحداد األندلسيّ   .222
 علم اجتماع األدب

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 298 سؤدد محمد جاسم
 رشد

العربي القديم في دراسات نقد المعجم   .224
اللغويين العراقيين المحدثين من 

 2060ـ إلى  6920

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 293 علي خلف حسين
 رشد

التفسير بالسياق االجتماعي في   .229
 المعجمات العربية/العين انموذجا

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 261 المي زيدان المي 
 رشد

الُمَماُت ِمَن اأَللفاِظ في الُمعَجِم   .226
)دراسة لغوي  (ةالَعَرِبي 

لمياء عبد اهلل عبد 
 الحسين

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 262
 رشد

الصنعة النحوية واثرها في الحكم على   .221
 النص القرآني

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 266 ضياء حسين حميد 
 رشد

طالئع بن  ل البيت في شعرآ  .228
 رزيك/دراسة فنية تحليلية

عبد الحليم رضا 
 كريم

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 261
 رشد

رين عند المتأخّ  حويّ االستدراك النّ   .223
 يةدراسة تحليل ثيندوالمح

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 263 نزار بنيان شمكلي
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 211 خالد حميد صبريفي الّدراسات العربّية  اللسانيات النصّية  .221
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد الحديثة

صناعة المعجم بين اللغة العربية   .221
دراسة تقابلية في المعجمات /والكردية

 احادية اللغة

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 211 سنكر علي مامه
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 212 محمد صبري تومان القيم والمثل في ادب ابن المقفع  .222
 رشد

الروائيون العراقيون اليهود/دراسة في   .222
 شعرية المنجز الروائي

كلية التربية/ابن  2064 ادب دكتوراه 269 خالدة حاتم علوان
 رشد

 كلية التربية/ابن 2064 ادب ماجستير 268 حسام عيدان نعيم التناص في شعر سعدي يوسف  .224
 رشد

مستويات االداء البياني في تشكيل   .229
 الصورة الشعرية عنداحمد مطر

كلية التربية/ابن  2064 ادب دكتوراه 214 رحاب لفته حمود
 رشد

التصوير الفني لالنواء في الشعر   .226
 والمرابطينالطوائف عصري  االندلسي

كلية التربية/ابن  2064 ادب دكتوراه 219 رافد جهاد عبد اهلل
 رشد

الغريب في اللغة لعيسى بن  نظام  .221
 ابراهيم الربعي دراسة وتحليل

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 218 عبد الرسول رزاق
 رشد
 

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 213 مهند سعيدفراس  علة الحمل/دراسة نحوية  .228
 رشد

لثر الترميز الفني في شعر الغزل   .223
 العذري

كلية التربية/ابن  2064 ادب ماجستير 281 اسيل محمد ناصر
 رشد

 كلية االداب 2064 لغة ماجستير 282 عبد الرحمن مجيد التفكير اللساني عندسعد مصلوح    .241

كلية التربية/ابن  2064 ادب ماجستير 284قاسم عطوان  الشيخ شعر في التراثية الرموز  .241
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد مهووس الدكتورأحمدالوائلي

االعجاز القرآني االستدالل بالنحو على   .242
 في كتب التفسير

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 289 سمر حسن ياسي
 رشد

الثنائيات المتضادة في شعر التصوف   .242
االندلسي في القرنين السابع والثامن 

 الهجريين/دراسة موضوعية فنية

شيماء عدنان عبد 
 الحسين

كلية التربية/ابن  2064 ادب دكتوراه 286
 رشد

في دواوين شعراء المعلقات  اآلخر  .244
 العشرة

كلية التربية/ابن  2064 ادب دكتوراه 281 حمادي خلف سعود
 رشد

اآلخر في شعر رواد الشعر الحر في   .249
 العراق

كلية التربية/ابن  2064 ادب دكتوراه 288 شيماء عادل جعفر
 رشد

هـ( في 282منهج ابن السيرافي )ت  .246
 كتابه شرح أبيات سيبويه

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 232 خليلوداد كاظم 
 رشد

كتاب نتائج الفكر للسهيلي   .241
 دراسة تحليلية  هـ(286ت)

انتصار كامل 
 سلمان

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 232
 رشد

االنساق الثقافية في ادب  ابي حيان   .248
 التوحيدي

التربية/ابن كلية  2064 ادب ماجستير 234 طمة عبد العظيمفا
 رشد

عناصر الطبيعة في شعر الفتوحات   .243
 االسالمية)عصر صدر االسالم(

كلية التربية/ابن  2064 ادب ماجستير 239 عباس العيبي فليح
 رشد

ارادة المتكلم واثرها في توجيه الحكم   .291
 النحوي

محمد عبد الحسن 
 جمعة

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 236
 رشد

القصصي في شعر مالمح السرد   .291
 القرن الثالث الهجري

كلية التربية/ابن  2064 ادب دكتوراه 231 هادي عبد الحسن
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

التنغيم عند القدماء والمحدثين واثره   .292
 في توجيه المعنى

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 238 ورود هادي نصيف
 رشد

الجمال والتفصيل في نهج البالغة   .292
 دراسة تحليلية

كلية التربية/ابن  2064 بالغة دكتوراه 233 محمد حسينسهيل 
 رشد

مشتاق طالب  التناص في شعر أديب كمال الدين  .294
 محسن

كلية التربية/ابن  2064 أدب ماجستير 211
 رشد

المنجز العربي للروائيين الكرد في   .299
 2062-2008البنية السشردية من

التربية/ابن كلية  2064 أدب ماجستير 211 ميديا نعمت علي
 رشد

أسلوبية السرد في الرواية النسوية   .296
 2002-6990العراقية من 

كلية التربية/ابن  2064 أدب ماجستير 212 صفا داوود محمود
 رشد

كلية التربية/ابن  2064 أدب ماجستير 212 ستار جبر عبيد التناص في شعر عروة بن اذينة  .291
 رشد

تطور الخطاب الروائي في روايات عبد   .298
 الرحمن مجيدالربيعي

كلية التربية/ابن  2064 أدب ماجستير 214 ياسين ضاري نجك 
 رشد

البناء الفني في شعر هاشم بن حردان   .293
 الدورقي/دراسة تحليلية فنية

كلية التربية/ابن  2064 أدب ماجستير 219 صالح سعد مخلف
 رشد

الصورة المحلية في الشعر العراقي   .261
المعاصر بين الرؤى اليومية 

 والبعداالعالمي

احمد عبد الحسين 
 الفرطوسي

كلية التربية/ابن  2064 أدب دكتوراه 211
 رشد

محمد حمدان عبد  داللة التراكيب النحوية في آيات الموت  .261
 اهلل

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 211
 رشد

كلية التربية/ابن  2064 أدب دكتوراه 212 حيدر رضا كريمجماليات األداء البالغي في شعر   .262



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

38 

 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد لسان الدين بن الخطيب

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 219 احمد طالب محمد  داللة حروف الجر في آيات األحكام  .262
 رشد

المنهج المعجمي في تحليل النص   .264
 الشعري المصاحبات المعجمية أنموذجا

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 216 مشتاق قاسم جعفر
 رشد

شعر شعراء النصرانية في العصر   .269
 الجاهلي دراسة موضوعية وبالغية

كلية التربية/ابن  2064 أدب دكتوراه 218 صباح إيليا كبرو
 رشد

الرادة والتحدي في شعر عنترة بن   .266
 شداد العبسي/دراسة تحليلية

كلية التربية/ابن  2064 أدب ماجستير 213 إستبرق رزاق عبيد
 رشد

الحسيني في الشعر تحوالت المكان   .261
 (2060-6990العراقي )

شذى عبد الكاظم 
 الحلي

كلية التربية/ابن  2064 أدب دكتوراه 222
 رشد

البناء الفني في ادب ابن حريق   .268
 األندلسي

كلية التربية/ابن  2064 أدب ماجستير 222 أمير ساطع عزت
 رشد

شعر النساء في كتاب األغاني/دراسة   .263
 موضوعية فنية

كلية التربية/ابن  2064 أدب ماجستير 224 رغد محمد خلف
 رشد

شعر عبد الصمد بن المعدل /دراسة   .211
 بالغية

التوجد ورقة  2064   221 
 عنوان

-2002التجريب في الرواية العراقية   .211
2062 

حسين عيال عبد 
 علي

كلية التربية/ابن  2064 أدب دكتوراه 228
 رشد

الجبار ميسون عبد  معاني النحو في سورة النعام  .212
 داوود

كلية التربية/ابن  2064 لغة ماجستير 223
 رشد

كلية التربية/ابن  2064 أدب دكتوراه 221 محمد رضا كريمالشخصية في روايات علي بدر/دراسة   .212
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد فنية

شعر أبي بكر بن محمد بن داوود   .214
 األصفهاني/دراسة موضوعية فنية

التربية/ابن كلية  2064 أدب ماجستير 221 غزوان علي ناصر
 رشد

اللغة الشعرية عند شعراء الشام في   .219
 العصر األيوبي

خلود هاشم جوحي 
 الوائلي

كلية التربية/ابن  2064 أدب دكتوراه 222
 رشد

النقد المعجمي في كتاب التنبيه   .216
 هـ(282واليضاح البن بري)

عبد الرحمن عبد 
 الرحمن مطلك 

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 91
 رشد

 المالمح الشعرية في روايــات  .211

 طــه حامـد الشبيب 

رجاء عبد داوود 
 سلمان

كلية التربية/ابن  2062 ادب دكتوراه 262
 رشد

االخر في شعر ابن زيدون   .218
 هـ422المتوفى

 حشورقم فارغ 2062 ادب ماجستير 231 محمدسفاح مانع

البحث الداللي في كتاب إعراب القرآن   .213
 الدين الدرويشالكريم وبيانه محي 

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 212 بشرى حسن خضر
 رشد

البنية االفرادية والتركيبة في آيات   .281
 الوعيد

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 211 هبه احمد طه 
 رشد

التحليل السيميائي للشعر في ضوء   .281
 نظرية بيرس

عدنان داوود عبد 
 الحسن

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 221
 رشد

الصوتيات النطقية في دراسات   .282
 المستشرقين

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 221 بشرى حسين علي
 رشد

محمد محمود  شعر أبي طالب /دراسة بالغية  .282
 إبراهيم

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 229
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

البناء الفني في شعر ابن الجياب   .284
 هـ(249الغرناطي)ت 

مصطفى حميد 
 نعمة

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 226
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 222 غادة نور محمد داللة األبنية الصرفية في سورة طه  .289
 رشد

األصول اللغوية عند ابن جني وابن   .286
 فارس

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 224 دعاء عدنان محمد
 رشد

أحاديث الوعد والوعيد في صحيح   .281
 البخاري/دراسة لغوية

ياسمين عدنان 
 نعمة

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 226
 رشد

الشعر الجاهلي في ضوء األنساق   .288
 الثقافية/الالمنتمي اختيارا

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 221 نبأ باسم رشيد
 رشد

هدي السبع القرآني دراسة أسلوبية في   .283
 علم المناسبة

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 228 مياسة وليد طه
 رشد

سورتا الفرقان والملك/دراسة في أنماط   .231
 التراكيب ودالالتها

انتصار حقي 
 الحسناوي

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 223
 رشد

 المنحى االْجِتَماِعّي في الخصائصِ   .231
 البِن جني 

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 241 ندى هاشم عبد اهلل
 رشد

الداللة في آيات الشخصيات القرآنية   .232
 من غير األنبياء

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 241 صفاء توفيق كاظم
 رشد

بنية الحجاج في الخطاب القرآني/آيات   .232
 الدعاء أنموذجا

التربية/ابن كلية  2062 لغة ماجستير 242 إسراء سلمان محمد
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 242 حسام محمد ديوان العجائبية في القصة العراقية القصيرة  .234
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

الرحلة واثرها في تنمية المعجم العربي   .239
 تهذيب اللغة لالزهري انموذجا

 تربية/ابن رشد 2062 لغة ماجستير 283 سبعة عبد اهلل

الُمعاِدِل  َتْرِكيبِ َأثُر الَقْصدّيِة في   .236
 الَموُضوِعّي الُقرآِنيّ 

سالف مصطفى 
 كامل

 لغة عربية دكتوراه 21

 لغة

كلية التربية/ابن  2062
 رشد

المفسريين  دالبعد السيميائي عن  .231
 البيانيين

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 22 لقاء فالح عودة
 رشد

رياضة األلسن عند علماء التجويد   .238
 دراسة صوتية

سلمان ياسين 
 عباس

 لغة عربية دكتوراه 29

 لغة

كلية التربية/ابن  2062
 رشد

غانم عبد الحسن  السلب في اللغة العربية  .233
 رداد

كلية التربية/ابن  2062 لغة عربية دكتوراه 26
 رشد

 ابِكتَ  ِفيْ  الّتَدْاِوِليُّ  الَمْنَحىْ   .211

 الَفِرْيدِ  الِعْقدِ 

 جمعة حسن علي
 سلمان

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 22
 رشد

وجهوده في  عبدالعزيزن محمدحس  .211
 والنحو الفصيح

 لغة عربية ماجستير 29 كحيط سليم سحر

 لغة

كلية التربية/ابن  2062
 رشد

الدعاء في نثر عصر صدر السالم   .212
 دراسة فنية

عائدة حسين 
 سرحان

  2062 أدب ماجستير 26

الشعر في مصر الفاطمية في القرنين   .212
الرابع والخامس الهجريين دراسة 

 تحليلية موضوعية

كلية التربية/ابن  2062 أدب دكتوراه 94 ميادة عبد القادر 
 رشد

اللغة الشعرية في شعر شهاب الدين   .214
 احمدالعزازي

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 69 زينب رضا كريم
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

الخالف النحوي عند السيرافي في   .219
 شرحه لكتاب سيبويه

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 81 إحسان علي حمود
 رشد

رين عند المتأخّ  حويّ االستدراك النّ   .216
  دراسة تحليلية/ ثيندوالمح

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 88 نزار بنيان شمكلي
 رشد

الصوتيات الوظيفية في دراسة   .211
 المحدثين العرب

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 114 سارة حمد عزام
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 119 زياد طارق شولي السياق المقامي في جمهرة اللغة  .218
 رشد

علم اللغة االجتماعية في الدراسات   .213
 العربية الحديثة

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 111 حسان كزار جادر
 رشد

األمالي  كتاب في االستلزام الحواري  .211
 )ـه 653 (القالي علي ألبي

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 114 عباش حسن هديل
 رشد

التوجيه الصوتي في اكتساب الطفل   .211
 اللغة األم

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 121 آية علي ناصر
 رشد

 دراسـة فـي الحجاج فـي الّشعر الرقميّ   .212
 الخطــابلسانّيـات 

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 129 أالء علي عبد اهلل
 رشد

في ُخطب الرَُّسول  الَقـريَنـــة  .212
 ُمَحمَّد)َصلَّى اهلُل عليه وآله وَسلَّم(

 دراَسة في اتساق النص

محمد عبد علي 
 علوان

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 128
 رشد

شعر الشريف الَعِقيلي / دراسة   .214
 موضوعية فنية 

الزهرة بتول عبد 
 غالم

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 181
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 181 سمية عودة حسون لقرآن فيا التشجيري الداللي التقابل  .219
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد الكريم

إبراهيم أنيس بين ناقديه في الصوت   .216
 والّداللة

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 222 وسام بنيان ادم
 رشد

األساليب البديعية في أدب ابن الُمَقفَّع   .211
ُمقاربة من منظور اللسانّيات  -

 -النصي ة 

كلية التربية/ابن  2062 أدب دكتوراه 224 أمل سلمان حسان
 رشد

نضال عبد الرحيم  صاقا يحيى اهلل حسب  .218
 سلمان

 تربية ابن رشد 2062 أدب ماجستير 221

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 241 محمد حاتم منى الحجاج في شعر ابن شهيد االندلسي  .213
 رشد

ايات الحوار في القران الكريم دراسة   .221
 نحوية داللية

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 242 نايف شالل كاظم
 رشد

شرح التبريزي على مقصورة ابن دريد   .221
 )دراسة لغوية( 

التربية/ابن كلية  2062 لغة ماجستير 291 رواء ظاهر حميد
 رشد

ُرْوَرةُ الش ْعريَُّة َبيْ   .222 َن َدَواِعي الشَّْكِل الضَّ
 الَلةِ َوالدَّ 

محمد حسين 
 البهادلي

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 261
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 264 منى محمد حاتم الحجاج في أدب ابن شهيد األندلسي   .222
 رشد

بين النظرية واالجراء المعنى النحوي   .224
 في القران الكريم

غسان صبري 
 موسى

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 212
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 216 جليل جانم زنيد البحث الداللي في تفسير السمعاني  .229
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

الشفرات النصية في القصيدة الجاهلية   .226
 امرؤ القيس انموذجا

الحسين هيثم عبد 
 مريوش

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 282
 رشد

كلية التربية/ابن  2062 ادب ماجستير 231 ضياء نوري احمد الرحلة الخيالية في شعر المهجر  .221
 رشد

البناء الفني للشخصية في الروايات   .228
 الفائزة بجائزة البوكر العربية

التربية/ابن كلية  2062 أدب ماجستير 229 هبه سعد احمد
 رشد

اللسانّية  الدراساتاللغوي في جاج الحِ   .223
 واالمتداداتاألصول  ةالعربيّ 

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 191 خالد سعد جبر
 رشد

 نفحات) كتاب في اللُّغوّية المباحث  .221
 للشيخ (البالغة نهج شرح في الوالية

 الشيرازي ناصرمكارم

محمد كاظم عبد 
 اهلل

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 162
 رشد

ظاهرة التفصح في العربية   .221
 الهمزانموذجا

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 168 أسماء حسن شلش
 رشد

  للجاحظ البخالء كتاب التعبيرفي أنماط  .222
 )ه 255 ت(  

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 163 ندىجبرعاشور
 رشد

لشعر شعراء بني أسدفي البناء الفني   .222
عصر صدر السالم والعصر 

 األموي)دراسة تحليلية(

انتصار مسرهد 
 علي الجوراني

 

 كلية االداب 2062 أدب دكتوراه 111

ْوِديَّاتِ   .224 ِدَراَسٌة ِفي  الَماُء ِفي الجُّ
 الَمْوُضْوِع َوالَفن  

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 112 إسراء خلف أكريم 
 رشد

 فيشعرالعصراألموي السياسي العالم  .229
 زيداألسدي،عِدي   بن الُكميت

 بن الّطائي،ُعبيداهلل العاملي،الط رّماح
 تداولية مقاربة / أنموذجا الرقيات قيس

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 112 جعفر هالل يوسف
 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

آراء سيبويه في البحر المحيط دراسة   .226
 نحوية

محّمد مني 
 إسماعيل 

 كليةاالداب 2062 لغة ماجستير 114

الَقَصُص الُقّرآِنيُّ ِعْنَد الد ْكُتْوِر   .221
 الُبْسَتاِني  ِدَراَسٌة َنْقِدّيةٌ 

كلية التربية/ابن  2062 أدب ماجستير 119 وسن نعيم كريم
 رشد

مراتب التأويل في شعر أمل دنقل   .228
 دراسة هيرمنيوطيقية

 كلية االداب 2062 أدب دكتوراه 116 ملهم سالم عيسى 

سعيد عبد الحميد  االت ساق واالنسجام في رسائل الجاحظ  .223
 غائب

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 111
 رشد

 الحوار في القرآن الكريم   .241

 مقاربة تداولّية حجاجّية

منتهى علي عبد 
 اهلل

كلية التربية/ابن  2062 لغة دكتوراه 118
 رشد

 2002لسنةدستور جمهورية العراق   .241
 مقاربة تداولية

كلية التربية/ابن  2062 لغة ماجستير 219 عبد الحميد حفيز
 رشد

التغيير االجتماعي في ادب عبد   .242
 الرحمن منيف الرواني

محمد انور 
 اسماعيل

كلية التربية/ابن  2062 ادب دكتوراه 211
 رشد

 نِ رْ قَ الْ  نَ مِ  ي  غِ اَلْ بَ الْ  حِ يْ جِ رْ تَّ الْ  بُ يْ لِ اْ سَ أَ   .242
 نيْ يَّ رِ جْ هِ الْ  نِ مِ اْ ثَّ الْ  اْلَقْرنِ  ىتَّ حَ  سِ مِ اْ خَ الْ 

كلية التربية/ابن  2068 ادب دكتوراه 248 مصعب ماجد هاشم
 رشد

الخالف في مصطلحات لسانيات النص   .244
 مقاربة نقدية

كلية التربية/ابن  2068 لغة دكتوراه 243 منتظر محمد علي
 رشد

 الرثائية القصيدة في الفني الصدق  .249
 الطوائف عصريفي  األندلسية
 والمرابطين

كلية التربية/ابن  2068 ادب ماجستير 291 شهد حسن حاوي
 رشد

كلية التربية/ابن  2068 ادب ماجستير 291 امنة عبد نعمةمستويات األداء الشعرّي في ديوان   .246



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

26 

 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 رشد األلواح لطالب الحيدريّ 
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

جهود األمامية في علم  الّتجويد في   .1
 القرن الثّالث عشر الهجري

بتول محمد حسين 
 علي

تربية/ابن  2002 علوم قرآن ماجستير 134
 رشد

اثُر استخداِم َدائرة التعلَّم َوأنموذج   .2
ِهيلدا تابا في ِاكتساب َمَفاهيم َماِدة 
التربيِة االسالمية لدى َطالباِت الصَّف 

 الرابع االعدادي واالحَتفاظ بها

هدى عبد الرزاق 
 هوبي الطائي

 

كلية  2004 علوم قرآن دكتوراه 12
التربية/ابن 

 رشد

أثر جنس المعلم وخبرته في تحصيل   .2
ذ الصف السادس االبتدائي في يتالم

 مادة التربية السالمية

كلية  2002 علوم قرآن ماجستير 182 عدنان مشعل جواد
التربية/ابن 

 رشد

 

أثر طريقة حل المشكالت في التحصيل   .4
واالتجاه نحو مادة التربية السالمية 
لـدى طالبات الصف الخامـس 

 العـدادي

كلية  2008 ط/علوم قرآن دكتوراه 19 انتصار حامد عبيد
التربية/ابن 

 رشد

طرائق التعليم وأساليبه في العصر   .9
األموي المام محمد الباقر عليه 

وأثرها في تحصيل  السالم أنموذجا
مادة السيرة النبوية لدى طالبات معاهد 

 إعداد المعلمين

نغم محمود عبد 
 كاظم

كلية  2008 ط/علوم قرآن دكتوراه 11
التربية/ابن 

 رشد

َفْخُر الّدين الطُّرْيحي ومنهجه التفسيري   .6
 في كتابِه "مجمع البحرين"

وجدان عبد 
 الصاحب شبلي

كلية  2009 علوم قرآن ماجستير 41
التربية/ابن 

 رشد

عامر عبد األمير  المنظور المعرفي عند المعتزلة  .1
 الجبوري

كلية  2009 علوم قرآن دكتوراه 98
التربية/ابن 

 رشد

اتساع المعنى عند السمين الحلبي في   .8
كتابه الدر المصون في علوم الكتاب 

كلية  2009 علوم قرآن ماجستير 81 شاكر محمود حسن
التربية/ابن 
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 رشد هـ( 222المتوفى ) المكنون

ابو عمر الدوري وجهوده في القراآت   .3
القرآنية /دراسة موازنه بين روايتيه 

 عن ابي عمروعن الكسائي

 االمام االعظم 2009 علوم قران ماجستير 124 عثمان راشد مجيد

اآلراء الكالمية البن عادل الحنبلي في   .11
اآللهيات من خالل تفسيره اللباب في 

 الكتابعلوم 

بشار عباس 
 إسماعيل

 المام األعظم 2009 علوم قرآن ماجستير 182

 األنبياء لدعوة التصدي أساليب  .11
 الكريم القرآن في والرسل
 موضوعية دراسة

 فرحان الحميد عبد
 مصلح

 المام كلية 2060 علوم قرآن ماجستير 11
 األعظم

 رضي) الصديق بكر أبي عن المأثور  .12
 التفسير في( عنه اهلل

 تحليلية دراسـة

 كاظم اهلل عبد
 العزاوي عيدان

المام كلية  2060 علوم قرآن ماجستير 122
 األعظم

محّمد حسن آل ياسين وجهوده في   .12
 علوم القرآن

كلية  2060 علوم قرآن ماجستير 93 حنان جاسب محمد
التربية/ابن 

 رشد

المـــام ابــن رشيــق القيــروانــي   .14
مبحثي  وترجيحاته في  (هـ222ت)

الكتاب والسنة مـن كتـاب )لبـاب 
 الـمحصـول فـي علـم األصـول(

عبد المهيمن حميد 
 محمود

 المام األعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 61

اثر المسائل االعتقادية في الخصومات   .19
 السياسية المعاصرة

 االمام االعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 61 احمد كامل سرحان

الدعوية في قصة سيدنا المفاهيم   .16
 يوسف)ع(

عبد اهلل فتح اهلل 
 صالح علي الطائي

 االمام االعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 61

القيم التربوية للفكرالسالمي في منهج   .11
 السُّنة النبوية

كلية  2060 علوم قرآن دكتوراه 68 محمد صفاء جاسم
التربية/ابن 

 رشد
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محّمد حسن آل ياسين وجهوده في   .18
 القرآنعلوم 

كلية  2060 علوم قرآن ماجستير 16 حنان جاسب محمد
التربية/ابن 

 رشد

اآلراء العقائدية في شرح الكرماني   .13
 على صحيح البخاري

مشتاق عماد عبد 
 العزيز

 المام األعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 111

الملحمة الكبرى في األديان السماوية   .21
 الثالث

كلية  2060 علوم قرآن ماجستير 111 احمد شهاب احمد
التربية/ابن 

 رشد

منهج الشيخ الطوسي في تفسير آيات   .21
 األحكام في كتابه التبيان

كلية  2060 علوم قرآن دكتوراه 112 مياس ضياء باقر
التربية/ابن 

 رشد

آيات األحكام في سورة البقرة /دراسة   .22
 تحليلية

كلية  2060 علوم قرآن دكتوراه 112 نضال حنش شبار
التربية/ابن 

 رشد

ثقافة العصر وأثرها في المناهج   .22
 التفسيرية الحديثة

كلية  2060 علوم قرآن دكتوراه 121 رائد عبد دراج
التربية/ابن 

 رشد

ترجيحات ابن قدامة الفقهية في كتابه   .24
المغني من بداية كتاب النكاح إلى 
 الطالق/نماذج تطبيقية دراسة مقارنة

سليمان محمد 
 سعيد

 المام األعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 122

قول البخاري )فيه نظر( وأقوال أهل   .29
الجرح والتعديل/دراسة تاريخية في 

 كتابه التاريخ الكبير

كلية  2060 علوم قرآن ماجستير 124 سارة ضاري حميد
التربية/ابن 

 رشد

أخالقيات النظام السياسي في السنة   .26
 النبوية ومقارنته بالنظم 

 الوضعية السياسية

 االمام االعظم 2060 علوم قرآن دكتوراه 129 احمد سلمان عبيد

التخريج االصولي لمائل كتاب القوانين   .21
 الفقهية

 االمام االعظم 2060 علوم قران ماجستير 121 ابراهيم ثابت نصار
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الَمَباِحُث الَعَقِديَُّة ِفي ِكَتاِب َبَصاِئِر َذِوي   .28
الِكَتاِب الَعِزيِز التَّْمِييِز ِفي َلَطاِئِف 

 للفيروز آبادي

 االمام االعظم 2060 علوم قران ماجستير 128 جاسم داوود سلمان

حكم المخارج عند الحنفية في   .23
العبادات والمعامالت واألحوال 

 الشخصية_نماذج تطبيقية_

 المام األعظم 2060 علوم قران ماجستير 121 محمود حسن احمد

َسُمَرَة بِن أحاديث الصحابي الجليل    .21
 ُجْنُدٍبفي الكتب التسعة

 دراسة تحليلية

 االمام االعظم 2060 علوم قران ماجستير 121 احمد عبد اهلل كسار

اِلخبار عمَّا في ضمائِر الناس في      .21
 القرآن الكريم ـ دراسة تحليلية  ـ

حسان علي عبد 
 محل

 االمام االعظم 2060 علوم قران دكتوراه 122

 المام عالء الدين المرداويترجيحات   .22
في كتابي الحدود والقضاء من  الفقهية

خالل كتابه النصاف في معرفة 
 الراجح من الخالف دراسة مقارنة 

 االمام االعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 128 مهند محمد ىصبيح

القصص القرآني في سورة هود دراسة   .22
 موضوعية

محمد هندي 
 سليمان

 االمام االعظم 2060 قرآنعلوم  ماجستير 123

آراء العالمة مرتضى العسكري في   .24
 علوم القرآن

كلية  2060 علوم قرآن ماجستير 141 حسين محمود شكر
التربية/ابن 

 رشد

مخالفات إمام الحرمين للقاضي   .29
الباقالني في كتاب البرهان/دراسة 

 أصولية

بشتيوان هادي حمه 
 صالح

كلية  2060 علوم قرآن ماجستير 142
التربية/ابن 

 رشد

المنهج الدعوي في قصة سيدنا   .26
 يوسف

 المام األعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 161 عبد اهلل فتح اهلل

منهج الجدل بالحسنى في الدعوة   .21
 السالمية 

عبد اهلل حميد 
 جاسم

 المام األعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 184

 المام األعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 189 طه ياسين خضيرآيات الشر  في القرآن الكريم دراسة   .28
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 موضوعية

محّمد حسن آل ياسين وجهوده في   .23
 علوم القرآن

كلية  2060 علوم قرآن ماجستير 186 حنان جاسب محمد
التربية/ابن 

 رشد

ترجيحات المام ابن قدامه المقدسي   .41
في باب الجهاد من خالل كتابه المغني 

 دراسة مقارنة 

 المام األعظم 2060 علوم قرآن ماجستير 181 حميدحميد معروف 

ن الكريمدراسة آعايش في القر آداب التَّ   .41
 تحليليَّة ةموضوعيَّ 

 المام األعظم 2060 علوم قرآن دكتوراه 188 محمد فاضل

 دراسة/الجهاد أحكام في المصلحة أثر  .42
 مقارنة فقهية

 األعظمالمام  2060 علوم قرآن ماجستير 131 سعود ذنونه جهاد

الرسالة العالمية في منهج األنبياء   .42
والرسل )عليهم السالم( من خالل 

 القرآن الكريم)دراسة موضوعية(

 المام األعظم 2060 علوم قرآن دكتوراه 132 عدي جاسم مطر

كلية  2066 علوم قرآن دكتوراه 1 ريان توفيق خليل نظرية النقود في الفقه السالمي  .44
التربية/ابن 

 رشد

 الــدكـتـور حـمـد عـبـيـد الـكـبـيــســي  .49

 وجـهــوده األصـــولــيــة

كلية االمام  2066 علوم قرآن ماجستير 2 عمر صائب صالح
 االعظم

شرح ام البراهين للشيخ االمام محمد   .46
بن يوسف بن عمر السنوسي)ت 

 هـ(/دراسة وتحقيق892

االمام كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 2 خالدة حسين محمد
 االعظم

الجوانب النفسية في سورة يوسف   .41
 وأثرها في الفرد والمجتمع

كلية االمام  2066 علوم قرآن ماجستير 4 عثمان جسام عنيد
 االعظم

 َمْنَهُج اْلَعالََّمِة اْبِن َعاْبِديَن ِفْي الْفَتاءِ   .48
ِدَراَسٌة مقارنة  في ضوء رسالته )شرح 

 عقود رسم المفتي(

 عبد الستار عبد
 الجبار عباس

كلية االمام  2066 علوم قرآن دكتوراه 9
 االعظم
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آراء ابن عاشور الكالمية من خالل   .43
 تفسيره

محمد سيف الدين 
 محمد

كلية االمام  2066 علوم قرآن ماجستير 6
 االعظم

معوقات الدعوة في العصر الحاضر   .91
 وسبل معالجتها

صادق منصور 
 محمود

االمام كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 1
 االعظم

 الســالم وأثــره في تفكيـك    .91

 الِســجال الدينــي

كلية االمام  2066 علوم قرآن ماجستير 8 ماجد حميد كصاب
 االعظم

 اختيارات المام الزركشي األصولية  .92
في كتابه) البحر المحيط ( في مباحث 

 األحكام 

كلية المام  2066 علوم قرآن ماجستير 11 قتيبة خالد صبار
 االعظم

كتاب الشفا للقاضي عياص أهميته   .92
 والمؤاخذات عليه

كلية المام  2066 علوم قرآن ماجستير 11 حكم عالء كامل
 األعظم
 

فة عن ـي حنيـأب المـام راداتـــنفإ  .94
افعي ـك والشـالثةمالـمة الثـاألئ
 فقهية دراسة/ الحـــجاب ـي بـدفــوأحم

 مقارنة

كلية االمام  2066 علوم قرآن ماجستير 12 عبداهلل حسن احمد
 االعظم

اسماعيل عبد  في التقعيد األصولي أثر االحتياط  .99
 عباس

كلية االمام  2066 علوم قرآن دكتوراه 14
 االعظم

كلية االمام  2066 علوم قرآن دكتوراه 19 كنعان بشير ابراهيم المباحث العقدية في سورة الُزَمر  .96
 االعظم

الكتب أحاديث حرمة دم المسلم في   .91
 دراسة تحليليه التسعة

 االمام االعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 16 محمود دهام نايف

تعليل الحكام الشرعية عند ابن تيمية   .98
في العبادات والمعامالت كتاب مجموع 

 الفتاوى أنموذجا

مهند عبد الجبار 
 محمد

 المام األعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 11

الفهية في البيوع ترجيحات ابن تيمية   .93
من خالل كتابه مجموع الفتاوى)دراسة 

 مقارنة(

عبد القادر حمد 
 حمادي

 االمام االعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 18
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آيات التيسير ورفع الحرج والجناح   .61
 دراسة موضوعية

 االمام االعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 13 علي محمد صالح

واختياراته  المام ابن حجر الهيتمي   .61
الكالمية في كتابيه الفتاوى الكالمية 

 والفتح المبين

محمد عبد العزيز 
 رشيد

 الماماألعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 21

انفرادات المام مالك عن األئمة الثالث   .62
أبي حنيفة والشافعي واحمد في باب 
 المعامالت المالية/دراسة فقهية مقارنة

 الماماألعظم 2066 علوم قرآن دكتوراه 21 احمد نصيف جاسم

نبي اهلل يونس عليه السالم في   .62
الديانات السماوية الثالث ) دراسة 

 مقارنة (

مجتبى مفلح عبد 
 الواحد

 الماماألعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 22

المكاييل واألوزان الّشرعية وما يعادلها   .64
 باأّلوزان المعاصرة 

كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 24 نجالء سويد إبراهيم
التربية/ابن 

 رشد

النظام األخالقي في مصادر الديانات   .69
 السماوية الثالث/دراسة مقارنه

عبد الباسط احمد 
 حسن

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 29

كامه ران أورحمن  صناعة الفتوى في المناهج األصولية  .66
 مجيد 

 األعظم المام 2066 علوم قرآن دكتوراه 26

ترجيحات المام المباركفوري الفقهية   .61
تحفة في أبواب الطهارة في كتابه 

 األحوذي شرح جامع الترمذي
 ـ دراسة فقهية مقارنةـ

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 21 سالم ساهم بديوي

البناء الحضاري في الحديث النبوي   .68
 الشريف 

عثمان عبد العزيز 
 محمود

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 28

 ورظـعقيدة الدروز في المن  .63

 السالمي 

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 23 ربيع وسمي زيدان

التحديات العقدية المعاصرة في مقام   .11
 النبوة

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 21 عبد الوهاب احمد
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الضرورة أحكامها وتطبيقاتها في    .11
 السياسة الشرعية

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 21 رحيم احمد صبح

عبد العزيز محمد  المصلحة وأثرها في األساليب الدعوية  .12
 حسن

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 22

نقوالت المام تاج الدين السبكي   .12
التفسيرية  في كتابه )طبقات الشافعية 

 عرض ودراسة-الكبرى(

غازي إبراهيم عبد 
 المجيد

 األعظم المام 2066 علوم قرآن دكتوراه 22

 عنداألصوليين الفارق مع القياس  .14
 الفقهية وتطبيقاته

 المام األعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 24 بالل حسين علي

انفرادات المام مالك عن األئمة   .19
الثالث)أبي حنيفة والشافعي واحمد(في 

 فقهية مقارنه النكاح والطالق/دراسة

 المام األعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 29 نشوان عادل صديق

النفخ في الصور في العقيدة   .16
 السالمية

 المام األعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 26 احمد يوسف إبراهيم

كـــتـــاب الــــوقــائع تأليف المام زين   .11
الدين قاسم بن ُقْطلُوُبغا المصري 

هـ        802الحنفي المتوفى )
 هـ(/دراسة وتحقيق                  829

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 21 محمد صبحي خلف

 الكريم يالقرآن الِمَحنف ِمَنحُ   .18

 موضوعية دراسة

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 28 عميراحمد خضير 

الحداثة في الفكر السالمي سلبياتها   .13
 وايجابياتها

عمر حميد 
 عبدالرزاق

 األعظم المام 2066 علوم قرآن ماجستير 23

القواعد األصولية ونماذج من   .81
تخريجاتها الفقهيةالبن عابدين في 
 كتابه ) رّد المحتار شرح الدر المختار(

 المام األعظم 2066 علوم قرآن دكتوراه 41 إبراهيم محمد سعيد

نظرية المآالت وأثرها في مستجدات   .81
فقهية معاصرة دراسة في ضوء مقاصد 

 المام األعظم 2066 علوم قرآن دكتوراه 41 عمر عبد عباس
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 الشريعة مقارنة بالقانون

منهج ابن أبي العز في شرحه للعقيدة   .82
 الطحاوية)اللهيات(

 المام األعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 42 علي حمد علي

اختيارات المام االمدي في كتابه   .82
الحكام في أصول األحكام )كتاب 

 القياس(

 المام األعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 42 معاذ عواد خلف

تفسير القرآن العظيم المسمى أولى   .84
ماقال في ايات التنزيل الجزء الثاني 

آل عمران والنساء/دراسة من سورتي 
 وتحقيق

 االمام االعظم 2066 علوم القران ماجستير 44 صفاء نوفل عواد

شبهات المستشرقين في المشكل في   .89
 القرآن الكريم/دراسة تحليلية نقدية

جعفر نجم الدين 
 علي

 

 االمام االعظم 2066 علوم القران ماجستير 49

 كتاب المباحث العقدية الواردة في  .86
 على سنن أبي داود عون المعبود

ألبي الطيب محمد شمس الحق العظيم 
 جمع ودراسة آبادي

زياد رشيد حمدي 
 العبيدي

 

 االمام االعظم 2066 علوم قرآن دكتوراه 46

جبير بن مطعم ومروياته في الكتب   .81
 التسعة/دراسة وتحليل

كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 48 محمود علي محمود
التربية/ابن 

 رشد

منهج ابن رزق اهلل الرسعني فيتفسيره   .88
 ) رموز الكنوز ( 

كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 43 بلسم إبراهيم زيدان
التربية/ابن 

 رشد

منهج االمامية واالشاعرة في فهم   .83
المسائل الكالمية في باب االلهيات 

 /دراسة مقارنة

كلية  2066 علوم قرآن دكتوراه 14 اركان علي حسن
التربية/ابن 

 رشد
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العقوبات المالية/نظرة فقهية   .31
 معاصرة)المصادرة أنموذجا(

كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 114 ختام مزهر حمد
التربية/ابن 

 رشد

ترجيحات المـام بـدر الـدين العـيني   .31
عمــدة القـــاري   الفقهية في كــتابه

كتاب -شــرح صحــيح البخـاري
 مقارنةدراسة فقهية  -الطهارة

 االمام االعظم 2066 علوم قرآن دكتوراه 119 محمد طه حمدون

انفرادات المام أبي حنيفةعن األئمة   .32
 -الثالثة في باب األحوال الشخصية

 -دراسة فقهية مقارنة 

بـالل عزالدين سعيد 
 موسى

 االمام االعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 116

ترجيحات المرداوي في المعامالت   .32
في كتابه)االنصاف في معرفة  المالية

 الراجح من الخالف

عبد الكريم عبد 
 الغني عبد الكريم

 االمام االعظم 2066 علوم قرآن دكتوراه 118

هميته النقدية في الفقه ب وأالذه  .34
 السالمي دراسة مقارنة

كلية  2066 علوم قرآن دكتوراه 113 حسن علي محمود
التربية/ابن 

 رشد

السالم بين  نبي اهلل سليمان عليه  .39
 القرآن الكريم والتوراة/دراسة مقارنة

 االمام االعظم 2066 علوم قران ماجستير 126 المقداد خليل صالح

أصالـة البـراءة   .36
 عنـداألصولّييـنوتطبيقاتهـا الفقهيـة

نصيف محسن 
 صعيصع

كلية  2066 علوم قران دكتوراه 123
التربية/ابن 

 رشد

تعامل الداعية مع المستجداتالفقهية   .31
 القرضاوي أنموذجا  الشيخ 

 االمام االعظم 2066 علوم قران دكتوراه 122 حذيفة عبود مهدي

جهود المامية في علم الّتجويد في   .38
 القرن الثّالث عشر الهجري

كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 126 بتول محمد حسين
التربية/ابن 

 رشد

نبي اهلل نوح عليه السالم في مصادر   .33
 دراسة مقارنة –األديان الثالث 

 االمام االعظم 2066 علوم قرآن ماجستير 121 عماد محمد فرحان
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أقوال األعمش في التفسير /جمعا   .111
 ودراسة

يونس حسين 
 حمادي

كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 141
التربية/ابن 

 رشد

السيد مباحث األلفاظ ودالالتها عند    .111
عبد األعلى السبزواري في كتابه 

 )تهذيب األصول(

كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 142 امجد إبراهيم محمد
التربية/ابن 

 رشد

بناء اأُلسرة وأثره في الحد من ظاهرة   .112
 الطالق في ضوء الكتاب والسنة

شيماء ياسين 
 حسين

كلية  2066 علوم قرآن ماجستير 144
التربية/ابن 

 رشد

علوم القران في شرح مشكل مباحث   .112
 هـ(226اآلثارلالمام الطحاوي)ت

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 91 نزار هادي صلبي
التربية/ابن 

 رشد

البحث الداللي وأثره في االستنباط   .114
 الفقهي

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 91 جاسم مزعل لفته
التربية/ابن 

 رشد

مباحثعلوم القرآن في تفسير مواهب   .119
 الرحمن للسيد عبد األعلى السبزواري

 هـ(6464)المتوفى

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 94 نصير كريم كاظم
التربية/ابن 

 رشد

النبوة والمعاد في مباحث العالمة كمال   .116
 الحيدري

محمد عيدان محمد 
 عليوي

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 99
التربية/ابن 

 رشد

ميثم عبد االمير  التفسيرالشيخ الصدوق وجهوده في   .111
 عبد الزهرة

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 96
التربية/ابن 

 رشد

 علوم القرآن عند الّشيخ  .118
 محّمد جواد البالغي 

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 64 كنعــان عبـد كطافــه
التربية/ابن 

 رشد
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صالحيات ولي االمر في المال العام   .113
 /دراسة فقهية

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 69 رحمن حسين علي
التربية/ابن 

 رشد

 

مباحــث علــوم القـرآن في تفسير من   .111
 هـدى القرآن

 ) للســيد محمـــد تقي المدرســي (

شــيماء مهــدي 
 منصـور

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 66
التربية/ابن 

 رشد

الشيخ محمد هادي معرفة وحهوده في   .111
 علوم القرآن

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 63 خضر رباح جابر
التربية/ابن 

 رشد
مباحث علوم القرآن في شرح مشكل   .112

 اآلثار لإلمام الطحاوي
نزار هادي صلبي 

 الجدادي
كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 11

التربية/ابن 
 رشد

المنهج التحليلي في الدراسات القرآنية   .112
مدراسة تقويمية)آيات يسألونك 

 انموذجا(

عبد الكاظم  رافد
 سالم منصور

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 12
التربية/ابن 

 رشد

مباحُث علوِم القرآن ِعْنَد ابن بطَّال   .114
في ه (  449المالكي  الُقرطبي  ) ت 

 ضوء شرحِه لصحيح البخاري

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 111 نادرة عايف حبيب
التربية/ابن 

 رشد

في أحكام أثر المصلحة المرسلة   .119
 الّسياسة الشَّرعية في عهد التَّابعين

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 121 عمر إبراهيم محمد
التربية/ابن 

 رشد

بين القرآن الكريم   يوسف    .116
 والعهد القديم

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 129 ابتهال جاسم محمد
التربية/ابن 

 رشد

علي بن يقطين ومروياته في   .111
 الكافي/دراسة وتحليل

تربية/ابن  2062 علوم قرآن ماجستير 81 مسلم حميد زياد
 رشد

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 18 الهام طابور غضبالجهود التفسيرية عند السيد محمد   .118
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التربية/ابن  باقر الحكيم )قدس سره(
 رشد

منهج السيد علي الطباطبائي في   .113
 رياض المسائل الفقهية

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 13 عطوانامل صبار 
التربية/ابن 

 رشد

مباحث علوم القرآن في تفسير األمثل   .121
 لناصر مكارم الشيرازي

ستار إسماعيل عبد 
 اهلل

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 82
التربية/ابن 

 رشد

 مباحثعلوم القرآن  .121

 عند الشيخ جعفرالسبحاني

 -دراسة في المنهج-

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 82 حيدر خزعل فهد
التربية/ابن 

 رشد

الشيخ عبد السالم بن إبراهيم اللقاني   .122
ومنهجه في )اتحاف المريد بجوهرة 

 التوحيد(

أحمد شهاب مطر 
 غضيب

 

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 84
التربية/ابن 

 رشد

المضامين العقائدّية في خطبة فاطمة   .122
 الّزهراء )عليها السالم(

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 89 مهدي حماديرزاق 
التربية/ابن 

 رشد

قبيصة بن ذؤيب و مروياتُه في   .124
 الحديِث الشريف 
 " دراسة و تحليل "

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 86 احمد غزي عاصي
التربية/ابن 

 رشد

منهج استنباط المام إلكيا الهّراسي   .129
 في كتابه أحكام القرآن

محمد نوري حمه 
 باقي

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 81
التربية/ابن 

 رشد

 آراء المستشرق األلماني رودي باريت  .126
" في القرآن الكريم في ضوء كتابه

دراسة تحليلية تقويمية )محمد والقرآن "
) 

مصطفى عبد 
 الستار مول

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 88
التربية/ابن 

 رشد
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الجصاص الترجيحات التفسيرية عند   .121
 في كتابه

نور نظام الدين 
 نجم الدين

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 83
التربية/ابن 

 رشد

الشفاعةبينالمسيحيةوالسالم   .128
 دراسةمقارنة

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 31 حسين محمد راضي
التربية/ابن 

 رشد

الخليقة والناموس بين القرآن الكريم   .123
 والكتاب المقدس/دراسة مقارنة

حسين عامر امين 
 حسين

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 32
التربية/ابن 

 رشد

البحث الحديثي في رياض المسائل   .121
 للسيد علي الطباطبائي

كلية  2062 علوم قرآن ماجسنير 32 مسلم حسين عطية
التربية/ابن 

 رشد

االرادة والمشيئة االلهية بين الفلسفة   .121
 وعلم الكالم

محمد حكمت عبد 
 علي

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 39
التربية/ابن 

 رشد

المسائل األصولية المختلف فيها في   .122
 (422كتاب )اللمع( للشيرازي )ت:

 دراسة "موازنة

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 191 عثمان جميل محمد
التربية/ابن 

 رشد

الحــــرية في الــــديانات السماوية   .122
 والديانات األخرى )دراسة مقارنة(

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 194 باسم محمد عبيس
التربية/ابن 

 رشد

كتاب ميزان القيامة لمحمد بن مرتضى   .124
 بن محمود الكاشاني /دراسة وتحقيق

ايناس عبد حسين 
 طاهر

كلية  2064 علوم قرآن دكتوراه 119
التربية/ابن 

 رشد

المباحــث الكالميــة في كتاب تقريب   .129
 المعارف ألبي الصالح  الحلبي 

 «دراســة تحليليــة مقارنـة  » 

كلية التربية  2064 علوم قرآن دكتوراه 12 ضحى علي حسين
 /ابن رشد
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التجديد في البحث األصولي الشيخ   .126
 المظفر والدكتور الزلمي أنموذجا  

 صـبرية علي صالح

 

كلية  2064 قرآنعلوم  ماجستير 92
التربية/ابن 

 رشد

العقوبات الجنائية في االديان   .121
 السماوية الثالثة/دراسة مقارنة

كلية  2064 علوم قرآن دكتوراه 31 دنيا علوان بدر
التربية/ابن 

 رشد

الحديث النبوي في لسان العرب البن   .128
 منظور /دراسة تقويمية توثيقية

علي نهــاد خليـــل 
 العزاوي

كلية  2064 علوم قرآن دكتوراه 34
التربية/ابن 

 رشد

منهج السيد محمد تقي المدرسي في   .123
 تفسيره)من هدى القرآن(

سها سليم سالم 
 فرج الكعبي

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 36
التربية/ابن 

 رشد

تفسير آية الكرسي ألحمد بن عمر بن   .141
هـ(دراسة 292هالل المالكي )ت: 

 وتحقيق

حسين عبد الوهاب 
 حسين

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 31
التربية/ابن 

 رشد

احكام تالوة القرآن الكريم بين الفقهاء   .141
 وعلماء التجويد/دراسة مقارنة

رافع محمد جواد 
 العامري

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 38
التربية/ابن 

 رشد

 الكريم في ضوءالقرآنتوحيد العبادة   .142
 الشريفة النبوية والسنة

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 33 ناصرقصي صباح 
التربية/ابن 

 رشد

الترجيحات التفسيرية في كتاب معاني   .142
 القرآن للفراء

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 111 بتول شهاب احمد
التربية/ابن 

 رشد

األحاديث النبوية المتعلقة بالجنين بين   .144
المحدثين وبين الفقهاء/دراسة 

 موضوعية

أفراح محمود 
 إبراهيم

كلية  2064 علوم قرآن دكتوراه 112
التربية/ابن 

 رشد
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بطال   .149 المعارضون في القرآن الكريم وا 
 حججهم/دراسة موضوعية

كلية  2064 علوم قرآن دكتوراه 112 حسن مصلي محمد
التربية/ابن 

 رشد

السيد عبد الكريم األردبيلي منهجيته   .146
وآراؤه الفقهية في كتابه فقه الحدود 

 والتعزيرات

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 114 شهالء ياس عباس
التربية/ابن 

 رشد

المباحث الكالمية بين الفالسفة   .141
والمفسرين بين الفيلسوف ابن رشد 
والعالمة الطباطبائي أنموذجا  )دراسة 

 موازنة(

كلية  2064 علوم قرآن دكتوراه 111 هناء إنعام أمين
التربية/ابن 

 رشد

القرآني العجاز شبهات   .148
 المعاصرة)يوسف درَّة الحدَّاد أنموذجا (

مازن حامد 
 إسماعيل

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 118
التربية/ابن 

 رشد

أم هاني رض ومروياتها في الحديث   .143
 /دراسة وتحليل

زهراء عبد الكريم 
 غالم

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 113
التربية/ابن 

 رشد

القرآن الكريم التكافل االجتماعي في   .191
 والكتاب المقدس/دراسة مقارنة

فاطمة جمال 
 محمود

كلية  2064 علوم قرآن دكتوراه 149
التربية/ابن 

 رشد

المنهـج األثــري عنـد البحراني في   .191
 تفسيره البرهـــان

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 146 يسرى جلوب مدلول
التربية/ابن 

 رشد

توجيه اثر أسباب ورود الحديث في   .192
 معناه

ابتسام زكي عبد 
 الصاحب

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 141
التربية/ابن 

 رشد

دور الدين في السياسة القتصادية   .192
السياسة الزراعية  -اليهودية المعاصرة

 في فلسطين أنموذجا  

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 148 احمد طعمة ماضي
التربية/ابن 

 رشد
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 المشكالت حل دورالسنةالنبويةفي  .194
 األسرية

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 143 والء صباح توفيق
التربية/ابن 

 رشد

أدلة الترجيح في تفسيري "  المحرر   .199
 الوجيز"          و"  مجمع البيان" 

 )دراسة موازنة( 

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 191 رسول طه خلف
التربية/ابن 

 رشد

تعــالى وأدلتهــا عند محمـد  صــفات   .196
مهـدي النراقي في كتابــه جامــع 

 األفكــار وناقــد األنظــار 

كلية  2064 علوم قرآن ماجستير 196 هبه إبراهيم خالد
التربية/ابن 

 رشد

المباحــث الكالميــة في كتاب تقريب   .191
» المعارف ألبي الصالح  الحلبي 

 «دراســة تحليليــة مقارنـة  

كلية  2064  دكتوراه 214 علي حسينضحى 
التربية/ابن 

 رشد

 مرويــات محمد بن مسلم الثقفي   .198

 دراسة تحليلية /في أصــول الكــافي 

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 3 سميرة فاضل عباس
التربية/ابن 

 رشد

َعقيدة اْلَيُهود ِفي َتْفِسيِر اأَلْمَثل   .193
 للش يرازي "ِدَراسة تأصيلّية

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 192 صبحي جبيرفالح 
التربية/ابن 

 رشد

مرويــات محمد بن مسلم الثقفي في   .161
 أصــول الكــافي /دراسة تحليلية 

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 192 سميرة فاضل عباس
التربية/ابن 

 رشد

أثر مباحث علوم القرآن في التفسير   .161
 المعاصر

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 199 زينب مكي نعمة
التربية/ابن 

 رشد

 األماميةالبحث العقائدي عند مفسري   .162
في القرنين الرابع عشر والخامس 

 عشر الهجريين

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 191 محمد عيدان محمد
التربية/ابن 

 رشد
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الصيغة اللفظية وأثرها في صحة   .162
 العقود واليقاعات /دراسة مقارنة

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 198 كاظم حسن جاسم
التربية/ابن 

 رشد

موقف الديانات السماوية من البشارات    .164
 المستقبلية/دراسة وصفية

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 193 احمد شهاب احمد
التربية/ابن 

 رشد

الكالمي عند األمامية/دراسة المصطلح   .169
 وصفية

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 161 يسرى علي مشفي
التربية/ابن 

 رشد

الفكر السالمي المعاصر  بـــــــين   .166
 التجديد والتنوير

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 161 ماجد حميد كصاب
التربية/ابن 

 رشد

خالصة البيان في حل مشكالت القرآن   .161
للشيخ محمد تقس الهروي/دراسة 
وتحقيق من سورة الفاتحة حتى سورة 

 الكهف

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 162 بتول محمد حسين
التربية/ابن 

 رشد

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 162 قحطان نعمة حسن النزاهـة ودالالتهـا في القــرآن الكـريـــــم  .168
التربية/ابن 

 رشد

أدلة الثبات الحديثة في الدعاوى   .163
 بين الشريعة والقانون الجنائية

محمد ياسين 
 حسين

كلية  2062 قرآنعلوم  دكتوراه 164
التربية/ابن 

 رشد

ظاهرة الرق في ضوء علم األديان   .111
 المقارن

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 169 نصير كريم كاظم
التربية/ابن 

 رشد

المنهج االجتماعي  في تفسير من   .111
هدى القرآن )للسيد محمد تقي 

 المدرسي( 

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 168 حسن محمود شكر
التربية/ابن 

 رشد
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الحوار السالمي المسيحي دراسة في   .112
 فكر السيد محمد حسين فضل اهلل

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 163 باسم زيارة جبار
التربية/ابن 

 رشد

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 111 ليلى محمد فهد ضوابط االنفتاح في الفكر السالمي  .112
التربية/ابن 

 رشد

في كتاب جامع الخالف  الفقه المقارن  .114
 والوفاق للشيخ علي القمي السبزواري

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 112 حنان جاسب محمد
التربية/ابن 

 رشد

المـُتفـق والمـُختـََلْف في أحكــام الزواج   .119
 والطـالق بــين المذاهـب الســالمية 

 -دراسة فقهية مقارنة  -

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 112 محمد خليل إبراهيم
التربية/ابن 

 رشد
في مرويــات األصــبغ بن نباتــه   .116

 الكــافي والتهذيــب/دراسة وتحليل
كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 114 بشرى حمود رحيمة

التربية/ابن 
 رشد

معطيات زيارة القبور في العراق يعد   .111
 /دراسة تحليلية2002عام 

سندس عبد الكريم 
 حسن

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 111
التربية/ابن 

 رشد

محمد بن علي بن ابراهيم االسترابادي   .118
 ومنهجه في تفسيره آليات االحكام

شروق نجاح 
 مشكور

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 113
التربية/ابن 

 رشد

 اف تفسيري بين التفسيري التقارب  .113
 الجامع هـ وجوامع228ت( للزمخشري
 )هـ248للطبرسي ت

علي لفته حيال 
 راهي

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 22
التربية/ابن 

 رشد

األحاديث المشتركة في كتابي صحيح   .181
البخاري والكافي للُكليني ) دراسة 

 تحليلية (

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 91 نجالء جبار جاسم
التربية/ابن 

 رشد

مباحث علوم القرآن في المؤلفات   .181
 (عرض ودراسة)العراقيةالحديثة 

يسرى كريم رسن 
 الكعبي

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 62
التربية/ابن 
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 رشد  

التوراة في أحاديث األئمة   .182
المعصومين)عليهم السالم(دراسة 

 موضوعية

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 116 نورا حسين علي
التربية/ابن 

 رشد

اآلراء الفقهية في بابي القضاء   .182
السيد علي الطباطبائي والشهادات عند 

 والشيخ ابن عابدين

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 166 أمل كاظم شياع
التربية/ابن 

 رشد

أحاديث فاطمة بنت الحسين)عليهما   .184
السالم(في السنة النبوية /دراسة 

 تحليلية

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 119 ماجدة عواد صالح
التربية/ابن 

 رشد
والمقاالت من القرن الرابع كتب الِفَرق   .189

 الهجري إلى السابع الهجري
 )دراسة في اأُلسس والمنهج(

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 116 جاسم حسن هاشم
التربية/ابن 

 رشد
الماركسية والرأسمالية في المنهج   .186

المقارن للسيد الشهيد محمد باقر 
 الصدر )قدس( )دراسة فكرية(

محمود عبد 
 الحسين

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 118
التربية/ابن 

 رشد

احمد محمد عبد  في الفكر السالميالوسطية   .181
 اهلل

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 181
التربية/ابن 

 رشد

عالء عبد الحسين  أثر نهج البالغة في البعد العرفاني  .188
 راضي

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 181
التربية/ابن 

 رشد

فضل اهلل الحسيني محمد حسين   .183
 ومنهجه في تفسيره)من وحي القرآن(

سناء عليوي عبد 
 السادة

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 183
التربية/ابن 

 رشد

 مواهب( تفسير بين موازنة دراسة  .131
 السبزواري للسيدعبداألعلى) الرحمن

 )بيارة( المدرس عبدالكريم والشيخ

نجالء مولود عبد 
 اهلل

كلية  2062 قرآنعلوم  ماجستير 132
التربية/ابن 

 رشد
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حكم التعويض المالي في الفقه   .131
 السالمي المعاصر

كلية  2062 علوم قرآن دكتوراه 136 ختام مزهر حمد
التربية/ابن 

 رشد

الفتوى الدينية واشكالية التوظيف   .132
 السياسي

حيدر عبد االمير 
 ساجت

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 92
التربية/ابن 

 رشد

التفسير في )التحرير والتنوير(  أصول  .132
للطاهر بن عاشور و )األمثل( 

 للشيرازي )دراسة وموازنة(

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 62 حيدر احمد كاظم
التربية/ابن 

 رشد

الشيخ احمد بن زين االحسائي وآراؤه   .134
 الكالمية

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 111 تحسين قاسم عكار
التربية/ابن 

 رشد

 األطعمة الفقهي في أحكام الخالف  .139
 موازنة دراسة واألشربة

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 111 زينب هادي جابر
التربية/ابن 

 رشد

منهج نقد الحديث في تفسير الميزان   .136
 للعالمة محمد حسن الطباطبائي

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 131 سالم مجيد عبيد
التربية/ابن 

 رشد

الفقهية عند الّترجيحات   .131
 السيوري"المعامالت أنموذجا"

كلية  2062 علوم قرآن ماجستير 139 أيمن صالح ماجد
التربية/ابن 

 رشد

دور الـفـقهـاء في تـجـسيـد مـقـاصـد   .138
 في التعايش مع أهل الذمةالقرآن 

كلية  2062 علوم قران ماجستير 131 احمد اسعد محمد
التربية/ابن 

 رشد

 وأثرها في المكتسبة االهلية عوارض  .133
 وتطبيقية نظرية دراسة العقود امضاء

كلية  2062 علوم قران ماجستير 211 مجيد حبيب حسن
التربية/ابن 

 رشد
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المباحث العقدية في تفسير القران عند   .211
 الشيخ الصادقي محمد الطهراني

كلية  2062 علوم قران ماجستير 212 سالم صباح حسن
التربية/ابن 

 رشد

 للشيخ وبحرالغرائب الدقائق كنز تفسير  .211
 ت( محمدرضاالمشهدي بن محمد

 )ه 1125

 - المنهج في دراسة -

اسراء عبد علي 
 حطاب

كلية  2068 علوم قران ماجستير 138
التربية/ابن 

 رشد

مصادر مستدرك الوسائل للمحّدث   .212
 هـ( 6220-هـ6242النوري)

 دراسة تحليلية نقدية

كلية  2068 قرانعلوم  ماجستير 133 عالء عبود سعيد
التربية/ابن 

 رشد

أحكام القاصر في المعامالت   .212
 اسة في الفقه االمامير الماليةد

كلية  2068 علوم قران ماجستير 211 حسنين عالء كريم
التربية/ابن 

 رشد

 النصــوص الكالميــة في   .214
معــارج نهــج البالغــة للبيهقي رحمه 

 هـ(222اهلل)ت 

اخالص جعفر 
 محمد

كلية  2068 علوم قران ماجستير 212
التربية/ابن 

 رشد

المباحث البالغية في تفسير)التحرير   .219
 والتنوير( لمحمد الطاهر بن عاشور

 جامعة كربالء 2068 علوم قران ماجستير 219 منال عزيز ياسيين

المهدي الموعود في ضوء القرآن   .216
 الكريم وسفر إشعياء

كلية  2068 علوم قران دكتوراه 216 ندى سهيل عبد
التربية/ابن 

 رشد

الغيب الملق والغيب النسبي في تفسير   .211
 الميزان للطباطبائي/دراسة موضوعية

ورود احمد عبد 
 الكريم

كلية  2068 علوم قران ماجستير 211
التربية/ابن 

 رشد

جهود العالمة الفضلي في علم الحديث   .218
 دراسة في المنهج

كلية  2068 علوم قران ماجستير 218 مجيد صابر مزعل
التربية/ابن 

 رشد

كلية  2068 علوم قران ماجستير 213 هدى خالد حياويالرؤى االجتماعية عند سيد قطب   .213
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التربية/ابن  ومحمد حسين فضل اهلل دراسة موازنة
 رشد

الفقه االجتماعي عند السيد علي   .211
 الخامنائي )دام ظّله(

كلية  2068 علوم قران ماجستير 211 حوراء حسن راضي
التربية/ابن 

 رشد

 تفسير )اشراق من القران الكريم(  .211
للسيد محمود الطالقاني/دراسة في 

 المنهج 

كلية  2068 علوم قران ماجستير 211 نسيم ظاهر حبيب
التربية/ابن 

 رشد

الموضوعية في الفكر االجتماعي   .212
والسياسي عند السيد محمد باقر 

 الصدر

زهراء عبد الخالق 
 حسين

كلية  2068 قرانعلوم  ماجستير 212
التربية/ابن 

 رشد

مقاصد سور القرآن بين   .212
تفسيري"المراغي"و"الميزان" )دراسة 

 موازنة

كلية  2068 علوم قران ماجستير 212 غسان ياسين علكو
التربية/ابن 

 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

 المائدة أنواعها ورسومها وأهميتها  .1
 في صدر السالم والعصر األموي

 

ماجد عبد الحميد 
 عبد الرزاق

 جامعة البصرة 2002 تاريخ ماجستير 3

عبد القادر الحسيني ودوره   .2
 (6948_6908السياسي)

كلية  2002 تاريخ ماجستير 19 لينا صالح محسن
التربية/ابن 

 رشد

الحياة السياسية في المغرب العربي   .2
 األمويحتى نهاية العصـر 

 

علي بن صالح 
 بعزاوي

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 26
 /ابن رشد

التطورات السياسية واالقتصادية   .4
واالجتماعية الداخلية في 

 (6922-6922تونس)

حسن بن التومي 
 شطبوري

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 21
 /ابن رشد

التطور السياسي في السودان   .9
6886_6898 

عبد اللطيف كريم 
 حمد

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 42
 /ابن رشد

الحياة السياسية في المغرب العربي   .6
 األمويحتى نهاية العصـر 

علي بن صالح 
 بعزاوي

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 91
 /ابن رشد

تاريخ القضاء في العراق   .1
6926_6928 

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 92 صالح عبد الهادي
 /ابن رشد

األوضاع السياسية في الخليج   .8
 العربي في العصور السالمية

قيس عبد العزيز 
 مهدي

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 64
 /ابن رشد

األوضاع السياسية في الخليج   .3
 العربي في العصور السالمية

 

قيس عبد العزيز 
 مهدي

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 11
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 12هيثم عبد الخضر سليمان فائق حياته ومنهجه   .11
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 /ابن رشد معارج التاريخي

 جوزيب بروز تيتو حياته  .11

 ومواقفه من القضايا العربية

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 34 بيداء محمود احمد
 /ابن رشد

المقاومة العربية السالمية للغزو   .12
 معركة حطيـن الصليبيحتى

محمود فياض 
 حمادي

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 33
 /ابن رشد

 االمتيازات النفطية في سلطنة عمان   .12

6942 – 6980 

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 111 سلبة طالل ياسين
 /ابن رشد

الحركة الفكرية في حوض نهر   .14
 خجندة –فرغانة –سيحون الشاش 

 هـ222 – 622

وضاح عبد مها 
 األمير

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 114
 /ابن رشد

بكر عبد اهلل بن  ألبيكتاب التاريخ   .19
الكوفي المعروف  إبراهيممحمد بن 

(هـ/        222-629شيبه ) أبيبابن 
 ( م دراسة وتحقيق849– 222)

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 119 إسراء حسن فاضل
 /ابن رشد

السياسي في السودان  التطور  .16
 6898ـ6886

عبد اللطيف كريم 
 حمد

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 116
 /ابن رشد

دراسة  يزيد بن مزيد الشيباني  .11
 تاريخية

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 111 زبن خلف نواف
 /ابن رشد

الحياة االجتماعية في مدينة بغداد   .18
6929 –6928  

 دراسـة تاريخية

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 118 عباس فرحان ظاهر
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 113 نعمة شهاب جمعة علم الحيوان عند العرب والمسلمين  .13
 /ابن رشد

سفيان صخر بن حرب سيرته  أبو  .21
 مكةالسياسي في  وأثره

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 121 خالد احمد صالح
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 121 احمد ناطق إبراهيممضائق البسفور والدردنيل   .21
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 /ابن رشد دراسة تاريخية6826ـ6224

النخبة القانونية ودورها الفكري   .22
 6922ـ6908والسياسي في العراق 

عبد الحسين 
 إبراهيم الرفيعي

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 124
 /ابن رشد

تاريخ المحاكم في العراق   .22
 6928ـ6926

صالح عبد الهادي 
 هليل

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 128
 /ابن رشد

الموارد المائية وأثرها في زراعة   .24
 اليمن قبل السالم

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 124 لطف علي ناصر
 /ابن رشد

 جوزيب بروز تيتو حياته  .29
 العربيةومواقفه من القضايا 

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 129 بيداء محمود احمد
 /ابن رشد

سليمان فائق حياته ومنهجه   .26
 التاريخي

هيثم عبد الخضر 
 معارج

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 128
 /ابن رشد

آل الزبيــر ودورهم فـي الدولـة العربية   .21
حتى منتصف القرن  السالمية

 الثالث الهجري

اسعد عبد  قصي
 الحميد

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 123
 /ابن رشد

عبد القادر الحسيني ودوره   .28
 (6948ـ6908السياسي)

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 144 لينا صالح محسن
 /ابن رشد

نشاطاته)  –غنيمة حياتهيوسف   .23
6882 – 6920 ) 

بيداء عالوي 
 شمخي

التربية كلية  2002 تاريخ ماجستير 149
 /ابن رشد

الحياة االجتماعية في مؤلفات   .21
 الجاحظ

عبد الكريم عزالدين 
 صادق

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 146
 /ابن رشد

افتخار عبد الحكيم  المظاهر الحضارية لإلمارة الغزنوية  .21
 رجب

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 141
 /ابن رشد

المضمون االقتصادي للمعاهدات في   .22
 السالمصدر 

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 148 خليف عبود كرحوت
 /ابن رشد

السلطنة الكثيرية األولى في   .22
هـ / 6642-864حضرموت ) 

عبد اهلل سعيد 
 سليمان

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 143
 /ابن رشد
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 م (6466-6220

التأسيسية لفتوح موارد الرواية   .24
 جنوب العراق

حسين داخل 
 زويهي

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 191
 /ابن رشد

الحياة السياسية في المغرب العربي   .29
 األمويحتى نهاية العصـر 

علي بن صالح 
 بعزاوي

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 192
 /ابن رشد

عالقات المملكة المتوكلية اليمنية   .26
 ببريطانيا

 دراسة تاريخية6922 – 6924

ابراهيم فنجان 
 صدام

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 191
 /ابن رشد

التكافل االجتماعي في عصر صدر   .21
 السالم والعصر األموي

كلية  2004 تاريخ ماجستير 1 مؤيد إبراهيم محمد
اآلداب/جامعة 

 البصرة

حسان بن مالك بن بحدل الكلبي   .28
العصـــر  واثره في السياسة في

 االمــوي

كلية  2004 تاريخ ماجستير 2 سيناء كاظم حسن
التربية/ابن 

 رشد

الخارجية العراقية في  السياسة  .23
ضوءمقررات مجلس 

 م( 6922-6928الوزراء)

نصير محمود شكر 
 الجبوري

 

كلية  2004 تاريخ ماجستير 2
التربية/ابن 

 رشد

 دولة بني هود في سرقسطة   .41
 م 6629ـ  6029هـ/  224ـ 426

كلية  2004 تاريخ دكتوراه 9 عبد الكريم خيطان
التربية/ابن 

 رشد

الحركة العلمية في طليطلة االسالمية   .41
 م6082– 266هـ/428– 92

مصطفى كامل 
 محمد

كلية  2004 تاريخ ماجستير 1
التربية/ابن 

 رشد

موانئ شبه جزيرة العرب وأثرها في   .42
 السالمالنشاط التجاري البحري قبل 

حمزة جار محمد 
 اهلل

كلية  2004 تاريخ دكتوراه 14
التربية/ابن 

 رشد
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التطورات االجتماعية في مصر   .42
 م6942-6922

كلية  2004 تاريخ دكتوراه 13 جمال فيصل حمد
التربية/ابن 

 رشد

الصـراع الجمهـوري الملكي فــي   .44
 اليمـن وأبعـاده العربيــة والدوليـة

 6922 - 6920 

عبد الحميد عبد اهلل 
 حسين

كلية  2004 تاريخ دكتوراه 21
التربية/ابن 

 رشد

التطورات السياسية واالقتصادية في   .49
 6942-6922البحرين 

كلية  2004 تاريخ ماجستير 24 آراء جميل صالح
التربية/ابن 

 رشد
 طرابلس الصليبية  إمارة  .46

-م6609هـ / 288 –هـ 202
 م6288

التربية كلية  2004 تاريخ دكتوراه 29 حسين كاظم حسون
 /ابن رشد

القوة العراقية السورية في مواجهة   .41
الكيان الصهيوني دراسة مقارنة في 

 الجغرافية السياسية

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 23 قاسم محمد عبيد
 /ابن رشد

الثروة المعدنية في اليمن والحجاز   .48
 السالمقبل 

التربية كلية  2004 تاريخ ماجستير 21 أريج احمد حسين
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 22 علي حسن غضبان الحياة الفكرية في مدينة الري  .43
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 24 منار كزار كطان الحارث المحاسبي دراسة تاريخية  .91
 /ابن رشد

الحركة الفكرية في همذان من القرن   .91
نهايـة القرن  إلىالثالث الهجري 
 السادس الهجـري

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 29 سمية خالد برسم
 /ابن رشد

التطورات السياسية في إمارة   .92
 6926-6964الشارقة 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 23 جمانة محمد راشد
 /ابن رشد

عمرو بن معد يكرب الزبيدي دراسة   .92
 السياسي والعسكري وأثرهفي سيرته 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 41 دحام كامل ساجر
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 49 نعمة شهاب جمعة عالم الحيوان عند العرب والمسلمين  .94
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 /ابن رشد

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 43 رحمن حسين علي الهجرة إلى الحبشة  .99
 /ابن رشد

جميل ودوره السياسي في حسين   .96
 6924العراق حتى عام 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 91 بشرى سكر خيون
 /ابن رشد

دراسات المستشرقين عن القرآن   .91
دراسة في تاريخ القرآن نزوله  الكريم

 وتدوينه وجمعه                   

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 93 مشتاق بشير حمود
 رشد/ابن 

 التطورات السياسية في افغانستان  .98

6929-6922 

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 61 مي فاضل مجيد
 /ابن رشد

حيدر عبد الرضا  م(6222ــ  6200مملكة هرمز)  .93
 حسن

جامعة  2004 تاريخ ماجستير 61
 البصرة/االداب

الحياة االجتماعية واالقتصادية   .61
والفكرية في مدينة القيروان حتى 

 نهاية العصر االموي 

 هـ 622 -هـ 20

منذر عطا اهلل 
 شيحان

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 62
 /ابن رشد

الحركة الفكرية في همذان من القرن   .61
الثالث الهجري الى نهايـة القرن 

 السادس الهجـري

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 16 سمية خالد بريسم
 /ابن رشد

السلطان الحسن االول ودوره   .62
 األقصىالسياسيفي المغرب 

6822-6894 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 81 انتصار جاسم سعد
 /ابن رشد

الحياة االجتماعية والفكرية في   .62
 الحجاز خالل العصر األموي

مسرة محمد حسن 
 محمد

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 83
 /ابن رشد
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التطور التكويني لرؤية التاريخ في   .64
 السالميالفكر العربي 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 31 داوود سلمان خلف
 /ابن رشد

موية التي لم تتول األسر األ  .69
في أحوالها  الخالفةدراسـة

االجتماعية والدارية والسياسية 
 والفكرية

 6228ــ  226هـ /  222ــ  46) 
 م (

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 31 كفاية طارش العلي
 /ابن رشد

الحياة االجتماعية واالقتصادية   .66
والفكرية في مدينة القيروان حتى 

 األموينهاية العصر 
 هـ 622 -هـ 20

منذر عطا اهلل 
 شيحان

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 129
 /ابن رشد

الثـروة المعدنيـة في اليمن والحجـاز   .61
 وأهميتها االقتصادية السالمقبل 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 126 أريج احمد حسين
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 121 منار كزار كطان دراسـة تاريخيـة /الحـارث المحاسبـي   .68
 /ابن رشد

مواجهة القوة العراقية السورية في   .63
الكيان الصهيوني دراسة مقارنة في 

 الجغرافية السياسية

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 123 قاسم محمد عبيد
 /ابن رشد

التطورات السياسية واالقتصادية في   .11
 6942-6922البحرين 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 121 آراء جميل صالح
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 121 إسراء عطا فخري علم النبات عند العرب  .11
 /ابن رشد

التطورات االجتماعية في مصر   .12
 م6942-6922

جمال فيصل حمد 
 صالح

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 122
 /ابن رشد

عمرو بن معد يكرب الزبيدي دراسة   .12
 السياسي والعسكري وأثرهفي سيرته 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 122 دحام كامل ساجر
 /ابن رشد
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ودوره  األولالسلطان الحسن   .14
 األقصىالسياسيفي المغرب 

6822-6894 

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 121 انتصار جاسم سعد
 /ابن رشد

الصـراع الجمهـوري الملكي فــي   .19
 العربية والدوليةاليمـن وأبعـاده 

6922 - 6920 

عبد الحميد عبد اهلل 
 حسين

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 141
 /ابن رشد

 دولة بني هود في سرقسطة   .16

 م 6629ـ  6029هـ/  224ـ 426

عبد الكريم خيطان 
 حسن

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 142
 /ابن رشد

الحــياة الفكرية فـــــــي مدينة الري   .11
 فـــــي العصر لعباسـي

كلية التربية  2004 تاريخ ماجستير 142 علي حسن غضبان
 /ابن رشد

القضية الفلسطينية في جامعة الدول   .18
 العربية

6922-6922 

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 191 علي حسين علي
 /ابن رشد

التطور التكويني لرؤية التاريخ في   .13
 الفكر العربي السالمي

كلية التربية  2004 تاريخ دكتوراه 192 داوود سلمان خلف
 /ابن رشد

وفادة أهالي المدن العربية السالمية   .81
 إلى دار الخالفة

 خالل العصرين الراشدي واألموي

 جامعة البصرة 2004 تاريخ دكتوراه 161 رحيم حلو محمد

جماعات الضغط اليهودية. تنظيمها   .81
وتأثيرها في صنع القرار السياسي 

-6942للواليات المتحدة األمريكية 
 تأريخية. دراسة 6929

كلية  2002 تاريخ دكتوراه 11 كريم صبح عطية
التربية/ابن 

 رشد

الهياطلة تاريخهم ودورهم في   .82
 المشرق خالل العصر األموي

كلية  2002 تاريخ دكتوراه 11 علي فرحان زوير
التربية/ابن 

 رشد

كلية  2002 تاريخ ماجستير 21 ميثاق شيال زوره األمريكيةالحرب االسبانية ـ   .82
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التربية/ابن  6898-6902
 رشد

التطورات السياسية في الكونغو   .84
 6922ـ6920

كلية  2002 تاريخ دكتوراه 22 حسين جبار شكر
التربية/ابن 

 رشد

التطورات السياسية الداخلية في   .89
 6922-6942غانا بين عامي 

نادية عبد الكاظم 
 سلمان

كلية  2002 تاريخ  22
التربية/ابن 

 رشد

العالقات السياسية بين مصر و   .86
 6922الواليات المتحدة األمريكية 

– 6922 

مأمون شاكر 
 اسماعيل

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 46
 /ابن رشد

فـرغانة دراسـة في أحـوالها العامــة   .81
مـن الفتـح العربـي السـالمـي حتى 

 -262هـ /  262-الغزو المغـولـــي 
 م 6269

المحسن نزار عبد 
 جعفر

جامعة البصرة  2002 تاريخ دكتوراه 41
 /كلية اآلداب

التطورات السياسية الداخلية في   .88
 . 6926ـ6942باكستان 

فاروق حسان 
 محمود

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 48
 /ابن رشد

سياسة الواليات المتحدة االمريكية   .83
 (.6922-6928تجاه العراق )

سنان صادق 
 حسين

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 94
 /ابن رشد

 التطورات السياسية في رأس الخيمة   .31

 6948ـ  6820

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 99 افراح حسسن علي
 /ابن رشد

الطرطوشي ومنهجه في كتابه سراج   .31
 الملوك))دراسـة وتحليـل((

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 96 سهام جميل جاسم
 /ابن رشد

 بهاء الدين قراقوش  .32

 

محمد نجيب 
 مصطفى

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 69
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 86عقيل عبد اهلل  العالقــات العربيــة الهنديـــة  .32
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- 222هـ/462- 6)
م(دراسـة تاريخية في 6202

 المجالين التجاريوالثقافي

 /ابن رشد ياسين

المام علي بن أبي طالب)عليه   .34
 السالم ( دراسة في فكره العسكري

شكري ناصر عبد 
 الحسن

جامعة  2002 تاريخ دكتوراه 88
البصرة/كلية 

 اآلداب

ابن عبد البر القرطبي وجهوده   .39
 العلمية

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 32 كوثر جاسم محمد
 /ابن رشد

علــــي ماهــــر ودوره فــي السياســة   .36
 المصـريــة 

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 32 ميسون فياض ذرب
 /ابن رشد

مدينة حمص الحياة السياسية   .31
والدارية والعلمية فيها من الفتح 
العربي السالمي  وحتى القرن الرابع 

 الهجري

التربية كلية  2002 تاريخ ماجستير 31 ديما عزيز فتحي
 /ابن رشد

تاريخ الخدمات الوقفية في الموصل   .38
 -6824هـ / 6222 - 6249)

 م( 6968

 إسماعيلمنهل 
 حسين

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 196
 /ابن رشد

 التطورات السياسية الداخلية  .33
 األمريكيةفي الواليات المتحدة  
خالل حكم الحزب الجمهوري  
(6926-6922) 

نجلة ابراهيم 
 مصطفى

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 198
 /ابن رشد

حكمت سليمان ودوره في السياسة   .111
دراسة  6924العراقية حتى عام 

 تاريخية

عكاب يوسف 
 عليوي

 جامعة البصرة 2002 تاريخ دكتوراه 161

سياسة الواليات المتحة االمريكية   .111
تجاه اوربا الغربية في عهد الرئيس 

-6942االمريكي ترومان من 
 /دراسة تاريخية سياسية6922

رغد فيصل عبد 
 الوهاب

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 162
 /ابن رشد
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مدينة حراندراسة في أوضاعها   .112
واالجتماعية  السياسية والدينية

 والعلمية خالل العصر السالمي

كلية  2002 تاريخ ماجستير 4 حامد عبيد جاسم
التربية/ابن 

 رشد

الجليلة ام عمارة نسيبة الصحابية   .112
 االنصارية ودورها في خدمة االسالم

كلية  2002 تاريخ ماجستير 6 ثميرة كامل الجنابي
التربية/ابن 

 رشد

الحركة الصالحية في   .114
 (6962_6828اليابان)

احمد أمير 
 إسماعيل

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 26
 /ابن رشد

 التجـارة الكارمية في عصـر المماليك  .119
 م( 6262 – 6220بمصر) 

إيالف عاصم 
 مصطفى

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 14
 /ابن رشد

األمريكية في  –العالقات التركية   .116
  6928-6922عهد كمال أتاتورك 

لقاء جمعة عبد 
 الحسن

كلية  2002 تاريخ ماجستير 81
التربية/ابن 

 رشد

محمد باقر الحكيم/دراسة تاريخية   .111
 السياسيفي دوره وفكره 

سالم خسرو 
 جوامير

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 38
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 112 سامي جودة بعيد فدك حتى نهاية العصر العباسي  .118
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 114 جواد محمد عفتان إبراهيم بن مالك األشتر  .113
 /ابن رشد

 االهلية االمريكيةالحرب   .111

6826-682 

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 111 حيدر طالب حسين
 /ابن رشد

 األلمانيةالعالقات البريطانية   .111

6969-6929 

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 113 نغم سالم إبراهيم
 /ابن رشد

 

الحياة السياسية في الحجاز خالل   .112
 العصر الفاطمي

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 111 وسن سمين محمد
 /ابن رشد
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 م(6626-928هـ/228-222)

قبيلة النخع ودورها في أحداث   .112
 العراق خالل العصر األموي

 –م 220هـ / 622 -هـ 40) من 
 م (249

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 194 محمد جاسم حمزة
 /ابن رشد

 الحروب اليرانية الروسية  .114

6804 -6828 

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 199 أنوار صبيح حميد
 /ابن رشد

هاشم األتاسي ودوره السياسي في   .119
 سورية

6882 – 6920 

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 193 اسامة رفعت حسن
 /ابن رشد

 –العالقات السياسية الساسانية   .116
 ق.م 228– 222البيزنطية 

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 229 مهدية فيصل صالح
 /ابن رشد

األوضاع الصحية في العراق   .111
 /دراسة تأريخية6928_6942

كلية  2002 تاريخ دكتوراه 18 حيدر حميد رشيد
التربية/ابن 

 رشد

 وزارة الداخلية العراقية  .118

6929 – 6928 

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 41 قحطان حميد كاظم
 /ابن رشد

 حوض منطقة في االجتماعية الحياة  .113
 نهرالفولغا

اخالص امانة 
 ماهي

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 92
 /ابن رشد

المكونات الثقافية في الدولة   .121
-909هـ/222-292الفاطمية )

 م(   6626

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 91 غنية ياسر كباشي
 /ابن رشد

بريطانيا العالقات السياسية بين   .121
 وألمانيا

6826- 6880  

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 98 محمد يحيى احمد
 /ابن رشد
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نور الدين محمود ودوره العسكري   .122
 والسياسي

فاطمة عدنان 
 شهاب الدين

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 19
 /ابن رشد

القبلية القراخانية وأثرها في ظهور   .122
 النظام السياسي والعقيدة

 هـ(902هـ ت262الدينية)

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 84 بان حسين حسن
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 89 نوال حسن جبر الروايــة التاريخيــة  عنــد ابــن ُجبيـــْر   .124
 /ابن رشد

الحركة الفكرية في مدينة بيهق   .129
خالل القرنين الخامس والسادس 
الهجريينالحادي عشر والثاني عشر 

 الميالديين

وفاء عبد الجبار 
 عمران

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 39
 /ابن رشد

مكتب المغرب العربي في القاهرة   .126
 6922ـ 6942

ضمياء عزيز 
 مناور

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 36
 /ابن رشد

قبيلة تميم ودورها في التأريخ العربي   .121
 السالمقبل 

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 119 سعيد جبار جياد
 /ابن رشد

العالقات السياسية بين الواليات   .128
 6902ـ6892المتحدة وبريطانيا 

عبد اهلل حميد 
 مرزوق

كلية التربية  2002 تاريخ دكتوراه 118
 /ابن رشد

البداوة قبل السالم في شبه الجزيرة   .123
 العامةالعربية دراسة في نظمها 

شيماء فاضل عبد 
 الحميد

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 112
 /ابن رشد

عبد العزيز خليل  السلم عند العرب قبل االسالم  .121
 محمد

كلية  2008 تاريخ ماجستير 11
التربية/ابن 

 رشد

 النظام المالي في مصر  .121

 222-228الفاطميخالل العصر  
 م6626-929/هـ 

كلية  2008 تاريخ دكتوراه 12 ثامر لفته حسن
التربية/ابن 

 رشد

كلية  2008 تاريخ ماجستير 16إسراء عبد المنعم  تاريخ أمانة العاصمة )بغداد(  .122
التربية/ابن 
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 رشد كاظم 6929-  6926

 الفكر السياسي و الداري للرسول   .122
 في تأسيس الدولة السالمية

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 21 رحمن حسين علي
 رشد/ابن 

تطور المؤسسة البرلمانية في انكلترا   .124
 م6299حتى ثورة عام 

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 62 نعيم عبد جودة
 /ابن رشد

الشيخ زايد بن سلطان آل  نهيان   .129
 ودوره في  السياسة العربية

كلية التربية  2008 تاريخ ماجستير 61 صبا حسين مولى
 /ابن رشد

المشرق  الحياة االجتماعية في  .126
السالميفي ضوء الموارد الجغرافية 

 هـ622-224

مها وضاح عبد 
 األمير

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 68
 /ابن رشد

التعليم العالي في العراق من   .121
 /دراسة تاريخية6922-6920

ايمان مصطفى 
 خلف المحمدي

كلية التربية  2008 تاريخ ماجستير 63
 /ابن رشد

الفنون الحربية في الدولة العربية   .128
السالمية حتى نهاية العصر 

هـ / 242 – 6العباسي األول) 
 م (826 – 222

مظهر عبد علي 
 جاسم

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 11
 /ابن رشد

جون باجوت غلوب واثره السياسي   .123
 -6920والعسكري في األردن 

6922 

غصون كريم 
 مجذاب

كلية التربية  2008 تاريخ ماجستير 12
 /ابن رشد

المجالس االسالمية العامة في بغداد   .141
في العصور العباسية المتأخرة 

 م(6228-942هـ /224-222)

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 11 محسن راشد طريم
 /ابن رشد

الحياة االقتصادية في إمارة حلب في   .141
 القرنين السادس والسابع الهجريين

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 18 نعيم خليفة كنتر
 /ابن رشد

 التاريخ االجتماعي للنجف   .142

6922- 6928 

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 13 عبد الستار شنين
 /ابن رشد
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َدور  الدَُّروِز السَّياِســي ِفـي ُسْوَرَيـــة   .142
6920-694 

كلية التربية  2008 تاريخ ماجستير 82 سرمد عكيدي فتحي
 /ابن رشد

األوضاع السياسية واالجتماعية   .144
 6942واالقتصادية في أبو ظبي )

-6926) 

كلية التربية  2008 تاريخ ماجستير 82 خليل حمود عثمان
 /ابن رشد

 السياسة البريطانية تجاه العراق  .149

6922- 6922 

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 111 طارق مجيد تقي
 /ابن رشد

 البريطانية تجاه سوريةالسياسة   .146

 م(6929 -6968) 

بيداء عالوي 
 شمخي

كلية التربية  2008 تاريخ دكتوراه 112
 /ابن رشد

 6922الهندية  -العالقات العراقية   .141
– 6980 

كلية التربية  2008 تاريخ ماجستير 116 ماهر مجهد جيجان
 /ابن رشد

موقف بريطانيا من النزاع  االيطالي   .148
 (6922-6924)الثيوبي  -

كلية التربية  2008 تاريخ ماجستير 111 قاسم شعيب عباس
 /ابن رشد

 الدارة الفرنسّية في سورية  .143

6920- 6922 

كلية التربية  2009 تاريخ دكتوراه 162 جالل كاظم محسن
 /ابن رشد

 سياسة بريطانيا تجاه كرد العراق  .191

6964- 6922 

عبد الرحمن ادريس 
 صالح

كلية التربية  2009 تاريخ دكتوراه 164
 /ابن رشد

إدريــــس السنوســــي ودوره في   .191
 استقـــالل ليبيــا

6890 – 6922 

كلية التربية  2009 تاريخ ماجستير 169 هند عادل إسماعيل
 /ابن رشد

موقف األمم المتحدة من قضايا   .192
استقالل بلدان المغرب العربي 

6948-6922 

هيثم عبد الخضر 
 معارج

كلية التربية  2009 تاريخ دكتوراه 166
 /ابن رشد

كلية التربية  2009 تاريخ دكتوراه 161 علي حسن غضبانالبويهيون في فارس دراسة في   .192
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 األحوال السياسية والفكرية

 م6022-922هـ/222-442

 /ابن رشد

الحياة العلمية في مدينــــة طوس   .194
خالل القرنين الخامس والسادس 
الهجريين /الحادي عشر والثاني 

 عشر الميالديين 

رغد عبد النبي 
 جعفر

كلية التربية  2009 تاريخ ماجستير 168
 /ابن رشد

فارس ابراهيم  ِحلف بغداد  فـي صحيفـة الزمـان  .199
 الكاتب

التاريخ معهد  2009 تاريخ ماجستير 163
العربي 
والتراث 
 العلمي

-العالقات السياسية المصرية  .196
 (6986-6922السورية )

كلية التربية  2009 تاريخ دكتوراه 111 جبار درويش جاسم
 /ابن رشد

 جابر بن يزيد الُجْعفي  .191

 ودوره في السالم

كلية التربية  2009 تاريخ ماجستير 111 سايم عباس جاسم
 /ابن رشد

النـظـــام الداري لـمـصـــر مـن الفتـح   .198
حـتـى نـهــايـــة  السـالمـيالـعـربـــي 

الــدولــةالـطولـونـيــة فـي كـتـاب الــوالة 
 والــقضــاة للكـنـدي

كلية  2060 تاريخ دكتوراه 12 لمى فائق احمد
التربية/ابن 

 رشد

 6922-6222مدينة الزبارة  .193

 )دراسة تأريخية(

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 112 فعلحمزة ملغوث 
 /ابن رشد

ســياسة ألمانيـا االسـتعمارية تجاه   .161
 أفريقيـا والبحار الجنوبيــة

6826-6890 

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 112 نصير محمود شكر
 /ابن رشد

النـظـــام الداري لـمـصـــر مـن الفتـح   .161
حـتـى نـهــايـــة  السـالمـيالـعـربـــي 

الــدولــةالـطولـونـيــة فـي كـتـاب الــوالة 

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 114 لمى فائق احمد
 /ابن رشد
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 والــقضــاة للكـنـدي

 م(924-246هـ / 26-222)

نظام الري والزراعة في بالد ما وراء   .162
النهر من الفتح حتى نهاية القرن 

 الرابع الهجري

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 119 سهيل محمد حسن
 /ابن رشد

البعاد النسانية في زواج الماء في   .162
أمهات األئمة المعصومين  السالم

 )عليهم السالم(نموذجا  

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 116 قائد كامل حيدر
 /ابن رشد

النظم السياسية في العراق خالل   .164
األثير في  الحكم السلجوقي عند ابن

 "الكامل"

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 111 نبراس تركي هادي
 /ابن رشد

فارس الخورّي ودوره السياسّي من   .169
 في سورية 6922وحتى 6822

هديل عبد الخالق 
 عبد الرزاق

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 118
 /ابن رشد

النشاط التجاري في مصر وبالد   .166
المماليك الشام خالل عصر 

 م(6220-248البحرية)

عمار مرضي 
 عالوي

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 113
 /ابن رشد

الرواية التاريخية عند ياقوت الحموي   .161
 في كتابه معجم البلدان 

 م(924-222هـ/ 224 -6)

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 181 وسن ابراهيم حسين
 /ابن رشد

الهند والجزيرة العالقات التجارية بين   .168
العربية من القرن الثاني الهجري 

 حتى القرن السادس الهجري

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 181 زين خلف نزاف
 /ابن رشد

 التطورات السياسية في البحرين   .163

6942- 6926 

حارث يوسف 
 عيسى

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 182
 /ابن رشد

في  والتحديثالصالح حاوالت م  .111
 (6966 – 6820)الصين

مثنى عبد الجبار 
 عبود

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 182
 /ابن رشد
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أهل الذمة في مصر خالل العصر   .111
 الفاطمي

محمود شاكر 
 مشعان

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 184
 /ابن رشد

 محمود المنتصر ودوره السياسي  .112

 6920-6902 في ليبيا

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 189 زغيرصادق فاضل 
 /ابن رشد

 حركة االسترداد  في األندلس  .112

 مدينة طليطلة أنموذجا 

 م( 6082-266هـ/  92-428)

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 186 بيداء حيدر علي
 /ابن رشد

-6922السعوديــة ) –العالقـــات العمانيــة   .114
6920) 

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 181 مرين علي حمدان
 /ابن رشد

الحركة الفكرية في األندلس من   .119
خالل كتاب نفح الطيب من غصن 
األندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان 
الدين ابن الخطيب ألحمد بن محمد 

 المقري التلمساني
-م222هـ/ 299-هـ628)

 م(6008

مصطفى كامل 
 محمد

 كلية التربية 2060 تاريخ دكتوراه 131
 /ابن رشد

عزيز شريفودوره الفكري و السياسي   .116
  6928في العراق حتى عام 

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 131 وسام هادي عكار
 /ابن رشد

النظم العسكرية عند   .111
 (6682ـ922الغزنويين)

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 132 محمد جاسم حمزة
 /ابن رشد

في الحياة مـدينــة ترمـــــذدراسة   .118
-622السياسية والعلميةمن )

 م(6228-249هـ(/)222

سندس غني عريبي 
 ألحديثي

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 134
 /ابن رشد

التعايش السلمي بين األديان   .113
السماوية في األندلس من الفتح 
السالمي حتى نهاية دول الطوائف 

 م6096م/266هـ =484هـ/92

كلية التربية  2060 تاريخ دكتوراه 136 علي عطية شرقي
 /ابن رشد
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الدور السياسي والعسكري لليمانية   .181
المارة  في األندلس خالل عهد

-222) هـ( 422-628والخالفة )
 م(6020

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 131 سعاد بدير هاشم
 /ابن رشد

األوضاع السياسية والدارية   .181
واالجتماعية واالقتصادية في الحلة  

6920-6922   

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 138 سالم خرب عمير
 /ابن رشد

 – 6922حزب النهضة العراقية   .182
 م6920

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 133 فالح حسن كزار
 /ابن رشد

 الحياة العلمية في مدينة المرّية   .182

 

سماره عبد الرسول 
 صالح

كلية التربية  2060 التاريخ ماجستير 211
 /ابن رشد

 مؤرخوالعربوالسالم  .184

 المنهج –أنموذجا جوادعلي الدكتور
 والموارد

كلية التربية  2060 التاريخ ماجستير 214 إيمان سالم حمودي
 /ابن رشد

 التجارة وأثرها على الحياة  .189
االجتماعية في الجزيرة العربية 

 (260ـ480)

كلية التربية  2060 التاريخ ماجستير 219 غادة فاضل علي
 /ابن رشد

م 426-222المجامع المسكونية   .186
وأثرها الديني على حياة العـرب قبل 

 السـالم

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 244 رائد رحيم نصر
 /ابن رشد

 العثمانية فيأوضاع الدولة   .181

 عهد السلطان عبد العزيز

) إصالحاته  6822 –6826 
 والتطورات في البلقان(

ساهرة حسين 
 محمود

كلية التربية  2060 تاريخ ماجستير 264
 /ابن رشد

الخدمات العامة لدولة المماليك   .188
 البحرية في مصر

كلية التربية  2060 التاريخ دكتوراه 212 عبير عنايت سعيد
 /ابن رشد
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 م6282-6220هـ/ 284 -هـ248

موارد ومنهج أبي سعد منصور بن   .183
الحسين اآلبي في كتابه نثر الدر 

 م6026هـ/426)ت 
 

عبد مسلم محمد 
 عبد علي

كلية  2066 تاريخ ماجستير 8
التربية/ابن 

 رشد

دور المعلم في حواضر الخالفة   .131
السالمية خالل القرنين األول 

 والثاني للهجرة

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 216 بان صاحب حسن
 /ابن رشد

الجامع األموي في دمشق وأثره على   .131
الحياة السياسية والدارية والفكرية 

 هـ229منذ التأسيس وحتى 

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 211 عبد محمد إبراهيم
 /ابن رشد

ساسون حسقيل ودوره السياسي   .132
 واالقتصادي في العراق

محمود عبد نور 
 المجيد

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 218
 /ابن رشد

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 213 هدى علي حيدر دراسة تاريخية/  اآلريــوسيـــة  .132
 /ابن رشد

العالقات السياسية واالقتصادية   .134
 – 6928السودانية  - المصرية
6989 

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 211 حيدر جواد كاظم
 /ابن رشد

 ـالعالقات السياسية المصرية   .139
 (6920 ـ6928اللبنانية )

محمود شكحان 
 مصلح

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 211
 /ابن رشد

مجتمع مكة من خالل القرآن الكريم   .136
 دراسة تاريخيــة

شذى عبد الصاحب 
 عبد الحسين

التربية كلية  2066 التاريخ دكتوراه 212
 /ابن رشد

يةِ   .131 كلية التربية  2066 التاريخ دكتوراه 212 خليل جليل بخيت اَلَحياُة الِفكٌرِية في الدَّولِة الَحفص 
 /ابن رشد

التنظيمات الدارية في الدولة   .138
 م((226-222/ 224الساسانية)) 

كلية التربية  2066 التاريخ دكتوراه 214 علي هادي حمزة
 /ابن رشد

 الخدمات العامة في مصر   .133
 العصر الفاطمي في

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 219 سوسم وحيد جبار
 /ابن رشد
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 الحياة االجتماعية واالقتصادية   .211
 في طليطلة

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 216 سعد قاسم علي
 /ابن رشد

 

دراسة في أوضاعه  لواء ديالى  .211
 واالقتصاديةالدارية واالجتماعية 

6922 – 6928 

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 218 عمار حسين علي
 /ابن رشد

سياسة االتحاد السوفيتي الخارجية    .212
6922-6924 

كلية التربية  2066 التاريخ دكتوراه 221 إياد طارق خضير
 /ابن رشد

 دور المرأة التعليمي منذ عصر النبوة  .212
 -هـ 6حتى نهاية العصر األموي)

 هـ(622

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 221 دانية غانم حسن
 /ابن رشد

الصراع السياسي على العرش في   .214
بالد فارس وتولي أغا محمد شاه 

 6292-6229السلطة 

كلية التربية  2066 التاريخ دكتوراه 222 عبد اهلل لفته حالف
 /ابن رشد

الظروف المشتركة بين الحركات   .219
البربر والموالي في السياسية عند 
 العصر األموي

كلية التربية  2066 التاريخ ماجستير 222 ياس خضير عباس
 /ابن رشد

اتجاهات الفكر الفلسفي عند   .216
المسلمين ومناهج االستدالل بعلم 
الكالم دراسة تاريخية في المشرق 

-862هـ/202 -698السالمي 
 م6666

التربية كلية  2066 تاريخ دكتوراه 241 محمد عايد مانع
 /ابن رشد

القوة البحرية للواليات المتحدة   .211
 6962-6890األمريكية 

كلية التربية  2066 تاريخ ماجستير 242 فاتن سعد عودة
 /ابن رشد

سياسة الواليات المتحدة األمريكية   .218
 (6922-6922تجاه كوبا )

كلية التربية  2066 التاريخ دكتوراه 263 ميسون فياض ذرب
 /ابن رشد

واالقتصادية  التطورات السياسية  .213
في لواء الدليم للمدة  واالجتماعية

 جامعة االنبار 2066 التاريخ ماجستير 211محمد محمد سعيد 
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 مهيدي (6922-6942)

الصراع السياسي على العرش في   .211
بالد فارس وتولي أغا محمد شاه 

 6292-6229السلطة 

كلية التربية  2066 التاريخ دكتوراه 211 عبد اهلل لفته حالف
 /ابن رشد

اتجاهات الفكر الفلسفي عند   .211
المسلمين ومناهج االستدالل بعلم 
الكالم دراسة تاريخية في المشرق 

-862هـ/202 -698السالمي 
 م6666

كلية التربية  2066 التاريخ دكتوراه 212 محمد عايد مانع
 /ابن رشد

سياسة بريطانيا تجاه المملكة   .212
-6929من)العربية السعودية 

6942) 

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 226 خليل حمود عثمان
 /ابن رشد

الطريق التجاري من كاظمة إلى مكة   .212
 قبل السالم

كلية التربية  2062 التاريخ ماجستير 221 سوزان عادل لطيف
 /ابن رشد

جمهوريتا الترانسفال واألورانج الُحرة   .214
 -6822والموقف البريطاني منُهما )

6902 ) 

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 228 عباس غالم حسين
 /ابن رشد

فؤاد شهاب ودوره العسكري   .219
 والسياسي في لبنان

 6924حتى عام 

بكر عبد الحق 
 رشيد

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 223
 /ابن رشد

 الحياة الثقافية في مدينة بغداد  .216

 م6928 – 6928

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 221 احمد راشد جريدي
 /ابن رشد

الشاه عباس الكبير وسياسته   .211
الصالحية الداخلية في إيران 

(6226-6229) 

سالم خسرو 
 جوامير

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 221
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 222 عمارمزهرريسان في السياسي ودوره الراوي نجيب  .218
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 /ابن رشد 6928 العراق حتى نهايةالعام

سياسة التخطيط االقتصادي في   .213
 6922 - 6924العراق 

إيمان مصطفى 
 خلف

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 222
 /ابن رشد

الحياة العلمية في طبرستان من   .221
القرن الثالث إلى منتصف القرن 

 السابع الهجري

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 224 زينب مهدي رؤوف
 /ابن رشد

عبد الرسول الخالصي ودوره في   .221
 6928السياسة العراقية حتى عام 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 229 هبه احمد ناصر
 /ابن رشد

ودوره في سياسة  روبرت سالزبيري  .222
 6902- 6892بريطانيا الخارجية 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 226 منير عبود جديع
 /ابن رشد

وزارة الشؤون االجتماعية   .222
 م(دراسة تاريخية6928ـ6992)

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 221 ناجي تركي حمزة
 /ابن رشد

االنتخابات النيابية في العراق   .224
 6928ـ 6922

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 228 فاضل محمد رضا
 /ابن رشد

بنو عّمار وجهودهم السياسية   .229
والحضارية في شمال أفريقيا ومصر 

 وبالد الشام في القرنين
 الرابع والخامس الهجريين

 جامعة كربالء 2062 تاريخ ماجستير 223 حنان صاحب حمود

 طينفلس الوكالةاليهوديةونشاُطهافي  .226

( 1922 - 1948 ) 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 242 عبير وفيق شفيق
 /ابن رشد

األمريكية تجاه السياسة   .221
 (6848ـ6826المكسيك)

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 249 ميثاق شيال زوره
 /ابن رشد

المواصالت زارة و   .228
( دراسة 6929ـ6920واألشغال)
 تاريخية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 246 زينة مسلم درويش
 /ابن رشد

التطورات السياسية في روديسيا   .223
 الجنوبية
6922- 6980 

علي عبد الكريم 
 حسين

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 241
 /ابن رشد
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العامة الفقهاء ودورهم  في الحياة   .221
في أخبار  الحاطة كتاب  خالل من

 غرناطة ألبن الخطيب الغرناطي
 (ه222)سنة  ىالمتوف

همسة صالح عبد 
 القادر

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 248
 /ابن رشد

الطلبة ودورهم في الحياة السياسية   .221
 (6922ـ6920في مصر)

مازن مهدي عبد 
 الرحمن

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 243
 /ابن رشد

الحركة الديمقراطية في األردن   .222
6928-6928 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 291 سرمد عكيدي فتحي
 /ابن رشد

التحالف الصليبي المغولي ضد العالم   .222
 م(6222ـ226السالمي)

زينة عبد الكاظم 
 داوي

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 291
 /ابن رشد

دراسة في أحواله إقليم سجستان)  .224
واالجتماعية(  واالقتصادية السياسية

منُذ منتصف القرن الثالث الهجري 
 حتى نهاية القرن السادس الهجري

التربية كلية  2062 تاريخ ماجستير 292 حيدر علي كاظم
 /ابن رشد

الزيانيون ) بني عبد الواد ( ودورهم   .229
من  األوسطالسياسي في المغرب 

 هـ 902 – 222

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 292 ريم حسن سليم
 /ابن رشد

المغرب األقصى في عهد السلطان     .226
 اسماعيل
 م6222-6222

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 294 سهام حسن حمزة
 /ابن رشد

المرويات التاريخية عند ابن سيرين   .221
 م(228هـ/660المتوفى )

رافد عبد الحسن 
 ماهود

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 299
 /ابن رشد

االتجاهات السياسية والفكرية عند   .228
الحشاشين وأثرها على بالد المشرق 

 وبالد الشام

التربية كلية  2062 تاريخ دكتوراه 296 ظافر أكرم قدوري
 /ابن رشد

 التطورات الدستورية في تركيا  .223
 وأثرها في السياسة الداخلية 
 6982ــ  6922 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 291 هزبر حسن شالوخ
 /ابن رشد

 المغرب األقصى في عهد السلطان     .241
 إسماعيل 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 293 سهام حسن حمزة
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 /ابن رشد م6222-6222

 إمارة الموصل في العصر السلجوقي  .241
 م(6622-6092ه/489-226) 

 دراسة في أحوالها االقتصادية

 جامعة كربالء 2062 تاريخ ماجستير 261 هدى سعيد مهدي

المجاورون في مكة المكرمة في   .242
القرنين السادس والسابع الهجريين 

 ودورهم في الحياة العلمية

عبد اهلل سلمان 
 صايل

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 262
 /ابن رشد

العامة الفقهاء ودورهم  في الحياة   .242
في أخبار  الحاطةكتاب  خالل من

 غرناطة ألبن الخطيب الغرناطي

 (ه222)سنة  ىالمتوف

همسة صالح عبد 
 القادر

كلية التربية  2062 التاريخ ماجستير 266
 /ابن رشد

مسيرة الصالح والتحديث في الصين   .244
(6949-6922) 

كلية التربية  2062 التاريخ ماجستير 268 عمار ناصر عليوي
 /ابن رشد

مسجد الكوفة/ الدور السياسي   .249
 والعلمي حتى نهاية العصر األموي

كلية التربية  2062 التاريخ ماجستير 269 راغد داوود سلمان
 /ابن رشد

 الواليات المتحدةاألمريكيةسياسة   .246
 6922-6922 اتجاه كوبا

ماهر مبدر عبد 
 الكريم

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 261
 /ابن رشد

الرواية التاريخية عند الهمداني في   .241
 كتابه صفة جزيرة العرب 

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 214 سمية خالد بريسم
 /ابن رشد

الساموراي ودورهم السياسي   .248
والعسكري والثقافي في اليابان حتى 

 م(6828عام 

كلية التربية  2062 التاريخ ماجستير 211 عباس كاظم عباس
 /ابن رشد

 المام جعفر الصادق )عليه السالم(  .243
 وأثره في العلوم النقلية والعقلية

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 213 قائد كامل حميد
 /ابن رشد

الجــزائــر في سنوات الحرب العالمية   .291
   6942 -6929الثانية 

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 281 صباح نوري هادي
 /ابن رشد
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 الرهبانية النصرانية في مصر   .291

 إلىمن القرن الثالث الميالدي 
 القرن الخامس الميالدي

رغد عبد النبي 
 جعفر

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 281
 /ابن رشد

 - 6920القضية القبرصية )  .292
 )دراسة تاريخية( (6982

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 282 انس يونس عبد
 /ابن رشد

( الِفْكر الَداِري ِعْنَد المام عليٌّ )  .292
 في َنْهِج الباَلَغِة 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 282 هدى ياسر سعدون
 /ابن رشد

محمود الدرة ودوره العسكري   .294
 والسياسي في العراق 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 284 مسعد رستم حمادي
 /ابن رشد

من القرن الثاني  العمارة األندلسية  .299
 الهجري إلى القرن الخامس الهجري

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 289 رغد جمال مناف
 /ابن رشد

)صّلى اهلل محاوالت اغتيال النبي   .296
عليه وآله وسلم( من خالل كتب 

 السير والمغازي وآراء المستشرقين

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 286 محمد خليل إبراهيم
 /ابن رشد

أصولهم  الصقالبـــة / الســالف  .291
ذ ظهورهم حتى وحياتهم العامة من

نهاية القرن الخامس 
 الهجري/الحادي عشر الميالدي

إخالص أمانة 
 ماهي

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 281
 /ابن رشد

التعايش السـلمي في فكر وسلوك   .298
أهل البيت )عليهم الســـــــالم( 
المامان الصادق والكاظـم ) عليهم 

 السالم ( أنـــمــوذجـا  

ثائر عبد العزيز 
 عبد الحسن

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 288
 /ابن رشد

االجتـماعيــة و االقتصاديــة الحيــاة   .293
 فـي مـصــــرفـي العصــر األيوبي

 هـ(248هـ ـ  222)

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 283 أزهار غازي مطر
 /ابن رشد

الحركة الزيدية في   .261
هـ(أئمة بني رسن 264ـ280اليمن)

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 231 جواد محمد عفتان
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 /ابن رشد في صعده

م 6942العلمي العراقــــي)  المجمــــع  .261
 تاريخيةم (دراسة 6920 –

عبد الرحمن طارق 
 عطية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 231
 /ابن رشد

 فيصل السامر ومنهجُه فــي  .262

 كتابة التاريخ السالمي 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 232 سعاد مقداد ناجي
 /ابن رشد

ن ـي بــن علـر المؤمنيـــميأرة ــــسي  .262
 ـه السالم (ـب)عليــــي طالـــأب

بن من خالل منهاج السنة النبوية ال
هــ( دراسة  228ــ   226تيمية )
 نقــــدية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 232 حيدر سالم محمد
 /ابن رشد

المالمح التاريخية في كتاب الكافي   .264
 للكليني

جعفر صادق عبد 
 األمير

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 234
 /ابن رشد

السيرة النبوية في كتاب محمد )صلى   .269
اهلل عليه وآله وسلم( مؤسس الدين 
السالمي ومؤسس إمبراطورية 
المسلمين للمستشرق األمريكي 

 م(6829جورج بوش ) ت 

 )دراسة نقدية(

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 239 بان صادق عيدان
 رشد/ابن 

السياسي في الدولة  االغتيال  .266
-هـ222-292) الفاطمية    

 م(909-6626

دعاء مسعود 
 حسون

 جامعة كربالء 2062 تاريخ ماجستير 236

 األقلية اليهودية في اليمن  .261

(6968- 6926 

عبد الوهاب صالح 
 محمود

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 231
 /ابن رشد

ّيــك ودوره الوزيـــر طالئــع بــن ُرز   .268
 في الخالفة الفاطمية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 238 طالب جحيل دامج
 /ابن رشد
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يهود الدونمة والدولة   .263
 م(6968ـ6822العثمانية)

ضمياء عزيز 
 مناور

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 233
 /ابن رشد

 السالم النظام الضريبي في   .211

 البن زنجويه األموالكتاب  في ضوء
 م 822/  هـ 226 ىالمتوف

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 211 ليلى رحيم كاظم
 /ابن رشد

السيدة سكينة بنت الحسين)عليهما   .211
 (دراسة تاريخية( )السالم

دينا عبد السادة 
 رسن

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 211
 /ابن رشد

 حزب االتحاد الدستوري  .212

 تاريخيةدراسة 6949-6924

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 212 عماد كريم عكوب
 /ابن رشد

المرويات التاريخية ألبي البركات   .212
 م6642هـ/228االنماطي المتوفى 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 212 فياض احمد زعيان
 /ابن رشد

آل منده دراسة في المنهج  مؤرخو  .214
 الموارد

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 214 مهند حمد احمد
 /ابن رشد

المولدون ودورهم في األحوال العامة   .219
 في األندلس 

 م(6020-222هـ/628-422)

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 219 هناء محمد عالوي
 /ابن رشد

لسالم النظامالسياسيعندالعربقبال  .216
دراسةمقارنةألنظمةالحكمبيندواللشمال

 والجنوب

غسان عبد سارة 
 الرحمن

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 216
 /ابن رشد

 تاريخيةفي دراسة المحمودية قضاء  .211
 واالجتماعية الدارية أحواله

 6928عام حتى واالقتصادية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 218 محمد حميد حمزة
 /ابن رشد

الشخصية اليهودية في الرواية   .218
 (منذعصرالرسول)ص التاريخية

 حتى نهاية الخالفة األموية

هديل سعدون عبد 
 الصاحب

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 213
 /ابن رشد
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 تاريخ تجارة العراق   .213

(6928-6922) 

عبد العزيز محسن 
 محمد

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 211
 /ابن رشد

ثرهم في   .281 علماء العراق والمشرق وا 
في مصر خالل  الحياة العلمية

 القرنين السادس والسابع الهجريين

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 212 منـــــار كــزار قطـــان
 /ابن رشد

الصحافة العربية الصادرة في   .281
دراسة مسحية لمستويات ألمانيا

اهتمام الفنون الصحفية في مجلتي 
المدينة والدليل للمدة من 

 6/6/2062لغاية  6/8/2000

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 214 حميد مناجد عبير
 /ابن رشد

-6928كلية الحقوق العراقية )  .282
 «م( "دراسة تاريخية6928

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 211 تغريد عباس رشيد
 /ابن رشد

 تاريخ حزب األحرار العراقي  .282

                                        
6942-6948           

عمار عبد الكاظم 
 حسن

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 218
 /ابن رشد

 كتاب الرشاد للشيخ المفيد  .284

 دراسة في الموارد والمضمون

عثمان محمد 
 حسين

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 213
 /ابن رشد

الهجرة االيرلندية إلى الواليات   .289
 المتحدة األمريكية 

6842-6969  

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 221 فاضل رحم صويدج
 /ابن رشد

الشيخ محمد مهدي اآلصفي ودوره   .286
الفكري والسياسي في العراق) 

6922 – 2062 ) 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 221 عامر صالح علي
 /ابن رشد

-6926تاريخ التعليم في العمارة   .281
6928 

 جامعة البصرة 2062 تاريخ ماجستير 268 جاسم محمد شغيت
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التطاولعلىاآللهةفيبالدالرافدينفيضوءالن  .288
 صوصاألدبيةالقديمةدراسةتاريخية

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 28 صفاء جاسم حسن
 /ابن رشد

التطورات واالتجاهات السياسية   .283
 6920-6928األردن  الداخلية في

غصون كريم 
 مجذاب

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 22
 /ابن رشد

بالدالرافدين  في اآللهة على التطاول  .231
 األدبية النصوص ضوء في

 تاريخية دراسة/القديمة

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 21 صفاء جاسم حسن
 /ابن رشد

المدرسة المالكية في العراق حتى   .231
 القرن الخامس الهجري  نهاية 

 جامعة االنبار 2064 التاريخ دكتوراه 216 غازي فيصل صالح

الدبلوماسية األوروبية خالل حرب   .232
 6822-6822القرم  

 ) دراسة تاريخية(

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 222 حمزة ملغوث فعل
 /ابن رشد

 -6922دار المعلمين العالية   .232
6928 

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 222 جواد كاظم محسين
 /ابن رشد

اليمن في عهد المام أحمد بن يحيى   .234
 حميد الدين

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 224 جبار شيال فهد
 /ابن رشد

السيرة النبوية في االستشراق   .239
الفرنسي في القرنين التاسع عشر 

 والعشرين الميالديين
 )دراسـة مقارنـة(

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 226 عليبيداء حيدر 
 /ابن رشد

التطورات واالتجاهات السياسية   .236
 6920-6928الداخلية في األردن 

غصون كريم 
 مجذاب

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 221
 /ابن رشد

تأريخ التعليم العالي في دولة   .231
 المارات العربية المتحدة

6926-2004 

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 228 سوسن عادل ناجي
 /ابن رشد

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 223 أريج احمد حسين النظم العسكرية عند الساسانيين  .238
 /ابن رشد
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قضاء علي الغربي دراسة في   .233
النواحي الدارية واالجتماعية 

 -6926واالقتصادية  من عام 
6928 

عبد األمير عبد 
 الحسن هاشم

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 221
 /ابن رشد

أراضي القطائع في الدولة العربية   .211
 السالمية خالل العصر األموي

 م249-226هـ/46-622 

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 222 حامد حميد عطية
 /ابن رشد

سياسة الدولة الفاطمية في مصر   .211
-228تجاه النشاط الزراعي )

 م(6626 -929/ ھ222

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 222 حازم وطن هندي
 /ابن رشد

 السلطة التشريعية في العراق   .212

6928- 6928 

بشير عبد الواحد 
 صاحب

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 226
 /ابن رشد

النشاطالمصريفيحوضنهرالنيلوشرقأفر   .212
 يقيا

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 221 أركانحرجانازيد
 /ابن رشد

التوغل العسكري السالمي في الغرب   .214
 األوربي

 م(66-8هـ/2-2)ق 

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 223 نبراس تركي هادي
 /ابن رشد

التوغل العسكري السالمي في الغرب   .219
م(دراسة 66-8هـ/2-2األوربي)ق
 تاريخية

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 241 ميس داوود خشن
 رشد/ابن 

أحوال العرب العامة في بالد ما وراء   .216
النهر من الفتح العربي السالمي 
حتى نهاية القرن الرابع 

 الهجري/العاشر الميالدي

شيماء فاضل عبد 
 الحميد

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 241
 /ابن رشد

رواية المغازي في الصحيحين   .211
 /دراسة تحليلية

مها عبد الرحمن 
 حسين

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 242
 /ابن رشد
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 تطورسياسةالياباناالقتصادية  .218

 دراسةتاريخية6922 -6922

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 242 وسام هادي عكار
 /ابن رشد

قسطنطين زريق ودوره الفكري   .213
 ومنهجه في كتابة التاريخ

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 244 احمد ناظم عباس
 /ابن رشد

الكونغرس ودوره في السياسة   .211
الخارجية للواليات المتحدة األمريكية 

6942-6920 

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 249 عباس علوان لفتة
 /ابن رشد

المعاصر  _اليرانيالتنافس التركي  .211
) دراسة في منطقة المشرق العربي

 في الجغرافية السياسية(

 ماجد صدام سالم

 

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 248
 /ابن رشد

 نهج شرح خالل من األسرةاألموية  .212
 الحديد أبي ألبن البالغة

 رحيم فرحان صدام

 

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 243
 /ابن رشد

التطورات السياسية الداخلية في   .212
 (6929-6920نيجيريا )

التربية كلية  2064 تاريخ دكتوراه 291 حنان طالل جاسم
 /ابن رشد

إقليم خراسان دراسة في الجغرافية   .214
 التاريخية من سنة

 هـ222هـ إلى سنة 622 

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 292 محمد جاسم محمد
 /ابن رشد

المجالس العرفية العسكرية في   .219
شباط 8-6928تموز 64العراق 
6922 

التربية كلية  2064 تاريخ ماجستير 292 وئام مجيد عبد اهلل
 /ابن رشد

الداريةفي العهد التنظيمات   .216
 ق.م ( 226 –220)األخميني 

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 294 أسماء جميل راضي
 /ابن رشد

الخدمات العامة في بالد األندلس   .211
من عصر المارة إلى عصر 

 المرابطين

سماره عبد الرسول 
 صالح

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 299
 /ابن رشد
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-6942جمعية عمر المختار   .218
6922 

ياسمين محي عبد 
 الرحيم

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 296
 /ابن رشد

 مرويات سعيد بن المسيب   .213

في كتاب تاريخ مدينة دمشق البن 
 عساكر

إيمان صالح 
 محمود

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 298
 /ابن رشد

والفكري عزيز الحاج ودوره السياسي   .221
 6922حتى عام 

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 261 احمد حردان حسن
 /ابن رشد

الحياة االجتماعية في االحواز في   .221
 6929-6922العهد البهلوي 

 دراسة تاريخية

كلية التربية  2064 تاريخ دكتوراه 211 علي جاسب عزيز
 /ابن رشد

في  السياسية واالقتصادية التطورات  .222
 6928-6942الدليم لواء 

الجامعة  2064 تاريخ ماجستير 424 عدي نجم عبد اهلل
 المستنصرية

بالدالرافدين  في اآللهة على التطاول  .222
القديمة  األدبية النصوص ضوء في

 تاريخية دراسة

كلية  2064 تاريخ ماجستير 421 صفاء جاسم حسن
التربية/ابن 

 رشد

 األندلس في الداخلية النزاعات  .224

 والموحدين عصرالمرابطين في

 1901 /ه 484-246 - )م 1644

 جامعة االنبار 2062 التاريخ دكتوراه 218 ناظم إبراهيم كريم

آراء ابن حزم االقتصادية في كتابه   .229
 المحلى

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 224 زينب سمير علي
 /ابن رشد

 -األمريكية المتحدة سياسةالواليات  .226

-6942 )ماليزيا(الماليو تجاه
6986 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 291 كاظم جواد احمد
 /ابن رشد

حسين جميل ودوره السياسي في   .221
 6928-6924العراق

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 293 آية جميل عباس
 /ابن رشد
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جريدة الشعب وموقفها من التطورات   .228
السياسية الداخلية من العراق 

6942-6928 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 262 باسم محمد حمودي
 /ابن رشد

العالقات الدبلوماسية األندلسية   .223
 الخارجية

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 262 إياد كاظم هادي
 /ابن رشد

المرويات التاريخية عن العراق وبالد   .221
الشام في كتاب حوادث الزمان 

واألعيان عن وأنبائه ووفيات األكابر 
 هـ(228إنبائه البن الجزري المتوفى)

إيمان عبد الجبار 
 محمود

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 264
 /ابن رشد

دور متصوفة غرناطة في الحياة   .221
 السياسية والدينية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 269 مهى عداي سلمان
 /ابن رشد

دور الفقهاء في المغرب من خالل   .222
يمان في معرفة أهل كتاب معالم ال

البن القيروان 
 م(6292هـ/292الدباغ)ت:

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 266 آسيا ثامر هادي
 /ابن رشد

-6920يهود الفالشا في إثيوبيا )  .222
 ( دراسة تاريخية6996

ميرفت عبد الكاظم 
 ياسين

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 261
 /ابن رشد

البيت )عليهم السالم( من خالل آل   .224
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي 

 م(6020هـ/422)ت:

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 263 جعفر جمعة فاخر
 /ابن رشد

-6922وزارة الزراعة في العراق   .229
 دراسة تاريخية 6922

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 211 حسين علي فليح
 /ابن رشد

 مخــطوطـات البحر الميت   .226

 دراسة في الطائفة االسينيـة

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 211 رائد رحيم خضير
 /ابن رشد

الرواية التاريخية عند ياقوت الحموي   .221
-224في كتابه معجم البلـــدان )

 م(6228 -942هـ/ 222

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 212 غفران إبراهيم عزيز
 رشد /ابن
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قطلونية دراسة في أحوالها العامة   .228
 هـ422من الفتح إلى سنة 

سعاد بدير هاشم 
 البهادلي

 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 214
 /ابن رشد

المرويات التاريخية لسبط ابن   .223
الجوزي ومنهجه في كتابه مرآة 
الزمان  في تواريخ األعيان للمدة 

 م(6222-6692هـ/290-224)

عبد عبد الرزاق 
 الرسول رشيد

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 219
 /ابن رشد

دراسة  6928-6928لواء ديالى   .241
 تاريخية

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 216 سعد محمد علي
 /ابن رشد

ثابت عبد النور سيرته ودوره   .241
 السياسي في العراق 

أسامة مهدي 
 إبراهيم

التربية كلية  2062 تاريخ ماجستير 213
 /ابن رشد

يقونية في بيزنطة خالل الحركة اال  .242
-99م/820-262العهدااليسوري)

وصلتها بالعالم السالمي  هـ(202
 والجرماني

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 281 رؤى نصيف جاسم
 /ابن رشد

 سياسة ليبيا النفطية  .242

 (6922-6924) 

التربية  كلية 2062 تاريخ دكتوراه 281 هند عادل إسماعيل
 /ابن رشد

 حركة الحقوق المدنية للزنوج   .244

 مريكيةفي الواليات المتحدة األ

6922-6928 

مريم عبد علي 
 حمدان

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 282
 /ابن رشد

الحركة العمالية في الـواليات المتحدة   .249
األمريكية وتطورها التنظيمي 

 - 6882 والسياسي
6902 

أحمد مريح 
 المنصراوي

 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 282
 /ابن رشد

موقف المملكة المغربية من قضايا   .246
 6922-6922المشرق العربي 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 284 فاروق رضا العبدال
 /ابن رشد
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 العصر يف يالقبل فٌ يالتوظ  .241

 سيةاٌ يالس وآثاره األموي

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 289 عباس علي خلف
 /ابن رشد

 دور المعبد والقصر في تطور   .248

 التعليم في مصر القديمة

 ق.م 222حتى عام 

احمد عبد الرضا 
 الزم

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 286
 /ابن رشد

وأثرها في الرواية  األسطــورة  .243
 التاريخية األندلسية

 م(6096-266هـ/92-484)

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 281 غفران محمد عزيز
 /ابن رشد

أدوارد غري ودوره في سياسة   .291
 بريطانيا الخارجية

 6902-6962 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 288 حيدر جواد كاظم
 /ابن رشد

العالقات العسكرية بين الواليات   .291
 6928ـ6942المتحدة والعراق 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 231 بسام شبيب محمد
 /ابن رشد

مكرم الطالباني ودوره السياسي   .292
 والفكري في العراق

(6922-6929) 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 232 احمد علي سبع
 /ابن رشد

عماد  منهج الداعي الفاطمي إدريس  .292
وموارده بالسبع السابع من  الدين

 كتاب عيون األخبار وفنون اآلثار

حيدر جابر عبد 
 جبر

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 234
 /ابن رشد

لي كوان يو ودوره في التطورات   .294
السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

 (6990-6929في سنغافورة )

سمير محمد 
 إسماعيل

 االداب 2062 تاريخ ماجستير 239

 التكريتي صالح هاشم  .299

 ومنهجه فيكتابةالتاريخ

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 236 محمد وعيد مهدي
 /ابن رشد
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السياسة  في دورالمؤسسةالدينية  .296
 6929ـ6922الداخلية اليرانية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 231 باصرحسين غانم
 /ابن رشد

موقف االتحاد السوفيتي من الحرب   .291
 6920-6944األهلية الصينية 

 البصرةجامعة  2062 تاريخ ماجستير 411 عائدة سامي محمد

اراء ابن حزم االندلسي االقتصادية   .298
 في كتابه المحلى 

كلية  2062 تاريخ اسالمي دكتوراه 414 زينب سمير علي
التربية/ابن 

 رشد

مدينة جوين دراسة في أحوالها   .293
 العامة

انعام صافي عبد 
 جاسم

تربية/ابن  2062 تاريخ دكتوراه 183
 رشد

األحوال العامة لألكراد في   .261
 -249هـ/ 222 -622المشرق)
 م(6228

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 126 عالء حبيب عبد
 /ابن رشد

 اآلراء االقتصادية في كتاب المسند  .261

 (لإلمام زيد بن علي )

 م(229ه/622)

عمر سعدون 
 محمود

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 188
 /ابن رشد

كتاب الجمل والنصرة لسيد العترة في   .262
 حرب البصرة للشيخ المفيد

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 139 فائقمحمدحسين
 /ابن رشد

 هجرة األتراك إلى ألمانيا االتحادية  .262

 م(6926-6990)

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 211 ريزانجالل احمد
 /ابن رشد

األسر العلمية في المغرب العربي   .264
القرن وأثرها في الحياة العامة  من 

الثالث الهجري حتى نهاية القرن 
 الثامن الهجري

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 212 سندس غني عريبي
 /ابن رشد

( في )عالمامان الحسن والحسين   .269
 ُمصنفات المغرب

 م (64_9/ـه8_2القرن)العربي من 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 241 هدى ياسر سعدون
 /ابن رشد
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كلية  2062 تاريخ ماجستير 261 مهدي ناهي مطر الحزن مظاهر  .266
التربية/ابن 

 رشد

 الدبلوماسي ودوره محمودفوزي  .261
 6924عام مصرحتى في والسياسي

ياسمين محمود 
 عبد

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 262
 /ابن رشد

/دراسة 6942ـ6969عصبةاألمم   .268
 تاريخية

كلية التربية  2062 التاريخ ماجستير 219 محمد حميد جاسم
 /ابن رشد

اندرو جاكسون ودوره العسكري   .263
السياسي في الواليات المتحدة و 

 6822-6222 األمريكية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 211 بشرى حسين عبود
 /ابن رشد

الداعي السماعيلي ناصر خسرو   .211
 وعالقته  بالخالفة الفاطمية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 211 ماجد حميد رشيد
 /ابن رشد

مـوقـف مـصر مـن الـحرب األهلية   .211
 م6928_ 6922اللبنانيـة 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 212 نبيل علي فيصل
 /ابن رشد

أثر علماء األندلس في الحياة   .212
العلمية والثقافية لبالد المغرب خالل 

 القرنين الثامن والتاسع الهجريين

همسة صالح عبد 
 القادر

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 219
 /ابن رشد

نظام الحكم األموي من خالل مؤلفات   .212
 دراسة تحليلية مقارنة –الجاحظ 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 216 ياس خضير عباس
 /ابن رشد

فلسفة نظام الحكم في العراق القديم   .214
بين النظام الالمركزي والنظام 

 تاريخيةدراسة  المركزي

علي احمد عبد 
 الكريم

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 221
 /ابن رشد

 األهلية الحرب مصرمن موقف  .219
 اللبنانية

 579  م_ 5797

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 229 نبيل علي فيصل
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 228 حسين زعيل حالوب-6942العراقي المركزي البنك  .216
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 /ابن رشد 6924

جريدة الزمان وموقفها من التطورات   .211
السياسية الداخلية في العراق 

 ةدراسة تاريخي (6928–6942)

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 246 بشار نعيم علي
 /ابن رشد

 غرر( كتاب في التاريخية الرواية  .218
 للشريف ) القالئد ودرر الفوائد

 هـ(422) المتوفى المرتضى

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 241 حسام داخل علي
 /ابن رشد

عبد العزيز ُسليمان نّوار                                                                  .213
ومنَهَجُه في ِكتابة التاريخ الحديث 

 والُمعاِصر

محمد لطف اهلل 
 عيسى

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 291
 رشد/ابن 

في الحياة ( ع)دور أئمة أهل البيت   .281
 العامة 

 م(820-299ه/682-222)

حيدر عبد السادة 
 شداوي

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 261
 /ابن رشد

السياسي في  العسلي ودورهصبري   .281
 (6928 – 6902سورية )

نسرين فيصل 
 داوود

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 212
 /ابن رشد

االتحاد االشتراكي للقوات حزب   .282
الشعبية ودوره السياسي في 

 (6992-6922المغرب)

شيماء عبد الوهاب 
 عبد الشمري

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 218
 /ابن رشد

الجوانب االقتصادية في المغرب   .282
واألندلس من خالل كتاب مسالك 
األبصار في ممالك األمصار ألبن 

سنة فضل اهلل العمرّي المتوفى 
 م(6248هـ /  249)

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 283 سعد قاسم علي
 /ابن رشد

المشاريع والنظم الروائية في بالد   .284
 آشور أبان العصر اآلشوري الحديث

 ق.م( 262 – 966) 

 كلية اآلداب 2062 تاريخ ماجستير 231 راكان فرج عازر
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 زكريا محيي الدين  .289

مصر  في والسياسي العسكري ودوره
 6928 عامحتى 

ساهرة سلمان 
 حمادي

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 232
 /ابن رشد

 العراق بين العلمية الصالت  .286
 م942-826/هـ224-242)ومصر

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 238 عبير غني كاظم
 /ابن رشد

المملكة الوسطى في مصر   .281
 القديمةدراسة سياسية وحضارية

هالل علي عبد 
 طاهر

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 233
 /ابن رشد

-6920وزارة المعارف العراقية   .288
6928  

 )دراسة تاريخيه(

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 411 فالح حسن كزار
 /ابن رشد

عبد الحسن زلزلة ودوره االقتصادي   .283
 والدبلوماسي

التربية كلية  2062 تاريخ ماجستير 412 لمى محمود رشيد
 /ابن رشد

 موارد سبط بن العجمي  .231

م( ومنهجه في 6429ه/884)ت
 كتابه كنوز الذهب في تاريخ حلب

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 412 نعمة شكر محمود
 /ابن رشد

اآللهة الشابة المذكرة بين الموت   .231
واالنبعاث في الشرق األدنى القديم  

 دراسة في الوظائف و الصفات

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 414 عليسرى حسين 
 /ابن رشد

آل حمويه الجويني ودورهم السياسي   .232
والعلمي في مصر والشام في القرنين 

 السادس والسابع الهجريين

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 419 عالء حامد احمد
 /ابن رشد

 العصر البابلـي الحياة الدينية في  .232
 ق.م( 229 – 222)من  الحديث

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 28 انتظار صبار هادي
 /ابن رشد

 األسواق في المشرق السالمي  .234

والنشاط االقتصادي والتجاري من 
العصر العباسي الى الغزو 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 42 الهام هاني نعمة
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

200 

-249/هـ222-622)المغولي
 (م6228

الروسية /دراسة الحرب األهلية   .239
 تاريخية

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 44 هيلدا رافي خاجيك
 /ابن رشد

نيراري الثالث   ــالملك االشوري ادد   .236
 ق.م( 282 -860)

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 66 خيرية عبد حمد
 /ابن رشد

منذ الفتح  األندلسية هليمدينة تط  .231
 حتى السقوط السالمي

-266هــ/92-266)
دراسة تاريخية في أحوالها م(6662
 العامة 

سرى عبد الحسين 
 عبيد

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 112
 /ابن رشد

 2042-2094الملك شولكي )  .238
 ق.م( سيرته وانجازاته

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 122 هدى محمود شاكر
 /ابن رشد

دور يوسف باشا القرمانلي   .233
السياسيفي طرابلس الغرب 

 م(6292-6822)

إيمان محمد عبد 
 علوان

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 122
 /ابن رشد

الحرب األهلية   .411
(/دراسة 6926ـ6962الروسية)
 تاريخية

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 141 هيلدا رافي خاجيك
 /ابن رشد

السـيـد عـبـد العــزيـز الحكـيـم ودوره   .411
 السياسي في العراق

 )دراسة تاريخية(2009 -6920

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 132 نبيل محمد خليفة
 /ابن رشد

مملكة اكسوم من القرن السادس   .412
إلى نهاية القرن السابع الميالدي 

 األول الهجري)دراسة تاريخية(

 

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 212 غادة فاضل علي
 /ابن رشد
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سياسة الواليات المتحدة األمريكية   .412
 (6924ـ6922تجاه اليونان)

نور محمود عبد 
 المجيد

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 211
 /ابن رشد

التطورات السياسية والحضارية في   .414
 ق.م(6208-6422مصر )

كلية التربية  2062 التاريخ ماجستير 213 نور هاشم محمد
 /ابن رشد

الرواية التاريخية عند الشيعة   .419
األمامية في أحداث القرن األول 
الهجري دراسة تحليلية للمصادر 

 حتى القرن السابع الهجري 

رافد عبد الحسن 
 ماهور

كلية التربية  2062 التاريخ دكتوراه 224
 /ابن رشد

 -6929مديرية أوقاف بغداد )  .416
 ( دراسة تاريخية6928

كلية التربية  2062 التاريخ ماجستير 229 محمد إياد إبراهيم
 /ابن رشد

-6922آمنة الصدر )بنت الهدى(   .411
 م 6980

 دراسة تاريخية

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 298 ريام احمد عبد
 /ابن رشد

 العالقات السياسية   .418

 6942-6922اليرانية  –التركية 

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 416 صادق فاضل زغير
 /ابن رشد

موارد بدر الدين   .413
 م(6426هـ/822المتوفى)

 عقد الجمان ومنهجه فيكتابه

 م(6220ــ 6629هـ/ 228ــ222)

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 418 فياض احمد زعيان
 /ابن رشد

 مؤلفات في التاريخية المرويات  .411
 الدين قطب الشيخ

 )م 1177 /ه 375 ت(االروندي

 نقدية تحليليه دارسة

عثمان محمد 
 حسين

كلية التربية  2062 تاريخ اسالمي دكتوراه 413
 /ابن رشد

 ( البريطانية األردنية العالقات  .411

 تاريخية (دراسة6922-6999
كلية التربية  2062 تاريخ حديث دكتوراه 411 اسامة رفعت حسن

 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 411 قصي محمود راضي السياسة اليرانية تجاه مصر   .412
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 /ابن رشد ( 6989 – 6920)

في كتاب تفسير  التاريخية الـمرويات  .412
 القرآن للعياشي

 م(922ه/ 220)المتوفى: 

كلية التربية  2062 تاريخ ماجستير 412 ضياء رزاق خالوي
 /ابن رشد

جوزيف مكارثي ونشاطه السياسي   .414
ودوره الفكري في الـواليات المتحدة 

         6922 – 6908األمريكية

عالء عبد العالي 
 كاظم

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 412
 /ابن رشد

بالدعوة الطيبّية في  بنو الوليد وأثرهم  .419
خالل القرنين الّسابع والثّامن  اليمن

 الهجريين

 كلية االداب 2062 تاريخ ماجستير 419 ضياء خضر جاسم

لحياة األجتماعية في مصر وبالد ا  .416
الشام من خالل كتاب تاريخ الدول 
والملوك لناصر الدين محمد بن 

 م6402هـ / 802 ىالفرات المتوف

كلية التربية  2062 تاريخ اسالمي دكتوراه 416 وسام هاشم جبر
 /ابن رشد

النظام الملكي الحثي في بالد   .411
ق . م  6202ـ  6280االناضول) 

) 

مهند خميس عبد 
 اهلل

 كلية االداب 2062 تاريخ قديم دكتوراه 418

اتجاهات الكتابة التاريخية في القرن   .418
السادس الهجري/ الثاني عشر 

 الميالدي/ دراسة تحليلية

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 413 سعاد مقداد ناجي
 /ابن رشد

ومنهجه في التدوين التاريخي   .413
المغرب العربي حتى نهاية القرن 

 السابع الهجري

كلية التربية  2062 تاريخ دكتوراه 421 عالء حامد جاسم
 /ابن رشد

 المجتمع في الفكرية االنحرافات  .421
 األندلسي

 )م 5521  5305 / ه 125  244

 جامعة االنبار 2062 تاريخ اسالمي ماجستير 426 طالب ريكان صبر
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العلمية في إقليم فارس في الحياة   .421
عهد المغول اليلخانيين من منتصف 
القرن السابع الى القرن التاسع 

 الهجريين

جعفر صادق عبد 
 االمير

كلية التربية  2068 تاريخ دكتوراه 411
 /ابن رشد

الحياة االقتصادية في مصر خالل   .422
 العصر االمبراطوري الحديث 

كلية التربية  2068 قديمتاريخ  ماجستير 411 احمد محمد سعدون
 /ابن رشد

 عبدالعزيزبن بن عبدالملك المام  .422
 )م 767 /ه 150 ت( جريج

 ومروياتهالتاريخية

سعدون حسين 
 مزعل

جامعة  2068 تاريخ ماجستير 421
االنبار/كلية 

 االداب

المؤامرات السياسية على البالط   .424
الملكي في الشرق األدنى القديم 

 6220للدولتين اآلشورية والحثية )
 ق.م(أنموذجا   262 –

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 422 احمد مشبك راشد
 /ابن رشد

السلطان صالح الدين االيوبي في   .429
كتابات المستشرقيين المدرسة 

 االنكليزية انموذجا 

خليفة سعدون 
 مهدي

جامعة  2068 تاريخ اسالمي دكتوراه 422
االنبار/كلية 

 االداب

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 424 حسين والي صبر ق.م222الدولة المقدونية حتى سنة  .426
 /ابن رشد

التنظيمات العسكرية في الممالك   .421
 االسبانية من 

هـ/ 892ـــ 422سنة 
 م6492ـــ6026

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 429 ايمان سلمان رديف
 /ابن رشد

السلطان حسام الدين الجين   .428
 المنصوري دراسة تأريخية

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 421 ضحى هادي موسى
 /ابن رشد

 المبراطور ماركوساوريليوس  .423

 (م626-680)

سناء عبد الرزاق 
 حسن

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 428
 /ابن رشد
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االحوال االجتماعية في بالداليونان   .421
 م.ق 406 حتى عام

 (اثينانموذجا  )

كلية التربية  2068 تاريخ قديم ماجستير 423 عالء نعيم وايل
 /ابن رشد

 -6929تجارة التمور العراقية   .421
6928 

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 421 بسمة طه ياسين
 /ابن رشد

حكم االوضاع العامة في مصر خالل   .422
 2686 – 2242االسرة السادسة 

 ق .م

باسم كامل عبد 
 االمير

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 421
 /ابن رشد

 عراقالتمثيل الدبلوماسي وسياسةال  .422
  ( شرقيةالخارجية معدوألوروبا ال

6928-6922) 

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 422 مهدي زاير كعيد
 /ابن رشد

والتكوين في تاريخ أساطير الخلق   .424
 مصر القديمة

 مذهبي بين مقارنة )دراسة
 وهرموبوليس هليوبوليس

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 422 نور خضير بدر
 /ابن رشد

والة األقاليم في عهد الخليفه   .429
رضي اهلل الراشدي عثمان بن عفان )

 ه(22 – 22)(عنه

نور الزهراء طارق 
 صادق

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 429
 /ابن رشد

المغرب دراسة في األحوال العامة في   .426
القرنين الثامن والتاسع الهجريين/ 
الرابع عشر والخامس عشر 

 الميالديين

كلية التربية  2068 تاريخ دكتوراه 426 محمد خليل ابراهيم
 /ابن رشد

التاريخ االجتماعي في المصنفات   .421
السالمية من خالل كتاب الفهرست 

 هـ(282النديم المتوفى)البن 

كلية التربية  2068 تاريخ دكتوراه 428 اريام خالد حسن
 /ابن رشد

موارد علي القاري المتوفى )   .428
م ( ومنهجه في 6202هـ/6064

كتابه" االثمار الجنية في اسماء 

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 423 ياسر محمود مجبل
 /ابن رشد
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 الحنفية "

في االمبراطورية  أثر ثورات العبيد  .423
الرومانية خالل القرنين الثاني 

 واالول قبل الميالد

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 441 رافد رشك عرموش
 /ابن رشد

الحياة االقتصادية في عهد الخليفة   .441
 -422المستنصر باهلل الفاطمي  )

في ( 6094 -6022/هـ482
القرن  منالكتابات االستشراقية 

القرن عشر الى نهاية التاسع 
 دراسة نقدية تحليلية  -العشرين

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 441 وليد كاظم خشن
 /ابن رشد

مستـــــوى المعيشـــــة فــــي بغـــــداد   .441
 6022 -222/ هـ442 - 649)
 (م

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 442 سمير حسين خلف
 /ابن رشد

 – 6928متصرفية لواء بغداد    .442
 ) دراسة تايخية ( 6928

رياض ريحان 
 منشود

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 442
 /ابن رشد

 والية العهد في المغرب   .442

من القرن السابع إلى العاشر الهجري/ 
 السادس عشر الميالدي –الثالث عشر 

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 444 منتهى عبد بيرة
 /ابن رشد

 - الكــويتيــةالسياسية العالقــــات   .444
 المصرية

 )دراسة تاريخية(6926-6929

 كلية االداب 2068 تاريخ ماجستير 449 مازن ثامر ضيدان

الوصف والتشبيه في الحوليات   .449
االشورية الملكية خالل العصر 

 –966األشوري الحديث )
 ق.م( دراسة تاريخية262

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 446 عذراء كامل جواد
 /ابن رشد

دمشق في القرنين األسر العلمية في   .446
السادس والسابع الهجريين  وأثرها 

ماهر عبد الكاظم 
 عوفي

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 441
 /ابن رشد
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 في  الحياة  العامة

في الحياة  )دور آل البيت )  .441
هـ  24-6العامة في صدر االسالم )

م( في مقاالت  222-282/ 
المستشرقين في دائرة المعارف 

 االسالمية

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 448 زهراء كامل محسن
 /ابن رشد

مكانة المرأة فيبالد فارس في العهد   .448
 م(226-222الساساني)

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 443 اسراء سمير صفر
 /ابن رشد

 مؤلفات علمــاءالشــيعةفي تاريخ  .443
 القرن من المصنفة والتعديل الجرح

 العاشرالهجري القرن حتى الخامس

كلية التربية  2068 تاريخ دكتوراه 491 حيدر سالم محمد
 /ابن رشد

منظمة حلف شمال األطلسي   .491
وموقفها من القضايا الدولية 

(6949 – 6929) 

كلية التربية  2068 تاريخ دكتوراه 491 حماديمسعد رستم 
 /ابن رشد

 علي شريعتي وآراؤه   .491

 في التاريخ السالمي 

 )دراسة في مؤلفاته(

كلية التربية  2068 تاريخ دكتوراه 492 بان صادق عيدان
 /ابن رشد

تنظيم حركة القوميين العرب في   .492
له الفرات األوسط ودور عبد ال 

 النصراوي 

6922-6922 

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 492 محمود جاسم احمد
 /ابن رشد

قضاء المسيب حتى عام   .492
 /دراسة تاريخية6928

 

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 494 هدى عبد محمد
 /ابن رشد

مدينة  في والعلمية السياسية الحياة  .494
 الهجري السابع القرن من همذان

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 499 جاسم رحيم قاسم
 /ابن رشد
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الهجري  التاسع القرن حتى نهاية
 الىالخامس عشرالميالدي الثالث

 عشرالميالدي

 في تاريخية دراسة وصيدا صور  .499
 القديمة العصور

هدى عبد االمير 
 هويدي

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 496
 /ابن رشد

مدينة جبيل في العصر القديم   .496
 /دراسة تاريخيةق م  6200-24

زهراء عبد االمير 
 هويدي

كلية التربية  2068 تاريخ ماجستير 491
 /ابن رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

دراسة تحليلية لجيمورفولجيا محيط   .1
 جبلة وعالقتها باستعماالت الرض 

التربية كلية  2002 جغرافية دكتوراه 12 عائشة أبو بكر
 /ابن رشد

تباين التوزيع المكاني للخدمات   .2
 المجتمعية في مدينة البصرة

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 6 عباس عبد الحسن كاظم
 /ابن رشد

دراسة مقارنة للكلوبيولينات   .2
 المناعية للبأ األم واألبقار

 

جامعة  2002 جغرافية دكتوراه 16 حيدر إبراهيم علي
 البصرة

أميليز  -تنقية و توصيف االلفا   .4
 المنتج من مالت الشعير المحلي 

جامعة  2002 جغرافية دكتوراه 11 ضياء فالح عبد اهلل
 البصرة

قضاء المدائن دراسة فيجغرافية   .9
 6992ـ6922السكان للمدة 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 89 إنعام سمير محي
 /ابن رشد

الحرف الصناعية في قضاء   .6
 الكاظمية

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 4 حسون رضا انتصار
 /ابن رشد

استعماالت األرض الزراعيةفي   .1
 والية سيدي بوزيد /التونسية 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 18 علي بن عمار عمراني
 /ابن رشد

إشارة المشكـــالت البيئيـة و  التنميــة  .8
دول شمال إلى مصر وبعض 

 إفريقيا

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 21 منذر بن صالح عبدلي
 /ابن رشد

التوزيع المكاني الستعماالت   .3
األرض الحضرية لمركز قضاء 

 الدجيل 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 24 طه مصحب حسين
 /ابن رشد

 التركيب السكاني  .11
 في محافظات الفرات األوسط

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 22 صادق جعفر إبراهيم
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 62 علي بن عمار عمرانياستعماالت األرض الزراعية في   .11



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

209 

 /ابن رشد والية سيدي بوزيد /التونسية 

مظاهر أشكال سطح األرض لنهر   .12
دجلة بين شيخ سعد وعلي 

)دراسة في الجغرافية الغربي
 الطبيعية(

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 14 خطاب عطا نعيم
 للبنات

التوزيع الجغرافي لمراكز الرعاية   .12
 الصحيةاألولية في مدينة بغداد

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 84 نوال جمعة جابر
 /ابن رشد

ة إشارة المشكـــالت البيئيو  التنميــة  .14
دول شمال إلى مصر وبعض 

 إفريقيا

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 88 بن صالح عبدليمنذر 
 /ابن رشد

      الـــورق فــــي تـونس صناعـــــة  .19
)) دراسة حالة تطبيقية في 

 جغرافية الصناعة  ((

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 36 رضوان بن محمد عيادي
 /ابن رشد

اسامات العرب في تطور علم   .16
 الخرائط

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 2 جبرصباح خلف 
 /ابن رشد

الحارة  عللينابي المكانيالتحليل   .11
من المرتفعات  بالقسم األوسط

 الجمهورية اليمنيةفي الغربية 
عن  االستشعارتقنيات  باستخدام

 بعدونظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2004 جغرافية دكتوراه 3 عبد السالم احمد علي
 رشد /ابن

 الستعماالتالتوزيع المكاني   .18
الرصاصي  مشروع األرض في

 ألروائي

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 14 سحاب خليفة جمين
 /ابن رشد

دور العوامل الجغرافية في تملح   .13
تربة قضاء الفلوجة ناحيتي 

 الصقالوية والكرمة

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 21 احمد خميس حمادي
 /ابن رشد

التباين المكاني لإلصابة بأمراض   .21
 سرطانية بالعراق

سعاد عبد المحسن 
 صخيل

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 41
 /ابن رشد
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الحارة  عللينابي المكانيالتحليل   .21
من المرتفعات  بالقسم األوسط

 الجمهورية اليمنيةفي الغربية 
تقنيات األستشعار عن  باستخدام

 بعدونظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2004 جغرافية دكتوراه 61 عبد السالم احمد علي
 /ابن رشد

تغيير سكان محافظة ديالى للفترة   .22
 6992-6922من 

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 69 دانيال محسن بشار
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 19 فخري إسراء عطا علم النبات عند العرب  .22
 /ابن رشد

في مركز  تداعي الموروث السكني  .24
ـ دراسة تقويمية  قضاء األعظمية 

 ـ 

كلية التربية  2004 جغرافية دكتوراه 86 ضياء خميس علي
 /ابن رشد

اسامات العرب في تطور علم   .29
 الخرائط

التربية كلية  2004 جغرافية ماجستير 81 صباح خلف جبر
 /ابن رشد

تداعي الموروث السكني في مركز   .26
 قضاء األعظمية ـ دراسة تقويمية ـ 

كلية التربية  2004 جغرافية دكتوراه 83 ضياء خميس علي
 /ابن رشد

تغيير سكان محافظة ديالى للمدة   .21
 (6992-6922من)

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 31 دانيال محسن بشار
 /ابن رشد

التباين المكاني لإلصابة بأمراض   .28
 سرطانية في العراق

سعاد عبد المحسن 
 صخيل

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 32
 /ابن رشد

دراسة واقع ومستقبل استخدامات   .23
أألرض لحوضي وادي عربة والبحر 
األحمر في ظل الموارد الطبيعية 
والمالئمة البيئية باستخدام 
االستشعار عن بعد ونظم 

 المعلومات الجغرافية

 لطفي راشد المومني

 

كلية التربية  2004 جغرافية دكتوراه 32
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 جغرافية دكتوراه 34 عبد اهلل علي محمدجيومورفولوجية حوض وادي   .21
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 /ابن رشد حسان في اليمن

الحارة  عللينابي المكانيالتحليل   .21
من المرتفعات  بالقسم األوسط

 الجمهورية اليمنيةي ف الغربية
عن  االستشعارتقنيات  باستخدام

 بعدونظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2004 جغرافية دكتوراه 39 عبد السالم احمد علي
 /ابن رشد

االستيطان الريفي في قضاء أبي   .22
 غريب

كلية التربية  2004 جغرافية ماجستير 111 إنعام حسن علوان
 /ابن رشد

االمطار في العراق  تباين كمية  .22
ودورها في تجديد نطاق الزراعة 

 الديمية لمحصول زهرة الشمس

التوجد  2002 جغرافية ماجستير 233 ج عبدعبد علي
صفحة 
 عنوان

تأثير تقنيتي النبات والتخمير في   .24
زيادة القيمة الغذائية لبعض 
مصادر الحبوب والبقول المحلية 
واستخدامها في تصنيع األغذية 

 التكميلية لألطفال

جامعة  2002 جغرافية دكتوراه 1 علي فليح محارب
 البصرة

 التباين المكاني للرواسب الحصوية  .29
بين بيجي وبلد نهردجلة  في مجرى

في واستثمارها )دراسة 
 الجيومورفولوجيا التطبيقية (

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 11 صباح حمود غفار
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 12 سمير فليح حسن السكنية لمدينة كربالءالوظيفة   .26
 /ابن رشد

الحاجات المائية لمشروع الدلمج   .21
في محافظة واسط )دراسة  االروائي

 في جغرافية الموارد المائية(

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 22 رنا فاروق ارزوقي
 /ابن رشد

نتاجزراعة و على المناخ  تأثير  .28  ا 
 في اليمن محصول البرتقال

مجاهد عبد العزيز 
 مبخوت

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 23
 /ابن رشد
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التباين المكاني لنمو سكان ناحيتي   .23
 6922المنصور وبغداد الجديدة 

– 6992 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 42 نزار سورو شمعون
 /ابن رشد

في ناحية استعماالت األرض   .41
 الزبيدية

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 42 خالد جواد سلمان
 /ابن رشد

تأثير رش بعض منظمات النمو   .41
والمستخلصات النباتية في النمو 
 والحاصل للنوعين النباتيين القثاء

(Cucumis melo var. 
flexuoses Naud) 

 Cucumis sativus)و الخيار 

L.) 

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 44 مرتضى حسين فياض
 /ابن رشد

التحليل الجغرافي للواقع السكني   .42
-6922لمدينة بغداد للمدة 

2002 

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 94 لقاء كريم خضير
 /ابن رشد

التقييم الجيمورفولوجي والية   .42
التغييرات الهندسية لشكل حوضي 
طوز جاي ووادي شيخ محسن 

 العظيم/نهر 

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 98 احمد محمد صالح
 /ابن رشد

ُمحاَفظة التغيرات السكانية في   .44
 6992 -6922القادسي ة

 -دراسة في جغرافية السكان  -

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 61 حمادي عباس حمادي
 /ابن رشد

في  20الوظيفة التجارية لشارع /  .49
 منطقة البياع

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 61 عاصم عبد الجبار شيد
 /ابن رشد

الموازنة المائية المناخية لمحطات   .46
 الموصل بغداد والبصرة

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 68 سالم هاتف احمد
 /ابن رشد

التباين المكاني لخصائص ترب   .41
محافظة البصرة دراسة في جغرافية 

عبد السجاد عبد نصر 
 الحسن

جامعة  2002 جغرافية ماجستير 33
 البصرة
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 التربة 

الدول المطلة على بحر قزوين   .48
وآفاقها المستقبلية دراسة في 

 الجغرافية السياسية

جامعة  2002 جغرافية دكتوراه 111 مهدي فليح ناصر
 البصرة

ُمحاَفظة التغيرات السكانية في   .43
دراسة  -6992 -6922القادسي ة

 -جغرافية السكان في 

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 111 حمادي عباس حمادي
 /ابن رشد

تأثير وسط ومرحلة نمو الشتالت   .91
في نمو و أزهار و حاصل الزيت 
العطري ونوعيته لنبات الريحان 

Ocimum basilicum L. 

جامعة  2002 جغرافية ماجستير 112 رشا كاظم حمزة
 البصرة

أثر المناخ في األمراض التي   .91
تصيب األبقار محافظتي بغداد و 

 بابل 

إنعام عبد الصاحب 
 محسن

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 112
 /ابن رشد

سكان  التحليل المكاني لتركيب  .92
-6982للمدة مدينة بغداد الكبرى

6992   

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 2 ندى نجيب سلمان
 /ابن رشد

تحليل واقع التوزيع للخدمات   .92
 التعليمية في مدينة الكاظمية 

 دراسة في جغرافية المدن 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 9 حاتم حمودي حسن
 /ابن رشد

المالءمة البيئية الزراعية   .94
لمحاصيل حقلية لمشروع ري 
أواسط دجلة باستخدام االستشعار 
 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 8 دالل حسن كاظم
 /ابن رشد

العالقات المكانية لألمراض التي   .99
تصيب األغنام بعناصر المناخ في 

 2000-6996العراق للفترة 
 دراسة في المناخ التطبيقي

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 11 منعم نصيف جاسم
 /ابن رشد
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للتوسع واالمتداد التحليل المكاني   .96
الحضري للمراكز الحضرية الرئيسة 

 في محافظة ديالى

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 19 مسلم كاظم حميد
 /ابن رشد

تطور شبكة المنظومة الحضرية   .91
 -6922في محافظة ديالى  

6992 

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 21 نايف سعيد نايف
 /ابن رشد

البناء والتشييد )كبيرة صناعة مواد   .98
الحجم( في محافظة كربالء للمدة 

دراسة  -(م 2004-6992من )
 في جغرافيا الصناعة ـ

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 29 رياض محمد علي عوده
 /ابن رشد

العالقات المكانية لملوحة التربة   .93
 األرض باستعماالتونسجتها 

 الزراعية في محافظة واسط

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 21 توفيقشهلة ذاكر 
 /ابن رشد

المناطق البيئية الزراعية لمحاصيل   .61
حقلية في مشروع ري الجزيرة 
الشمالي باستخدام االستشعار عن 

 بعد ونظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 24 سليم ياوز جمال
 /ابن رشد

نتاجية   .61 اثر المناخ في زراعة وا 
محاصيل الخضراوات في محافظة 
صالح الدين )دراسة في المناخ 

 التطبيقي( 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 29 عمر مزاحم حبيب
 /ابن رشد

التباين المكاني للصناعات الملوثة   .62
 في مدينة بغداد وآثارها البيئية

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 26 ميساء صالح مروط
 /ابن رشد

العالقات المكانية الستعماالت   .62
األرض الزراعية بالقوى العاملة 

 الزراعية في محافظة القادسية

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 82 عمار محمد زكريا
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 82 انس عادل الخنوس تايواندراسة في الجغرافية السياسية  .64
 /ابن رشد
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األرض الزراعية  استعماالتتغير   .69
 في محافظة واسط

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 38 زينة خالد حسين
 /ابن رشد

استخدام تقنيات االستشعار عن   .66
بعد ونظم المعلومات الجغرافية في 
التصنيف والتحليل المكاني 
الستعماالت األرض في قضاء 
األعظمية)دراسة كارتوكرافية 

 تحليلية( 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 118 مكي غازي عبد لطيف
 /ابن رشد

التغير المكاني الستعماالت األرض   .61
المحاصيل في ناحية في زراعة 

 6982بني سعد بين سنتي
 2000و

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 113 نصيف جاسم محمد
 /ابن رشد

تأثير رطوبة التربة و مستوى   .68
طريقة إضافة الفسفور  في بعض 
نتاجية  خصائص التربة ونمو وا 

 Hordeumالشعير            

Vulgar L. 

جامعة  2002 جغرافية ماجستير 122 رشاد عادل عمران
 البصرة

كفاءة الطرق الريفية في قضاء   .63
المحمودية دراسة في جغرافية 

 النقل

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 126 عبد الستار عبود كاظم
 /ابن رشد

دور مصر في النظام الشرق   .11
 أوسطي وآفاقه المستقبلية 

 دراسة في الجغرافيا السياسية 

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 113 أعياد عبد الرضا عبد
 /ابن رشد

تقييم واستصالح مياه الصرف   .11
باستخدام المرشحات الصحي 
عادة استخدامها  المختلفة  لري لوا 

جامعة  2002 جغرافية دكتوراه 132 نجلة جبر محمد
 البصرة

في  األهوارالبيئية لتجفيف  اآلثار  .12
 جنوب العراق 

إقبال عبد الحسين 
 ابوجري

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 1
 /ابن رشد
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تحليـل بيئـي للعوامل الجغرافية   .12
 المؤثرة في كميـة ونوعية

المتـساقطات الجـوية في محافظة  
 ذي قــــار دراسة في التلوث البيئي

جامعة  2002 جغرافية ماجستير 22 زياد وهاب احمد
 البصرة

التباين المكاني لكفاءة المرور   .14
شارعي الكفاح وفلسطين في عبر 

دراسة  مدينة بغداد / الرصافة
 مقارنة في جغرافية النقل الحضري 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 21 سيناء عدنان عبد اهلل
 /ابن رشد

اني للخدمات كفاءة التوزيع المك  .19
والصحية المجتمعية)التعليمية 

في مدينة كربالء)   والترفيهية(
 جغرافية المدن (دراسة في 

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 28 رياض كاظم سلمان
 /ابن رشد

تأثير مناوبة نوعية مياه الري   .16
ومحتوى رطوبة التربة في بعض 
الخصائص الفيزيائية والكيميائية 
لتربة هور الحمار واالستهالك 

 المائي لمحصول الذرة البيضاء

جامعة  2002 جغرافية ماجستير 91 كوثر عزيز حميد
 البصرة

التغير المكاني الستعماالت     .11
األرض  بزراعة المحاصيل في 

-6992محافظة ميسان  بين  
2002 

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 92 مناف محمد زرزور
 /ابن رشد

دراسة جيوكيميائية وهيدروكيميائية    .18
لرواسب مجرى شط العرب والمياه 

 المالمسة لها.

جامعة  2002 جغرافية دكتوراه 11 حسنوصال فخري 
 البصرة

هيدرولوجية حوض بحر النجف   .13
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 12 محمد بهجت ثامر
 /ابن رشد

التنوع أالثني لسكان السودان وأثره   .81
)دراسة في  في قوة الدولة
 الجغرافية السياسية(

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 18 قاسم محمد عبيد
 /ابن رشد
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استعماالت األرض الدينية وأثرها   .81
في تطور االستعماالت الحضرية 

 لمدينة النجف االشرف

كلية التربية  2002 جغرافية دكتوراه 81 صباح جبر خلف
 /ابن رشد

 أذربيجان)األسيويةالدول الحبيسة   .82
( دراسة في الجغرافية أنموذجا
 السياسية

كلية التربية  2002 جغرافية ماجستير 181 رضا سالم داوود
 /ابن رشد

تركيبها الداخلي  مدينة تكريت  .82
 وعالقتها االقليمية

التوجد  2008 جغرافية ماجستير 21 مثنى ناظم داوود
صفحة 
 عنوان

استعماالت األرض الحضرية في   .84
ناحية فلسطين )قطاع مركز 

 الرصافة في بغداد( 

 كلية اآلداب 2008 جغرافية ماجستير 11 حسين صالحشيماء 

إعداد خرائط سكان مدينة الصدر   .89
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

(GIS) 

كلية التربية  2008 جغرافية دكتوراه 13 شيماء أكرم احمد
 /ابن رشد

تحليل تغيير خريطة التوزيع   .86
ألمراض متوطنة في العراق لعامي 

 2002و 6922

المحسن سعاد عبد 
 صخيل

كلية التربية  2008 جغرافية دكتوراه 28
 /ابن رشد

اآلثار البيئية لألنشطة البشرية في   .81
الحافات الشمالية الشرقية لمدينة 

 بغداد

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 22 سالم فاضل علي
 /ابن رشد

اآلثار المناخية لتلوث هواء مدينة   .88
بغداد بعوادم السيارات للمدة 

 GISم باستخدام 6992-2002

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 23 ميسون طه محمود
 /ابن رشد

كفاءة شبكة الطرق البرية في   .83
محافظة االنبار دراسة في جغرافية 

 النقل .

كلية التربية  2008 جغرافية دكتوراه 49 جمال حامد رشيد
 /ابن رشد

العاصفة المطرية وأثرها في   .31
فيضان شوارع مدينة بغداد خالل 

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 48 نصر شامل سلمان
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دراسة -2002-6929السنوات 
 -في جغرافية المناخ

 /ابن رشد

 الهيدروجيولوجية الظروف   .31
و الجيومورفولوجية العامة لألجزاء 

 الشرقية من محافظة ميسـان 

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 43 انتصار قاسم حسين
 /ابن رشد

 تالتمثيل الكارتوكرافي الستعماال    .32
األرض الزراعية في ناحية مركز 

 م2002قضاء قلعة صالح لسنة

التربية  كلية 2008 جغرافية ماجستير 92 ابتسام حسن محسن
 /ابن رشد

جيومورفولوجية الجزر النهرية في   .32
نهر دجلة بين الدبوني وسدة 

 الكوت

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 99 إياد عبد علي سلمان
 /ابن رشد

عالقة الرياح الجنوبية الشرقية   .34
باألمطار وظاهرة الغبار في وسط 

 وجنوب شرق العراق  

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 96 علي مجيد ياسين
 /ابن رشد

التحليل المكاني لتوطين صناعة   .39
ستراتيجية تنميتها في  االسمنت وا 
 العراق/دراسة في جغرافية الصناعة

كلية التربية  2008 جغرافية دكتوراه 91 انتصار حسون رضا
 /ابن رشد

مضايق البسفور والدردنيل   .36
6862-6842 

كلية التربية  2008 جغرافية دكتوراه 62 احمد ناطق إبراهيم
 /ابن رشد

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 64 انس عادل الخنوس تايواندراسة في الجغرافية السياسية  .31
 /ابن رشد

النمذجة المكانية للعمليات   .38
 الجيومورفولوجية لحوض نهر

باستخدام تقنيات االستشعار  نناري
 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2008 جغرافية دكتوراه 63 محمد حميديعرب 
 /ابن رشد

تأثير األقلمة الملحية في بعض   .33
الجوانب الفسلجية والتغذية في 

فاطمة عبد الحسين 
 محمد

جامعة  2008 جغرافية دكتوراه 12
 البصرة



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

229 

يافعات  اسماك الشعم 
 Acanthopagrus latusالفضيّ 

(Houttyn,1782) 

البشرية فيتلوث أثر النشاطات   .111
هواء البيئة الحضرية بعنصر 
الرصاص في منطقتي الكرادة 

 الشرقية والعالوي

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 16 حنان يحيى محمد
 /ابن رشد

الخصائص الحرارية  للجزء األوسط   .111
والجنوبي من السهل الرسوبي في 
العراق دراسة في الجغرافية 

 المناخية

الحسين ضياء الدين عبد 
 عويد

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 11
 /ابن رشد

تأثير مسافة الزراعة والتسميد   .112
الفوسفاتي وتغطيـة التربـة في نمـو 
وحاصـل الخيـــار المزروع في 

 البيوت البالستيكيـة

جامعة  2008 جغرافية ماجستير 31 نادية ناصر حامد
 البصرة

 خدمتي ومستقبل واقع  .112
 مدينة في والمجاري الماءالصافي

 جغرافية في دراسة(( بعقوبة
 ))الخدمات

كلية التربية  2008 جغرافية ماجستير 161 سعيد فاضل احمد
 /ابن رشد

تأثير التكييس ومستخلص         .114
عرق السوس على التبكير في 
النضج وتحسين صفات الثّمار 

 Phoenixلنخيل التمر

dactylifera L. الساير  يصنف
 والحالوي

جامعة  2008 جغرافية ماجستير 211 حسين جاسم شريف
 البصرة

مقاومه للملوحة من أشجار   .119
البرتقال المحلي استعمال تقنية 
زراعة األنسجة النباتية في 

 إكثارنباتات

Citrus sinensis (L .) Osbeck 

جامعة  2008 جغرافية دكتوراه 221 هدى عبد الكريم عبد
 البصرة
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.cv. Local orange                 

        

تأثير مستخلصات بعض النباتات    .116
والبسترة الشمسية في إصابة زهرة 

 Helianthus annuus)الشمس 

L.)  بالفطرMacrophomina 

phaseolina (Tassi) Goid 

جامعة  2008 جغرافية دكتوراه 222 غسان مهدي داغر
 البصرة

التباين المكاني لإلصابة بمرض   .111
األحياء الفقيـرة   حمى التيفوئيـد فـي

-6992من مدينة بغداد للمدة 
2002 

كلية التربية  2009 جغرافية ماجستير 13 حنان نعمان وسين
 /ابن رشد

اثر نهر دجلة على مورفو مناخية   .118
مدينة االعظمية /جغرافية في 

 جغرافية المدن

كلية التربية  2009 جغرافية ماجستير 111 أريج بهجت احمد
 /ابن رشد

المناخ على مورفولوجية اثر   .113
منطقة الكاظمية والمنصور في 

-6922مدينة بغداد للمدة من)
2002) 

كلية التربية  2009 جغرافية ماجستير 112 هدى خالد حسين
 /ابن رشد

وهايدرومورفومترية  جيومورفية  .111
حوض نهر ديالى في العراق 

 GISباستخدام تقنية 

كلية التربية  2009 جغرافية دكتوراه 112 نبراس عباس ياس
 /ابن رشد

العالقات المكانية لتلوث مياه نهر   .111
ديالى بالنشاطات البشرية بين سد 

 ديالى ومصبه بنهر دجلة 

كلية التربية  2009 جغرافية ماجستير 114 لؤي عدنان حسون
 /ابن رشد

دراسة المنحدرات االرضيه وأثرها   .112
على النشاط البشري في محافظة 

نظم السليمانية باستخدام 
المعلومات الجغرافية واالستشعار 

 عن  بعد.

كلية التربية  2009 جغرافية دكتوراه 119 رجاء خليل احمد
 /ابن رشد
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األهمية الجيوستراتيجية لحقول   .112
 النفط في محافظة كركوك

 )دراسة في الجغرافية السياسية(

كلية التربية  2009 جغرافية ماجستير 116 ماجد صدام سالم
 /ابن رشد

المناخ على نمو و إنتاجية  أثر  .114
المحاصيل الصيفية في محافظة 

 كربالء

كلية التربية  2009 جغرافية ماجستير 113 أشواق حسن حميد
 /ابن رشد

النمو الحضري في مدينة هيت   .119
دراسة في جغرافية  /ومشكالته
 المدن 

كلية التربية  2009 جغرافية دكتوراه 121 عبد فرحان حايف
 /ابن رشد

 ظاهرة األخاديد واالنبعاجاتأثر   .116

 في طقس العراق ومناخه

كلية التربية  2009 جغرافية دكتوراه 122 سوالف عدنان جابر
 /ابن رشد

التباين المكاني للخدمات التعليمية   .111
 في محافظة صالح الدين

كلية التربية  2009 جغرافية دكتوراه 129 طه مصحب حسين
 /ابن رشد

استعمال نواتج تفاعالت ميالرد   .118
كمضادات أكسدة في إطالة العمر 

 الخزني للحليب المجفف 

جامعة  2009 جغرافية ماجستير 211 عمار بدران رمضان
 البصرة

تأثير موعد ومسافة الزراعة وعمر   .113
الشتلة في  نمو وحاصل الخس 

 "محلي"

جامعة  2009 جغرافية ماجستير 216 خيون عبد عبد السيد
 البصرة

تأثير موعد الزراعة وطريقتها   .121
ومسافتها في نمو وحاصل قرع 

في  .Cucurbita pepo L الكوسة
 البيوت البالستيكية غير المدفأة 

جامعة  2009 جغرافية ماجستير 218 هتاف حمود جاسم
 البصرة

تأثير االوكسين نفثالين حامض   .121
الخليك في بعض الصفات 

والفسيولوجية الفيزيائية والكيميائية 
 Ziziphus sppلثمار السدر

جامعة  2009 جغرافية ماجستير 213 عبد االمير رحيم عبيد
 البصرة
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 صنفي البمباوي والتفاحي

تحليل جغرافي للحراك السكني في   .122
مدينة الناصرية للفترة 

 (2002-6992من)

جامعة  2009 جغرافية ماجستير 221 سميع جالب منسي
 البصرة

التحليل المكاني لمستويات   .122
الخصوبة السكانية  واتجاهاتها في 

-6982محافظة واسط للمدة 
2008   

 -دراسة في جغرافية السكان -

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 126 زينب محمد أمين
 /ابن رشد

 يرـــصغــــزاب الـــهر الـــوض نــــح  .124
ة ــــــدراسفي العراق / 

 ية ــــاخـــيدرومنـــه

 (2002 -6928) مدةلل

 

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 121 سوسن كمال احمد
 /ابن رشد

نتاج   .129 التمثيل الخرائطي  لزراعة وا 
محاصيل الحبوب في محافظة 

 ةالقادسي

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 123 فالح محسن موسى
 /ابن رشد

 األهوار في جنوب العراق  .126

 الجغرافية السياسيةدراسة في 

كلية التربية  2060 جغرافية دكتوراه 121 نصيف جاسم محمد
 /ابن رشد

 بين النهرية الجزر جيومورفولوجية  .121
 والصويرة المدائن

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 121 فالح شمخي نصيف
 /ابن رشد

تأثير النشاطات البشرية على   .128
تلوث ذراع نهر دجلة في ناحية 

 التاجي

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 124 علي عبد الوهاب مجيد
 /ابن رشد

الموانئ العراقية وأثرها في قوة   .123
دراسة في الجغرافية -الدولة  

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 123 قاسم عبد علي عذيب
 /ابن رشد
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 -السياسية

التباين المكاني لخصائص السكان   .121
الكاظمية في مدينة 

 (2002-6982للمدة)

 ضمياء سالم عبد

 

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 141
 /ابن رشد

 الدينية والقومية في األقليات  .121

كردستان دراسة في الجغرافية  إقليم
 السياسية

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 142 فاضل مالك فاضل
 /ابن رشد

 تقويم مستوى التمكن من المفاهيم  .122
الجغرافية لدى طلبة معاهد إعداد 

 المعلمين والمعلمات

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 146 احمد هاشم عبد الكاظم
 /ابن رشد

أثر تغير المناخ في تغير مساحات   .122
 -االهوار جنوب العراق )الناصرية

 العمارة( -البصرة

كلية التربية  2060 جغرافية دكتوراه 141 مجيد حسين خضير
 /ابن رشد

خصائص العاصفة المطرية وأثرها   .124
في تصاريف حوض نهر العظيم 

 (2002-6922للمدة )

كلية التربية  2060 جغرافية ماجستير 148 فاطمة حمدي سلوم
 /ابن رشد

جيومورفولوجية حوض وادي جعال   .129
 في منطقة الجزيرة

عبد الباقي خميس 
 حمادي

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 121
 /ابن رشد

استثمار المياه العاِدمة المعاَلجة   .126
في الزراعة محطة الرستمية 

 أنموذجا  

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 128 آالء ذاكر عذاب
 /ابن رشد

المياه الجوفية في محافظة   .121
 السليمانية واستثمارها

كلية التربية  2066 جغرافية دكتوراه 143 جوان سمين احمد
 /ابن رشد

المناخ وأثره في تشكيل مظاهر   .128
 السطح في محافظة ذي قار

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 191 مجيد حسين خضير
 /ابن رشد

جامعة  2066 جغرافية ماجستير 192 محمود عكاش احمد موفولوجية مدينة القائم  .123
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 االنبار

تكرار العواصف الترابية عام   .141
االنبار دراسة حالة في  2009
 الطقس جغرافية

جامعة  2066 جغرافية ماجستير 192 خالد علي عطية
 االنبار

 األهميةاثر الموقع الجغرافي في   .141
دراسة  الجيوبولتيكية لنفط البصرة

 في الجغرافية السياسية 

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 194 عمار جابر حمادي
 /ابن رشد

تداعي إنتاج الحمضيات في   .142
 محافظة ديالى

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 199 ياسين خلفقيس 
 /ابن رشد

جغرافية االنتخابات في   .142
إسرائيل/دراسة في الجغرافية 

 السياسية

كلية التربية  2066 جغرافية دكتوراه 196 رضا سالم داوود
 /ابن رشد

المناخ وأثرُه في تشكيل مظاهر   .144
 السطح في محافظة واسط

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 191 بسمة علي عبد الحسين
 /ابن رشد

الدور الجيوبوليتكي المعاصر   .149
لتركيا في منطقة الشرق 
األوسط/دراسة في الجغرافية 

 السياسية

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 193 رؤوف رستم حمادي
 /ابن رشد

تكرار المنظومات الضغطية وأثرها    .146
في تباين خصائص الرياح 
السطحية في العراق )دراسة في 

 المناخ الشمولي(

كلية التربية  2066 جغرافية دكتوراه 162 مالك ناصر عبود
 /ابن رشد

األشكال األرضية فـــــــــي منطقة   .141
 بدرة 

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 162 نغم منصور عبيد
 /ابن رشد

تحليل مقارن للنمو العمراني   .148
 لمدينتي تكريت وسامراء

كلية التربية  2066 جغرافية دكتوراه 169 رياض عبد اهلل احمد
 /ابن رشد

كلية التربية  2066 جغرافية دكتوراه 114 وسن كريم عبد الرضاالعالقات المكانية بين نمو     .143
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دراسة مقارنة  السكان وظاهرة الفقر
بين قضاَءي الصدر والكرخ للمدة 

(6982 – 2060) 

 /ابن رشد

تكرار العواصف الترابية عام   .191
االنبار دراسة حالة في  2009

 جغرافية الطقس

جامعة  2066 جغرافية ماجستير 212 خالد علي عطية
 االنبار

التحليل الجغرافي لمكانات النتاج   .191
 الزراعي في قضاء عنه

كلية التربية  2066 جغرافية ماجستير 213 صالح عبد علي
 /ابن رشد

مناخ العراق واتجاهاته المستقبلية   .192
وأثره في تحديد األقاليم الكفوءة 

 لنتاج مصادر الطاقة المتجددة

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 166 ميسون طه محمود
 /ابن رشد

مؤشرات التغير المناخي وأثرها في   .192
 مشروع ري االسحاقي   اءةكف

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 168 حسنخلدون فليح 
 /ابن رشد

لمناخ  ةالجيومورفولوجي ةاألدل  .194
 هشب ةالباليوستوسين في المنطق

ستخدام با" ة"شرق دجل ةالجبلي
G.I.S 

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 163 وسن محمد علي
 /ابن رشد

مؤشرات راحة النسان في مدينة   .199
 بغداد

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 111 شاكرمروة مصطفى 
 /ابن رشد

إمكانية محافظة واسط من الرياح   .196
والشعاع الشمسي ودورهما في 

 استثمار الطاقة المتجددة

 بتول حسين خلف

 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 112
 /ابن رشد

تقويم مناخي لمواقع المناطق   .191
 الصناعية في مدينة الكوت

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 119 خلف صايلعلي 
 /ابن رشد

االهمية الجيوبولتيكية لنفط العراق  .198
  

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 116 عامر هليل جواد
 /ابن رشد

 الرقمي الكارتوكرافي التمثيل  .193
 في الحضرية األرض الستعماالت

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 111 زينة جميل يوسف
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 /ابن رشد الحلة مدينة

التباين المكاني لالستقطاب   .161
الصناعي ضمن محوري كرمة 

 وخان بني سعد

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 118 سالم فاضل علي
 /ابن رشد

جغرافية االنتخابات والخريطة   .161
الجغرافية لألحزاب السياسية في 
إقليم ُكردستان )دراسة في 

 السياسية(الجغرافية 

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 181 عدنان عبد اهلل حمادي
 /ابن رشد

لتأثيرات البيئية التحليل الجغرافي ل  .162
لمصفى الدورة على نوعية مياه 

 نهر دجلة جنوب مدينة بغداد

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 182 فتحي سلمان جدوع
 /ابن رشد

الكثبان أثر المناخ في تشكيل   .162
 الرملية في محافظة ميسان

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 182 صباح باجي ديوان
 /ابن رشد

 للمناطق الجغرافي التحليل  .164
 في وأثــرها المخططة الصناعية
 األرض الحضرية استعماالت
 دراسة)بغداد في محافظة العشوائية

 (الصناعة جغرافية في

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 184 عدي فاضل عبد
 /ابن رشد

ودور النشاط  البطالة في العراق  .169
الصناعي في الحد منها للمدة 

 م(6980-2008)

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 189 محارب خلف كنج
 /ابن رشد

التباين المكاني لخدمات بلدية   .166
)دراسة في جغرافية   لشعلةا

 الخدمات (

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 186 أسيل مهدي مالك
 /ابن رشد

اثر تباين المساحات الخضراء في   .161
طقس ومناخ مدينة بغداد للفترة 

 (2060-6986من )

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 181 عمار ياسر محمود
 /ابن رشد
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التباين المكاني لخصائص الحيازة   .168
الزراعية لمحافظة واسط وعالقتها 

 بالسكان

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 188 عباس هاشم خالد
 /ابن رشد

التحليل المكاني لظاهرة التسرب   .163
المدرسي ألحياء منتخبة في مركز 

 قضاء الكاظمية

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 183 منى عبد النبي عباس
 /ابن رشد

الذبذبة الجنوبية وأثرها في حرارة   .111
 وأمطار العراق

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 131 إسماعيل داود سليمان
 /ابن رشد

تمثيل الخرائط الرقمية في   .111
خرائطية  دراسة / الجغرافية الطبية

 في محافظة بابل( تطبيقية

 كلية االداب 2062 جغرافية ماجستير 131 عدنان فاضل صالح

المقومات الجغرافية لبناء قوة   .112
والمقدسي الدولة عند المسعودي 

دراسة في الفكر الجغرافي العربي 
 السالمي

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 132 رنا محمد
 /ابن رشد

 التباين المكاني لسن الزواج  .112
وعالقاته بخصائص السكان 

االجتماعية في  - االقتصادية
 مدينة بغداد الكبرى

 كلية التربية 2062 جغرافية دكتوراه 139 نزار سورو شمعون
 /ابن رشد

اثر الطرق البرية المعبدة على   .114
نمو المستوطنات البشرية في 

 محافظة ذي قار 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 136 حسن بجاي سموم
 /ابن رشد

كفاءة شبكة طرق النقل الريفية   .119
في ريف قضاء الرمادي ) دراسة 

 في جغرافية النقل (

جامعة  2062 جغرافية ماجستير 131 ضرغام داوود سليمان
 االنبار

 دينةِ ة في مَ ناخيَّ المُ  احةَ رات الرَّ مؤش    .116
 ةيَّ ناصرِ الَّ 

جامعة ذي  2062 جغرافية ماجستير 133 علي ضعيف تايه
 قار
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مؤشرات التغيير المناخي وأثرها في   .111
زيادة مظاهر الجفاف في محافظة 

 بابل

التربية كلية  2062 جغرافية ماجستير 211 احمد لفته حمد
 /ابن رشد

للخدمات  كفاءة التوزيع المكاني  .118
-الصحية-)التعليمية المجتمعية
 في مدينة الشطرة  الترفيهية(

جامعة  2062 جغرافية دكتوراه 224 سميع جالب منسي
 البصرة

 الستعماالتالتحليل المكاني   .113
لمدينة ةاألرض التعليمي

 الكوت)دراسة في جغرافية المدن(

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 226 محمد كريم جنيط
 /ابن رشد

مؤشرات التغير المناخي وأثرها في   .181
المقنن المائي لمحصول القمح في 
محافظة صالح الدين للفترة من 

()) دراسة في  2060ـ  6986)
 الجغرافية المناخية ((

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 281 غزوان عبد العزيز كامل
 /ابن رشد

التحليل الجغرافي للخدمات الصحية   .181
 في مدينة البصرة

جامعة  2062 جغرافية دكتوراه 231 عبداألميرعبود عادل
 البصرة

تقسيم مستويات ضفاف نهر دجلة   .182
لتحديد المناسيب المائية المهددة 

 بالفيضان في محافظة بغداد

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 216 انتصار قاسم محمد
 رشد/ابن 

المكاني للخدمات البلدية التحليل   .182
 ناحية الزهور ل

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 138 مناهل جليل علي
 /ابن رشد

التحليل المكاني للتلوث البيئي في   .184
العراق وعالقته بانتشار مرض 

دراسة في جغرافية  -التدرن
 -األمراض

التربية كلية  2062 جغرافية ماجستير 211 زهرة عباس فاضل
 /ابن رشد

أثر التجاوزات في استعماالت   .189
األرض على التركيب الداخلي 

 لمدينة الشعب

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 212 سيناء عدنان عبد اهلل
 /ابن رشد
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أثر المناخ في إنتاج بعض   .186
المحاصيل الزيتية في محافظة  

 واسط

التربية كلية  2062 جغرافية ماجستير 214 هاجر علي راضي
 /ابن رشد

التباين المكاني لمستويات     .181
الخصوبة السكانية في مدينة بغداد 

  2062-6992للمدة 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 219 محمد جاسم محمد
 /ابن رشد

التحليل المكاني للخدمات الصحية   .188
 في محافظة المثنى

التربية كلية  2062 جغرافية ماجستير 216 عمار عبد اهلل عبد
 /ابن رشد

 الستعماالتي ـن المكانـالتباي  .183
زراعية وعالقاتها ـاألرض ال

بخصائص التربة في محافظة 
 النجف )ناحية الحيرة(

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 211 هديل كريم حسن
 /ابن رشد

إعداد خرائط شبكات النقل الحضري   .131
لمدينة بغداد باستخدام االستشعار 
 عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 213 نعيس كويك إسراء
 /ابن رشد

 لمستويات المكاني التحليل  .131
 محافظة في السكانية الخصوبة

 2066-6992 للمدة بابل

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 222 دانيال محسن بشار
 /ابن رشد

التحليل المكاني للقوى العاملة في   .132
-6992محافظة ديالى للمدة )

2066) 

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 229 وسام وهيب مهدي
 /ابن رشد

التحليل المكاني لخدمات البنى   .132
التحتية في ناحية الكرادة باستخدام 

 (G.I.Sنظم المعلومات الجغرافية 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 228 مروة عبد الرزاق بعيوي
 /ابن رشد

نمذجة عمليات التعميم اآللي في   .134
إعداد خرائط الشبكة المائية 

 وتصنيفها في قضاء الطوز

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 223 رزوقيازهر حسين 
 /ابن رشد
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التحليل المكاني لتوزيع الخدمات   .139
المجتمعية في مراكز أقضية 

 محافظة واسط

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 221 وفاء حسن جبر
 /ابن رشد

نظم المياه الجوفية في حوض   .136
 الفرات بين هيت وحديثة

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 222 هاجر تحسين علي
 /ابن رشد

)) التباين المكاني لخصائص   .131
 التربة في قضاء الصويرة ((

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 224 يوسف سامي حاج
 /ابن رشد

ية ي للحوادث المرورّ التحليل المكانّ   .138
)دراسة  كوت –على طريق بغداد 
 في جغرافية النقل(

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 229 صباح مطلك صالح
 /ابن رشد

تحليل وتصنيف المظهر األرضي   .133
في إقليم بحيرة الشارع بإستخدام 
تقنيات االستشعار عن بعد ونظم 

 المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 221 سحاب خليفة جمين
 /ابن رشد

التباين المكاني للنزوح السكاني   .211
محافظة ذي قار إلى 

 (2062-2002)للمدة

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 241 جبار كاظم مزيعل
 /ابن رشد

نظم المياه الجوفية في حوض   .211
 الفرات بين هيت وحديثة

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 241 هاجر تحسين علي
 /ابن رشد

التطرف في درجات الحرارة   .212
 لمحطات مختارة في العراق

الجامعة  2062 جغرافية ماجستير 242 مجيب رزوقي فريح
المستنصري

 ة

مقومات التنمية الزراعية   .212
 المستدامة في محافظة االنبار

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 261 أمنة جبار مطر
 /ابن رشد

جيومورفولوجية منطقة الرحاب في   .214
 محافظة المثنى

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 226 علي حاكم عبد فارس
 /ابن رشد

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 228 خالد رحيم كاظمتكرار العواصف الغبارية في العراق   .219



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

222 

-6982وآثارها البيئية للمدة 
2066 

 /ابن رشد

دراسة  المشكلة الكردية في تركيا  .216
 في الجغرافية السياسية

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 223 نور صبحي عبد
 /ابن رشد

األسلوب اأَلمثل ِلتقدير قيم   .211
 التبخرنتح في ُمناخ العراق

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 244 علي عبد الحسين بالسم
 /ابن رشد

التباين المكاني لخصائص المياه   .218
الجوفية بين سامراء ـ الدجيل 

 وسبل استثمارها

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 249 همسة جمال سويدان
 /ابن رشد

التباين المكاني لكفاءة الخدمات   .213
 البلدية لمركز قضاء الدجيل 

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 241 هدى مالك إسماعيل
 /ابن رشد

التحليل الجغرافي للصناعات   .211
المعدنية للقطاع الخاص في مدينة 

-6990بغداد للفترة من )
 األلمنيوم أنموذجا(/صناعة 2060

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 248 ياسمين محمد حسين
 /ابن رشد

إمكانية حصاد المياه في محافظة   .211
 واسط ((

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 243 هدى حيدر حسين
 /ابن رشد

التحليل المكاني لصناعة الطابوق   .212
في محافظتي واسط وذي قار 

 /دراسة مقارنة

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 291 أنـــورسالـمرمضـــان
 /ابن رشد

التركمان في العراق /دراسة في   .212
 الجغرافية السياسية

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 292 عمار شريف كاظم
 /ابن رشد

 بعقوبة لمدينة التجارية الوظيفة  .214

 في تأثيرهاالتجاري ومجاالت

 ديالى محافظة

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 294 فاضل احمد سعيد
 /ابن رشد

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 299 ليث شاكر احمدالتوسع الحضري وأثره على كفاءة   .219
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الخدماتفي مدينة الفلوجة 
الجغرافية  باستعمال نظم المعلومات

GIS 

 /ابن رشد

المقطع النهري لنهر دجلة مابين   .216
االسحاقي ومصب نهر منطقة 

 العظيم)دراسة جيمورفولوجية(

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 296 مهند فالح كزار 
 /ابن رشد

األمن الغذائي في العراق وأثره في   .211
 قوته الجيوبولتيكية

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 291 عبد اهلل علي كاظم
 /ابن رشد

التحليل الجغرافي للصناعات   .218
المعدنية للقطاع الخاص في مدينة 

-م 6990بغداد للمدة 
 )صناعة األلمنيوم أنموذج(2060

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 293 ياسمين محمد حسين
 /ابن رشد

طلس جغرافي رقمي لمحافظة أ  .213
 المثنى

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 261 أريج عبد الواحد جميل
 /ابن رشد

المكاني لتوطين صناعة التحليل   .221
ستراتيجية  الطباعة والنش وا 

 تنميتها في مدينة بغداد

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 261 زينة مهدي حميد
 /ابن رشد

المياه الجوفية في قضاء كالر   .221
مكانية التوسع في استثمارها   وا 

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 262 عثمان عبد الرحمن علي
 رشد/ابن 

مؤشرات التغير المناخي وأثرها في   .222
تباين مقادير الرطوبة النسبية في 

 جنوب العراق

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 264 عدي علي عبد
 /ابن رشد

التباين المكاني للمياه الجوفية في   .222
مكانية استثمارها  سهل السليفاني وا 
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 269 ثامرمحمد بهجت 
 /ابن رشد

المكانية الحتمالية  تاالتجاها  .224
النتاج الزراعي والتنبؤ به 
وعالقاتها المكانية ببنية سكان 

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 266 مناف محمد زرزور
 /ابن رشد
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الريف في محافظة ذي قار للمدة 
 2062 -2002من 

المكانية للطرق الريفية في الكفاءة   .229
 محافظة كربالء

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 211 منتهى طعيمة عناد
 /ابن رشد

التحليل الجغرافي للتعليم الجامعي   .226
ودوره التنموي في العراق )دراسة 

 في جغرافية التنمية(

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 211 فائزة عبد جمعة
 /ابن رشد

اختيار وانتقال عواصم المدن   .221
-ق م 2662العراقية للمدة من 

م دراسة في الفكر  6228
 الجغرافي

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 212 وسام عبد اهلل جاسم
 /ابن رشد

التحليل المكاني لتلوث نهر دجلة   .228
بمحطات الضخ الرئيسة للمياه 
العادمة وأثارها البيئية ضمن مدينة 

 2062-2000 بغداد للمدة

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 212 حنان نعمان وسين
 /ابن رشد

تحليل الخصائص المناخية   .223
للمنطقة الشمالية من العراق خالل 

 (2060-6986السنوات)

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 214 سوسن كمال احمد
 /ابن رشد

األسلوب اأَلمثل ِلتقدير قيم   .221
 ُمناخ العراقالتبخرنتح في 

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 219 علي عبد الحسين بالسم
 /ابن رشد

التحليل المكاني للمياه الجوفية   .221
مكانية استثمارها في قضاء طوز  وا 

 خورماتو 

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 216 سهيلة نجم عبد
 /ابن رشد

التحليل الجيومورفولوجي لحوض   .222
 ومجاالت استثماره وادي القائم

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 211 عمر عيادة حمدان
 /ابن رشد

التحليل الجيمورفولوجي للتخسفات   .222
 بابل-واالندفاعات في طريق بغداد 

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 218 آيات جاسم عباس
 /ابن رشد
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) استخدام قاعدة البيانات   .224
توزيع  الجغرافية لتقويم واقع

الخدمات المجتمعية في مدينة 
 دراسة في الخرائطالعمارة(

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 213 ابتسام حسن محسن
 /ابن رشد

التباين المكانّي النسيابية حركة   .229
النقل والمرور في شارعي النضال 

 في مدينة بغداد رمضان 64و

التربية كلية  2064 جغرافية ماجستير 281 مها متعب محمد
 /ابن رشد

القابلية النتاجية لألراضي   .226
الزراعية في قضائي الكوت 

 والنعمانية

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 282 شاكر مسير لفته
 /ابن رشد

مؤشرات التغيير المناخي وأثرها في   .221
قيم المدى الحراري السنوي في 

 العراق

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 282 مثنى هادي كوكز
 /ابن رشد

 على الجيمورفولوجية اثرالعمليٍات  .228
 )المغيشي والدواية( مشروع

 االروائية في محافظة ذي قار

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 284 علي عبد األمير محمد
 /ابن رشد

خرائط التباين المكانّي الستعماالت   .223
 األرض الحضرية في مدينة الكوت    

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 289 موسىفالح محسن 
 /ابن رشد

تـبـايـن خـصـائـص مـيــاه نــهـر   .241
الـفـرات وأثـرهــا فـي تـغـيـر 
مـسـاحـات األراضي الـزراعـيـة فـي 

 قـضــائـي الـقــائـم والـفـلـوجـة 

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 286 لؤي صالح شندوخ
 /ابن رشد

النشاطات الزراعية على  تأثير  .241
 تلوث التربة في ناحية اليوسفية

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 281 ريا جاسم محمد
 /ابن رشد

الناجمة عن ملوثات التأثير   .242
ستعماالت الحضرية في مدينتي اال

الكوت والعمارة على صالحية مياه 
 الشرب

التربية كلية  2064 جغرافية دكتوراه 288 لؤي عدنان حسون
 /ابن رشد
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الدور الوظيفي لشبكة النقل   .242
مدينة النجف الحضـري في 

 األشرف

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 232 ذكرى رشيد بدن
 /ابن رشد

التحليل المكاني الستعماالت   .244
األرض الحضرية ومدى كفاءة 
الخدمات المجتمعية في مركز 
ناحية المأمون/دراسة في جغرافية 

 المدن

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 232 اريج بهجت احمد
 /ابن رشد

السكان  لخصائص المكاني التباين  .249
 أربيل محافظة في

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 234 حيدر حسين عبد الستار
 /ابن رشد

استخدام المياه في بلديات الصدر   .246
 والكرخ المركز

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 236 رفاء مهاوي هاني
 /ابن رشد

خرائط التوزيع الجغرافي للسكان   .241
 في محافظة بابل

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 211 زينة كريم عبد الرحمن
 /ابن رشد

 الستيراد والبيئية االمنيةاألبعاد  .248
  بغداد محافظة في السيارات
 م 2003 بعدعام

كلية التربية  2064 جغرافية ماجستير 214 حيدر حميد محسن
 /ابن رشد

 في الرز قشور رماد كفاءة دراسة  .243
 اھوتأثير الري ملوحة مياه خفض
 الصفراء الذرة نبات نمو في

جامعة  2064 جغرافية ماجستير 219 حسن كاظم حسن
 البصرة

 جغرافي سياسيتحليل   .291

 للسياسة الخارجية العراقية حيال
 تركيا وايران

كلية التربية  2064 جغرافية دكتوراه 211 لطيف كامل كليوي
 /ابن رشد

 لغالصم نسجية – جنينية دراسة  .291
الزعنفة تحت  الموليشراعي اسماك

 تاثير ملوحات مختلفة

جامعة  2064 جغرافية ماجستير 211 صادقجوادمحمد
 البصرة

دارة مخزون اسماك   .292 جامعة  2064 جغرافية ماجستير 212 عدي محمد حسنتقييم وا 
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 البصرة الصبورفي المياه البحرية العراقية

المكانية والوظيفية كفاءة التقييم   .292
محطات وقود السيارات في ل

 محافظة كركوك

جامعة  2064  ماجستير 228 سيف مزهر حمد
 تكريت

التركيب الداخلي لمدينة الحلة   .294
 المدن جغرافية  القديمة دراسة في 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 116 فاضل عباس فاضل
 /ابن رشد

شبكة الطرق المعبدة في محافظة   .299
ديالى وتأثيُرها على النشاط 

 الزراعي

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 164 وسام متعب محمد
 /ابن رشد

الخدمات المجتمعية في بلدية   .296
 دراسة في جغرافية المدن الدورة/

التربية كلية  2062 جغرافية ماجستير 242 هدى كريم حمادي
 للبنات

راكز ـــكنية للمـــــوظيفة الســـال  .291
 مدينةـــــضاء الــــي قـــالحضرية ف

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 246 مريم خير اهلل خلف
 /ابن رشد

تأثير فاصلة ومعامالت الري   .298
وتغطية سطح التربة في بعض 
نتاج نخلة التمر  خصائصها وا 

Phoenixdactylifera L. 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 291 عبد الرحمن داوود صالح
 /ابن رشد

 فيالوطن الصناعية التنمية دليل  .293
 العربي

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 292 مي ثامر رجب
 /ابن رشد

ستعماالت األرض واقع اتحليل   .261
الحضرية في مدينة المسيب 
 باستخدام نظم المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 298 فؤاد جياد مطر
 /ابن رشد

كمية ونوعية المتساقطات الجوية   .261
وانعكاساتها البيئية في جانب 

 الكرخ من مدينة بغداد

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 262 نور وليد طه
 /ابن رشد

تحليل المواقع الصناعية في   .262
)دراسة في   محافظتي ديالى وبابل

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 268 مريم صالح شفيق
 /ابن رشد
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 جغرافية الصناعة(

التباين المكاني لأليتام في مدينة بغداد   .262
بأستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

(GIS) 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 263 وسن خزعل عبد العظيم
 /ابن رشد

 وأثرهافي المناخي التغيُّر مؤشرات  .264
 واسط محافظة في المائي الواقع

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 283 عمر حمدان عبد اهلل
 /ابن رشد

 وأثرها المناخي التغير مؤشرات  .269
نتاج زراعة على والقادسية  الرز وا 
 النجف محافظتي في الرز

 والقادسية

التربية كلية  2062 جغرافية ماجستير 231 غيداء عبد جاسم
 /ابن رشد

دراسة في  هجرة الكفاءات العربية  .266
 الجغرافية السياسية

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 231 عبد علي عذيب
 /ابن رشد

 تنمية في وأثرهُ  الزراعي النشاط  .261

 قضاءهيت في المنطقةالصحراوية

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 239 احمد هالل حمود
 /ابن رشد

 لطريقي  القليميكــــفاءة النقل   .268

بغداد ــ سامراء، وبغداد ــ 
 كربالء)دراسة مقارنة( 

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 238 عبد الستار عبود
 /ابن رشد

 هلية التحليل المكاني للكليات األ  .263

 في العراق

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 211 زهير حاتم خماس
 /ابن رشد

اثر مؤشرات التغير المناخي في   .211
تحديد األسلوب األمثل للري 
الحديث في محافظتي القادسية 

 وكربالء

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 212 ماهر حمود كاظم
 /ابن رشد

 لمنطقة الجيوبولتيكية األهمية  .211
 العالمي في الصراع الوسطى آسيا

التربية  كلية 2062 جغرافية ماجستير 211 مسلم مهدي علي
 /ابن رشد
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 زاخو  –طريق دهوك   .212

 دراسة في جغرافية النقل

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 218 نور اسعد عبد
 /ابن رشد

التباين في مؤشرات التغير   .212
المناخي في عناصر مناخ العراق 

 وظواهره الغبارية

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 212 فاطمة حمدي سلوم
 /ابن رشد

التحليل المكاني الستعماالت   .214
األرض التجارية في مدينة بغداد 

 /مركز الرصافة

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 214 علياء كاطع شلتاغ
 /ابن رشد

الخصائص المورفومترية لحوض   .219
 وادي افي سركة في محافظة دهوك

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 219 مروة علي طاهر
 /ابن رشد

 المحتملة ٌضاناتيلفا مخاطر  .216
 واسط محافظة نياود ألحواض

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 216 شروق لفته عباس
 /ابن رشد

التحليل الجيومورفولوجي لتقييم   .211
 األبيضفي حوض وادي  األراضي

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 211 ماجد حميد محسن
 /ابن رشد

الجيومورفولوجي للتنشيط التقويم   .218
 ديالى محافظة الزلزالي في

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 218 عباس ضاحي سلمان
 /ابن رشد

تصنيف استعماالت األرض   .213
الزراعية في مركز قضاء المدائن 

 باستخدام االستشعار عن بعد

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 213 ناصر شاكر محمود
 /ابن رشد

إعداد وتصميم الخريطة السياحية   .281
لمدينة بغداد باستخدام نظم 

 المعلومات الجغرافية

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 221 حنينحارثأحمد
 /ابن رشد

جغرافية  دكتوراه 221 علي خير اهلل رحيم مؤشرات راحة النسان في العراق  .281
 طبيعية

 

كلية التربية  2062
 /ابن رشد

282.  HYDROLOGIC AND 
DEMOGRAPHIC ANALYSIS 

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 46 آن رجب احمد 
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OF THE FEATUERS OF 
DEWANA VALLEY BASIN 
AND ITS IMPACT ON 

WATER HARVESTING   

 /ابن رشد

دور المنظومات الضغطية   .282
السطحية في تباين المدى الحراري 

 اليومي في العراق 

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 114 راضيهاجر علي 
 /ابن رشد

 خدمات لكفاءة الجغرافي التحليل  .284
 محافظةاألنبار في التحتية البنى

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 111 احمد محمود علي
 /ابن رشد

المديونية العربية وأثارها في تحليل    .289
 في الجغرافية السياسية

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 124 معــن حسين عبد اهلل
 /ابن رشد

خصائص التربة وأثرها في النتاج   .286
 الزراعي في قضاء أبي غريب 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 144 إيمان وليد خالد
 /ابن رشد

 الصيفية الرطوبة موجات تكرار  .281
 العراق في مناخ المؤثرة

الجامعة  2062 جغرافية ماجستير 149 أيادشذرعبدعزوز
المستنصري

 ة

 في الجوفية المياه خصائص  .288
 استثمارها وسبل منطقة النهروان

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 191 سحر فرحان علي
 /ابن رشد

مورفولوجية و أثر العمليات الجي  .283
على مشروعي)الحسينية وبني 
حسن( الروائية في محافظة 

 كربالء

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 198 هند صباح عبد الجبار
 /ابن رشد

 خدمات لكفاءة الجغرافي التحليل  .231
 األنبار في محافظة التحتية للبنى

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 161 احمد محمود علي
 /ابن رشد

التحليل المكاني لصناعة   .231
المشروبات الغازية في محافظة 

 بغداد

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 161 شيماء حسين صالح
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 111 ريا فاضل رضاإعداد خرائط التلوث البيئي لمدينة   .232
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 /ابن رشد بغداد 

التباين المكاني للحوادث المرورية   .232
 في قضاء الكرخ

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 112 أسماء دهـش محـمـد
 رشد/ابن 

الثروة الحيوانية في محافظة   .234
 كركوك

جامعة  2062 جغرافية ماجستير 134 حسام محمد عبد اهلل
 االنبار

 لمؤشرات المكاوي التباين تحليل  .239
محافظة  البشرية في التنمية
 االنبار

جامعة  2062 جغرافية دكتوراه 212 صالح عثمان عبد
 االنبار

جيومورفولوجية حوض وادي   .236
 الحويمي

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 218 شمخي نصيففالح 
 /ابن رشد

التقييم الجيومورفولوجي لمنحدرات   .231
 سلسلة كارة

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 211 بسمة علي عبد الحسين
 /ابن رشد

 الستعماالت المكاني التباين تحليل  .238
 ميدانية دراسة الحضرية األرض

 )مدينةالنهرواننموذجا  (

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 212 محمد عامر اسماعيل
 /ابن رشد

كفاءة توزيع محطات تعبئة الوقود   .233
في قضاء الكوت/دراسة في 

 جغرافية النقل

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 212 حسام جبار لطيف عبد
 /ابن رشد

 الستعماالت المكاني التحليل  .211
 بلديتي في األرض التعليمية

 مقارنة والمنصور دراسة الشعلة

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 214 ثريا جلوب جبر
 /ابن رشد

المياه الجوفية في محافظة واسط   .211
 وسبل استثمارها 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 219 شيماء مهدي شريف
 /ابن رشد

ة المصاحبة للرياح الظواهر الجويّ   .212
 -ة الغربيّ  ةالجنوبيّ  -ة الجنوبيّ 
 ة في العراقالغربيّ 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 221 بدور محمد داوود
 /ابن رشد
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التحليل المكاني النتشار ظاهرة   .212
االرهاب في العراق دراسة في 

 الجغرافية السياسية

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 221 مؤيد زاحم فيصل
 /ابن رشد

األطلسي منظمة حلف شمال   .214
)الناتو( دراسة تطبيقية في 
الجغرافية السياسية للمنظمات 

 الدولية

محمد صالح عباس 
 صالح

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 222
 /ابن رشد

))التحليل الكارتوكرافي لشبكة النقل   .219
في مدينة الكاظمية باستخدام نظم 

 ((GISالمعلومات الجغرافية 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 26 عدنان حسين جبارة
 /ابن رشد

 في الجوفية للمياه المكاني التحليل  .216
 واستثماراتها بابل محافظة

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 41 عباس فالح حسن
 /ابن رشد

صناعة السكر في محافظة بابل   .211
 دراسة تطبيقية

 كلية التربية 2062 جغرافية ماجستير 41 قاسم حسن درب
 /ابن رشد

التباين المكاني للصناعات الصغيرة   .218
 في محافظة واسط

 )دراسة في جغرافية الصناعة(

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 91 احمد جعيول مسافر
 /ابن رشد

الخصائص الجيمورفولوجية   .213
لحوض وادي كاسي ماسي في 

 محافظة دهوك

 غفران جعفر إسماعيل

 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 93
 /ابن رشد

 مالئمةاألرض تقييم  .211
 المدائن لمدينة للتنميةالعمرانية

 الجغرافية المعلومات نظم باستخدام

G I 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 66 ستارنصيف إكرام
 /ابن رشد

تقويم كفاءة الخدمات المجتمعية   .211
في مدينة االعظمية/دراسة في 

 جغرافية المدن

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 81 اللطيف صالحسعد عبد 
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 31 ضياء علي حافظالنقل البحري في مينائي أم قصر   .212
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العراقي وجبل علي الماراتي"دراسة 
 مقارنة"

 /ابن رشد

أثر التغير المناخي على التنوع   .212
الزراعي  في محافظة بغداد للمدة 

(6920-2064) 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 119 وسن جميل عامر
 /ابن رشد

 النفايات لمكبات المكاني التحليل  .214
 دراسة( واسط محافظة في الصلبة

 )المدن جغرافية في

جامعة  2062 جغرافية ماجستير 111 باسم كاظم عباس
 واسط

التركيب التعليمي لسكان محافظة   .219
-6992) ذي قار للفترة من

2064) 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 118 احمد باقر جمعة
 /ابن رشد

الفقر وعالقته بخصائص السكان   .216
 2064في العراق لعام 

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 121 محمد جاسم محمد
 /ابن رشد

جيومورفولوجية األشرطة الحدودية   .211
في محافظة واسط وتقييمها 

 المشاريع التنمويةألغراض 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 122 عدي خليل إبراهيم
 /ابن رشد

التباين المكاني للمناطق الخضراء   .218
 والترفيهية في قضاء الرصافة

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 128 مناهل جليلي علي
 /ابن رشد

جيمورفولوجية مروحة دويريج   .213
المعلومات الفيضية باستخدام نظم 

 الفيضة واالستشعار عن بعد

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 122 علي طالب حمزة
 /ابن رشد

اثر موقع واتجاه محور األخدود   .221
وارتفاعه في شدة المنخفضات 

 الجبهوية في العراق

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 129 احمد ماجد عباس
 /ابن رشد

 المائي المقنن في المناخ تأثير  .221
 محافظات في لمحصول البطاطا

 واسط و وبابل بغداد

إبراهيم عبد شندي 
 الساعدي

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 141
 /ابن رشد
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سياسات التنمية الحضرية في   .222
المدن الصغيرة حالة دراسية 

)دراسة في )مدينة أبو غريب( 
 جغرافية المدن(

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 142 سارة عامر فاضل
 /ابن رشد

))التحليل الكارتوكرافي لشبكة النقل   .222
في مدينةالكاظمية باستخدام نظم 

 ((GISالمعلومات الجغرافية 

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 222 عدنان  حسين جبارة
 /ابن رشد

التباين المكاني لكفاءة النتاج   .224
الزراعي للمحاصيل الستراتيجية 
في محافظتي القادسية وميسان 

 (2064-2004للمدة من )

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 222 زينب كامل كاظم
 /ابن رشد

إمكانيات التنمية الزراعية في   .229
 قضاء العامرية

كلية التربية  2062 جغرافية ماجستير 224 محمد عيادة اسماعيل
 /ابن رشد

التحليل المكاني للقوى العاملة في   .226
القطاع الصحي في العراق لسنتي 

2002–2064 

كلية التربية  2062 جغرافية دكتوراه 229 جبار كاظم مزيعل
 /ابن رشد

وتأثيرها في  ةالزراعي ةلحياز انظم   .221
في  ةلزراعيارض ال استعماالت ا

 محافظة ديالى 

ضياء الدين حسين 
 عسكر

جامعة  2062 جغرافية دكتوراه 226
 ديالى

تقييم االثر البيئي لتجهيز مياه   .228
الشرب ونظام الصرف الصحي في 
قضاء التاجي باستخدام تقنيات 

 gisنظم المعلومات 

كلية  2062 جغرافية دكتوراه 221 علي عبد الوهاب مجيد
التربية/ابن 

 رشد

الخصائص الجيومورفولوجية لطية   .223
 متين في محافظة دهوك

كلية  2062 جغرافية ماجستير 228 نوفل صكب حديد
التربية/ابن 

 رشد

-الصراع الجيوستراتيجي االمريكي  .221
 الروسي فيالفضاء االلكتروني

ابتسام عبد الزهرة 
 وريوش

كلية تربية  2062 جغرافية دكتوراه 223
 بنات
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أثر موقع واتجاه محور االنبعاج   .221
وارتفاعه في الخصائص الحرارية 

 للفصل الحار في العراق 

كلية  2062 جغرافية ماجستير 221 محمد داوود سلمان
التربية/ابن 

 رشد

التباين المكاني لمستويات   .222
السكانية وعالقتها  الخصوبة

قضاءي  بالصحة اِلنجابية في
 والكاظمية اأَلعظمية
 (2062-6992لعامي)

كلية  2062 جغرافية ماجستير 224 وسن عبد الكريم جبر
التربية/ابن 

 رشد

الجزر النمذجةالكارتوكرافيةلظاهرة   .222
الحرارية في مدينة بغداد باستخدام 

 GISنظم المعلومات الجغرافية

كلية  2062 جغرافية ماجستير 229 عبير شهيد نجم
التربية/ابن 

 رشد

تقييم الترسبات الحصوية والرملية   .224
 في قضاء الدجيل

كلية  2062 جغرافية ماجستير 241 علي سليم حماد
التربية/ابن 

 رشد

لخصائص التربة التباين المكاني   .229
 في ناحية مندلي

كلية  2062 جغرافية ماجستير 246 وسن جعفر محمود
التربية/ابن 

 رشد

أثر الخصائص الطبوغرافية على   .226
نمو وتوزيع إستعماالت األرض في 

 مدينة حديثة

كلية  2062 جغرافية ماجستير 291 زياد بدران جسام
التربية/ابن 

 رشد

والرملية تقييم الترسبات الحصوية   .221
 في قضاء الدجيل

كلية  2062 جغرافية ماجستير 291 علي سليم حماد
التربية/ابن 

 رشد

لموقع  االستراتيجيةهمية األ  .228
 اوكرانيا الجغرافي

كلية  2062 جغرافية ماجستير 212 ياسر شالل عبد ريحان
التربية/ابن 

 رشد
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 نهرشليرواثره حوض هيدرومناخية  .223
 محافظة في الجريان السطحي في

 السليمانية

جامعة  2062 جغرافية ماجستير 214 وسام عبد خضير
 ااالنبار

التحليل المكاني لتغير نمط   .241
الوحدات السكنية وأثره على 
الخدمات المجتمعية في حي 

 مدينة بغداد -إجنادين 

كلية  2068 جغرافية ماجستير 221 حسين نجيب والي
التربية/ابن 

 رشد

وموقع نظام تقسيم العمل الدولي   .241
 العراق فيه

كلية  2068 جغرافية ماجستير 222 سارة محمد عبد الحسن
التربية/ابن 

 رشد

المناخ وانتاج قصب السكر   .242
والبنجر السكري في العراق للمدة 

6980-2060 

كلية  2068 جغرافية ماجستير 222 هند فاضل ابراهيم
التربية/ابن 

 رشد

َتغيُّر خصائص التربة والمياه   .242
مواقع مكبات النفايات الجوفية في 

 في قضاء بعقوبة

كلية  2068 جغرافية ماجستير 226 لميس سعد حميد
التربية/ابن 

 رشد

 لتباين الجيومورفولوجي التحليل  .244
 المظاهر في التربة مفصوالت حجم

 شمالي في لنهردجلة االرسابية
 بغداد

 واسط الىجنوبي

كلية  2068 جغرافية ماجستير 221 عروبة عزيز جاسم
التربية/ابن 

 رشد

التحليل المكاني لصناعة   .249
المصوغات الذهبية في مدينة 

 بغداد

كلية  2068 جغرافية ماجستير 223 وفاء حسين سيد
التربية/ابن 

 رشد

 شارع في التجاري دراسةاالستعمال  .246
 بغداد مدينة في العربي التعاون

كلية  2068 جغرافية ماجستير 241 خمائل محسن تركي
التربية/ابن 
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 رشد

أثر التغير المناخي على انحسار    .241
 مياه اهوار جنوب العراق

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 242 بتول حسين خلف
التربية/ابن 

 رشد

الخصائص المورفومترية لحوض   .248
 بيرة كيرة في قضاء عقرة

كلية  2068 جغرافية ماجستير 242 زياد طارق حسين
التربية/ابن 

 رشد

بين المناخ دراسة تحليلية للعالقة   .243
وتوطن األمراض وسط العراق 

 أنموذج

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 244 علي خلف صايل
التربية/ابن 

 رشد

التوزيع الجغرافي للمنظمات غير   .291
الحكومية  ووظيفتها االجتماعية 

 في العراق

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 249 منى عبد النبي عباس
التربية/ابن 

 رشد

لنتاج المحاصيل  التباين المكاني  .291
في محافظة بغداد   الستراتيجية

 (2064-2006)للمدة 

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 241 امال صباح حسن
التربية/ابن 

 رشد

 التتابع المناخي وأثره في تشكيل  .292
مظاهر سطح األرض في السهل 

 الفيضي العراقي

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 248 همسة جمال سويدان
التربية/ابن 

 رشد

المحددات الجغرافية السياسية   .292
 ألداء النظام السياسي العراقي 

 (2062-2002) من عام 

كلية  2068 جغرافية ماجستير 243 علي احمد سلمان
التربية/ابن 

 رشد

التمكين السياسي للمرأة واثره على   .294
 قوة الدولة في العراق

كلية  2068 جغرافية ماجستير 292 بيداء صداع ماضي
التربية/ابن 
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 رشد

التباين المكاني للقوى العاملة   .299
التعليمية في محافظة صالح الدين 

 (2062لسنة )

كلية  2068 جغرافية ماجستير 292 حيدر كاظم حسن
التربية/ابن 

 رشد

التباين المكاني للمعاقين في   .296
 (م2062و  2000)العراق لعامي 

كلية  2068 جغرافية ماجستير 294 ضمياء سالم عبد
التربية/ابن 

 رشد

أثر التغيرات المناخية على   .291
نتح الممكن  ـــالتبخر اتجاهات

وسيناريوهاتها المستقبلية في 
 العراق  

كلية  2068 جغرافية ماجستير 299 احمد لفته حمد
التربية/ابن 

 رشد

التحليل المكاني لنظم االستثمار   .298
الزراعي في ريف بغداد لسنة 

2062 

كلية  2068 جغرافية ماجستير 296 الرزاقوئام مؤيد عبد 
التربية/ابن 

 رشد

الخصائص الجيومورفولوجية   .293
ألحواض منطقة المهاري وتقدير 

 مخاطرها

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 291 عدي علي عبد الجبوري
التربية/ابن 

 رشد

 القصيرة الهوائية االمواج خصائص  .261
 لها المرافقة الضغطية والمنظومات

 الجزيرةالعربية شبه فوق

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 298 يونس كامل علي
التربية/ابن 

 رشد

التحليل المكاني ألثر التلوث البيئي   .261
الناتج من محطات توليد الطاقة 
الكهربائية على العاملين فيها 

 لمدينة بغداد 

كلية  2068 جغرافية ماجستير 293 ثائر جواد كاظم
التربية/ابن 

 رشد

الخصائص الجيومورفولوجية   .262
لحوض وادي الغضاري شمال غرب 

كلية  2068 جغرافية ماجستير 261 ناطق هاشم طوفان
التربية/ابن 
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 رشد محافظة المثنى

 المورفومترية لحوض الخصائص  .262
 دهوك محافظة  الزركة في وادي

كلية  2068 جغرافية ماجستير 261 محمد عبد الرضا ضعيف
التربية/ابن 

 رشد

الفكر الجغرافي في كتاب البلدان   .264
الحمد بن ابي يعقوب بن جعفر 

 اليعقوبي 

كلية  2068 جغرافية ماجستير 262 سوسن رؤوف سعيد
التربية/ابن 

 رشد

األشــكـال األرضـيـة لـحـوض وادي   .269
أبـو غــريـــبـات في مـحـافـظــة 

 مـيـسـان

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 262 اياد عبد علي سلمان
التربية/ابن 

 رشد

}التحليل المكاني للخدمات   .266
 الصناعية في مدينة الكاظمية{

كلية  2068 جغرافية ماجستير 264 افراح جابر ابوشنه
التربية/ابن 

 رشد

العالقة المكانية بين طرق النقل   .261
البرية والصناعات الكبيرة 

 والمتوسطة في محافظة بابل

كلية  2068 جغرافية ماجستير 269 امير علي حسين
التربية/ابن 

 رشد

هيدروجيومورفولوجية منخفض   .268
الشارع بين نهر دجلة وسلسلة 
تالل حمرين بالعراق باستخدام 
تقنيات االستشعار عن بعد ونظم 

 المعلومات الجغرافية

حسنين عبد الرزاق 
 صالح

 كلية االداب 2068 جغرافية ماجستير 266

التحليل المكاني لشبكة مياه   .263
الصحي في االمطار والصرف 

مدينة بغداد باستخدام نظم 
 GISالمعلومات الجغرافية

 حالة دراسية -جانب الرصافة

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 261 مروة عبد الرزاق بعيوي
التربية/ابن 

 رشد
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الخريطة الجيوستراتيجية العالمية   .211
وموقع العراق فيها وآفاقه 

 المستقبلية 

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 268 عمار جابر حمادي
التربية/ابن 

 رشد

أطلس جغرافي رقمي لألنشطة   .211
 في محافظة بابل االقتصادية

كلية  2068 جغرافية ماجستير 263 سيف ظاهر جبر
التربية/ابن 

 رشد

التباين المكانّي لمزارع تربية   .212
 األسماك في محافظة بغداد

كلية  2068 جغرافية ماجستير 211 ريهام رحيم سوادي
التربية/ابن 

 رشد

التحليل الجغرافي لكفاءة النقل على   .212
المداخل الرئيسة لمدينة بغداد 

 ومراكزها االقتصادية والخدمية

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 211 نور اسعد عبد االمير
التربية/ابن 

 رشد

االبعاد الجيوبولتيكية للتنافس   .214
 الدولي على منطقة الخليج العربي

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 212 مسلم مهدي علي
التربية/ابن 

 رشد

أثر المناخ على النظم االيكولوجية   .219
 في بحيرة الرزازة

كلية  2068 جغرافية ماجستير 219 علي خزعل جواد
التربية/ابن 

 رشد

 لالختناقات المكاني التباين  .216
 بغداد مدينة في المرورية

 معالجتها ووسائل

كلية  2068 جغرافية دكتوراه 216 بركات محمد حسن
التربية/ابن 

 رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

اثر التقارير القصيرة عند تدريس   .1
األدب والنصوص في األداء التعبيري 

 لطالب الصف الرابع العام

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 22 انور تقي توفيق
 /ابن رشد

أنموذجي هيلداتابا وميرل  أثر  .2
وتينسون في اكتساب المفاهيم 
البالغية لدى طالبات الصف 

 الخامس األدبي واالحتفاظ بها

انتصار عبد الحمزة 
 كاطع

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 92
 /ابن رشد

 واألخالقأساليب تدريس التهذيب   .2
 بين األصالة والمعاصرة  السالمية

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 11 محمد ياسين حين
 /ابن رشد

أثر أستراتيجية الجدول الذاتي )   .4
K.W.L  ) في التحصيل والستبقاء

لدى طلبة كلية التربية في مادة 
 المناهج وطرائق تدريس اللغة العربي

 جامعة البصرة 2002 طرائق دكتوراه 629 نجم عبد اهلل غالي

تقويم كتاب طرائق تدريس اللغة   .9
الكردية من وجهة نظر التدريسيين 
والطلبة في قسم اللغة الكردية كلية 

 ابن رشد –التربية 

سرور عبد الكريم 
 علي

 

كلية التربية  2002 طرائق كردي ماجستير 4
 /ابن رشد

اثر استخدام أساليب تدريسية معينة   .6
للتغلب على الصعوبات اللغوية التي 
يواجهها طلبة الدراسات العليا في 

 استيعاب النصوص العلمية

انتصار إبراهيم 
 حسن

كلية التربية  2002 طرائق انكليزي دكتوراه 8
 /ابن رشد

أثر االستراتيجيات القبلية في   .1
تحصيل مادة الثقافة السالمية 

التربية كلية  2002 طرائق إسالمية دكتوراه 3 إبراهيم احمد حسن
 /ابن رشد
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واالحتفاظ به لدى طالب األول 
 الثانوي في األردن

العالقة بين االستراتيجيات الفعالة   .8
وغير الفعالة لتدوين المالحظات 
وتحصيل طلبة الجامعة الدارسين 
للغة النكليزية في مادة االستيعاب 

 القرائي

كلية التربية  2002 انكليزي ماجستير 11 وردة علي محمد
 /ابن رشد

بناء منهج للتقنيات التربوية في   .3
السالمية لكليات التربية في التربية 

الجمهورية اليمنية في ضوء األصالة 
 والمعاصرة

كلية التربية  2002 طرائق اسالمية دكتوراه 19 حسن عمر علي
 /ابن رشد

اثر ثالثة اساليب عالجية في   .11
تحصيل طالبات الصف الرابع العام 

 خواالحتفاظ به في مادة التاري

كلية التربية  2002 ط تاريخ دكتوراه 24 شذى قاسم نفل
 /ابن رشد

تقويم كتاب التربية السالمية للصف   .11
الرابع االبتدائي من وجهة نظر 

 مشرفي المادة ومعلميها

جيهان ضياء 
 عاكف

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 29
 /ابن رشد

اثر االساليب العالجية للتعلم من   .12
اجل التمكن في التحصيل واالتجاه 

االسالمية لدى  نحو مادة التربية
 طالب المرحلة المتوسطة

كلية التربية  2002 ط قرأن دكتوراه 26 عادلة علي ناجي
 /ابن رشد

تقويم امتحان الثانوية العامة في   .12
اللغة النجليزية للفرع األكاديمي في 

 األردن 

كلية التربية  2002 ط انكليزي دكتوراه 21 عطا اهلل عبد ربه
 /ابن رشد

االستقصاء  في  تحصيل اثر طريقة   .14
قواعد اللغة العربية واالحتفاظ به 
 لدى طالبات الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 21 يسرى خلف جاسم
 /ابن رشد

أثر أسلوب التعلم التعاوني في   .19
تحصيل طالب الصف الرابع العام في 

عدنان عبد الكريم 
 محمود

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 92
 /ابن رشد
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 مادة األدب والنصوص

أثر اسلوب تحليل النص في تحصيل   .16
طالبات الصف الخامس االعدادي 

 في مادة التربية االسالمية 

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 94 انتصار حامد عبيد
 /ابن رشد

أثر أستخدام خرائط المفاهيم ودورة   .11
العلمية التعلم في أكتساب المفاهيم 

ها في مادة العلوم لدى ئوأستبقا
 تلميذات الصف الخامس األبتدائي

كلية التربية  2002 مناهج وطرائق ماجستير 99 زينب حمزة راجي
 /ابن رشد

فاعلية أداء األقسام اللغوية في   .18
جامعة بغداد للطلبة غير الناطقين 

 -دراســـة مقارنــة  -بلغة الدراسة

كلية التربية  2002 ط كردي دكتوراه 96 ناز بدرخان السندي
 /ابن رشد

تقويم كتاب طرائق تدريس اللغة   .13
الكردية من وجهة نظر التدريسيين 
والطلبة في قسم اللغة الكردية كلية 

 ابن رشد –التربية 

سرور عبد الكريم 
 علي

كلية التربية  2002 ط كردي ماجستير 61
 /ابن رشد

صعوبات تعليم مادة الخط العربي في   .21
 المرحلة االبتدائية في بغداد

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 63 جاسم صادق حمود
 /ابن رشد

القبلي  أثر استخدام التحضير  .21
والبعدي في التحصيل واالحتفاظ في 
مادة تاريخ الحضارة العربية 
السالمية لدى طالبات معهد إعداد 

 المعلمات

كلية التربية  2002 طرائق تاريخ ماجستير 11 حيدر خزعل نزال
 /ابن رشد

لتقويم المنهج الدراسي  جبناء أنموذ  .22
 للغة العربية وتطبيقه

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 12 رندة معين ناجح
 /ابن رشد

اثر طريقتي االستقراء والقياس في   .22
تحصيل طالب السادس العدادي في 
المدارس الدينية في مادة أصول 

 الفقه السالمي

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 14 خلف رشيد ياسر
 /ابن رشد
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التسلسل الهرمي الكتساب استقصاء   .24
زمن الفعل وصيغته لدى العراقيين 
الناطقين بالعربية متعلمي النكليزية 

 لغة أجنبية 

مديحة سيف الدين 
 صالح

كلية التربية  2002 ط انكليزي دكتوراه 19
 /ابن رشد

الجهرية اثر نوعي القراءة   .29
واالستماعية في التحصيل القرائي 
والتذوق االدبي لدى طلبة المرحلة 

 االعدادية

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 16 سعد علوان حسن
 /ابن رشد

 جاثر استعمال الخرائط الّصم والنماذ  .26
 المجّسمة في اكتساب تلميذاتالصف

المفاهيم  الخامس االبتدائي
 والمهارات الجغرافية

نجدت عبد الرؤوف 
 عبد الرضا

كلية التربية  2002 ط جغرافية دكتوراه 31
 /ابن رشد

المهني في  العدادتقويم مناهج   .21
المعلمين والمعلماتمن  إعدادمعاهد 

وجهة نظر المدرسين والطلبة في 
 العراق

داوود عبد السالم 
 صبري

كلية التربية  2002 مناهج وطرائق دكتوراه 111
 /ابن رشد

ثالثة أساليب عالجية من اجل اثر   .28
التمكن في تحصيل طالبات الصف 

 الثاني المتوسط في مادة المالء

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 191 نضال مزاحم رشيد
 /ابن رشد

مستوى التحصيل النحوي والمالئي   .23
لخريجي المدارس االبتدائية في 

 بغداد ومقترحات تطويره

شفاء اسماعيل 
 ابراهيم

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 199
 /ابن رشد

أثر استخدام التغذية الراجعة الفورية   .21
في تحصيل طالب الصف ة والمؤجل

في مادة علم  الخامس العدادي
 السالمية العداديانالتجويد في 

حسين عليوي 
 حسين

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 198
 /ابن رشد

في تدريس تأثير دالئل سياق النص   .21
على تحصيل طالب اللغة  المفردات

 النكليزية كلغة أجنبية

بتول فائق عبد 
 الواحد

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 168
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

254 

أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم   .22
واألحداث المتناقضة في تصحيح 
المفاهيم الخاطئة لطالبات الصف 

 في مادة الجغرافية العداديالرابع 

إقبال مطشر عبد 
 الصاحب

كلية التربية  2002 مناهج جغرافية دكتوراه 111
 /ابن رشد

أثر استخدام ثالث طرائق تدريسية   .22
في التحصيل وتنمية االتجاه العلمي 
لدى طالب الصف الخامس العدادي 

 في مادة التاريخ

حاكم موسى عبد 
 خضير

التربية كلية  2002 ط تاريخ دكتوراه 118
 /ابن رشد

اثر كفاءة اللغة النكليزية في كتابة   .24
 الملخص لدى طلبة  الجامعة                            
إنعام يوسف 
 سليمان

كلية التربية  2002 ط انكليزي دكتوراه 213
 /ابن رشد

أثر أستخدام خرائط المفاهيم ودورة   .29
التعلم في أكتساب المفاهيم العلمية 

في مادة العلوم لدى ها ئوأستبقا
 تلميذات الصف الخامس األبتدائي

كلية التربية  2002 طرائق ماجستير 624 زينب حمزة راجي
 /ابن رشد

اثر نوع التغذية الراجعة في تحصيل   .26
طالبات الصف الخامس االدبي في 

 مادة البالغة

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 621 ايناس فصيح علي
 /ابن رشد

برنامج لالستماع لتالميذ الصف بناء   .21
الرابع االبتدائي في ضوء كفاياتهم 

 الالزمة

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 623 فائزة محمد فخري
 /ابن رشد

))أثر الطريقة المباشرة في تحصيل   .28
مادة اللغة الكردية لدى طالبات 

 الصف الرابع العام

كلية التربية  2004 كرديطرائق  ماجستير 21 شجن رعد نهاد
 /ابن رشد
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برنامج مقترح لتنمية بعض القيم   .42
لمنهج التاريخ العربي السالمي 
لطالبات الصف األول في  معهد 

 إعداد المعلمات 

كلية التربية  2004 طرائق تاريخ ماجستير 1 سحر سعيد صالح
 /ابن رشد

اثر القراءتين الجهرية والصامتة في   .42
تحصيل طالب الصف الرابع العام في 

كلية التربية  2004 طرائق كردي ماجستير 2 حميد قاسم غضبان
 /ابن رشد
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 الكرديةمادة إمالء اللغة 

بناء برنامج لمادة أدب األطفال في   .44
معاهــدإعداد المعلمين والمعلمات فـي 

 صعوبات تدريس المادة ضـوء

كلية التربية  2004 طرائق عربي دكتوراه 11 شهلة حسن هادي
 /ابن رشد

المهني لطلبة تقويم مناهج االعداد   .49
كليات التربية في كل من العراق 

 دراسة تحليلية مقارنة –واالردن 

كلية التربية  2004 مناهج وطرائق دكتوراه 12 محمد علي حبيب
 /ابن رشد

بناء أنموذج لتقويم منهج التربية   .46
الفرع  –السالمية للمرحلة الثانوية 
 األكاديمي في األردن وتطبيقه

يحيى امريحيل عبد 
 اهلل

كلية التربية  2004 مناهج دكتوراه 12
 /ابن رشد

بناء برنامج لمادة طرائق تدريس   .41
فروع التربية السالمية لطلبة أقسام 
طرائق تدريس القرآن الكريم والتربية 
السالمية في ضوء حاجات 

 المدرسين إليها 

كلية التربية  2004 طرائق قران دكتوراه 11 احسان عمر محمد
 /ابن رشد

ثر استعمال التقنيات التعليمية في أ  .48
تحصيل طالبات الصف الخامس 
 العدادي في مادة التربية السالمية

كلية التربية  2004 طرائق قران ماجستير 18 نغم محمود عبد
 /ابن رشد

تعليمية األمثال كوسيلة  استعمالاثر   .43
  تحصيل الطلبة في التلفظ على

 باللغة النكليزية

كلية التربية  2004 طرائق انكليزي ماجستير 13 إيمان رشيد علي
 /ابن رشد

بناء برنامج لمادة أصول الدين   .91
السالمي لطلبة كليات التربية في 
العراق في ضوء مستوياتهم في 

 ةالماد

كلية التربية  2004 ط قرأن دكتوراه 22 محمد اقبال عمر
 /ابن رشد

أثر ثالثة اساليب عالجية في   .91
الرابع العام تحصيل طالبات الصف 

في مادة اللغة الكردية لغير الناطقات 
 بها واالحتفاظ به

كلية التربية  2004 ط كردي دكتوراه 22 كوثر جاسم عبيد
 /ابن رشد
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اثر التعلم المبرمج باستخدام   .92
الحاسوب في تحصيل مادة الف باء 
اللغة الكردية واالحتفاظ به لدى 

 طالب معهد اعداد المعلمين

 عبد االله حميد
 فاضل

كلية التربية  2004 ط كردي ماجستير 21
 /ابن رشد

قياس مقروئية كتب القراءة للصفوف   .92
الثالثة العليا من المرحلة االبتدائية 

 في العراق .

كلية التربية  2004 قياس دكتوراه 22 هيفاء حميد حسن
 /ابن رشد

اثر استخدام الملخصات العامة في   .94
تحصيل طالب الصف الخامس 

 في مادة الجغرافية الطبيعيةاألدبي 

كلية التربية  2004 ط جغرافية ماجستير 29 نصيف جاسم علي
 /ابن رشد

بناء برنامج تدريبي لمدرسي اللغة   .99
العربية ومدرساتها في المرحلة 

في ضوء  األردنالثانوية في 
 حاجاتهم من طرائق التدريس

 كلية التربية 2004 ط عربي دكتوراه 48 محمد إبراهيم احمد
 /ابن رشد

أثر الكلمات ذات المعنى المتعدد   .96
على أالستيعاب القرائي للطلبة 
العراقيين متعلمي اللغة النكليزية 

 لغة أجنبية

كلية التربية  2004 ط انكليزي ماجستير 91 يونس إبراهيم بني
 /ابن رشد

أثر الشعر التعليمي ومختبر اللغة   .91
في تحصيل طلبة  كليات    التربية   

 مــادة  أحكام التالوة واستبقائهافي 

عمر مجيد عبد 
 صالح

كلية التربية  2004 ط قران دكتوراه 98
 /ابن رشد

اتجاهات مدرسي اللغة العربية في   .98
المرحلة العدادية وطلبتها نحو 
الواجبات البيتية ومشكالتها في مادة 

 قواعد اللغة العربية

كلية التربية  2004 ط عربي ماجستير 62 كامران مجيد علي
 /ابن رشد

اثر استخدام ثالثة مستويات لألسئلة   .93
في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات 
معهد إعداد المعلمات في مادة 

كلية التربية  2004 ط جغرافية دكتوراه 69 جميل رشيد تهوم
 /ابن رشد
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 الجغرافية في بغداد

أثر استخدام دورة التعلم و خرائط   .61
المفاهيم المفاهيم في اكتساب 

التاريخيِة لطالبات الصف األول 
المتوسط في مادة التاريخ واالتجاه 

 نحو المادة

لهيب عبد الوهاب 
 مصطفى

كلية التربية  2004 ط تاريخ دكتوراه 61
 /ابن رشد

بناء برنامج تدريبي لمدرسي اللغة   .61
العربية ومدرساتها في المرحلة 
الثانوية في االردن في ضوء 

 التدريس حاجاتهم من طرائق

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 13 محمد ابراهيم احمد
 /ابن رشد

اثر االستماع الناقد عند تدريس   .62
المطالعة في األداء التعبيري وتنمية 
التفكير الناقد  لطالبات المرحلة 

 العدادية

زينب عبد الحسين 
 حمدان

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 31
 /ابن رشد

أثر التقويم التكويني في تحصيل   .62
 الطلبة في اللغة النكليزية 

كلية التربية  2004 ط انكليزي دكتوراه 113 رضا غانم داخل
 /ابن رشد

بناء أنموذج لتقويم منهج اللغة   .64
الكردية في الصف الرابع العام 

 وتطبيقه

كلية التربية  2004 ط كردي دكتوراه 111 اوراس هاشم بعيوي
 /ابن رشد

اتجاهات مدرسي اللغة العربية في   .69
المرحلة العدادية وطلبتها نحو 

في مادة  الواجبات البيتية ومشكالتها
 قواعد اللغة العربية

كلية التربية  2004 ط عربي ماجستير 112 كامران مجيد علي
 /ابن رشد

التدريس في مدرسة النجف  أساليب  .66
 " أنموذجااالشرف ، الطوسي "

كلية التربية  2004 ط قران ماجستير 112 مياس ضياء باقر
 /ابن رشد

اثر نوع التغذية الراجعة في تحصيل   .61
طالبات الصف الخامس األدبي في  

 مادة البالغة  

كلية التربية  2004 ط عربي ماجستير 124 إيناس فصيح علي
 /ابن رشد
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أثر طريقتي االستكشاف الموجه   .68
والمناقشة في تحصيل طالبات 
الصف الخامس العـدادي في مـادة 

 التربيـة السالميـة 

ابتسام زكي عبد 
 الصاحب

كلية التربية  2004 ط قران ماجستير 126
 /ابن رشد

 ضتنمية بعاثر استخدام القصة في   .63
المفاهيم الرياضية لدى أطفال 

 األطفالالرياض في منهج رياض 

ثقة علي عبد 
 الواحد

كلية التربية  2004 مناهج ماجستير 128
 /ابن رشد

بناء برنامج لمادة أدب األطفال في   .11
معاهــدإعداد المعلمين والمعلمات فـي 

 صعوبات تدريس المادة ضـوء

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 196 شهلة حسن هادي
 /ابن رشد

تحصيل مادة اثر األسئلة السابرة في   .11
اظ بها لدى طالبات التاريخ واالحتف
 معهد إعداد المعلماتالصف الثالث /

احمد عبد الستار 
 عبد الواحد

كلية التربية  2004 ط تاريخ ماجستير 193
 /ابن رشد

اثر استخدام الملخصات العامة في   .12
تحصيل طالب الصف الخامس 
 األدبي في مادة الجغرافية الطبيعية

كلية التربية  2004 ط جغرافية ماجستير 164 نصيف جاسم علي
 /ابن رشد

أثر األلعاب اللغوية في اكتساب   .12
مهارات اللغة الكردية لدى  طالب 

 معهد إعداد المعلمين

كلية التربية  2004 ط كردي ماجستير 169 صادق مطشر عليخ
 /ابن رشد

أثر الشعر التعليمي ومختبر اللغة   .14
التربية   في تحصيل طلبة  كليات    

 في مــادة  أحكام التالوة واستبقائها

كلية التربية  2004 ط قران دكتوراه 166 عمر مجيد صالح
 /ابن رشد

تقويم مستوى تحصيل طلبة قسم   .19
اللغة الكردية في كلية التربية /ابن 

 رشد في قواعد اللغة الكردية 

كلية التربية  2004 ط كردي ماجستير 161 احمد داوود سلمان
 رشد /ابن

اثر العصف الذهني في تحصيل   .16
طالب الصف الرابع العام في مادة 
األدب والنصوص وتنمية التفكير 

 أالبتكاري لديهم

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 112 قيس صباح ناصر
 /ابن رشد
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اثر استخدام ثالثة مستويات لألسئلة   .11
في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات 

المعلمات في مادة معهد إعداد 
 الجغرافية في بغداد

كلية التربية  2004 ط جغرافية دكتوراه 112 جميل رشيد تهوم
 /ابن رشد

اثر االستماع الناقد عند تدريس   .18
المطالعة في األداء التعبيري وتنمية 
التفكير الناقد  لطالبات المرحلة 

 العدادية

زينب عبد الحسين 
 حمدان

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 114
 /ابن رشد

اثر القصص القراني واالمثال القرانية   .13
في التحصيل العاجل واالجل لدى 
طالبات الصف الرابع العام في مادة 

 تفسير وتالوة القران الكريم/

ابتسام موسى 
 جاسم

كلية التربية  2004 ط قران ماجستير 116
 /ابن رشد

الحصيلة المعرفية النحوية لطلبة    .81
التربية في العراق وبناء كليات 

 برنامج عالجي في ضوئها

حسن خلباص 
 حمادي

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 181
 /ابن رشد

اثر نوع األسئلة ومستوياتها في   .81
التحصيل وتنمية التفكير الناقد في 
مادة األدب والنصوص لدى طالبات 

 المرحلة العدادية

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 181 تغريد فاضل عباس
 /ابن رشد

قياس مقروئية كتب القراءة للصفوف   .82
الثالثة العليا من المرحلة االبتدائية 

 في العراق 

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 186 هيفاء حميد حسن
 /ابن رشد

أثر استخدام دورة التعلم و خرائط   .82
المفاهيم في اكتساب المفاهيم 

األول التاريخيِة لطالبات الصف 
المتوسط في مادة التاريخ واالتجاه 

 نحو المادة

لهيب عبد الوهاب 
 مصطفى

كلية التربية  2004 ط تاريخ دكتوراه 188
 /ابن رشد

 المنقول االختيارية األساليب أثر  .84
 التحصيل في والمسموع والمنظور
 معاهدإعداد طالبات لدى المالئي

كلية التربية  2004 ط كردي ماجستير 212 عمر عادل عباس
 /ابن رشد
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 بغداد في المعلمات

تقويم مستوى تحصيل طلبة قسم   .89
اللغة الكردية في كلية التربية /ابن 

 رشد في قواعد اللغة الكردية 

كلية التربية  2004 ط كردي ماجستير 219 احمد داوود سلمان
 /ابن رشد

أثر بعض أساليب تعليم القراءة   .86
لتجنب ستراتيجيات القراءة غير 
الكفوءة في مستوى كفاءة القراءة 
لدى العراقيين متعلمي اللغة 

 النكليزية لغة أجنبية 

كلية التربية  2004 ط انكليزي ماجستير 416 علي عارف الزبيدي
 /ابن رشد

أثر استخدام دائرة التعلم وأنموذج   .81
اكتساب مفاهيم مادة هيلدا تابا في 

التربية األسالميه لدى طالبات 
 الصف الرابع العدادي واالحتفاظ بها

هدى عبد الرزاق 
 هوبي

كلية التربية  2004 ط قران ماجستير 441
 /ابن رشد

أثر طريقة االستجواب في تحصيل   .88
طالب الصف الرابع العـام لمـادة 
المطالعـة في اللغة العربيـة واللغة 

 غير الناطقين بهما الكردية من

كلية التربية  2004 ط عربي ماجستير 941 ناطق سعيد الحالق
 /ابن رشد

اثر تاعف الذهني في تحصيل طالب   .83
الصف الرابع العام في مادة االدب 
والنصوص وتنمية التفكير االبتكاري 

 لديهم

كلية التربية  2004 مناهج وطرائق دكتوراه 962 قيس صباح ناصر
 /ابن رشد

برنامج مقترح لتنمية بعض القيم   .31
لمنهج التاريخ العربي السالمي 
لطالبات الصف األول في  معهد 

 إعداد المعلمات

كلية التربية  2004 ط تاريخ ماجستير 982 سحر سعيد صالح
 /ابن رشد

تقويم مناهج االعداد المهني لطلبة   .31
كليات التربية في كل من العراق 

 مقارنةدراسة تحليلية  –واالردن 

كلية التربية  2004 مناهج دكتوراه 612 محمد علي حبيب
 /ابن رشد

المهارات التدريسية الالزمة لمعلمات   .32
 صفوف بطيئي التعلم

كلية التربية  2004 مناهج وطرائق ماجستير 619 منال جواد كاظم
 /ابن رشد
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اثر نوع األسئلة ومستوياتها في   .32
التحصيل وتنمية التفكير الناقد في 
 مادة األدب والنصوص لدى طالبات

 المرحلة العدادية

كلية التربية  2004 ط عربي دكتوراه 626 تغريد فاضل عباس
 /ابن رشد

أثر استراتيجيتي كلوزماير  و ميرل   .34
تنسون في اكتساب المفاهيم و 
االحتفاظ بها لدى طالبات الصف 
الثاني المتوسط في التربية 

 السالمية.

كلية التربية  2002 قرآنطرائق  دكتوراه 6 ندى فيصل فهد
 /ابن رشد

 في السالمية التربية تدريس تقويم  .39
 برنامج وبناء العدادية المرحلة
 لتطويره

ساهرة عبداهلل 
 ضاحي

كلية التربية  2002 طرائق قرآن دكتوراه 16
 /ابن رشد

أثر طريقتي العرض اللفظي   .36
والصوريفي اكتساب مفردات اللغة 

طالب الصف الرابع الكردية لدى 
 االعدادي

جواد نعمة عبد 
 المهدي

كلية التربية  2002 ط كردي ماجستير 23
 /ابن رشد

أثر استعمال الحقيبة التعليمية في   .31
تحصيل طالبات الصف الرابع 
 االعدادي في مادة التربية االسالمية

ثمينة مهدي 
 محمود

كلية التربية  2002 ط اسالمي ماجستير 24
 /ابن رشد

استخــدام إستراتيجيتي التعـــلم  أثر  .38
التعاوني والتقارير القصيرة في 
تحصيل الطالبات وتنمية التفكير 

 الناقد لديهن فـي مــادة الجغـرافيـة

كلية التربية  2002 ط جغرافية دكتوراه 41 بالسم كحيط حسن
 /ابن رشد

أثر طرائف التراث السالمي في   .33
تحصيل طالب المرحلة الثانوية في 

 مادة التربية السالمية

كلية التربية  2002 ط علوم قران ماجستير 42 تمام لطيف محمد
 /ابن رشد

العالقة بين برامج التدريب في أثناء   .111
الخدمة واألداء الوظيفي لمعلمي 

كلية التربية  2002 طرائق انكليزي دكتوراه 42 فاخر محي محمود
 /ابن رشد
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 اللغة االنكليزية

الترغيب والترهيب في أثر أسلوبي   .111
تحصيل طالبات الصف الثاني 
 المتوسط في مادة التربية السالمية

ايناس عبد حسن 
 طاهر

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 44
 /ابن رشد

في مادة اللغة  بناء وحدات تعليمية  .112
العربية لطلبة المرحلة االولى / 

 معاهد الفنون الجميلة 

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 46 عبد اهلل ساري زامل
 /ابن رشد

اثر االستيعاب االصغائي كأسلوب   .112
تدريسي في تطوير مهارات متعلمي 

)في المرحلة اللغة االنكليزية العرب 
 (.الجامعية

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 43 برهم احمد حسن
 /ابن رشد

الكفايات التعليمية لمعلمي اللغة   .114
في المدارس االبتدائية في  النكليزية
 العراق

كلية التربية  2002 طرائق انكليزي ماجستير 91 شاكر محمود عكيب
 /ابن رشد

 ص  النَّ  لِ يْ لِ حْ تَ  وَبيْ لُ سْ أُ  رُ ثَ أَ   .119
 ةِ يَ مِ نْ تَ ِفْي وَ  لِ يْ صِ حْ التَّ  فيْ  ابِ وَ جْ تِ االسْ وَ 
 َـّةِ يل  كُ  ةِ بَ لَ ى طَ دَ لَ  دِ اقِ َـّ الن رِ يْ كِ فْ التَّ 
ِِ يْ دِ الحْ  ةِ ادَّ فيمَ )اْبِن ُرْشد( ةِ ـيَ بِ رْ التَّ   ِث
 "فِ يْ رِ ـالشَّ 

عبد الرزاق محمد 
 امين

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 62
 /ابن رشد

أثر االختبارات الموضوعية والمقالية   .116
في تحصيل طالبات الصف الثاني 
 المتوسط في مادة التربية السالمية

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 11 رغد اسماعيل جواد
 /ابن رشد

اثر اسلوب العصف الذهني في   .111
تحصيل مادة اصول الدين االسالمي 
لدى طلبة كليات التربية في العراق، 

 واستبقائهم لها

كلية التربية  2002 ط قران دكتوراه 18 جنان مزهر لفته
 /ابن رشد

تقويم مهارات القراءة الجهرية لدى   .118
تالمذة الصف السادس االبتدائي في 

ساجدة داوود 
 سلمان

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 82
 /ابن رشد
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 محافظة بغداد

أثر استعمــال نمطين من   .113
االستكشــاف في اكتساب المفاهيم 
السالمية واستبقائها لـدى طالبـات 

 الصـف الرابــع العـام

كلية التربية  2002 ط قران دكتوراه 32 وفاء كاظم سليم
 /ابن رشد

اثر اختالف حجم العينة وطول   .111
المقياس في الخصائص 

 السيكومترية لحجم العينة

كلية التربية  2002 قياس وتقويم دكتوراه 119 أمل إسماعيل عايز
 /ابن رشد

اثر طريقة حل المشكالت في   .111
تحصيل مادة اللغة العربية لدى 

 طالبات معهد اعداد المعلمات

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 113 سعد سوادي تعبان
 /ابن رشد

بناء برنامج لمادة الصوت لدى طلبة   .112
في ضوء األلفاظ  قسم اللغة الكردية

المشتركة بيـن اللغتين العربية 
 والكردية، وتطبيقه

 كلية التربية 2002 ط كردي دكتوراه 141 مسلم كاظم حسين
 /ابن رشد

أثر استعمال الحقيبة التعليمية في   .112
تحصيل طالبات الصف الرابع 
 االعدادي في مادة التربية االسالمية

ثمينة مهدي 
 محمود

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 192
 /ابن رشد

تقويم مهارات القراءة الجهرية لدى   .114
تالمذة الصف السادس االبتدائي في 

 محافظة بغداد

داوود ساجدة 
 سلمان

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 162
 /ابن رشد

والمباشرة في  أثر طريقتي الترجمة  .119
تحصيل مادة اللغة الكردية لدى 
طالب معاهد إعداد المعلمين 

 المادة نحو   واتجاهاتهم

مناضل عباس 
 قاسم

كلية التربية  2002 ط كردي دكتوراه 163
 /ابن رشد

 ص  النَّ  لِ يْ لِ حْ تَ  وَبيْ لُ سْ أُ  رُ ثَ أَ   .116
 ةِ يَ مِ نْ تَ ِفْي وَ  لِ يْ صِ حْ التَّ  فيْ  ابِ وَ جْ تِ االسْ وَ 
 َـّةِ يل  كُ  ةِ بَ لَ ى طَ دَ لَ  دِ اقِ َـّ الن رِ يْ كِ فْ التَّ 
ِِ يْ دِ الحْ ةِ ادَّ فيمَ )اْبِن ُرْشد( ةِ ـيَ بِ رْ التَّ   ِث

عبد الرزاق محمد 
 امين

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 119
 /ابن رشد
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 "فِ يْ رِ ـالشَّ 

أثر استعمال أسلوب التعلم التعاوني   .111
في تحصيل مادة اللغة الكردية 
واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف 

 الرابع العام

كلية التربية  2002 ط كردي ماجستير 113 ظالل علي حسين
 /ابن رشد

كفاية طلبة الكليات في تعلم اشتقاق   .118
الكلمة في اللغة االنكليزية بوصفها 

 لغة أجنبية

نعمان إيضاح 
 خزعل

كلية التربية  2002 ط انكليزي دكتوراه 182
 /ابن رشد

أثر األساليب التعليمية لدى أئمة   .113
الفقه في تحصيل طلبة كلية التربية/ 

 إبن رشد في مادة النظم السالمية

حسام عبد الملك 
 عبد الواحد

كلية التربية  2002 ط قران دكتوراه 184
 /ابن رشد

واعادة الكتابة: : التصحيح الذاتي   .121
 الجانب التعليمي  الختبار النشاء

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 181 سالم حامد عباس
 /ابن رشد

طار مأثر المدخل النظمي واست  .121
والتعمق التقدمي في تنمية  األفكار

 التفكير االبتكاري لطلبة الجامعة

أشواق نصيف 
 جاسم

التربية كلية  2002 ط جغرافية دكتوراه 183
 /ابن رشد

أثر االختبارات الموضوعية والمقالية   .122
في تحصيل طالبات الصف الثاني 
 المتوسط في مادة التربية السالمية 

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 132 رغد إسماعيل جواد
 /ابن رشد

أثر استعمال الُمجمعات التعليمية في   .122
التحصيل واالحتفاظ به لدى طالب 

 الرابع العام في مادة التاريخالصف 

إسماعيل علي 
 حسين

كلية التربية  2002 ط تاريخ ماجستير 132
 /ابن رشد

اثر استخدام طريقة االستقصاء   .124
الموجه مع طريقة المناقشة 
الجماعية في تنمية التفكير الناقد 

 المعلمات  إعدادلدى طالبات معهد 
 الحديث. األوربيفي مادة التاريخ  

كلية التربية  2002 تاريخ ماجستير 134 عبيدمحمد شالل 
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 ط تاريخ دكتوراه 138 اكرم ياسين محمداثر أربع استراتيجيات قبلية في   .129
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تنمية التفكير الناقد واالستبقاء لدى 
طالبات معاهد إعداد المعلمات في 

 مادة التاريخ .

 /ابن رشد

تربوية أثر استعمال ثالث تقنيات   .126
بتدريس التاريخ في التحصيل وتنمية 
التفكير االستداللي لدى طالبات 

مادة تأريخ  معهد إعداد المعلمات في
 العربية السالميةالحضارة  

كلية التربية  2002 ط تاريخ دكتوراه 211 محمد شالل عبيد
 /ابن رشد

أثر منهج الوحدات في تدريس مادة   .121
البالغة باستخدام خرائط المفاهيم في 
التحصيل واالستبقاء لدى طالب 

 األدبيالصف الخامس 

عبد المهيمن احمد 
 خليفة

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 216
 /ابن رشد

تطور تعلم أدوات التعريف والتنكير   .128
لدى متعلمي اللغة االنكليزية كلغة 

 أجنبية

كلية التربية  2002 ط انكليزي دكتوراه 211 زينب عباس جواد
 /ابن رشد

 ا  تدريسي ا  أثر السرد القصصي أسلوب  .123
طلبة اللغة النحولدى  في تطوير
 في الكليات النكليزية

كلية التربية  2002 ط انكليزي دكتوراه 218 داليا كوكب شوكت
 /ابن رشد

 األداءأثر عرض البوستر في   .121
الشفوي لطلبة الجامعة العراقيين 

 أجنبيةليزية لغة جاللغة االن دارسي 

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 216 حسين كمر كرم
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح في تنمية   .121
مهارات التعبير الوظيفي عند طالبات 

 األدبيالصف الخامس 

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 211 أميرة بناي مناتي
 /ابن رشد

اثر إستراتيجية الخارطة الذهنية في   .122
تحصيل طلبة المدارس العدادية 
الدارسين للغة االنكليزية لغة أجنبية 
في الموضوعات القرائية األدبية 

 والعلمية

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 281 مرتضى حسن حلو
 /ابن رشد
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122.  The Effect of the Semantic- 
Map Technique as a Top- 
Down Processing in 
Teaching Reading 
Comprehension on 

Students' Achievement 

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 492 رواء مجيد علي
 /ابن رشد

 ص  النَّ  لِ يْ لِ حْ تَ  وَبيْ لُ سْ أُ  رُ ثَ أَ   .124
 ةِ يَ مِ نْ تَ ِفْي وَ  لِ يْ صِ حْ التَّ  فيْ  ابِ وَ جْ تِ االسْ وَ 
 َـّةِ يل  كُ  ةِ بَ لَ ى طَ دَ لَ  دِ اقِ َـّ الن رِ يْ كِ فْ التَّ 
 ثِ يْ دِ الحْ  ةِ ادَّ مَ  في/ابن رشد ةِ ـيَ بِ رْ التَّ 
 فِ يْ رِ ـالشَّ 

عبد الرزاق محمد 
 امين

كلية التربية  2002 ط اسالمية دكتوراه 942
 /ابن رشد

أثر دورة التعلم وخرائط المفاهيم في   .129
اكتساب المفاهيم النحوية وتنمية 
التجاه نحو المادةلدى طالبات 

 معاهد إعداد المعلمات في بغداد

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 946 ميسون علي جواد
 /ابن رشد

أثر اسلوبي الندوة والعصف الذهني   .126
في تحصيل طالبات الصف الرابع 
العام في مادة التربية السالمية 

 واستبقائه

كلية التربية  2002 قرانط  دكتوراه 993 زينة مجيد ذياب
 /ابن رشد

مقارنة بين أسلوبي نموذج راش    .121
ونظرية القياس الكالسيكية لبناء 
اختبار الذكاء اللغوي لتالمذة 
المرحلة االبتدائية في قدرته على 
التنبؤ بتحصيلهم في مادة اللغة 

 العربية 

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 644 انعام هاشم سلطان
 /ابن رشد

اثر استعمال فرق التعلم في اكتساب   .128
المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها 
لدى طالبات الصف األول المتوسط 

 في مادة الجغرافية

هديل عبد الوهاب 
 العبيدي

كلية التربية  2002 ط جغرافية ماجستير 64
 /ابن رشد

تقويم المناهج التربوية والنفسية في   .123
 معاهد الفنون الجميلة في العراق

مناهج وطرائق  ماجستير 41 علي جراد يوسف
 عامة

كلية التربية  2002
 /ابن رشد

أثر تحليل النصوص القرآنية في   .141
األداء التعبيري لدى طالب الصف 

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 91 كريم خضير فارس
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 /ابن رشد الخامس األدبي

تقويم كتب التربية السالمية   .141
األخيرة من المرحلة للصفوف الثالثة 

 االبتدائية

وليد احمد عبد 
 الشجيري

كلية التربية  2002 ط قران دكتوراه 93
 /ابن رشد

اثر ثالث استراتيجيات قبلية للتدريس   .142
في تحصيل طالب الصف الرابع العام 

 في مادة قواعد اللغة العربية

محسن مولود 
 سلمان

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 81
 /ابن رشد

تقويم تمرينات كتب قواعد اللغة   .142
العربية للمرحلة المتوسطة في ضوء 

 مج ونواتج التعلّ اأهداف المنه

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 34 إزهار حسين إبراهيم
 /ابن رشد

بناء أنموذج لتقويم أداء مديري   .144
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في 

 المجالين الداري والفني

اسماعيل مصعب 
 ماهر

كلية التربية  2002 ادارة تربوية ماجستير 39
 /ابن رشد

بناء مقياس سمات الشخصية   .149
 الديمقراطية لدى طلبة الجامعة 

كلية التربية  2002 قياس ماجستير 31 حيدر جليل عباس
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي العصف الكتابي   .146
والجدول الذاتي في تحصيل مادة 

التفكير البداعي عند التأريخ وتنمية 
 طالب الصف الخامس األدبيّ 

كلية التربية  2002 ط تاريخ دكتوراه 38 مجيد حميد إبراهيم
 /ابن رشد

أثر استعمال ثالث إستراتيجيات قبلية   .141
في تحصيل طالبات معهد إعداد 
المعلمات واالحتفاظ به ،واتجاههن 

 نحو مادة التربية السالمية

جيهان ضياء 
 عاكف

كلية التربية  2002 ط قران دكتوراه 33
 /ابن رشد

الحصيلة المعرفية لطلبة أقسام   .148
طرائق تدريس القرآن الكريم والتربية 
 السالمية في مادة )التالوة والحفظ (

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 111 عبد محمد حسن
 /ابن رشد

القياس صعوبات تدريس مادة   .143
والتقويم في كليات التربية جامعة 

كلية التربية  2002 مناهج وطرائق ماجستير 111 إزهار قاسم محمد
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بغداد من وجهة نظر التدريسيين 
 والطلبة

 /ابن رشد

اثر ثالثة أساليب تلميحية في   .191
االسترجاع المرجأ للنصوص القرآنية 
المحفوظة وفهم المعاني القرآنية 

الصف الخامس  المجردة لدى تالميذ
 االبتدائي

حسام عبد الزهرة 
 غافل

كلية التربية  2002 ط قران دكتوراه 114
 /ابن رشد

المدارس األساليب التعليمية لدى   .191
 الحديثة  التفسيرية

 أنموذجا   ـــ سيد قطبـــ 

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 122 رائد عبد دراج
 /ابن رشد

النبوية في أثر أسلوب قصص السُّنة   .192
تحصيل طالب العداديات السالمية   

 في مادة الحديث الشريف

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 123 محمد صفاء جاسم
 /ابن رشد

أثر التعليم من خالل النصوص                  .192
)طريقة روثكوف( في تحصيل مادة 
األدب والنصوص لدى طالب الصف 

 الخامس األدبي

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 192 صالح فاخر جبر
 /ابن رشد

اثر استعمال طريقتي االستكشاف   .194
ية في ه والمناقشة الصفّ الموجّ 

مية االتجاه نتو التحصيل الدراسي 
طلبة الصف الرابع لدى العلمي 
 العام في مادة الجغرافية العدادي

كلية التربية  2002 ط جغرافية دكتوراه 161 فائزة احمد جاسم
 /ابن رشد

أثر استعمال ثالثة أساليب تقويمية   .199
والنصوص  األدبفي تحصيل مادة 

 لدى طالب الصف الرابع العام

كلية التربية  2002 ط جغرافية ماجستير 139 رافد علي حسين
 /ابن رشد

196.  ASSESSING EFL STUDENTS' 
CULTURAL AWARENESS OF 

ENGLISH LANGUAGE 

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 136 ميثم كاظم الالمي
 /ابن رشد

طلبة الجامعة الدارسين  يةتقييم كفا  .191
للغة النكليزية في الكتابة ألغراض 

غزوان عدنان 
 محمد

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 212
 /ابن رشد
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 عملية
معلمات رياض  إعداد برنامجتقويم   .198

 األساسيةكليات التربية  األطفال في
 في العراق

رؤى عبد الرزاق 
 عبد الفتاح

كلية التربية  2002 مناهج وطرائق ماجستير 938
 /ابن رشد

تقويم مناهج العداد المهني لكليات   .193
التربية االساسية من وجهة نظر 

 في العراق التدريسيين

كلية التربية  2002 مناهج وطرائق ماجستير 614 منال محمد ابراهيم
 /ابن رشد

الالصفية في تحصيل أثر النشاطات   .161
طالبات الصف الرابع العام في مادة 

 التربية السالمية

كلية التربية  2002 طرائق اسالمي ماجستير 9 انعام كامل عداي
 /ابن رشد

اثر أنموذجي دانيال و مكارثي في   .161
اكتساب المفاهيم العلمية و االتجاه 
نحو مادة العلوم لدى تلميذات 

 الصف الخامس االبتدائي

كلية التربية  2002 طرائق دكتوراه 1 حمزة راجي زينب
 /ابن رشد

 التفضيل في كيلر خطة أثراستعمال  .162
 المعلمين معاهد طلبة لدى المعرفي

 التاريخ مادة في والمعلمات

كلية التربية  2002 ط تاريخ دكتوراه 21 حميد مهدي راضي
 /ابن رشد

عالقة الخبرة والجنس والتأهيل   .162
 التربوي بممارسة معلمي التربية 

السالمية ومعلماتها للكفايات 
 التعليمية الالزمة

افتخار وهيب 
 السوداني

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 82
 /ابن رشد

أثر التدريس بطريقة التنقيب   .164
الحواري في حفظ النصوص األدبية 

البداعي والتذوق األدبي والتفكير 
في مادة األدب والنصوص لدى طلبة 

 الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 89 احمد جبار راضي
 /ابن رشد

اثر ثالثة اساليب في تدريس السيرة   .169
النبوية في تحصيل طلبة جامعة 

شاكر عبد مرزوك 
 بشير

التربية كلية  2002 ط قران دكتوراه 112
 /ابن رشد
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 بغداد واالحتفاظ به

أثر أسلوبين عالجيين في أكتساب   .166
المفاهيم الجغرافية لدى طالبات 

 الصف األول المتوسط

كلية التربية  2002 ط جغرافية ماجستير 114 هيفاء عبد بدن
 /ابن رشد

فاعلية برنامج عالجي لمادة الفكر   .161
السالمي في تحصيل طلبة أقسام 

والتربية طرائق تدريس القرآن الكريم 
 السالمية

كلية التربية  2002 ط قران دكتوراه 119 ياسر خلف رشيد
 /ابن رشد

واقع اخالقيات العمل االداري لدى   .168
القيادات االدارية في مؤسسات 
التعليم العالي وعالقته بادائهم 

 الوظيفي

سامي عبد الفتاح 
 رؤوف

كلية التربية  2002 ادارة تربوية دكتوراه 116
 /ابن رشد

أثر خطة كيلر في تحصيل طالبات   .163
الصف الرابع العام في مادة التربية 

 االسالمية

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 118 نغم علي حسين
 /ابن رشد

 أثر ِإستعمال الحوار النَّبوي  .111
في تحصيل طالبات الّصف الّرابع 

 العام في تفسير القرآن الكريم

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 121 دنيا علوان بدر
 /ابن رشد

ر استعمال أساليب عالجية في ــأث  .111
واالتجاه تنمية التفكير االستداللي 

طالبات الصف لنحو مادة التاريخ  
 الثالث في معهد أعداد المعلمات

كلية التربية  2002 ط تاريخ دكتوراه 121 بشائر مولود توفيق
 /ابن رشد

أثر استعمال الوسائل التعليمية في   .112
تحصيل تالمذة الصف الخامس 

بتدائي لمادة القرآن الكريم تالوته ال
 حتفاظ بهاومعانيه وال

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 129 ندى فيصل ابراهيم
 /ابن رشد

اثر استعمال المجمعات التعليمية   .112
وفرق التعلم في تنمية التفكير 

 إعداداالستداللي لدى طالبات معهد 

كلية التربية  2002 ط تاريخ دكتوراه 121 حيدر خزعل نزال
 /ابن رشد
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 مادة التاريخالمعلمات في 
تقنين اختبارات فالنكان الصناعية   .114

لألعمال والصناعة على طلبة 
 المرحلة الجامعية 

كلية التربية  2002 قياس وتقويم دكتوراه 121 هالة إبراهيم ادهم
 /ابن رشد

أثر أسلوبي التقارير القصيرة   .119
والُملّخصات العامة في تحصيل 
طالبات الصف الرابع العام في مادة  

 التربية السالمية

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 122 بشرى رعد إبراهيم
 /ابن رشد

تينسون  -أثر أنموذجي ميرل  .116
في اكتساب  التعليميين وكلوزماير

تالميذ المرحلة االبتدائية المفاهيم 
قواعد اللغة الكردية في مادة  النحوية

 ا واالحتفاظ به

كلية التربية  2002 ط كردي دكتوراه 142 صباح جليل خليل
 /ابن رشد

اثر استعمال التعلم التعاوني في   .111
تنمية المفاهيم الجغرافية لدى 
طالبات الصف الثالث في معاهد 

 إعداد المعلمات 

 الحارث
 شاكرعبدمرزوك

 

التربية كلية  2002 ط جغرافية ماجستير 144
 /ابن رشد

فاعلية بناء برنامج تعليمي لمادة   .118
مناهج المفسرين في تحصيل طلبة 
 أقسام طرائق تدريس القرآن الكريم
والتربية السالمية في ضوء 

 حاجاتهم إليها

حسين عليوي 
 حسين

 

كلية التربية  2002 ط قران دكتوراه 146
 /ابن رشد

أثر استعمال خريطة المفهوم  في   .113
مفاهيم قواعد اللغة العربية تصحيح  

المغلوطة لدى طالبات الصف األول 
 المتوسط

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 141 خمائل شاكر غانم
 /ابن رشد

تقويم كتاب المناهج والكتاب   .181
المدرسي في كليات التربية من 
وجهة نظر التدريسين والطلبة في 

 العراق 

هالة عبد االمير 
 مكلف

كلية التربية  2002 ناهج وطرائق ماجستير 148
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

272 

اثر إستراتيجية التعلم التعاوني    .181
االتقاني في تحصيل طالبات الصف 
الرابع العام في مادة التربية 

 السالمية 

نور نظام الدين 
 نجم

كلية التربية  2002 ط قران ماجستير 143
 /ابن رشد

بناء برنامج لتدريس مادة المالء   .182
لطلبة الصف األول المتوسط في 

 ضوء أهداف المادة وتطبيقه 

كلية التربية  2002 ط عربي دكتوراه 111 نضال مزاحم رشيد
 /ابن رشد

اثـر استخدام طريقـة االستقصاء مـع   .182
األحـداث الجارية في اكتساب 
المفاهيم التاريخية لدى طالبات 

 المعلمــات المركزيمـعـهـد 

عبد الرزاق سرحان 
 حسين

كلية التربية  2002 ط تاريخ ماجستير 182
 /ابن رشد

أثر طريقة المناقشة الجماعية في   .184
اكتساب المفاهيم التاريخية 
واستبقائها لدى طالبات الصف 

 الثاني المتوسط

وفاء محسن 
 مشحوت

كلية التربية  2002 ط تاريخ ماجستير 189
 /ابن رشد

إثراء موضوعات كتاب البالغة و   .189
التطبيق بنصوص مختارة من نهج 
البالغة لإلمام علي )عليه السالم( 
وأثره في تحصيل طالب الصف 

 الخامس األدبي

حيدر محسن 
 سلمان

كلية التربية  2002 ط عربي ماجستير 212
 /ابن رشد

186.  An Assessment of 
Intermediate School EFL 
Teachers' Classroom 

English 

كلية التربية  2002 ط انكليزي ماجستير 211 منذر شاكر جوقي
 /ابن رشد

اثر التردد على الجماعي في تنمية   .181
المهارات القراءة الجهرية لتالميذ 

 الصف الرابع االبتدائي

كلية التربية  2002 ط جغرافية ماجستير 961 عامر عدنان داوود
 /ابن رشد

)خطة أثر طريقة التعليم الشخصي   .188
كيلر( في تحصيل طالبات الصف 
الخامس األدبي في مادة األدب 

 والنصوص

كلية التربية  2002 ط جغرافية ماجستير 912 لمياء جبار علي
 /ابن رشد
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183.  UNIVERSITY OF 

BAGHDAD 

 

Elaf Riyadh 
Khalil Al-
Tememi 

926 METHO
DS  of 

Teachi

ng 

English 

MASTER 2118 Construct

ing an 

Analytic 

Scoring 

Scheme 

for EFL 

Universit

y 

Instructo

rs of 

Literatur

e 
اثر تراكم المعرفة الجغرافية في تنمية   .131

التفكير االبداعي واالتجاه ىنحو 
التخصص عند طلبة قسمي 
 الجغرافية في كليتي االداب والتربية 

كلية التربية  2008 ط جغرافية دكتوراه 23 محمد جواد كاظم
 /ابن رشد

دراسة تحليلية ألسئلة كتب الجغرافية   .131
 في معاهد إعداد المعلمين والمعلمات

كلية التربية  2008 ط جغرافية ماجستير 66 ليلى حسن خليف
 /ابن رشد

أثـر استعمال خرائط المفاهيم في   .132
اكتســاب المفاهيم الجغرافية 
واالحتفاظ بها لدى    طــــالب الصف 

 األول المتوسط

إسماعيل حميد 
 إسماعيل

كلية التربية  2008 ط جغرافية ماجستير 84
 /ابن رشد

األساليب العلّمية في المنهج   .132
الصالحي للسيد الشهيد محّمد 
محّمد صادق الصدر )قدس سرُه ( 

 جامعة الّصدر الدينية أنموذجا  

محمد حكمت عبد 
 علي

كلية التربية  2008 ط قران ماجستير 81
 /ابن رشد

للكفايات الدارية بناء أنموذج   .134
الالزمة لمديري ومديرات معاهد 
المعلمين والمعلمات في ضوء مفهوم 

 إدارة الجودة الشاملة

كلية التربية  2008 إدارة تربوية دكتوراه 112 رعد خلف عطية
 /ابن رشد

أثر التعلم التنافسي في تحصيل مادة   .139
قواعد اللغة العربية لدى طالبات 

 الصف الرابع العام

كلية التربية  2008 طرائق ماجستير 116 عبد علي زيدانرنا 
 /ابن رشد
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أثر الصور البالغية عند تدريس   .136
األدب والنصوص في تنمية التذوق 
األدبي لدى طالبات الصف الرابع 

 العام

انتصار كاظم 
 خميس

كلية التربية  2008 ط عربي ماجستير 111
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي مقترح في   .131
التفسير الموضوعي للسيد  أسلوب

محمد باقر الصدر لدى طالبات 
 الصف الخامس العدادي

كلية التربية  2008 ط قران دكتوراه 118 باسمة هالل عبود
 /ابن رشد

مشكالت الدارة الصفية التي   .138
يواجهها مدرسو المرحلة المتوسطة 

 في محافظة واسط

كلية التربية  2008 ادارة تربوية ماجستير 122 سالم غياض عنبر
 /ابن رشد

أثر استعمال األسئلة المتشعبة في   .133
تحصيل طالبات الصف الرابع العام 

 في مادة التاريخ

بلقيس جبار عبد 
 الوهاب

كلية التربية  2008 ط تاريخ ماجستير 121
 /ابن رشد

أثر االستقصاء التعاونّي في تحصيل   .211
مادة النقد األدبي واالحتفاظ به لدى 

الثالثة في قسم اللغة طلبة المرحلة 
 العربية / كليات التربية

ساجدة داوود 
 سلمان

كلية التربية  2008 ط عربي ماجستير 149
 /ابن رشد

طرائق التعليم وأساليبه في العصر   .211
األموي )المام محمد الباقر أنموذجا( 
وأثرها في تحصيل  مادة السيرة 
 النبوية لدى طالبات معاهد المعلمات 

 نغم محمود عبد
 كاظم

كلية التربية  2008 ط قران دكتوراه 191
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي الخريطة الداللية   .212
والتدريس التبادلي في تنمية مهارات 
القراءة الجهرية لدى تالمذة الصف 

 الخامس االبتدائي 

شفاء اسماعيل 
 ابراهيم

كلية التربية  2008 ط عربي دكتوراه 194
 /ابن رشد

تقويم مهارات الخرائط لدى طلبة   .212
 أقسام الجغرافية في كليات التربية 

كلية التربية  2008 ط جغرافية ماجستير 161 امل رشيد معله
 /ابن رشد
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أثر االستقصاء التعاوني وتنافس   .214
المجموعات في تحصيل مادة التربية 
 السالمية واالحتفاظ به لدى طالب 

 الصف الثاني المتوسط.   

كلية التربية  2008 ط قران دكتوراه 162 خليل ابيراهيمخالد 
 /ابن رشد

مادة مناهج  لتدريسبناء برنامج   .219
 لطلبةاللغة العربية وطرائق تدريسها 

كليات التربية في ضوء صعوبات 
 تدريس المادة ودراستها

إسماعيل  إيمان
 عايز

كلية التربية  2008 ط عربي دكتوراه 111
 /ابن رشد

اللغوية الالزمة لمعلمي المهارات   .216
 اللغة العربية في المرحلة االبتدائية

كلية التربية  2008 ط عربي ماجستير 131 سماء تركي داخل
 /ابن رشد

اثر استعمال أنموذجي ثيلين وكمب   .211
في اكتساب المفاهيم التاريخية 
واالحتفاظ بها لدى طالبات معهد 

 إعداد المعلمات

احمد عبد الستار 
 عبد الواحد

كلية التربية  2008 ط تاريخ دكتوراه 133
 /ابن رشد

الطرائق واألساليب التعليمية السائدة   .218
في عصر الخالفة الراشدة المام 

 أنموذجا  علي 

 

كلية التربية  2008 ط قران دكتوراه 211 يوسف حسن محمد
 /ابن رشد

المهني لمدرسي المرحلة  العداد  .213
الثانوية في كلية التربية ابن رشد / 

جامعة جامعة بغداد وكلية التربية / 
 دراسة مقارنة–عين شمس 

ثقة علي عبد 
 الواحد

كلية التربية  2008 مناهج وطرائق دكتوراه 214
 /ابن رشد

لطلبة  بناء برنامج في مادة البالغة  .211
التربية أقسام اللغة العربية في كليات 

 في بغداد في ضوء أهداف المادة

رجاء عبد كاظم 
 حاشي

كلية التربية  2008 ط عربي دكتوراه 214
 /ابن رشد

أثر أسلوبي الخريطة وصور الكلمات   .211
في تحصيل الطلبة الدارسين  اللغة 
االنكليزية  ألغراض  خاصة  في  

كلية التربية  2008 انكليزيط  دكتوراه 213 أسماء سري محمد
 /ابن رشد
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 فهم    ما ٌيقرأ من مقاطع

اثر استعمال أنموذجي ثيلين وكمب   .212
في اكتساب المفاهيم التاريخية 
واالحتفاظ بها لدى طالبات معهد 

 إعداد المعلمات

احمد عبد الستار 
 عبد الواحد

كلية التربية  2008 ط تاريخ دكتوراه 446
 /ابن رشد

أثر استعمال أنموذجي االنتقاء   .212
اكتساب المفاهيم  وفراير في

اِلسالّمية وتنمية الّتفكير الّناقد لدى 
طالبات الّصف الّرابع العام في مادة 

 الّتربية اِلسالّمية

كلية التربية  2008 ط قران دكتوراه 998 رغد اسماعيل جواد
 /ابن رشد

اثر تراكم المعرفة الجغرافية في تنمية   .214
التفكير االبداعي واالتجاه نحو 
التخصص االبداعي عند طلبة 
قسمي الجغرافية في كليتي االداب 

 والتربية 

كلية التربية  2008 ط جغرافية دكتوراه 962 محمد جواد كاظم
 /ابن رشد

المهني لمدرسي المرحلة  العداد  .219
الثانوية في كلية التربية ابن رشد / 

جامعة جامعة بغداد وكلية التربية / 
 دراسة مقارنة –عين شمس 

ثقة علي عبد 
 الواحد

كلية التربية  2008 مناهج وطرائق دكتوراه 918
 /ابن رشد

لطلبة  االمتحانتقييم مهارات أداء   .216
 العراقيةاللغة االنكليزية في الكليات 

كلية التربية  2008 مناهج وطرائق ماجستير 616 رائد عدنان مجيد
 /ابن رشد

دراسة تقويمية لكتاب طرائق   .211
داد ـد اعـي معاهـف التدريس العامة

ات من وجهة نظر ـين والمعلمــالمعلم
 المدرسين والطلبة

كلية التربية  2008 مناهج وطرائق ماجستير 618 سعاد يحيى علي
 /ابن رشد

اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة   .268
التعليم قبل التطبيق وبعده في اقسام 

 الجميلة في بغداد نمعاهد الفنو

كلية التربية  2008 طرائق ماجستير 224 كواكب يحيى هادي
 /ابن رشد

كلية التربية  2009 ط تاريخ ماجستير 219 محمد إبراهيم عليتنمية  في الخارجية تاثر القراءا  .213
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لدى طالبات معاهد  دالتفكير الناق
 التاريخمادة  أعداد المعلمات في

 /ابن رشد

221.  The Impact of six hats 
strategy on meata 
cognitive skills and 
expressive performance of 
female students at the  
institutes of teachers 

preparetion  

التربية كلية  2009 ط انكليزي ماجستير 216 امير جابر
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مبني على األلعاب   .221
التعليمية في األداء التعبيرّي عند 

 تالميذالصف الخامس االبتدائي 

كلية التربية  2009 ط عربي ماجستير 211 منير راشد فيصل
 /ابن رشد

أثر أنموذج ثيلين في اكتساب   .222
المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها 

 المتوسطلدى طالب الصف األول 

كلية التربية  2009 ط جغرافية ماجستير 218 محمد هاشم مؤنس
 /ابن رشد

 أثر انموذجي المنحى المنظومّي لـ  .222
)جيرالش .آيلي( والعنقودي 
لـ)روبرتس( في التحصيل والتفضيل 
المعرفّي لمادة أصول تدريس المواد 

 االجتماعية

التربية كلية  2009 ط تاريخ دكتوراه 221 خضير عباس جري
 /ابن رشد

 أثر التدريس بتحريكاأَلنشطة الصفية  .224
 وصصـاأَلدب والنة في تحصيل ماد

فالخامس ــــــات الصـــطالب لدى
 يـــــاأَلدب

رباب عبد الواحد 
 كاظم

كلية التربية  2009 ط عربي ماجستير 221
 /ابن رشد

تصميم مقرر تعليمي للغة االنكليزية   .229
ألغراض خاصة للطلبة في كليات 

 التربية الرياضية العراقية 

كلية التربية  2009 ط انكليزي دكتوراه 222 بان جعفر صادق
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية التكامل التعاوني   .226
للمعلومات المجزَّأة في تحصيل مادة 
تاريخ أوربا الحديث لدى طالب 

 الرابع معاهد إعداد المعلمينالصف 

كلية التربية  2009 ط تاريخ ماجستير 222 علي عطية عذاب
 /ابن رشد
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أثُر أنموذجي دروزة وآشور في   .221
تحصيل تلميذات الخامِس االبتدائي  

 في مادِة الجغرافية

كلية التربية  2009 ط جغرافية دكتوراه 224 بشرى حسن مذكور
 /ابن رشد

إسلوبين من التعلم اثر استعمال   .228
تقان التعلم  الذاتي الرزم التعليمية وا 
في تحصيل مادة طرائق التدريس 
العامة عند طالبات معهد إعداد 

 المعلمات

كلية التربية  2009 مناهج طرائق  ماجستير 229 نصير خزعل نزال
 /ابن رشد

أثر منهج القـرائن في تحصيل مادة   .223
النحو واالحتفاظ بها وانتقال اثر 
 التعلم لـدى طلبة أقسـام اللغة العربية

كلية التربية  2009 ط عربي دكتوراه 226 حيدر زامل كاظم
 /ابن رشد

أثر استعمال المجمعات التعليمية في   .221
تحصيل طلبة أقسام علوم القرآن 

لتربية السالمية في مادة الكريم وا
 النبوية السيرة 

 وتنمية الثقة بأنفسهم

ثمينة مهدي 
 محمود

كلية التربية  2009 ط قران دكتوراه 221
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية التدريس فوق   .221
المعرفية في تحصيل طالبات الصف 

 الخامس األدبي في مادة التاريخ

كلية التربية  2009 ط تاريخ ماجستير 228 هدى فاضل حسين
 /ابن رشد

في  سكمانريجيليوث و  أنموذجياثر   .222
والنصوص  األدبتحصيل مادة 

لدى طالب وتنمية التذوق األدبي 
 الصف الرابع العام

كلية التربية  2009 ط عربي دكتوراه 223 انور تقي توفيق
 /ابن رشد

فاعلية برنامج حاسوبي في تنمية   .222
مهارات الخرائط الجغرافية لدى 

قسم الجغرافية البات الصف األول ط
 كلية التربية للبناتفي 

كلية التربية  2009 جغرافيةط  ماجستير 221 لميس عصام وديع
 /ابن رشد

أثر  أسلوب التسجيل الصوتي   .224
باستعمال الحاسوب على تحصيل 
طلبة اللغة االنكليزية  في الكليات 

كلية التربية  2009 ط انكليزي دكتوراه 221 رحيم خلف عليوي
 /ابن رشد
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 العراقية في  استيعاب القراءة

أثر دورة التعلم البنائي في اكتساب   .229
المفاهيم التاريخية لدى طالبات 

 الصف األول المتوسط

كلية التربية  2009 ط تاريخ ماجستير 222 دينا رياض فريد
 /ابن رشد

اثر إستراتيجية تعليم األقران في   .226
تصحيح الفهم الخاطئ للمفاهيم 
الجغرافية لدى طالبات الصف األول 

 المتوسط

كلية التربية  2009 ط جغرافية ماجستير 222 ازدهار أديب أكرم
 /ابن رشد

ي ـالجيين فـلوبين عـر أسـأث  .221
ا ـبه واالحتفـاظادة الجغرافية ـلمـتحصي
 األدبيالبات الصف الخامس ـط لدى

كلية التربية  2009 ط جغرافية ماجستير 224 علياء عصام صالح
 /ابن رشد

بناء أنموذج لتقويم المناهج الدراسية   .228
 لمعاهد الفنون الجميلة في العراق

كلية التربية  2009 مناهج وطرائق دكتوراه 229 سعد مطر عبود
 /ابن رشد

ستراتيجيات تعلم اللغة االنكليزية لغة   .223
المستخدمة من قبل طلبة  أجنبية

 الكلية العراقيين في الكتابة 

كلية التربية  2009 ط انكليزي ماجستير 269 ضحى علي عباس
 /ابن رشد

لدى  تقويم مهارات الخرائط الجغرافية  .241
طلبة معاهد إعداد المعلمين 

 والمعلمات

احمد علي عبد 
 السادة

كلية التربية  2009 ط جغرافية ماجستير 266
 /ابن رشد

من التعلم  نأثر استعمال إستراتيجيتي  .241
التعاوني )المجموعات الكبيرة و 
المجموعات الصغيرة( في تحصيل 
مادة علم النفس التربوي لدى طالب 

 معهد إعداد المعلمين

ناريمان حميد 
 حلوس

كلية التربية  2009 طرائق ومناهج ماجستير 991
 /ابن رشد

بناء أنموذج لتقويم مناهج العلوم في   .242
 المرحلة االبتدائية

كلية التربية  2009 طرائق دكتوراه 931 منال جواد كاظم
 /ابن رشد

تقويم أداء مطبقي أقسام العلوم   .242
التربوية والنفسية في كليات التربية 

عفاف رفعت عبد 
 الوهاب

كلية التربية  2009 مناهج وطرائق ماجستير 932
 /ابن رشد
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 الكفايات التدريسية الالزمة في ضوء

تقويم كتاب )أسس التربية( في   .244
 كليات التربية ـ جامعة بغداد

 من وجهة نظر التدريسيين والطلبة

اشواق حسين 
 لعيبي

كلية التربية  2009 مناهج وطرائق ماجستير 933
 /ابن رشد

فاعلية أنموذج مقترح لتدريس مادة   .249
النحو على وفق مدخل النظم في 

لدى  التحصيل والتفكير االستدالليّ 
 طلبة كلية التربية األساسية

قصي عبد العباس 
 حسن

كلية التربية  2009 ط عربي دكتوراه 622
 /ابن رشد

اثر أنموذج جانييه في تحصيل مادة   .246
الجغرافية واالحتفاظ بها لدى طالبات 

 الرابع األدبي 

كلية التربية  2060 ط جغرافية ماجستير 122 رنا خميس محمد
 /ابن رشد

أثر برنامج تعليمي مبني على وفق   .241
نظرية النظم في تنمية المهارات 
النقدية عند طالب الصف الخامس 

 األدبي

كلية التربية  2060 ط عربي ماجستير 226 جسامجاسم محمد 
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية المراحل الخمس في   .248
األداء التعبيري والتفكير أالبتكاري 
 عند طالبات الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2060 ط عربي ماجستير 221 بيمان جالل احمد
 /ابن رشد

أثـر إستراتيجية تنال القمـر في تنميـة   .243
مهارات القراءة الجهريَّة عند تالميذ 

 الصف الخامس االبتدائيّ 

كلية التربية  2060 ط عربي ماجستير 228 احمد جاسب يوسف
 /ابن رشد

أثر طريقة تحقيق الذات في األداء   .291
التعبيرّي عند طالبات الصف 

 الخامس األدبيّ 

بيداء عبد الرضا 
 عيدان

كلية التربية  2060 ط عربي ماجستير 241
 /ابن رشد

تراتيجيتي الذكاءات المتعددة ــأثر إس  .291
ت في تحصيل مادة ــوالقبعات الس

القياس والتقويم لدى طالبات معهد 
 إعداد المعلمات

كلية التربية  2060 مناهج وطرائق ماجستير 242 انتظار جواد كاظم
 /ابن رشد

اثر التغذية الراجعة التصحيحية   .292
والتفسيرية في تحصيل مادة التاريخ 
واالحتفاظ به لدى طالب الثاني 

كلية التربية  2060 ط تاريخ ماجستير 242 ذكرى فاضل محل
 /ابن رشد
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 المتوسط
عقود التعلم في  إستراتيجيةأثر   .292

تحصيل طالبات الصف الثاني 
متوسط في مادة التاريخ العربي ال

 السالمي

كلية التربية  2060 ط تاريخ ماجستير 244 عبير طه علي
 /ابن رشد

اثر خطة كيلر في اكتساب المفاهيم   .294
الجغرافية لدى طالبات معهد إعداد 

 المعلمات

كلية التربية  2060 ط جغرافية ماجستير 249 عبد اهلل رعد
 /ابن رشد

تقويم منهاج اللغة العربية للصف   .299
 وفق مدخل النظماالول ابتدائي على 

كلية التربية  2060 ط عربي ماجستير 246 إزهار حسين إبراهيم
 /ابن رشد

تقييم إدراك مدرسي اللغة االنكليزية   .296
العراقيين للتعليم التأملي وأثره على 

 أداء الدارسين

كلية التربية  2060 ط انكليزي ماجستير 248 قاسم حمادي داوود
 /ابن رشد

اكتساب أثر أنموذج دانيال في   .291
المفاهيم الجغرافية لدى تلميذات 

 الصف الخامس االبتدائي

مرتضى حميد 
 شالكه

كلية التربية  2060 ط جغرافية ماجستير 291
 /ابن رشد

بين التفكير الناقد واألداء في  العالقة  .298
 الكليةلدى طلبة  المقالةكتابة 
 أجنبيه لغة اللغةاالنكليزيةدارسي 

إيفاد عبد الجبار 
 غضبان

كلية التربية  2060 ط انكليزي ماجستير 292
 /ابن رشد

أثـر إستراتيجية دائرة األسئلة فـي   .293
الفهـم واألداء  –سـرعـة القراءة 

التعبيــري عند طالبات الصف األول 
 المتوسط

كلية التربية  2060 ط عربي ماجستير 294 أميرة بناي مناتي
 /ابن رشد

اثر استعمال األسئلة المتشعبة   .261
في تنمية التفكير الناقد لدى  والسابرة

طالبات الصف  الثالث المتوسط في 
مادة تاريخ الوطن العربي الحديث 

 والمعاصر

قاسم إسماعيل 
 مهدي

كلية التربية  2060 ط تاريخ ماجستير 296
 /ابن رشد
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وبوسنر في  رأثر أنموذجي درايف  .261
تصحيح المفاهيم التاريخية 
المخطوءة لدى طالب الصف الثالث 

 معاهد إعداد المعلمين

محمود حمزة عبد 
 الكاظم

كلية التربية  2060 ط تاريخ دكتوراه 291
 /ابن رشد

دراسة تقويمية للكتب التربوية في   .262
أقسام العلوم التربوية والنفسية في 
كليات التربية في ضوء معايير 

 الجودة الشاملة 

يوسف يعقوب 
 شحاذة

كلية التربية  2060 مناهج وطرائق ماجستير 298
 /ابن رشد

القصص المصورة  استخدامأثر   .262
 اكتسابوالعروض التقديميةفي 

في مادة  النسانمفاهيم حقوق 
التربيـةالوطنية للصف السادس 

 االبتدائي

كلية التربية  2060 مناهج وطرائق ماجستير 293 علي حطاب كاظم
 /ابن رشد

اثر التدريس بانموذجي كلوزماير   .264
ورايجلوث في اكتساب المفاهيم 
الجغرافية لدى طالبات الصف الثاني 

 في معاهد إعداد المعلمات

الحارث عبد شاكر 
 مرزوق

كلية التربية  2060 ط جغرافية دكتوراه 261
 /ابن رشد

اثر أنموذجين من نماذج دورة التعلم   .269
في اكتساب المفاهيم والمهارات 
الجغرافية لدى طالبات معاهد إعداد 

 المعلمات

كلية التربية  2060 ط جغرافية دكتوراه 261 ياس خضر احمد
 /ابن رشد

اثر أنموذجي مكارثي ورايجلوث في   .266
اكتساب المفاهيم العلمية واالتجاه 
نحو مادة العلوم لدى طالب الصف 

 األول المتوسط 

كلية التربية  2060 مناهج وطرائق دكتوراه 262 إزهار قاسم محمد
 /ابن رشد

التواصل الشفهي  إستراتيجياتتقييم   .261
لدى مدرسي اللغة االنكليزية 

المدارس في العراقيين وطلبتهم 
 المتوسطة

كلية التربية  2060 ط انكليزي ماجستير 262 ضياء مزهر خريبط
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي مقترح في   .268
تحصيل مادة الجغرافية وتنمية 

هديل عبد الوهاب 
 عبد الرزاق

كلية التربية  2060 ط جغرافية دكتوراه 264
 /ابن رشد
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مهارات التفكير االستداللي لدى 
 طالبات الصف األول المتوسط 

تقويم منهاج اللغة العربية للصف   .263
األول ابتدائي على وفق مدخل  

 النظم 

كلية التربية  2060 ط عربي دكتوراه 231 أزهار حسين إبراهيم
 /ابن رشد

أثر أنموذجي كمب ورايجـلوث في   .211
اكتســـاب مفاهيم علم النفس التربوي  

نحو المادة لدى طالبات واالتجاه 
 كلية التربية للبنات

كلية التربية  2060 مناهج وطرائق دكتوراه 231 علي جراد يوسف
 /ابن رشد

 المفاهيم من التمكن مستوى تقويم  .211
إعداد  معاهد طلبة لدى الجغرافية

 المعلمين والمعلمات

احمد هاشم عبد 
 الكاظم

كلية التربية  2060 ط جغرافية ماجستير 291
 رشد /ابن

اثر أنموذج جانييه في تحصيل مادة   .212
الجغرافية واالحتفاظ بها لدى طالبات 

 الصف الرابع األدبي 

كلية التربية  2060 ط جغرافية ماجستير 443 رنا خميس محمد
 /ابن رشد

أنموذجي سكمان والندا في  أثر  .212
المفاهيم الجغرافية  اكتساب 

واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف 
 إعداد المعلماتالثالث معهد 

كلية التربية  2060 ط جغرافية دكتوراه 912 علي موحان عبود
 /ابن رشد

214.  EVALUATE  QUESTIONS  
HISTORY  BOOKS  OF 
PRIMARY  STAGE  IN  THE  
LIGHT  OF  THE OBJECTIVES 

OF THE SUBJECTS 

كلية التربية  2060 ط تاريخ ماجستير 924 علي صالح محمد
 /ابن رشد

فاعلية أنموذج على وفق النظرّية   .219
البنائّية في تنمية المهارات األدبّية 
 لدى طالبات الصف الخامس األدبيّ 

كلية التربية  2060 ط عربي دكتوراه 618 تماضر حميد مهدي
 /ابن رشد

 في التعليمية الرسوم استعمال أثر  .216
 واستبقائها العلوم مفاهيم اكتساب

 االبتدائي الرابع تالميذالصف عند

 مناهج وطرائق ماجستير 226 محمد احمد محمد
 التدريس

كلية التربية  2066
 /ابن رشد
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211.  UNIVERSITY OF 

BAGHDAD 

 

Anfal Taha 
Yaseen 

921 METHO
DS  of 

Teachi

ng 

English 

MASTER 2111 The 

Relations

hip 

between 

EFL 

College 

Students' 

Listening 

Strategies 

and 

Compreh

ension 

أثر إستراتيجيتي جيكسو والخرائط   .218
في تحصيل مادة علم  المفاهيمية

نفس الطفل لدى طالبات معهد إعداد 
 المعلمات

كلية التربية  2066 مناهج وطرائق ماجستير 284 هدى غانم بوالد
 /ابن رشد

تبادل األدوار  تأثر تعليم  إستراتيجيا  .213
في المحادثة على األداء الصفي 
الشفهي لطلبة الجامعة دارسي اللغة 

 النكليزية لغة  أجنبية

كلية التربية  2066 ط انكليزي ماجستير 236 حسن كاظم حسن
 /ابن رشد

أثر أنموذج كارين في اكتساب   .281
المفاهيم النحوية والتفكير التباعدّي 

 العداديّ عند طالب الصف الرابع 

كلية التربية  2066 ط عربي دكتوراه 231 سماء تركي داخل
 /ابن رشد

أثر عدٍد ِمْن االستراتيجيات في تنمية   .281
مهارات القراءة الصامتة عنَد تالميِذ 

 الصِف الخامِس االبتدائيّ 

عالء عبد الحسين 
 شبيب

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 238
 /ابن رشد

ّيِة فورست )الصور أثـُر استراتيج  .282
بألِف كلمٍة ( في األداِء التَّعبيرّي عنَد 
طالِب                     الصِف  

 الثاني المتوسطِ 

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 233 علي عبد داخل
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تدريسي مقترح لمادة   .282
طرائق التدريس العامة لطلبة معاهد 

والمعلمات في ضوء إعداد المعلمين 
 حاجاتهم

كلية التربية  2066 طرائق دكتوراه 211 عباس لفته حسن
 /ابن رشد

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 212 نغم شاكر جبارأثر طريقة إعادة الوصف في   .284
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التعبيرّي  االستيعاب القرائي واألداء
عند تلميذات الصف الخامس 

 االبتدائيّ 

 /ابن رشد

 -هيلداتابا وميرلأثر انموذجي   .289
تينسون في إكتساب المفاهيم 

التفكير العلمي لدى  الجغرافية وتنمية
 طالبات معاهد أعداد المعلمات

كلية التربية  2066 ط جغرافية دكتوراه 212 هيفاء عبد بدن
 /ابن رشد

أثر أنموذجي فراير وكلوزماير في   .286
اكتساب المفاهيم التاريخية واالتجاه 

طالبات معاهد إعداد نحو المادة لدى 
 المعلمات

وفاء محسن 
 مشحوت

كلية التربية  2066 ط جغرفية دكتوراه 214
 /ابن رشد

ثر اسلوب قبعات التفكير الست في أ  .281
داء طلبة الكلية دارسي اللغة إ

االنكليزية لغة اجنبية في كتابة 
 االنشاء

خنساء حسن 
 حسين

كلية التربية  2066 ط انكليزي ماجستير 219
 رشد/ابن 

 اللَُّغةِ  أِلَْقَسامِ  الد َراِسيَّةِ  الَمَناِهجِ َتْقِوْيُم   .288
 الَجاِمَعاتِ  ِفيْ  التَّْرِبَيةِ  ِبُكل يَّاتِ  الَعَرِبيَّةِ 
 ِفْيَضْوِء َمَعاِيْيرِالَجْوَدِةالشَّاِمَلةِ  الِعَراِقي ةِ 

كلية التربية  2066 ط عربي دكتوراه 216 رائد رسم يونس
 /ابن رشد

 -أنموذجي برجز وسيريسأثر   .283
لوينثال في تحصيل طلبة كلية 
التربية األساسّية في مادة النحو 

 واتجاهاتهم نحوها

كلية التربية  2066 ط عربي دكتوراه 211 سعد سوادي تعبان
 /ابن رشد

أثُر استراتيجّية  تسلق الهضبة في   .231
تحصيِل قواعِد اللغِة العربيِة عنَد 

 العلمي  طالِب الصِف الرابِع 

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 218 علي حطاب مشتت
 /ابن رشد

تـــقويم محتوى كتاب تــــأريخ   .231
الحضـــارات القديمة للصف األول 

 في ضوء  المتوسط
 أهداف المــــــادة

كلية التربية  2066 ط تاريخ ماجستير 213 احمد نعمة رسن
 /ابن رشد

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 211 عهود سامي هاشم( في SWOMإستراتيجية سوم)أثر   .232
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تحصيل مادة األدب والنصوص لدى 
 طالبات الصف الخامس األدبي 

 /ابن رشد

232.  The Effect of Strategy 
Behind Knowledge in 
getting grammar 
understanding and 
literature Tasting and 
Processing of Information 
in Arabic Language 
Department Student in 

Education 

 Colleges 

محمد عبد الوهاب 
 عبد الجبار

كلية التربية  2066 ط انكليزي دكتوراه 212
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية تعليم األقران في   .234
تحصيـل مادة طرائق التدريس العامة 
عند طالبات معهد إعداد المعلمات 

 واتجاهاتهن نحو المادة

كلية التربية  2066 مناهج وطرائق ماجستير 219 نجلة حسين عجيل
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة   .239
والكتاب المدرسي في ضوء  المنهج

كلية التربية / ابن  معايير الجودة في
 رشد

كلية التربية  2066 مناهج وطرائق دكتوراه 211 إزهار علوان كشاش
 /ابن رشد

( في  Vأثر إستراتيجية الشكل )   .236
تحصيل مادة الجغرافية الطبيعية 
واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف 

 الخامس األدبي

كلية التربية  2066 ط جغرافية ماجستير 218 زينب عبد بدن
 /ابن رشد

اثر أنموذج مكارثي في اكتساب   .231
المفاهيمالتاريخية لدى طالبات 

 الصفالثاني المتوسط

كلية التربية  2066 ط تاريخ ماجستير 224 رشيدميساء رزاق 
 /ابن رشد

238.  EFL Learning and Teaching 
Styles Preferences at the 
Iraqi Colleges of Education 

/Departments of English 

كلية التربية  2066 ط انكليزي ماجستير 229 هبه مزعل خلف
 /ابن رشد

أثر استعمال األسئلة الشفوية وفقا    .233
لتصنيف سميث في اكتساب 

كلية التربية  2066 ط جغرافية ماجستير 221 إيمان نعمة جاسم
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المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف 
الرابع األدبي وتنمية تفكيرهم 

 البداعي

 /ابن رشد

أثر طريقة إعادة الوصف في   .211
التعبيرّي  االستيعاب القرائي واألداء

عند تلميذات الصف الخامس 
 االبتدائيّ 

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 228 نغم شاكر جبار
 /ابن رشد

أثر توظيف المُعجم العربّيفي اكتساب   .211
المفاهيم البالغّية لدى طالب الصف 

 الخامس األدبّي 

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 221 عالء كريم نعيم
 /ابن رشد

َأثر توظيف "معجم إعراب أَلفاظ   .212
القرآن الكريم" في تحصيل طالب 
الصف الرابع العلمي في مادة قواعد 

 اللغة العربية واتجاههم نحوها 

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 241 رائد حميد هادي
 /ابن رشد

اثر إستراتيجية التعلم المستند إلى   .212
المشكلة في تنمية مهارات التفكير 
التاريخي لدى طالب المرحلة 

 العدادية

سلوان عبد احمد 
 التميمي

كلية التربية  2066 ط تاريخ ماجستير 244
 /ابن رشد

 تصحيح في وودز أنموذج أثر  .214
 الفهم ذات الجغرافية المفاهيم
الصف األول  طالب لدى الخاطئ
  المتوسط

كلية التربية  2066 ط جغرافية ماجستير 249 ماهر لطيف حسين
 /ابن رشد

أثر أستخدام الخرائط الزمنية في   .219
التحصيل واألستبقاء عند طالب 
الصف الثاني المتوسط في مادة 

 التاريخ 

سرمد اسد خان 
 محسن

ط علوم  ماجستير 241
 اجتماعية

 جامعة كربالء 2066

اثر إستراتيجية تدريس وفق نظرية   .216
الذكاءات المتعددة في تحصيل طالب 

مادة التربية الرابع العدادي في 
 السالمية

هالة فاروق عبد 
 الحافظ

المعهد العربي  2066 ط اسالمية دكتوراه 291
 العالي
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أثر برنامج  الكورت لتوسيع الدراك   .211
طالبات الصف الرابع  في تحصيل

 األدبي بمادة التاريخ

عفراء نعيمة 
 غضيب

كلية التربية  2066 ط تاريخ ماجستير 281
 /ابن رشد

الجغرافية للمرحلة تقويم كتب   .218
 العدادية في ضوء معيار الجودة

كلية التربية  2066 ط جغرافية ماجستير 288 علي يوسف عيسى
 /ابن رشد

أثـُر إستراتيجية فورست )الصور   .213
في األداِء التَّعبيرّي     بألِف كلمٍة ( 

طالِب                     عنَد 
 الصِف  الثاني المتوسطِ 

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 238 علي عبد داخل
 /ابن رشد

211.  EFL Learning and Teaching 
Styles Preferences at the 
Iraqi Colleges of Education 

/Departments of English 

كلية التربية  2066 ط انكليزي ماجستير 416 هبة مزعل خلف
 /ابن رشد

أثر استعمال القصة القصيرة في   .211
لدى طالبات الصف  األداء التعبيري
 الثاني المتوسط

الجامعة  2066 ط عربي ماجستير 441 سوسن هاشم هاتو
 المستنصرية

أثـر أسلوب فيرنالد في حفظ   .212
النصوص األدبية واستبقائها عند 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائّي 

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 491 فالح حسن فرحان
 /ابن رشد

استراتيجيات الجدول الذاتي أثر دمج   .212
والتَّفكير بصوٍت عاٍل والتلخيص في 
الفهم القرائّي واألداء التَّعبيرّي عند 

 طالب الصف الرابع األدبيّ 

كلية التربية  2066 ط عربي ماجستير 912 ياسر عباس علي
 /ابن رشد

أثر استعمال األسئلة الشفوية وفقا    .214
لتصنيف سميث في اكتساب 
المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف 
الرابع األدبي وتنمية تفكيرهم 

 البداعي 

كلية التربية  2066 ط جغرافية ماجستير 921 ايمان نعمة جاسم
 /ابن رشد

أثـُر إستراتيجية التـدريـس التـبادلي   .219
في تحصيِل مادة الجغرافية لدى 
طالباِت الصِف الثالث في معاهِد 

كلية التربية  2066 ط جغرافية ماجستير 922 أسامة جاسم محمد
 /ابن رشد
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 إعداد المعلمات

أثر إستراتيجية تعليم األقران في   .216
تحصيـل مادة طرائق التدريس العامة 

معهد إعداد المعلمات عند طالبات 
 واتجاهاتهن نحو المادة

كلية التربية  2066 مناهج وطرائق ماجستير 991 نجلة حسين عجيل
 /ابن رشد

( في  Vأثر إستراتيجية الشكل )   .211
تحصيل مادة الجغرافية الطبيعية 
واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف 

 الخامس األدبي

زينب عبد بدن 
 البيضاني

كلية التربية  2066 جغرافيةط  ماجستير 912
 /ابن رشد

أثر توظيف برنامج الكورت في   .218
اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية 
المهارات النقديَّة عند طالبات معاهد 

 إعداد المعلمات

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 223 عمار جبار عيسى
 /ابن رشد

 –زاوج  –أثر إستراتيجية ) فكر   .213
شارك ( في تحصيل مادة التاريخ 
واالحتفاظ بها لطالب الصف الرابع 

 األدبي 

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 241 غازي كريم شرموط
 /ابن رشد

 في اثر التعليم المتمازج والحوسبة  .221
اكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ 
بها لدى طالب الصف الثاني 

 المتوسط

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 242 محمد ابراهيم علي
 /ابن رشد

221.  The influence of mind map 
to get 

the Arabic language basis 
in   students of literature 

fifth class 

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 242 افراح لطيف حامد
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي دورة التعلم   .222
 يوالمنظمات المتقدمة فالخماسية 

تحصيل مادة التاريخ العربي 
السالمي وتنمية التفكير الناقد لدى 

 طالب الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ك تاريخ دكتوراه 292 فالح حسن كاظم
 /ابن رشد

( SQ3Rاثر إستراتيجيتي روبنسون)  .222
والتساؤل الذاتي في تنمية 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 294 ضياء عزيز محمد
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نتاج  االسئلة االستيعاب القرائي وا 
الذاتية عند طالبات الصف الثاني 

 المتوسط

 /ابن رشد

تقويم تدريس قواعد اللغة العربية في   .224
فضائية العراق التربوية من وجهة 

 نظر المدرسين والطلبة

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 299 ليلى كاظم سبهان
 رشد/ابن 

استراتيجية التساؤل الذاتي في اثر   .229
تحصيل مادة الجغرافية لدى طالبات 
 الصف الثالث معهد إعداد المعلمات

صفاء عبد الخلق 
 حسين

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 296
 /ابن رشد

شارك( –زاوج -أثر استراتيجية )فكر   .226
في تحصيل مادة الجغرافية واالحتفاظ 

لدى طالب الصف الثاني  بها
 المتوسط 

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 291 قيس محمد سكران
 /ابن رشد

أثر التدريس بالمدخل المنظومي في   .221
اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية 
مهارات التفكير المنظومي عند طالب 

 الصف األول المتوسط

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 298 محمد هاسم مؤنس
 /ابن رشد

اثر إستراتيجية جونسون وجونسون   .228
في تحصيل مادة الجغرافية واالحتفاظ 
بها لدى طالب الصف الخامس 

 األدبي

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 293 محمد راشد محمد
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي التعلم التوليدي   .223
والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة 
الجغرافية و التفكير التأملي عند 

 طالب الصف الخامس األدبي

ياسر عبد الواحد 
 حميد

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 261
 /ابن رشد

أثر استراتيجية المجموعات الثرثارة   .221
في تحصيل مادة الجغرافية لدى 
طالب الصف الرابع األدبي وتنمية 

ياسر صاحب عبد 
 مرزوق

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 261
 /ابن رشد
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 تفكيرهم البداعي

أثر أنموذج ويتلي في اكتساب   .221
المفاهيم النحوية عند طالبات الصف 

 األول المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 262 اثير رعد فخري
 /ابن رشد

أثـر طـريـقـة الـمـناقشة فـي تحـصـيل   .222
مـادة الدراسات األدبية عند طلبة 

ثانوي وتنمية ال        الصف األول 
 ثقتهم بأنفسهم

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 262 انتصار كاظم جواد
 /ابن رشد

أثـُر طريقة العصف الكتابي في   .222
األداِء التَّعبيرّي عنَد طالِب الصِف  

 العلميالرابع 

كلية  2062 ط عربي ماجستير 264 احمد مهدي لفته
التربية/ابن 

 رشد

 -زاوج  -أثر إستراتيجية ) فكر   .224
شارك ( في تحصيل مادة قواعد 
اللغة العربّية عند طالبات الصف 

 الثالث معاهد إعداد المعلمات

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 269 مناضل احمد جعفر
 /ابن رشد

أنموذج وودز في اكتساب أثر   .229
مفاهيم قواعد اللغة العربية عند 

 طالبات الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 266 سجى جواد كاظم
 /ابن رشد

إستراتيجية أثر   .226
)افحص،اسأل،أقرأ،تأمل،سّمع،راجع( 
فـي تنـميـة مهـارات القـراءة الجهـريـة 
 عنـد تـالميـذ الصـف الخـامـس

 االبتدائـي

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 261 عمر صباح مجيد
 /ابن رشد

 –أثر أنموذجي االنتقاء وميرل   .221
تينسون في اكتساب المفاهيم 
التاريخية وتنمية التفكير 
االستدالليعند طالب معهد إعداد 

 المعلمين .

عبد الرزاق سرحان 
 حسين

263 

 

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه
 /ابن رشد
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اثر أنموذج آشور في اكتساب   .228
المفاهيم التاريخية لدى تالميذ 

 الصف الخامس االبتدائي

محمد خضر 
 صكبان

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 211
 /ابن رشد

اثر إستراتيجية التدريس التبادلي في   .223
التحصيل وتنمية مهارات التفكير ما 
وراء المعرفة لدى طالبات الصف 

 األدبي لمادة علم االجتماع الرابع

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 211 ضحى محمد جبر
 /ابن رشد

أثر أنموذج ثيلين في تحصيل مادة   .241
العلوم واستبقــائه لـــدى تالميـــذ  

 الصف الخامس االبتدائي

نسرين عبد اهلل 
 حبيب

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 214
 /ابن رشد

بناء قائمة فحص تقويم معياري   .241
لبرنامج"فرص العراق" لتدريس اللغة 

 االنكليزية

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 219 محمد رضا عباس
 /ابن رشد

أثر أنموذج وليام جوردن في األداء   .242
التعبيري ومهارات ما بعد المعرفية 
 عند طالبات معاهد إعداد المعلمات

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 216 هدى محمد سلمان
 /ابن رشد

مقترح على وفق  برنامجفاعلية   .242
التدريس المصغر في إكساب طلبة 
أقسام اللغة العربية في كليات التربية 
المهارات التدريسيةواتجاههم نحو 

 المهنة

منصور جاسم 
 محمد

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 211
 /ابن رشد

شكل البيت الدائري أثر إستراتيجية   .244
في تحصيل قواعد اللغة العربية عند 

 طالبات الصف الرابع العلمي

اولفت عصام 
 تومان

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 218
 /ابن رشد

إعداد مدّرسي اللغة العربية في   .249
كليات التربية في العراق، ومصر، 

 واألردن ـــ دراسة تقويمية مقارنة ــ

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 281 منير راشد فيصل
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 281ياسر صاحب عبد أثر استراتيجية المجموعات الثرثارة   .246
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في تحصيل مادة الجغرافية لدى 
طالب الصف الرابع األدبي وتنمية 

 تفكيرهم البداعي 

 /ابن رشد مرزوك

أثر إستراتيجية رسم األشكال   .241
التوضيحية في االستيعاب القرائي 
 لدى طالب الصف 
 الثاني المتوسط في مادة المطالعة 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 282 أخالص زويد عذاب
 /ابن رشد

فاعلية استعمال األنشطة الصفية      .248
في اكتساب  المفاهيم الجغرافية 
واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف 

 األول المتوسط

ط علوم  ماجستير 289 أزهار محمد علي
 اجتماعية

 جامعة كربالء 2062

أثر استعمال إستراتيجيتين قبليتين   .243
للتدريس في تحصيل مادة التاريخ 
والتفكير االستداللي لدى طالبات 

 الصف الخامس األدبي  

انتصار صاحب 
 مذكور

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 286
 /ابن رشد

اثر أنموذج  كارين في اكتساب   .291
المفاهيم التاريخية لدى طالب الصف 

واتجاههم نحو    األول المتوسط
 المادة

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 283 امجد محمد مرزوك
 /ابن رشد

اثر تدريس إستراتيجيات التواصل في   .291
األداء الشفهي لطلبة اللغة االنكليزية 

 على مستوى الكلية

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 231 محسن علي شريب
 /ابن رشد

د مدرسي التاريخ إعداتطوير برنامج   .292
في كليات   التربية في الجامعات 

في ضوء                                        العراقية 
 معايير الجودة الشاملة

صادق عبيس 
 منكور

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 231
 /ابن رشد

اثر أنموذج دروزه في اكتساب   .292
المفاهيم التاريخية واالحتفاظ بها 

 طالبات الصف األول المتوسط لدى

ياسمين مهدي 
 شهيد

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 232
 /ابن رشد

 جامعة كربالء 2062ط علوم  ماجستير 232شيماء داخل عبد التدريس  إستراتيجيةأثر استعمال   .294
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التبادلي في تحصيل طالبات الصف 
لحضارة خ االرابع األدبي في مادةتاري
 العربية السالمية     

 اجتماعية علي

إدراك المنهاج الخفي وتطبيقه لدى   .299
تدريسيي الجامعة العراقيين  وأثره 
 في أداء طلبتهم في اللغة االنجليزية

غزوان عدنان 
 محمد

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 239
 /ابن رشد

296.  The Effect of Using English 
Culture Awareness 
Strategies on Iraqi EFL 
University Students’ 
Reading and Writing 

Performance 

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 236 رغد خلف عالوي
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي باستعمال نظم   .291
المعلومات الجغرافية في تنمية بعض 
المهارات الجغرافية عند طلبة كلية 

 األساسيةالتربية 

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 231 نعمان رشيدوجدان 
 /ابن رشد

اثر أنموذجي بوسنر وكولب في   .298
اكتساب المفاهيم العلمية واالتجاه 
نحو مادة األحياء عند طالب األول 

 المتوسط

عفاف رفعت عبد 
 الوهاب

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 233
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي على وفق   .293
أبعاد التعلم / التفكير في  أنموذج

تحصيل مادة الطقس والمناخ وتنمية 
التفكير البداعي لدى طلبة أقسام 

 الجغرافية في كليات التربية 

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 411 محمد كاظم منتوب
 /ابن رشد

تصميم منهج تواصـلي باللغة   .261
األنكليزية ألغراض خاصة لطلبة 
الكلية العراقيين في أقسام 

 ةالعلومالتربويـــة و النفسيــــ

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 411 علي عارف الزبيدي
 /ابن رشد

 مقترحة تعليمية وحدات فاعلية  .261
 في المعرفية الخرائط باستعمال
 لدى التربية مبادئ مادة تحصيل

هالة عبد االمير 
 مكلف

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 412
 /ابن رشد
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 المعلمات اعداد معهد طالبات
262.           The Relationship 

between Iraqi EFL 
Students'      

      Awareness of the 
Factors  Affecting Reader-

Writer          
          Interaction and their 
Reading Comprehension     

          

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 412 حسين عالوي خليل
 /ابن رشد

( Vأثر إستراتيجية خريطة الشكل )  .262
يل مادة قواعد اللغة العربية في تحص

طالب                    عند 
 الصف الرابع األدبي

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 414 رهيفعلي قاسم 
 /ابن رشد

مدى إتقان طلبة الصف الخامس   .264
العدادي لمهارات القراءة الجهرية 

 ومهارات القراءة الناقدة

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 419 زهير مهدي نجم
 /ابن رشد

أثـر طـريـقـة الـمـناقشة فـي تحـصـيل   .269
األدبية عند طلبة سات مـادة الدرا

ثانوي وتنمية ثقتهم ال  الصف األول
 بأنفسهم.

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 411 انتصار كاظم جواد
 /ابن رشد

أثر تعليم إستراتيجيات التدريس في   .266
 أداء مطبقي اللغة االنجليزية

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 418 حيدر كاظم خضير
 /ابن رشد

أنموذجي ريجليوث ورثكوف في اثر   .261
فاهيم التاريخية والتفكير تنمية الم
لدى طلبة كلية التربية الناقد 
 األساسية

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 413 أسمهان عنبر الزم
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي باستعمال نظم   .268
الجغرافية في تنمية بعض  المعلومات

المهارات الجغرافية عند طلبة كلية 
 األساسيةالتربية 

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 411 وجدان نعمان رشيد
 /ابن رشد

 –زاوج  –أثر إستراتيجية ) فكر   .263
شارك ( في تحصيل مادة التاريخ 
واالحتفاظ بها لطالب الصف الرابع 

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 412 غازي كريم شرموط
 /ابن رشد
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 األدبي 

أثر إستراتيجيتي التعلم التوليدي   .211
والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة 
الجغرافية و التفكير التأملي عند 

 طالب الصف الخامس األدبي

ياسر عبد الواحد 
 حميد

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوره 419
 /ابن رشد

اثر أنموذج  كارين في اكتساب   .211
المفاهيم التاريخية لدى طالب الصف 
األول المتوسط  واتجاهاتهم نحو 

 المادة 

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 429 امجد محمد مرزوق
 /ابن رشد

اثر أنموذج آشور في اكتساب   .212
المفاهيم التاريخية لدى تالميذ 

 الصف الخامس االبتدائي

محمد خضر 
 صكبان

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 436
 /ابن رشد

اثر الخريطة الذهنية في تحصيل   .212
قواعد اللغة العربية عند طالبات 

 الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 911 افراح لطيف حميد
 /ابن رشد

تقويم تدريس قواعد اللغة العربية في   .214
من وجهة فضائية العراق التربوية 

 نظر المدرسين والطلبة

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 913 ليلى كاظم سبهان
 /ابن رشد

أثر التدريس بالمدخل المنظومي في   .219
اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية 
مهارات التفكير المنظومي عند طالب 

 الصف األول المتوسط

التربية  كلية 2062 ط جغرافية دكتوراه 922 محمد هاشم مؤنس
 /ابن رشد

اثر استراتيجية جونسون وجونسون   .216
في تحصيل مادة الجغرافية واالحتفاظ 
بها لدى طالب الصف الخامس 

 االدبي 

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 928 محمد راشد محمد
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح قائم على   .211
االستراتيجيات المعرفية وما وراء 

مادة طرائق  تحصيل ة فييالمعرف
 اتار ــــاكتساب المهو التدريس 

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 923 منال محمد ابراهيم
 /ابن رشد
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عند  الدراسية والتفكير التباعدي
 بن رشد اطلبة كلية التربية /

إعداد مدّرسي اللغة العربية في   .218
كليات التربية في العراق، ومصر، 

 تقويمية مقارنة ــ ـــ دراسة واألردن

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 921 منير راشد فيصل
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية الجدول الذاتي   .213
وأنموذج التعلم البنائي في التحصيل 
وتنمية الميل نحو مهنة التدريس 
 عند طالبات معاهد إعداد المعلمات

التربية  كلية 2062 مناهج وطرائق ماجستير 948 شيرين علي رحيم
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية شكل البيت الدائري   .281
في تحصيل قواعد اللغة العربية عند 

 طالبات الصف الرابع العلمي

اولفت عصام 
 تومان

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 994
 /ابن رشد

أثر التعليم التوليدي في تحصيل   .281
تلميذات الصف الخامس البتدائي 

 وتفكيرّهن البداعي

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 961 اصيل فائق حسن
 /ابن رشد

اثر أنموذجي ريجليوث ورثكوف في   .282
فاهيم التاريخية والتفكير تنمية الم

 لدى الناقد 
 طلبة كلية التربية األساسية

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 961 اسمهان عنبر الزم
 /ابن رشد

تقييم االساليب المطبقة من قبل   .282
مدرسي اللغة االنكليزية في المرحلة 

 االستكشافالمتوسطة في التعلم 

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 911 نور فوزي محمد
 /ابن رشد

الكفايات التعليمية الالزمة عند   .284
معلمي مادة العلوم من وجهة نظر 

 المعلمين والمشرفين التربويين.

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 981 محمد كاظماسراء 
 /ابن رشد

بناء أنموذج لتقويم األداء المهنّي   .289
لمعلمي المرحلة االبتدائية في ضوء 

 معايير الجودة الشاملة

اسماعيل حسن 
 عبد اهلل

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 984
 /ابن رشد
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المواد بناء أنموذج لتقويم كتب   .286
النفسّية في أقسام العلوم التربوّية 

التربية في ضوء  والنفسّية لكليات
 معايير الجودة

ناصر خضير 
 سكران

كلية التربية  2062 طرائق دكتوراه 983
 /ابن رشد

تقويم كتاب مبادئ الفلسفة وعلم   .281
النفسللصف الخامس األدبي في 

 ضوء معايير  الجودة الشاملة

كلية التربية  2062 طرائق ومناهج ماجستير 611 رند طالب حسن
 /ابن رشد

( Vأثر إستراتيجية خريطة الشكل )  .288
مادة قواعد اللغة        في تحصيل  

العربية عند طالب                   
 الصف الرابع األدبي

كلية التربية  2062 مناهج ماجستير 612 علي قاسم رهيف
 /ابن رشد

صعوبات تدريس مادة القياس   .283
والتقويم في معاهد إعداد المعلمين 
والمعلمات في محافظة بغداد من 

 وجهة نظر المدرسين والطلبة

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 614 زهراء سعيد جواد
 /ابن رشد

المناهج التربوية  لتقويم أنموذجبناء   .231
في كليـــات التربية األساسية في 

 إقليم كردستان العراق

حسن عبد اهلل 
 محمد

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 628
 /ابن رشد

فاعلية برنامج  مقترح  وفق   .231
استراتيجية القبعات الست في 
تحصيل مادة التاريخ وتنمية  التفكير 
الناقد عند طالبات الصف الرابع 

 األدبي 

سميرة محمود 
 حسين

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 621
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح على وفق   .232
التدريس المصغر في إكساب طلبة 
أقسام اللغة العربية في كليات التربية 
المهارات التدريسية واتجاههم نحو 

 المهنة

منصور جاسم 
 محمد

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 621
 /ابن رشد

مقترح على وفق  برنامجفاعلية   .232
لمادة التربية العملية النظم  نحىم

كلية التربية  2062 طرائق ومناهج دكتوراه 623 صدام محمد حميد
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في إكساب الطلبة/المدرسين بعض 
وتنمية اتجاهاتهم  مهارات التدريس

 نحو المهنة

 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح على وفق   .234
نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية 
مهارات القراءة الناقدة والكتابة 

طالبات الصف الرابع  ىدل البداعية
 دبياأل

رباب عبد الواحد 
 كاظم

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 641
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح قائم على   .239
االستراتيجيات المعرفية وما وراء 

مادة طرائق  تحصيل ة فييالمعرف
 اتار ــــاكتساب المهو التدريس 

الدراسية والتفكير التباعديعند طلبة 
 بن رشد اكلية التربية /

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 641 منال محمد ابراهيم
 /ابن رشد

فاعلية تصميم تعليمي تعلمي   .236
باستخدام إستراتيجيات الذكاءات 
المتعددة في اكتساب المفاهيم 
الجغرافية واستبقائها لدى طالب 

 االدبي الصف الخامس

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 649 محمد مهدي حسين
 /ابن رشد

 مقترحة تعليمية وحدات فاعلية  .231
 فيتحصيل المعرفية الخرائطل باستعما
 طالبات التربيةلدى مبادئ مادة

 معهداعدادالمعلمات

هالة عبد االمير 
 مكلف

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 641
 /ابن رشد
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411.  UNIVERSITY OF 

BAGHDAD 

 

Hanan Dhia' 
Akef Al-Salihi 

941 METHO
DS  of 

Teachi

ng 

English 

Doctor 2062 The 

Effect of 

Concept 

Map & 

Vee 

Diagram 

as 

Instructio

nal 

Strategies 

on EFL 

College 

Students' 

Achievem

ent and 

Retention 

in 

Gramma

r 

412.  THE IMPACT OF AFFECTIVE 
DOMAIN STRATIGIES ON 
EFL INTERMEDIATE 
SCHOOL PUPILS' 
ACHIEVEMENT AND 

CLASSROOM DISCIPLINE 

التربية كلية  2062 ط انكليزي ماجستير 32 بان كاظم عبد
 /ابن رشد

تأثير أسلوب التدريس بعمل   .412
المشروع في أداء طلبة معهد الفنون 
الجميلة في القراءة والكتابة باللغة 

 االنكليزية 

ميسون صالح 
 شاكر

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 412
 /ابن رشد

أثر التدريس على وفق تقنية ميدنك   .414
في تنمية مهارات التعبير الكتابي 
البداعي لدى طالبات معاهد إعداد 

 المعلمات واتجاههَن نحوها

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 414 محمد رحيم كريم
 /ابن رشد

اثر أنموذج سكمان في اكتساب   .419
التاريخية لدى طالب  المفاهيم

 الصفالخامس األدبي

عبد الباسط عباس 
 محمد

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 411
 رشد /ابن

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 418 حيدر حاتم فالحلمي ـداد معـــنامج إعــر تـــقويم ب  .416
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ة ــات التربيــأريخ في كليــالت
ات ــايير هيئــمع وءــفي ض اسيةــاألس

 الميةــالع اديميّ ـــاداألكــاالعتم
 ويرهــرحات لتطــومقت

 /ابن رشد

مقترحة على  إستراتيجيةة ّــ اعليـــف  .411
ة في تحصيل ظرية المعرفيّ وفق النّ 
ة عند طلبة غة العربيّ قواعد اللّ مادة 
 ف الرابع العلميّ الصّ 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 413 رياض هاتف عبيد
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية المنحى المبرمج لحل   .418
مادة  المشكالت في تحصيل

الجغرافية لدى طالب الصف الثاني 
 المتوسط                                                                                             

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 421 محمد صادج محمد
 /ابن رشد

اثر خطة كيلر في تصحيح المفاهيم   .413
طالب  التاريخية المخطوءة لدى

 الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 421 لطيف كاظم ناصر
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مبني على وفق النقد   .411
 االلسني ) األسلوبي (

في تنمية المهارات النقدية عند طلبة 
 أقسام اللغة العربية في كليات التربية

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 422 جاسم محمد جسام
 /ابن رشد

التفصيالت المعرفيةعند أقسام اللغة   .411
العربية في كليات التربية وعالقتها 
بتحصيلهم النحوي واتجاهاتهم نحو 

 المادة 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 422 حسين كريم فوزان
 /ابن رشد

فاعلية أنموذج معلوماتي رقمي في   .412
تنمية مهارات نظم المعلومات 
الجغرافية لدى طالبات الصف الثاني 
قسم الجغرافية  في كلية التربية 

 للبنات

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 424 لميس عصام وديع
 /ابن رشد

( R.D.I.Mأثر أنموذج رينزولي )  .412
في الكتابة البداعية والتفكير 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 429 جالل احمدبيمان 
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التأملّي عند طالبات الصف الخامس 
 }العدادّي للمتميزات

 /ابن رشد

أثر استعمال األسئلة الشفوية وفقا    .414
لتصنيف أشنر وكالكر في تحصيل 
مادة الجغرافية الطبيعية لدى طالب 

 الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 426 صالح ناظم صالح
 /ابن رشد

وجود الفويه في أثر أنموذجي بايبي   .419
اكتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ 
بها لدى طالبات الصف الخامس 

 األدبي

قاسم إسماعيل 
 مهدي

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 421
 /ابن رشد

 األسئلةالتظليل وتوليد  أسلوبيأثر   .416
الذاتية في تنمية االستيعاب القرائي 

التعبيري عند طالب الصف  واألداء
 الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 428 كريم خضير فارس
 /ابن رشد

أثُر اســتراتيجّيِة َسال ِسل الُجـَمِل في   .411
األداِء التعبيرّي عنَد طالِب الصفِ  

 الخامِس األَدبيّ 

عبد اهلل جميل 
 منخي

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 423
 /ابن رشد

م في ية خاليا التعلّ إستراتيجّ  أثر  .418
ية عند غة العربّ تحصيل قواعد اللّ 

 سطاني المتوّ ف الثّ الصّ  طاّلب

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 421 علي محمد زغير
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي المعرفة المكتسبة   .413
والتفكير بصوت عال في تحصيل 
مادة الجغرافية لدى طالب الصف 
الخامس األدبي وتنمية تفكيرهم 

 العلمي

 

مجهول حسين 
 عبود

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 421
 /ابن رشد

أثر اأُلنموذج المنظومّي البنائّي في   .421
تحصيل قواعد اللغة العربية عند 

التربية كلية  2062 ط عربي ماجستير 422 عامر عدنان داوود
 /ابن رشد
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طالب                الصف الرابع 
 العلميّ 

أثر إستراتيجية الماعات السياق في   .421
االستيعاب القرائّي لدى تالمذة 

 الصف الخامس االبتدائيّ 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 422 حاتم صبار محمد
 /ابن رشد

تقويم مهارات استعمال الخريطة لدى   .422
 معلمي

 الجغرافية في المرحلة االبتدائية

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 424 حازم محمد حسين
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تدريبي مقترح في   .422
اكتساب المهارات التعليمية عند 
معلمي اللغة العربية في ضوء 

 حاجاتهم

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 426 منتهى فهد بريسم
 /ابن رشد

فاعلية أنموذج مقترح على وفق   .424
منحى النظم في تحصيل مادة 
التاريخ وتنمية مهارات التفكير الناقد 
 لدى طالبات الصف الخامس األدبي 

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 421 هدى فاضل حسين
 /ابن رشد

أثر أنموذج مارزانو في اكتساب   .429
المفاهيم البالغية ومعالجة 
المعلومات عند طالب الصف 

 الخامس األدبي 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 428 احمد جاسب يوسف
 /ابن رشد

أثر استعمال الحقائب التعليمية   .426
وخرائط المفاهيم في تحصيل طالبات 
معاهد أعداد المعلمات في مادة 

 النحو

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 423 ناطق سعيد الحالق
 /ابن رشد

أثر أنموذجي درايفر وبوسنر في   .421
اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية 
التفكير ألتباعدي عند طالبات الصف 

 الخامس األدبيّ 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 442 خمائل شاكر غانم
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 444 حيدر ماجد ابراهيمدراسة تقويمية لمناهج التاريخ في   .428
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 الجامعات العراقية

اء ـايير العالمية وبنـوء المعـي ضـف
 لتطويرها أنموذج

 /ابن رشد

أثـُر إستراتيجية الكتابِة الجدلّيِة في   .423
األداِء التَّعبيرّي عنَد طالِب الصِف 

 األدبيّ الخامِس 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 449 كريم ماهر علوان
 /ابن رشد

 تقويم تعليم القراءة   .421

 للصــف األول االبتدائــي

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 441 شيماء اكرم امين
 /ابن رشد

أثُر إستراتيجية الكلمة المفتاحية في   .421
الفهم القرائي واألداء التعبيرّي عند 

 طالبات الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 448 جنان جبار شلتاغ
 /ابن رشد

تـقويـم تـمـريـنـات كـتـب قـواعـد اللـغـة   .422
 العـربـيـة 

للمرحلة االبتدائية فـي ضوء أهـداف 
 المنهاج ونواتـج التعـّلم

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 491 وليد خالد طالب
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية خرائط الدائرة   .422
المفاهيمية في اكتساب المفاهيم 
الجغرافية لدى تلميذات الصف 

 الخامس االبتدائي

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 492 سهاد فرحان راضي
 /ابن رشد

 مهارات قواعد القصة في أسلوباثر   .424
عاب القرائي للطلبة العراقيين ياالست

 اللغة االنكليزيةدارسي 

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 499 سارة محمود علي
 /ابن رشد

ستراتيجية شكل البيت الدائري إثر أ  .429
في تحصيلمادة الجغرافية واالحتفاظ 

 ول المتوسطبها لدى الصف األ 

كلية  2062 ط جغرافية ماجستير 496 باسل علي حسين
التربية/ابن 

 رشد

 ريخامدرسي التلالواقع المهني تقويم   .426
 في ضوء معايير الجودةومدرساته 

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 498 سعد جويد كاظم
 /ابن رشد
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 هبناءبرنامج مقترحلتطوير و 

تقويممحتوىكتابالتأريخالحديثوالمعاص  .421
رللوطنالعربي 

للصفالثالثالمتوسطفيضوءاألهدافالتر 
 بويةالموضوعةله

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 493 مالك مطلك تخيت
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي على وفق   .428
نظرية التعلم المستند إلى الدماغ في 
تحصيل مادة الجغرافية لدى طالب 
الصف األول المتوسط وتنمية 

 تفكيرهم البداعي

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 461 عبد اهلل رعد جالل
 /ابن رشد

أثر استراتيجية التعلم التوليدّي في   .423
تصحيح مفاهيم قواعد اللغة العربية 

 وتنمية التفكير االستدالليّ المغلوطة 
 عند طالبات الصف الرابع األدبيّ 

بيداء عبد الرضا 
 عيدان

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 461
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات   .441
طالب الصف  التذوق األدبي عند

الخامس األدبي وعالقتها بتعبيرهم 
 يالبداع

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 462 سعد جبار ثجيل
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي محوسب في   .441
تحصيل مادة الجغرافية وتنمية 

لدىطالبالصف  البداعي التفكير
 الخامس األدبي

مرتضى حميد 
 شالكة

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 462
 /ابن رشد

مدرسي  فيأداءاثر الحلقات التربوية   .442
للمدارس  أجنبيةاللغة االنكليزية لغة 

 الثانوية في العراق وتحصيل طلبتهم

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 464 نسرين كاظم خضير
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح لتدريس   .442
القضايا الجدلية بمقرر التاريخ 

 لطالب معاهد المعلمين
 في تنمية التفكير التاريخي 

 واالتجاه نحو المادة

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 469 صالح صاحب كاظم
 /ابن رشد
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 لتدريس مقترح أثربرنامج  .444
 الخاصة لألغراض اللغةاألنجليزية

 مهارات في المتعلم على متمركز
 العراقيين الحياة علوم لطلبة اللغة

الحسين  علي عبد
 صكبان

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 466
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية تسلق الهضبة في   .449
تحصيل طالبات الصف الخامس 
األدبي في مادة التأريخ األوربي 

 الحديث والمعاصر

عدوية محمد 
 مسعود

 جامعة ديالى 2062 ط تاريخ ماجستير 461

أثر إستراتيجيتي ) بوست ـ برينان،   .446
ولي ( في تحصيل مادة األدب 
والنصوص والتفكير المنظومّي عند 
طالبات الصف الثالث معاهد إعداد 

 المعلمات

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 463 إياد سبهان يوسف
 /ابن رشد

أثر  إستراتيجية  التعلم المفتوح  في    .441
تحصيل  طالب المرحلة المتوسطة 

 في مادة التاريخ 

 جامعة ديالى 2062 ط تاريخ ماجستير 488 خضيروسام ساجد 

أثر استراتيجيتين للتعلم النشط في   .448
تحصيل طالبات معهد الفنون 
 الجميلة في مادة علم النفس التربويّ 

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 942 مهند عبد الجبار
 /ابن رشد

اثر برنامج التفكير الناقد في آداء   .443
دارسي اللغه طلبة الجامعه 

االنكليزيه لغه اجنبيه في كتابة 
 المقاله وفقا" الساليب التعلم

ايفاد عبد الجبار 
 غضبان

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 949
 /ابن رشد

في  SWOM)استراتيجية سوم)أثر   .491
تحصيل مادة التاريخ واالحتفاظ به 

 لدى طالبات الصف الرابع األدبي 

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 992 سماء عالء خليل
 /ابن رشد

شارك  –زاوج  –أثر إستراتيجية فك ر   .491
في تحصيل مادة القياس والتقويم 
لدى طالب معهد الفنون الجميلة 

 وتفكيرهم البداعي

كلية التربية  2062 طرائق ماجستير 999 ثائر جبار حمود
 /ابن رشد
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 أثر أنموذج كارين في اكتساب  .492

التعليم االساسي وتنمية  مفاهيم مادة
التفكير االبتكاري عند طلبة كلية 

 التربية االساسية

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 969 شجن رعد نهاد
 /ابن رشد

المنظَِّم ذاتي ا  التعلُّمِ  أثر استراتيجياِت   .492
البداعيِة ،  الكتابةِ  مهاراتِ  تنميةِ  في

الصف  طاّلِب  لدى وما بعد المعرفية
 الرابِع  األدبي

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 911 صالح فاخر جبر
 /ابن رشد

العالقة بين قلق التحدث لدى طلبة   .494
الجامعة العراقيين    دارسي اللغة 
االنكليزية لغة أجنبيه وأدائهم في 

 المحادثة

كلية التربية  2062 طرائق ماجستير 989 عقيل سليم جبر
 /ابن رشد

تقويم األسئلة الوزارية للصف   .499
السادس األدبي في مادة األدب 

 والنصوص

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 934 فوزية غالم مراد
 /ابن رشد

في  التربوية والنفسيةمناهج التقويم   .496
 اتكليأقسام        التربية الخاصة ل

من وجهة نظر  األساسية التربية
 التدريسيين والخريجين

علوان حسين 
 الالمي

كلية التربية  2062 طرائق ماجستير 936
 /ابن رشد

تقويم كتب القراءة للصفوف الثالثة   .491
االولى للمرحلة االبتدائية  في ضوء 

 مبادئ حقوق النسان

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 612 زينب هاني جياد
 /ابن رشد

 في الخماسي التعلم دورة أثر  .498
 واستبقائها العلمية المفاهيم اكتساب

 الخامس الصف تلميذات لدى
 مادةالعلوم االبتدائي في

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 611 افراح جبار شوكت
 /ابن رشد

اثر إستراتجيتي الحركة والصورة   .493
وعادات العقل في تنمية التذوق 
األدبي والتعبير البداعي لدى طالب 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 622 محمد عباس محمد
 /ابن رشد
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 األدبيالصف الخامس 
واقع النشاطات الصفية والالصفية   .461

في المرحلة المتوسطة من وجهة 
 نظر المدرسين والمدرسات

ابتسام عبد الناصر 
 عبد اهلل

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 622
 /ابن رشد

في  ريف أثر أنموذجي فراير و درا  .461
اكتساب مفاهيم القياس والتقويم 
وتنمية التفكير االستداللي لدى 

 طالبات معهد إعداد المعلمات

كلية التربية  2062 طرائق ومناهج دكتوراه 628 نصير خزعل نزال
 /ابن رشد

فاعلية منهج مقترح على وفق مدخل   .462
النظم لتدريس علم العروض في 
تحصيل طلبة أقسام اللغة العربية 

 كليات التربية

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 646 مكي فرحان كريم
 /ابن رشد

ثر ستراتيجيات المجال الوجداني في أ  .462
تحصيل وضبط الصف لتالميذ 

اللغة  الدارسي المرحلة المتوسطة
 االنكليزية لغة اجنبية

  2062 ط انكليزي ماجستير 611 بان كاظم عبد

 في التماثلي التعليـم أنموذج أثر  .464
 لـدى الجغرافـيـة المفاهـيم اكتساب
 المتوسط األول الصف طالـبـات

كلية التربية  2064 ط جغرافية ماجستير 212 منال طه ياسين
 /ابن رشد

أثر برنامج ستراتيجيات التداخل   .469
الثقافية لطلبة  ةالثقافي في الكفاي

الجامعة العراقيين وأدائهم في 
 االستيعاب القرائي

كلية التربية  2064 ط انكليزي دكتوراه 282 عباس عبيدسرى 
 /ابن رشد

 إستراتيجيتي أثر استعمال  .466
 CPSوSTADداء التدريسي في األ

االنكليزية لغة  للغةللطلبة المطبقين 
 واتجاهاتهم نحو التدريس أجنبية

كلية التربية  2064 ط انكليزي دكتوراه 286 أنوار عدنان جياد
 /ابن رشد

اثر إستراتيجية المقعد الساخن في   .461
أداء التحدث لطلبة المدارس 
العدادية العراقيين دارسي اللغة 

وفاء عبد األمير 
 عبود

كلية التربية  2064 ط تاريخ ماجستير 221
 /ابن رشد
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 االنكليزية لغة أجنبية

468.  Iraqi EFL Intermediate 
School Teachers' 
Perception  of Classroom 

Management: 
Responsibilities, Principles 

,Issues and Planning 

كلية التربية  2064 ط انكليزي ماجستير 223 سميرة محسن
 /ابن رشد

 STORYBOARDINGأثر أسلوب   .463
ما قبل القراءة على أداء طلبة 
المدارس الثانوية العراقيين دارسي 
اللغة النجليزية لغة أجنبية في 

 األستيعاب القرائي

اسعد عبد المحسن 
 عبد الوهاب

كلية التربية  2064 ط انكليزي ماجستير 221
 /ابن رشد

القدرة الذاتية ب الثقة العالقة بين  .411
دارسي اللغة  العراقيين الجامعة لطلبة

 وأدائهم في أجنبيةاالنكليزية لغة 
 النتاجيةالمهارات 

سوزان عبد حسن 
 الجبوري

كلية التربية  2064 ط انكليزي ماجستير 222
 /ابن رشد

أثر استراتيجية الكتابة بالقصاصات   .411
الورقية في كتابة النشاء لطلبة 
المدارس الثانوية العراقية دارسي 

 اجنبيةاللغة االنكليزية لغة 

فاضل عبد الزهرة 
 طراد

كلية التربية  2064 ط انكليزي ماجستير 224
 /ابن رشد

 التعليمية اثر استعمال السنادات  .412
 لــي تحصيـرفية فــــالمع والخرائط

 ذكاءاتــادة التاريخ وتنمية الـم
المتعددة لدى طالبات الصف الرابع 

 األدبي

كلية التربية  2064 ط تاريخ دكتوراه 226 دينا رياض فريد
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات   .412
التفكير المنظومي لطلبة اقسام اللغة 
العربية في كليات التربية في مادة 
المناهج وطرائق تدريس اللغة 

 العربية

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 228 فارس مطشر حسن
 /ابن رشد
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تحصيل فاعليـة مهـارات التنظـيم فـي   .414
طالبات الصـف الخامـس األدبي في 

 مادة األدب والنصوص

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 243 نغم احسان حسين
 /ابن رشد

ستراتيجية  .419  طالبات تحصيل في Z أثرا 
 فيمادة المتوسط الصف الثاني
 االجتماعي الفيزياء وذكائهن

بسمة حسام الدين 
 عبد الحميد

كلية التربية  2064 ط فيزياء ماجستير 268
للعلوم 
 الصرفة

 للمرحلة والنصوص األدب كتب تقويم  .416
 الّتذوق معايير وفق على العدادية
 األدبي

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 212 صبا حامد حسين
 /ابن رشد

 للمرحلة القراءة كتب ئلةـأس تـقويـم  .411
 الفهم مستويات وفق على االبتدائية
 القرائيّ 

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 282 جبرعدي صبحي 
 /ابن رشد

 في التماثلي التعليـم أنموذج أثر  .418
 لـدى الجغرافـيـة المفاهـيم اكتساب
 المتوسط األول الصف طالـبـات

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 284 منال طه ياسين
 /ابن رشد

تقويم الطرائق التدريسية المستعملة   .413
عند مدرسي مادة الجغرافية في 

 المرحلة االعدادية 

كلية التربية  2064 ط جغرافية ماجستير 234 رياض نوري محمد
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي على وفق   .481
المدخل المنظومي في التحصيل 
وتنمية المهارات الجغرافية لدى 

 طالب الصف الخامس األدبي

عبد اهلل فرحان عبد 
 اهلل

كلية التربية  2064 ط جغرافية دكتوراه 411
 /ابن رشد

 التحصيل مستوى  .481

 )النحوي،الصرف،البالغي،والمالئي(

 العربية في اللغة أقسام طلبة لدى
 العراق في التربية كليات

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 491 وسن عباس جاسم
 /ابن رشد

 تحصيل في المكعب أثرأنموذج  .482
 لدى بها واالحتفاظ مادةالجغرافية

 المتوسط األول الصف طالبات

كلية التربية  2064 ط جغرافية ماجستير 411 نازك علي مطشر
 /ابن رشد
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إستراتيجية التعلم التنافسّي في ثر أ  .482
تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات 

 الصف الخامس األدبيّ 

ضياء عبد الخالق 
 حسين

كلية التربية  2064 ط تاريخ ماجستير 411
 /ابن رشد

أثر أنموذج أوزبورن في تحصيل   .484
مادة قواعد اللغة العربية وتنمية 
التفكير البداعي عند طالب الصف 

 الخامس األدبيّ 

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 412 ياسر عباس علي
 /ابن رشد

 والمفاهيمية الذهنية الخرائط اثر  .489
 وتنمية التاريخ مادة فيتحصيل
 الصف لدى طالب الناقد التفكير
 المتوسط األول

حسنين عدنان 
 مرتضى

كلية التربية  2064 ط تاريخ دكتوراه 412
 /ابن رشد

 -ي )كولب وفيلدرــَـجِ ذَ وْ مُ انْ  رُ أثَ   .486
 دِ اعِ وَ قَ  ةِ ادَ مَ  لِ يْ صِ حْ تَ في  سيلفرمان(

 رِ يْ كِ فْ ــتَ الَّ  ةِ يْ مِ نْ تَ وَ  ةِ يَّ بِ رَ العَ  ةِ غَ ــاللُّ 
 ف  ــالصَ  ةِ ذَ مِ اَل تَ  دَ نْ ي عِ لِ اَل دْ تِ سْ األَ 
 يّ ئِ اْ دَ تِ بْ األَ  سِ امِ الخَ 

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 414 علي حمزة جخيور
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية األسئلة الستة في   .481
األداء التعبيرّي عند طالب الصف 

 الخامس األدبّي 

نور الدين حيدر 
 فليح

كلية التربية  2064 عربيط  ماجستير 419
 /ابن رشد

بناء برنامج ثالثّي األبعاد لعداد   .488
مدرسي اللغة العربّية في كليات 
التربية في العراق على وفق معايير 

 منظمة اليونسكو

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 416 فالح حسن فرحان
 /ابن رشد

كتساب افي  نتقائيّ نموذج اال ثر األ أ  .483
اللغة العربية لدى مفاهيم قواعد 
 ول المتوسططالبات الصف األ 

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 411 ياسمين بديع احمد
 /ابن رشد

أثـــُر استراتيجيتي المتشابهاِت   .431
وتنشيطِ المعرفِة السابقِة في اكتساِب 
المفاهيِم النحويِة عنَد طالِب الصِف 

 الرابعِ العلمي  

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 418 علي حطاب مشتت
 /ابن رشد
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أثر إستراتيجية باير في تحصيل مادة   .431
الجغرافية والتفكــير التأملي لدى 

 طـــالب 
 الصف األول المتوسط

كلية التربية  2064 ط جغرافية ماجستير 413 شجاع محمد طعان
 /ابن رشد

اثر إستراتيجيتي التدريس التبادلي   .432
والتساؤل الذاتي في تحصيل مادة 
التاريخ لدى طالب الصف الثاني 
 المتوسط وتنمية تفكيرهم البداعي 

كلية التربية  2064 ط تاريخ دكتوراه 481 مهدي جادر حبيب
 /ابن رشد

معالجة المعلومات  إستراتيجيتيأثر   .432
والمحطات العلمية في تحصيل مادة 

نتقال أثر تعلمها لدى اية و فالجغرا
 دبياألَ طالبات الصف الخامس 

كلية التربية  2064 ط جغرافية دكتوراه 481 إزهار أديب أكرم
 /ابن رشد

َفاِعليَُّة َبْرناَمج ُمْقَترٍح ِفي تَْنميِة   .434
ِعْنَد ُطالب َمَهاَرات ماَوراَء الَمْعرفِة 

الَصف الَرابِع األَدبّي وِعالقتها 
 ِبأدائِهم الَتعبيريّ 

عالء عبد الحسين 
 شبيب

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 482
 /ابن رشد

439.  The Effect of a Creative 
Thinking Programon EFL 
Students’ Literary Criticism 

and Language Skills  

شيماء مهدي 
 صالح

كلية التربية  2064 ط انكليزي دكتوراه 482
 /ابن رشد

 في التماثلي التعليـم أثرانـمـوذج  .436
 لـدى الجغرافـيـة المفاهـيم اكتساب
 المتوسط االول الصف طالـبـات

كلية التربية  2064 ط جغرافية دكتوراه 484 منال طه ياسيين
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية النشاط المباشر   .431
القرائّي عند تالميذ للقراءة في الفهم 

 الصف الخامس االبتدائّي .

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 489 علي فاضل مهدي
 /ابن رشد

تينسون في  –ميرل  نموذجأثر أ  .438
كتساب المفاهيم النحوية واألحتفاظ إ

بها لدى طالب الصف الثاني 
 المتوسط في مادة القواعد

قحطان عدنان 
 حسين

 جامعة البصرة 2064 ط عربي ماجستير 486
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أثُر إستراتيجية التلخيِص في تنميِة   .433
مهارِة  التنظيِم و األداِء التعبيرّي 

 عنَد طاّلِب 

 الصّفِ  الرابِع العلميّ 

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 481 عقيل جبار عبيد
 /ابن رشد

 في والمفاهيمية الذهنية اثرالخرائط  .911
 التفكير وتنمية التاريخ مادة تحصيل
 األول الصف طالب لدى الناقد

 المتوسط

حسنين عدنان 
 مرتضى

كلية التربية  2064 ط تاريخ دكتوراه 483
 /ابن رشد

تـقويـم تـمـريـنـات كـتـاب المـــالء   .911
للمرحلة المتوسطة في ضــوء 
 أهــداف المادة                         

علي محمد عبد 
 محمد

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 431
 /ابن رشد

اثر إستراتيجيتي المتشابهات   .912
والتفكير بالمقلوب في اكتساب 
المفاهيم الجغرافية وتنمية التفكير 
البداعي لدى طالب الصف األول 

 المتوسط

كلية التربية  2064 ط جغرافية دكتوراه 431 علي يوسف عيسى
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي التساؤل التباعدية   .912
والتأملية في تحصيل مادة التأريخ 
وتنمية التفكير الناقد لدى طالب 

 الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2064 ط تاريخ دكتوراه 432 احمد نعمة رسن
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية الدراك المنفصلة في   .914
تحصيل مادة التاريخ واستبقاؤها لدى 

 طالبات الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2064 تاريخ ماجستير 432 عمار جاسم كاظم
 /ابن رشد

أثر أنموذج تراجيست في أكتساب   .919
المفاهيم الجغرافية  لدى طالبات 

 الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2064 ط جغرافية ماجستير 434 وليد خليل إبراهيم
 /ابن رشد

916.  The Impact of Action 
Research Programme on 
EFL Student-Teachers' 
Teaching Practice and 
Students' Achievement in 

English 

كلية التربية  2064 ط انكليزي دكتوراه 439 لقاء حبيب ألعبيدي
 /ابن رشد
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أثر إستراتيجية الرؤوس المرقمة     .911
في تحصيل مادة   الجغرافية لدى 

 طالبات الصف الثاني المتوسط

وسن عبد الوهاب 
 إسماعيل

كلية التربية  2064 ط جغرافية ماجستير 431
 /ابن رشد

اثر إستراتيجية التعلم معا في   .918
اكتساب المفاهيم التاريخية لدى 

 طالبات الصف األول المتوسط

كلية التربية  2064 ط تاريخ ماجستير 433 أمجاد خلف فياض
 /ابن رشد

أثر التعلم االلكتروني  بتدريس   .913
قصص القران الكريم في استيعاب 

 الدارسينطلبة الدراسات  العليا  
للغة النكليزية لغة أجنبية في كلية 

 العلوم السالمية

كلية التربية  2064 ط انكليزي دكتوراه 911 نادية فاضل الطائي
 /ابن رشد

911.  The Effect of a Creative 
Thinking Programon EFL 
Students’ Literary Criticism 

and Language Skills  

 

شيماء مهدي 
 صالح

كلية التربية  2064 ط انكليزي دكتوراه 912
 /ابن رشد

قياس مقروئية كتب المطالعة   .911
للمرحلة العدادية في العراق 

 وعالقتها بعدد من المتغيرات  

صاحب ابتسام 
 موسى

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 914
 /ابن رشد

ستراتيجيتي  .912  ) Lead ( ليد اثرا 

 القرائي الفهم في واالتصال المتكرر
 الصف طالبات لدى واألداءالتعبيري

 المتوسط الثاني

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 919 عهود سامي هاشم
 /ابن رشد

لتدريس منظومة تعليمية مقترحة   .912
التاريخ وأثرها في تحصيل طالب 
الصف الثاني المتوسط ودافعيتهم 

 نحو المادة

كلية التربية  2064 ط تاريخ دكتوراه 916 مهند حسن عبد اهلل
 /ابن رشد

االستجابة  –أثر إستراتيجية )البداية   .914
التقويم (  في    تحصيل مادة  –

لدى طالب                        التأريخ 

كلية التربية  2064 ط تاريخ ماجستير 911 ميزر ستار عبيد
 /ابن رشد
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 الرابع األدبيالصف 
 اللغة لتدريس مقترح برنامج أثر  .919

 في القانونية لألغراض االنجليزية
 كلية القانون لطلبة اللغة مهارات
 العراقيين

كلية التربية  2064 ط انكليزي ماجستير 918 قاسم حمادي داوود
 /ابن رشد

منّشطات الدراك في االستيعاب أثر   .916
القرائي لدى طالب الصَّف الثاني 

 المتوّسط في مادَّة المطالعة

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 911 إبراهيم عويد هراط
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي ات خاذ القرار      .911
والتَّعلُّم البنائي في تحصيل مادة 
الجغرافية وتنمية التَّفكير النَّاقد لدى 

 طالبات الصَّف الخامس األدبي

احمد علي عبد 
 السادة

كلية التربية  2064 ط جغرافية دكتوراه 911
 /ابن رشد

 لتصميم مقترح أنموذج فاعلية  .918
 الدراك منشطات وفق على تعليمي

 وتنمية مادةالجغرافية تحصيل في
 طالب لدى التفكيرالعلمي مهارات

 الصف األول

كلية التربية  2064 ط جغرافية دكتوراه 912 أياد صاحب حمادي
 /ابن رشد

أثر برنامج تنظيم الذات في كتابة   .913
المقالة لدى طلبة الجامعة العراقيين 
دارسي اللغة النكليزية ودافعيتهم 

 واتجاهاتهم

سعدية وداعة 
 حسن

كلية التربية  2064 ط انكليزي دكتوراه 914
 /ابن رشد

921.  The Relationship between 
Iraqi EFL University 

Students’ 
Learning Styles, 
Motivation, Multiple 
Intelligence, and Language 

Proficiency 

 كلية التربية 2064 ط انكليزي دكتوراه 919 سناء خليفة صالح
 /ابن رشد

مهارات تدريس التاريخ لدى مدرسي   .921
المرحلة العدادية على وفق معايير 

 الجودة

كلية التربية  2064 ط تاريخ ماجستير 916 حليمة خلف شوكة
 /ابن رشد
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اثر إستراتيجية تحليل السمات   .922
الداللية في الفهم القرائي عند          

 طالب الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 911 حسنين علي دعير
 /ابن رشد

نظرية تريز  استراتيجياتأثر بعض   .922
في اكتساب المفاهيم البالغية لدى 

 طالب الصف الخامس األدبي

الجامعة  2064 ط عربي ماجستير 918 علي رحيم محصر
 المستنصرية

المتناقضات في  إستراتيجيةأثـُر   .924
لدى طالب  البداعيالتعبيري  األداء

 األدبيالصف الرابع 

الجامعة  2064 ط عربي ماجستير 913 أكرم محمد كريم
 المستنصرية

تصحيح  األنموذج الواقعي فيثر أ  .929
المفاهيم التاريخية المخطوءة لدى 

 طالب الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2064 ط تاريخ ماجستير 921 حازم حسن ناصر
 /ابن رشد

لتدريس مادة  بناء برنامج مقترح  .926
تحليل النص  القرآني  لطلبة أقسام 
اللغة العربّية في كليات التربية في 
العراق في ضوء صعوبات تدريس 

 المادة

عباس حسين 
 مكسر

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 921
 /ابن رشد

921.  The Impact of a Suggested 
Practicum Programme for 
Iraqi EFL University Student 
Teachers on Their Teaching 

Performance 

خنساء حسن 
 البهادلي

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 922
 /ابن رشد

928.   THE IMPACT OF RED 
MODEL ON EFL 
SECONDARY SCHOOL 
STUDENTS' PERFORMANCE 
IN COMPOSITION WRITING 

التربية كلية  2064 ط انكليزي ماجستير 929 خلود ناصر فراك
 /ابن رشد

لتدريس استراتيجيات ثر برنامج أ  .923
أداء االختبار على التحصيل 
والدافعية والقلق أالمتحاني لطلبة 

 الجامعة العراقيين

كلية التربية  2064 ط انكليزي ماجستير 926 نادية مجيد حسين
 /ابن رشد
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921.  The Effect of the Cognitive 
Academic 

Language Learning 
Approach on 

Iraqi EFL Intermediate 
School 

Pupils’ Achievement 

نور عبد الصاحب 
 علي

كلية التربية  2064 ط انكليزي ماجستير 921
 /ابن رشد

أثر استراتيجية تحليل السمات   .921
الدالليَّة في القدرة اللغوية لدى طالب 
الصف الرابع االدبي  في مادَّة 

 المطالعة 

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 943 فراس غزال شعالن
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي خرائط التفكير   .922
وحدائق األفكار في تحصيل مادة 
الجغرافية وتنمية التفكير العلمي لدى 

 طالبات الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2064 ط جغرافية دكتوراه 996 باسم علي ياسين
 /ابن رشد

تحصيل مادة أثر أنموذج أبلتون في   .922
علم االجتماع والتفكير الناقد عند 

 طالبات الصف الرابع األدبي

كلية التربية  2064 طرائق ومناهج ماجستير 964 وفاء محمود احمد
 /ابن رشد

( في BONDYأثر طريقة بوندي )  .924
الفهم القرائي عند طالبات الصف 

 الثاني المتوسط

بسهي عمران 
 محمود

كلية التربية  2064 ط عربي ماجستير 914
 /ابن رشد

اثر انموذج ياكر البنائي في تحصيل   .929
مادة الفلسفة وعلم النفس وتنمية 
التكير االبداعي لدى طلبة الصف 

 الخامس االدبي 

كلية التربية  2064 طرائق ماجستير 919 صفاء عامر هاشم
 /ابن رشد

تقويم أداء مطّبقي قسم معّلم   .926
الصفوف األولى في كّلّيات التربية 
 األساسّية من وجهة نظر مشرفيهم

كلية التربية  2064 مناهج وطرائق ماجستير 931 مرتضى حمد هادي
 /ابن رشد

تقويم مباحث في علم التفسير في   .921
 ضوء معايير الجودة 

كلية التربية  2064 ط قران ماجستير 611باسم احمد عبد 
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 /ابن رشد السعدي

فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة   .928
التربية على وفق منحى النظم أصول 

في تحصيل طلبة كلية التربية 
 األساسية

عبد االله حميد 
 فاضل

كلية التربية  2064 طرائق دكتوراه 613
 /ابن رشد

923.  Evaluation the 
performanceof practiced 
students in the  
departmentof firsts classes 
teacher in Basic 
Education/from the 

perspective supervisors 

كلية التربية  2064 مناهج ماجستير 621 مرتضى حمد هادي
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح باستعمال   .941
الحقول الداللية في االستيعاب 
القرائي واألداء التعبيري عند  تالمذة 

 الصف الخامس  االبتدائي                     

علي عبد داخل 
 االزيرجاوي

كلية التربية  2064 ط عربي دكتوراه 626
 /ابن رشد

فاعلية تصميم تعليمي لمادة القياس   .941
لنظرية البنائية في ا لوالتقويم وفق

التحصيل واالستبقاء وانتقاالثر التعلم 
لدى طلبة اللغة العربية في كلية 

 التربية.

كلية التربية  2064 طرائق ومناهج دكتوراه 648 سالم ناجي باقر
 /ابن رشد

أثــر المنشطات العقلية في التحصيل   .942
الــدراسي والتفكير االستداللي لدى 
طالبات الصف الرابع األدبي في مادة 

 التأريخ

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 211 كريم علي شالل
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي التساؤل التباعدي   .942
والتأملي في تحصيل مادة األدب 

الصف والنصوص عند طالب 
 الخامس األدبي

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 214 محمد علي عباس
 /ابن رشد

فاعلية برنامج الوان الطيف  في   .944
تنمية مهارات القراءة الناقدة والقراءة 
البداعية عند طالبات الصف الرابع 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 219 نغم شاكر جبار
 /ابن رشد
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 االدبي

فاعلية برنامج مقترح في تنمية   .949
مهارات االستماع التذوقي والناقد 

 عند طالبات الصف الرابع االدبي  

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 218 غصون علي حسن
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي على وفق   .946
نظرية التعلم ذي المعنى في تحصيل 
مادة الجغرافية والدافعية األكاديمية 

 طالبات الصف الخامس األدبيلدى 

ابتهال سهيل 
 محمود

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 213
 /ابن رشد

ثر التعلم المستند الى الدماغ أ  .941
ومعالجة المعلومات في تحصيل مادة 
التاريخ وتنمية مهارات التفكير 
البداعي لدى طالب الصف الرابع 

 األدبي

كلية التربية  2062 تاريخط  دكتوراه 281 يحيى عبيد ردم
 /ابن رشد

  CRTsو PACE نموذجي أأثر   .948
كالمي ال داءاأللتدريس القواعد في 

ن يلطلبة الجامعة العراقي والكتابي 
 ةجنبيأاللغة االنكليزية لغة  دارسي

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 282 فارس كاظم طعيمة
 /ابن رشد

 وفق على مقترح برنامج فاعلية  .943
 في المعرفة ماوراء إستراتيجيات

 التفكير وتنمية التاريخ مادة تحصيل
 التربية كليةطلبة  التاريخي لدى

 األساسية

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 289 محمد جثير جبر
 /ابن رشد

اثر إستراتيجية ورقة الدقيقة الواحدة   .991
في تحصيل مادة الجغرافية لدى 

 طالب الصف األول المتوسط

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 281 جعفر رحيم علي
 /ابن رشد

ة والوسائط نصوص الفائقثر الأ  .991
في تحصيل     المتعددة التفاعلية

مادة التاريخ والدافعية نحو التعلم 
 المتوسط األولى طالب الصف ولد

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 288 حسن محمد كاظم
 /ابن رشد
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اثر إستراتيجيتي المنظمات البصرية   .992
المحوسبة والتعارض المعرفي في 
تصحيح المفاهيم التاريخية 

وتنمية التفكير الناقد لدى  الَمخٌطوَءة
 الصف الرابع األدبي طالب

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 283 صالح مجيد كاظم
 /ابن رشد

مستوى مقروئية كتب القراءة العربية   .992
 االبتدائية في العراقللمرحلة 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 232 رقية علي حمزة
 /ابن رشد

 فيياَكر البنائّي  نـمـوذجأُ  أثر  .994
 طالـبـاتل التاريخية المفاهـيم اكتساب
 المتوسط الثاني الصف

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 232 نغم فالح خماس
 /ابن رشد

على وفق فاعلية برنامج تعليمي   .999
النظرية البنائية في تحصيل مادة 
الجغرافية والدافع المعرفي لدى طالب 

 الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 234 محمد عبادي حسن
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي على وفق   .996
نظرية الندا في تحصيل مادة 
الجغرافية والتفكير العلمي لدى 

 الخامس األدبيطالبات الصف 

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 239 زينب عبد بدن
 /ابن رشد

 المحطات العلمية إستراتيجيتيأثر   .991
في تحصيل مادة  والخريطة الداللية

وتنمية مهارات ماوراء  تاريخال
الصف الخامس  البلدى طالمعرفة 

 دبياألَ 

التربية كلية  2062 ط تاريخ دكتوراه 211 محمد طعمة كاظم
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية اليد النشطة في   .998
تحصيل مادة االجتماعيات لدى 

 س االبتدائيمتالمذة الصف الخا

تماره صفاء عبد 
 الجليل

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 211
 /ابن رشد

بارمان ولورسباش في  أنموذجيأثر   .993
فاهيم البالغية واألداء اكتساب الم

 طلبةعند  التعبيري
 الصف الخامس األدبيّ 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 212 مناضل احمد جعفر
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 214 علي عطية عذابأثر إستراتيجيتي التجميع والتنظيم   .961
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الذاتي في تحصيل مادة التاريخ 
وتنمية مهارات التفكير التاريخي لدى 

 طالب الصف الرابع األدبي

 /ابن رشد

 األداءاثر حديث المتخصص في   .961
التعبيري عند طالبات الصف 

 األدبيالخامس 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 216 كريم شمخي جبر
 /ابن رشد

فاعلية أنموذج تعليمي على وفق   .962
منحى النظم في تحصيل مادة 
الجغرافية وتنمية التفكير المنظومي 
 لدى طالب الصف األول المتوسط 

كاظم عبد السادة 
 جودة

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 213
 /ابن رشد

تقويم كتاب تاريخ الحضارات القديمة   .962
للصف األول المتوسط في ضوء 

 الجودةمعايير 

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 221 علي ثاجب خواف
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمّي على وفق   .964
استراتيجيات التعلم النشط في 
تحصيل مادة الجغرافية وعمليات 
العلم األساسية لدى طالب الصف 

 الخامس األدبيّ 

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 222 عباس علي كريدي
 /ابن رشد

المكعب في  إستراتيجيةستعمال اأثر   .969
ستبقائها او  كتساب المفاهيم العلميةا

 لدى تالميذ الصف مادة العلوم في
 بتدائيالخامس اال

إيمان عبد الحسين 
 شنبار

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 222
 /ابن رشد

966.  The Effect of Brain-Based 
Teaching on Iraqi EFL 
Secondary School Students’ 

Achievement 

عماد عبد الرضا 
 عودة

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 222
 /ابن رشد

فاعلية استعمال إستراتيجية المكعب   .961
مية التفكير التركيبي لدى في تن

الصف                                         طالبات 
 الخامس األدبي في مادة الجغرافية

كلية التربية  2062 ط اجتماعيات ماجستير 229 زينب حسن علي
 /ابن رشد
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 قائمةعلى مقترحة استراتيجية فاعلية  .968
 السباعية التعلم استراتيجيتي دمج

 اكساب في المفاهيمية والخرائط
 عند العربية  اللغة قواعد مفاهيم
 األدبي الرابع الصف طالبات

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 221 افراح لطيف حميد
 /ابن رشد

أثر أنموذجي  وودز  والندا في   .963
اكتساب  المفاهيم التاريخية 
والدافعية نحو المادة  لدى طالب 

 الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 246 ذكرى فاضل محل
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح على وفق   .911
األدب نظرية تريز في تحصيل مادة 

والنصوص عند طالبات الصف 
 الخامس األدبيّ 

لمياء جبار عبد 
 الوهاب

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 213
 /ابن رشد

التحصيل  العقلية في المنشطات أثر  .911
 لدي االستداللي والتفكير الدراسي
 مادة في األدبي الرابع الصف طالبات
 التاريخ

 جامعة البصرة 2062 عامةط تدريس  دكتوراه 468 علي كريم شالل

 والحـداث بديودي إستراتيجيتي أثر  .912
 المفاهيم اكتساب في المتناقضة

 التربية كلية طلبة لدى البيئية

 نحوها اتجاهاتهم وتنمية

 جامعة البصرة 2062 طرائق عامة دكتوراه 438 سنابل ثعبان سلمان

برنامج إعداد المعلم تقويم   .912
األساسية  كليات التربية الجامعّيفي

ة ــــدراس المـركز واالقليم ن ـم ل  ــفي ك
 ةــارنـقـلية مـليـتح

عبد اهلل حسن 
 محمد

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 944
 /ابن رشد

( في SWOMأثر استراتيجية سوم )  .914
اكتساب المفاهيم النفسية لمادة علم 
نفس النمو وتنمية التفكير التباعدي 

 التربية لدى طلبة كليات

حوراء عبد الرزاق 
 حميد

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 991
 /ابن رشد
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البيت الدائري  شكل استراتيجيةأثر   .919
والدراك البصري عند  في التحصيل

 تلميذات

في مادة  بتدائيالصف الثالث اال
 العلوم

كلية التربية  2062 طرائق ومناهج ماجستير 992 اثمار مثنى حامد
 /ابن رشد

أثر أنموذجي أبلتون وثيلين في   .916
اكتساب المفاهيم األحيائية وعمليات 
العلم  لدى طالبات الصف الخامس 

 العلمي

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 966 رملة جبار كاظم
 /ابن رشد

 في يزاهوريكوايديال أثرأنموذج  .911
 والتفكير البحـث مناهــج مادة تحصيل

 التربية كليات طلبة لدى االستداللي

ايمان عبد الحسين 
 شنبار

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 968
 /ابن رشد

 فيالعرض والتقديم   إستراتيجيةأثر   .918
تلميذات  عندإكتساب المفاهيم العليا 

 مادة في االبتدائي الرابع الصف
 العلوم

التربية كلية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 916 حال عصام محمد
 /ابن رشد

فاعلية برنامج  مقترح في تحصيل   .913
مادة علم النفس التربوي وتنمية 
مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية 

 التربية في ضوء معايير الجودة 

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 913 شيرين علي رحيم
 /ابن رشد

فاعلية أنموذج إجرائي تعليمي تعلمي   .981
موجهات االقتصاد المعرفي  قائم على

في تحصيل مادة النمو وتنمية 
مهارات التفكير المتشعب عند طلبة 

 كليات التربية

غسق عبد الرضا 
 بريسم

كلية التربية  2062 طرائق دكتوراه 981
 /ابن رشد

 وفق على تدريبي برنامج تصميم  .981
 في وأثرهُ  النشط التعلم استراتيجيات

 مهارات التربية كلية طلبة إكساب
 المنتج عقلهم وتنميةعادات التدريس

كلية التربية  2062 طرائق دكتوراه 982 سبهان يونس مجيد
 /ابن رشد
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المناهج الدراسية  لتقويم أنموذجبناء   .982
م االرشاد النفسي و التوجية اقسفي ا

 التربوي

 في كليات التربية األساسية 

التربية كلية  2062 رائق دكتوراه 986 صادق مطشر عليخ
 /ابن رشد

بناء منهج قائم على مدخل تكامل   .982
العلم والتكنولوجيا والمجتمع لرياض 
االطفال وفاعليته في تنمية بعض 
 المهارات الحياتية والذكاء االخالقي 

كلية التربية  2062 مناهج دكتوراه 981 هديل صالح البعاج
 /ابن رشد

برنامج إعداد المعلم تقويم   .984
األساسية  كليات التربية الجامعّيفي
  المـركز واالقليم ن ـم ل  ــفي ك
 ةــارنـقـلية مـليـة تحــــدراس

عبد اهلل حسن 
 محمد

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 931
 /ابن رشد

وفق نظرية  ي علىأثر برنامج تعليم  .989
الذكاء الناجح في التحصيل وتنمية 
التفكير التحليلي لدى طالب الصف 

في مادة االدب  الخامس األدبي
 والنصوص

ضرغام سامي عبد 
 االمير

 جامعة البصرة 2062 طرائق دكتوراه 619

 في وريكوايديال زاه أنموذجي أثر  .986
 والتفكير البحـث مناهــج مادة تحصيل

 التربية كليات طلبة لدى االستداللي

ايمان عبد الحسين 
 شنبار

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 613
 /ابن رشد

أثر أنموذجي أبلتون وثيلين في   .981
اكتساب المفاهيم األحيائية وعمليات 
العلم  لدى طالبات الصف الخامس 

 العلمي

 جامعة البصرة 2062 مناهج وطرائق دكتوراه 611 رملة جبار كاظم

َأنموذج )مارزانو( ألبعاد التَّعلُّم أثر   .988
في تدريس مادة الل غة األنكليزية في 
الَتحصيل والتفكير اللفظي لدى 

 طالبات المرحلة الثانوية

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 612 نادية داوود سلمان
 /ابن رشد
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 والعروض ) KUD ( إستراتيجية أثر  .983
 إكتساب المفاهيم في التقديمية

 الرابع الصف تلميذات العلمية عند

 العلوم ادةم في االبتدائي

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 616 عصام محمد حال
 /ابن رشد

فاعلية أنموذج تعليمي على وفق   .931
منحى النظم في تحصيل مادة 
الجغرافية وتنمية التفكير المنظومي 

 لدى طالب الصف األول المتوسط

السادة كاظم عبد 
 جودة

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 611
 /ابن رشد

فاعلية أنموذج تعليمي على وفق   .931
منحى النظم في تحصيل مادة 
الجغرافية وتنمية التفكير المنظومي 
 لدى طالب الصف األول المتوسط 

كاظم عبد السادة 
 جودة

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 621
 /ابن رشد

 وفق على تدريبي برنامج تصميم  .932
 وأثرهُ  النشط التعلم استراتيجيات
 مهارات التربية كلية طلبة فيإكساب
 عقلهم وتنمية عادات التدريس
 المنتج

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 622 سبهان يونس مجيد
 /ابن رشد

فاعلية برنامج  مقترح في تحصيل   .932
مادة علم النفس التربوي وتنمية 
مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية 

 التربية في ضوء معايير الجودة 

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 629 شيرين علي رحيم
 /ابن رشد

فاعلية برنامـج مقترح لتدريس مادة   .934
على حقوق النسان والديمقراطية 

وفق معايير  الجـودةالشاملة  في 
 تحصيل طلبة جامعة بغداد

ناريمان حميد 
 حلوس

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 642
 /ابن رشد

تعلمي –تعليمي  تصميمفاعلية   .939
وفق المدخل المنظومي على مقترح 

في التحصيل والميل نحو مهنة 
طلبة كليات العلوم  عندالتدريس 
 السالمية

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 642 ضحى محمد جبر
 /ابن رشد
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تقويم أداء مدرسّي الجغرافية للمرحلة   .936
المتوسطة على وفق كفايات الُمدرس 

 الفّعال

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 41 إكرام جالل جواد
 /ابن رشد

اثر تقنية ورشة العمل على تقدير   .931
الذات للطلبة العراقيين دارسي اللغة 

لغة أجنبية  وأدائهم في –االنكليزية 
 المهارات اللغوية 

ساهرة محمد 
 عنجور

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 61
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية إنسجام الكلمات في   .938
األداء التعبيرّي عند طالبات الصف 

 الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 68 انسام منهل عزيز
 /ابن رشد

أثر استعمال الصور التركيبية في   .933
إكساب المفاهيم النحوية عند طالب 

 الصف األول المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 88 كاطع صالح طراد
 /ابن رشد

اثر استراتيجيتي المجموعات المرنة   .611
وفرق الخبراء في تحصيل مادة 
الجغرافية لدى طالب الصف الثاني 

 المتوسط والدافعية نحوها 

محمد صادج 
 محمكد

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 83
 /ابن رشد

 في البصري التصور طريقة أثر  .611
 تالمذة عند التحصيل االمالئي

 االبتدائي الثاني الصف

شوق عبد الكريم 
 خيطان

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 36
 /ابن رشد

اثر تقنية ورشة العمل على تقدير   .612
الذات للطلبة العراقيين دارسي اللغة 

لغة أجنبية  وأدائهم في –االنكليزية 
 المهارات اللغوية  

ساهرة محمد 
 عنجور

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 111
 /ابن رشد

أوجد و  دربثر إستراتيجيتي المأ  .612
والتفكير  في اكتساب المفاهيمالخطأ 

طالب الصف األول الجغرافيين عند 
 المتوسط

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 123 رحيم كاظم بيدي
 /ابن رشد

 فيحوض السمك  إستراتيجيةلية عفا  .614
المرحلة  بالتحصيل لدى طال

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 141 سعدي عويد محمد
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الجغرافيا مادة المتوسطة في 
 نحوها واالتجاه

 /ابن رشد

أثُر إستراتيجيِة اأَلمواِج المتداخلِة في   .619
األداِء التعبيرّي عند طالب الصف 

 الخامس األدبيّ 

مرتضى محسن 
 عباس

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 131
 /ابن رشد

إستراتيجية إيشيكاوا في اكتساب أثر   .616
المفاهيم العلمية في مادة العلوم لدى 

 تلميذات الصف الخامس االبتدائي

ريام عبد الكريم 
 جاسم

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 131
 /ابن رشد

أثر إستراتيجيتي  باير  وجيكسو   .611
المطورة في اكتساب المفاهيم 
ومهارات التفكير التاريخي لدى 

 طالب الصف الرابع األدبي 

عبد الباسط عباس 
 محمد

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 212
 /ابن رشد

تقويم كتب القراءة العربية للمرحلة   .618
االبتدائية في ضوء معايير جـودة 

 المدرسيالكتاب 

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 223 حسام سالم جابر
 /ابن رشد

 اللغة لمهارات المعيارية المستويات  .613
 المتوسطة المرحلة طلبة لدى العربية

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 241 هالل مبدر كاظم
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية الثارة العشوائية في   .611
التاريخ لطالب الصف تحصيل مادة 
 الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 241 عالء فليح حسن
 /ابن رشد

فـاعـليـة تصـميم تعليمّي ـــ تعّلمّي   .611
باســــتعـمال  اســتراتيجيات الدراك 
فـي تحصـيل مـادة أسس التربية 

 والتفكير عالّي الرتبة

كلية التربية  2062 وطرائقمناهج  دكتوراه 243 مهند عبد الجبار
 /ابن رشد

)التذوق  تقويم المهارات األدبية  .612
والنقد والتحليل والحفظ(عند طلبة 

 الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 291 غنية جبر عنبر
 /ابن رشد

تحليل كتاب الجغرافية على وفق   .612
مفاهيم طبيعة العلم وعملياته 
األساسية للصف الرابع األدبي ومدى 

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 292 ميسون محمد علي
 /ابن رشد
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 اكتساب الطلبة لهما  

كتساب افي  دينز إستراتيجيةأثر   .614
 اتلدى تلميذة المفاهيم العلمي

 مادة العلوم في بتدائياال رابعالصفال

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 299 زينة خلف منجي
 /ابن رشد

بناء دليل لتعليم اللغة العربية للصف   .619
 الرابع االبتدائيّ 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 261 ليلى كاظم سبهان
 /ابن رشد

تـــقويم محتوى كتاب االجتماعيات   .616
 للصف الخامس االبتدائي في ضوء 

 أهداف المـنهـــاج

حسن عبد الكريم 
 حمود

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 268
 /ابن رشد

مهارات التدريس الصفية المستخدمة   .611
لدى تدريسي اللغة االنكليزية في 

 الجامعات العراقية

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 263 هند دحام كردي
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية المنحى المبرمج لحل   .618
المشكالت في تحصيل مادة التاريخ 
وتنمية التفكير العلمي عند طالبات 

 الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 211 ميادة سلمان عبيد
 /ابن رشد

أثر أنموذجي ديوت وزاهوريك في   .613
أكتساب المفاهيم التاريخية وتنمية 
مهارات التفكير األستداللي لدى 

 طالب الصف األول المتوسط

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 211 فراس زبون شلش
 /ابن رشد

 أنموذجي  أثر استعمال  .621
 5Es  4وIs تحصيل وانضباط في

الصف لطالب المدارس الثانوية 
للغة االنكليزية لغة العراقيين دارسي ا

 أجنبيةفي الصفوف الكبيرة

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 212 سالم حامد عباس
 /ابن رشد

تـــقويم محتوى كتاباالجتماعيات   .621
للصف الخامس االبتدائي في ضوء 

 أهداف المـنهـــاج

حسن عبد الكريم 
 حمود

كلية التربية  2062 ط تاريخ ماجستير 248
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 292 زينب عبد بدنفاعلية برنامج تعليمي على وفق   .622
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نظرية الندا في تحصيل مادة 
الجغرافية والتفكير العلمي لدى 

 طالبات الصف الخامس األدبي

 /ابن رشد

أثر استراتيجيتي السقاالت والخطوات   .622
الثمان في تحصيل مادة البالغة 

التعلم عند طالب الصف وانتقال أثر 
 الخامس األدبيّ 

محسن مهلهل عبد 
 اهلل

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 212
 /ابن رشد

فاعلية وحدات تعليمية على وفق   .624
أنموذج كيير في تحصيــــــــل مادة  
المناهج وطرائــــق التدريس لدى 

في كليات  طلبة أقسام الجغرافية
 التربية ودافعيتهم العقلية

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 442 رؤى رياض سلمان
 /ابن رشد

 في( RISK) ريسك برنامج فاعلية  .629
 طالب عند األدبية المهارات تنمية
 األدبي الخامس الصف

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 494 خليل إبراهيم خلف
 /ابن رشد

أثر أنموذجي كوسكروف والسقاالت   .626
فاهيم علم  اكتسابمالتعليمية في 

النفس التربوي والتفكير ما وراء 
 المعرفي لدى طلبة كلية التربية

كلية التربية  2062 طرائق دكتوراه 963 احالم جميل محمد
 /ابن رشد

 مادة في اللكتروني التعليم تقويم  .621
 نظرالمشرفين وجهة الحاسوب من

 والمدرسين

التربية كلية  2062 طرائق ماجستير 911 زينب فتاح يوسف
 /ابن رشد

بناء منهج  مقترح لتطوير اللغة   .628
 العربية في الصف الخامس االبتدائي

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 988 علي محمد زغير
 /ابن رشد

بناء منهج  مقترح لتطوير اللغة   .623
 العربية في الصف الخامس االبتدائي

التربية كلية  2062 ط عربي دكتوراه 932 علي محمد زغير
 /ابن رشد

 مادة في اللكتروني التعليم تقويم  .621
 المشرفين نظر وجهة الحاسوب من
 والمدرسين

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 939 زينب فتاح يوسف
 /ابن رشد
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أثر أنموذجي كوسكروف والسقاالت   .621
التعليمية في اكتساب مفاهيم علم 
النفس التربوي والتفكير ما وراء 

 المعرفي لدى طلبة كلية التربية

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 611 احالم جميل محمد
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي على وفق   .622
نظرية معالجة المعلومات في 
تحصيل مادة الجغرافية وتنمية 
مهارات ما وراء المعرفة لدى طالبات 

 الصف الخامس األدبي

 إيمان نعمة جاسم

 

طرائق تدريس  دكتوراه 621
 الجغرافية

كلية التربية  2062
 /ابن رشد

بناء برنامج تدريبي وفقا   .622
الستراتيجيات التعلم النشط لمدرسي 
علم االحياء واثره في ادائهم 
التدريسي والتحصيل والتفكير 

 االبداعي لطلبتهم 

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 664 مهدي قلم دعير
 /ابن رشد

اثر توظيف النص في الفهم القرائي   .624
واالداءالتعبيري عند طالب الصف 

 الخامس االدبي

عبد اهلل جميل 
 السيد منخي

 التربية كلية 2062 ط عربي دكتوراه 619
 رشد ابن/

ر، ناقش، طبق( أثر استراتيجية )فسّ   .629
في تحصيل  مادة األدب والنصوص 

 األدبيّ  الصف الخامس عند طالب

أكرم غانم عبد 
 الحمزة

كلية التربية  2062 طرائق عربي ماجستير 2
 /ابن رشد

والتقصي  الفيديوياثر التسجيل   .626
 الذاتي بوصفها اساليب للتدريس 

التأملي في اداء التدريس لدى طلبه 
الجامعة العراقيين المطبقين دارسي 

 أجنبيهلغة  النكليزيةاللغة 

كلية التربية  2062 طرائق انكليزي دكتوراه 14 سوسن سعود عزيز
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح على وفق   .621
نظرية المخططات العقلية في الفهم 
القرائي وانتاج االسئلة الذاتية عند 

 طالب الصف الرابع االدبي 

كلية  2062 طرائق عربي دكتوراه 21 حاتم صبار محمد
التربية/ابن 

 رشد
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 في المتضمنة العليا التفكير مهارات  .628
 الجغرافية كتب نشطةأو  أسئلة

 نموذجإ وفق العدادية للمرحلة
 مارزانو

كلية التربية  2062 ط جغرافية ماجستير 28 ضحى قاسم محمود
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي على وفق   .623
النظرية السلوكية في تحصيل مادة 
الجغرافية وتنمية التفكير التأملي 
 لدى طالبات الصف الخامس االدبي

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 26 نازك علي مطشر
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية ) ُكْن يقظا  ( في   .641
الفهم القرائي واألداء التعبيري عند 

 طالب الصف الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 28 ضياء زبن صلبي
 /ابن رشد

 في )المفتوح الكتاب(إستراتيجية أثر  .641
 الصف طالبات لدى القرائي الفهم

 الثاني المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 49 علياء خالد حسين
 /ابن رشد

مهارات التفكير الجغرافي عند   .642
مدرسي المرحلة العدادية وعالقتها 
بذكاءاتهم المتعددة وخبراتهم 

 التدريسية

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 12 جالل جاسم الركابي
 /ابن رشد

ثالث استراتيجيات لغلق الدرس أثر   .642
في تحصيل   مادة  قواعد اللغة 
العربية عند طالبات الصف الثاني 

 المتوسط

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 81 رغد رعد حسن
 /ابن رشد

 لتنمية مقترح تعليمي برنامج فاعلية  .644
 تالمذة عند الشارة لغة مهارات
 الصم معاهد

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 86 حسين علوان جبر
 /ابن رشد

أثُر ِإْسِتراتِيجي ِة أوجْد الَخَطَأ ِفي   .649
َتْصِحيِح اأَلْخطاِء اِلمالِئيِة َلَدى 

ِف الثَّاِني الُمَتَوّسط  ِطاّلِب الصَّ

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 128 سعد فهد داخل
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

324 

 ،سمعت، شاهدت ( إستراتيجية اثر  .646
 عند التعبيري األداء في )  قرأت

 المتوسط األول الصف طالبات

نادية عبد الحميد 
 هادي

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 124
 /ابن رشد

 Web) ر الر ْحاَلِت الَمْعِرِفيَّةِ ــَأثَ   .641

Quests)  َعَلى َوْفِق التَّْعِليِم
التَّْعِبيِر اِلِلْكتُروِني  ِفي َتْنِمَيِة َمَهاَراِت 

بِ  الصَّف  الَخاِمِس  الَوِظيِفي  ِعْنَد ُطالَّ
  ِعْلِمي  ال

 عبد اهلل غيث نفال
 

 
 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 129
 /ابن رشد

تقويم التدريبات اللغوية في كتب   .648
القراءة للمرحلة االبتدائية في العراق 
 من وجهة نظر المعلمين والمشرفين 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 126 فوزياسراء محمد 
 /ابن رشد

643.  The Effect of JOIN and 
SHOW Strategies on Iraqi 

EFL University Students’ 

Achievement in Poetry and 
Literature Reading 

Strategies 

كلية التربية  2062 ط انكليزي دكتوراه 121 رغد خلف عالوي
 /ابن رشد

اثر التحليل االسلوبي في تحصيل   .691
طالب الصف الخامس  األدبي في 

 مادة األدب والنصوص 

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 142 وليد طالب كاظم
 /ابن رشد

 قائم تعلمي –تعليمي برنامج فاعلية  .691
 للتنمية التدريجي المدخل على

 مادةعلم تحصيل في المستدامة
 الرابع الصف طالبات االجتماع لدى

 الجانبي تفكيرهن وتنمية العدادي

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق دكتوراه 191 اصيل فائق حسن
 /ابن رشد

اثر التدريس على وفق خطوات   .692
تكوين المفاهيم عند فيجوتسكي في 
اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى 

 طالبات الصف االول المتوسط

كلية التربية  2062 جغرافيةط  ماجستير 691 انتصار رشيد مناتي
 /ابن رشد

أثُر إستراتيجيِة اليد المفكرة في   .692
 عند طالبات  يّ داء التعبير ألا

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 691 ايمان علي حسين
 /ابن رشد
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 ف األول المتوسطالصَّ 

أثر انموذجي انتوستل وكولب في   .694
ودافع  ةاكتساب المفاهيم التاريخي

االنجاز لدى طالبات الصف الخامس 
 األدبيّ 

ضياء عبد الخالق 
 حسين

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 692
 /ابن رشد

 قَفاِعليَّة َبْرناَمج ُمْقَترٍح على وف  .699
في َتْنميِة  َنظرية البداع الجاد

َمَهاَرات الكتابة البداعيةِعْنَد طالبات 
 الَصف الَرابِع األَدبيّ 

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 692 اسراء فاضل امين
 /ابن رشد

أثر الدراما البداعية في اكتساب   .696
المفاهيم العلمية لمادة العلوم عند 

 تالميذالصف الخامس االبتدائي

حسين قاسم 
 صيهود

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 694
 /ابن رشد

استراتيجية المقابلة الثالثية  أثر  .691
الخطوات في اكتساب مفاهيم مادة 
التربية الوطنية عند طالب الصف 

 االول المتوسط 

كلية التربية  2062 مناهج وطرائق ماجستير 699 باسم محمد حسين
 /ابن رشد

تقويم محتوى كتب الجغرافية للمرحلة   .698
المتوسطة في ضوء معايير الجمعية 

 الجغرافية االمريكية  

هبة عبد الزهرة 
 عصمان

كلية التربية  2062 طرائق جغرافية ماجستير 696
 /ابن رشد

أثر استراتيجيتي األسئلة الحافزة   .693
ثارة المتناقضات في تحصيل مادة  وا 

 التاريخ والتفكير التباعدي لدى 
 طالبات الصف الخامس األدبي

عبد الرسول فهد 
 ناصر

كلية التربية  2062 ط تاريخ دكتوراه 691
 /ابن رشد

 واستدعاء الطلب أثــــــراستراتيجيات  .661
 المالحظات المتحدث االخر وتدوين

ية مهارت التحليل األدبي تنم في
 الصف عندطالب األدبيوالتذوق 
 االدبي الخامس

كلية التربية  2062 ط عربي دكتوراه 698 مرتوب موسى سعد
 /ابن رشد

ر، ناقش، طبق( أثر استراتيجية )فسّ   .661
في تحصيل  مادة األدب والنصوص 

اكرم غانم عبد 
 الحمزة

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 693
 /ابن رشد
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 الخامس األدبيّ  الصف عند طالب
 

أثر أنموذجي سكامبر ودورة التعلم   .662
فوق المعرفّية في تحصيل مادة 
الجغرافية لدى طالب الصف الخامس 

 األدبّي وتنمية تفكيرهم البداعي

كلية التربية  2062 ط جغرافية دكتوراه 661 حازم محمد حسين
 /ابن رشد

أثر أنموذج هاريسون وبرامسون في   .662
 لدىتحصيل مادة األدب والنصوص 

 طالبات الصف الرابع األدبي

كلية التربية  2062 ط عربي ماجستير 661 رغدة عايد احمد
 /ابن رشد

664.   

 The Impact of Using 
Specific Pre –Listening 
Activities on Iraqi EFL 
Learners’ Listening 

Comprehension 

كلية التربية  2062 ط انكليزي ماجستير 612 نورة عدنان توفيق
 /ابن رشد

اثر استراتيجية المساجلة الحلقية في    .669
تصحيح المفاهيم الجغرافية      

المخطوءة عند طالب الصف 
 الخامس األدبي

كلية التربية  2068 د جغرافية ماجستير 643 عالء حمود صالح
 /ابن رشد

المندوب المتنقل في أثر استراتيجية   .666
االجتماعيات  تحصيل مادة

واستبقائها عند تلميذات الصف 
 الخامس االبتدائي

كلية التربية  2068 ط جغرافية ماجستير 661 نور عباس يشاع
 /ابن رشد

أثر التعليم الخليط المتمازج في   .661
اكتساب المفاهيم الجغرافية واالتجاه 
 فنحو المادة لدى طالب الص

 الخامس األدبي

كلية التربية  2068 ط جغرافية ماجستير 662 علي حسين عبود
 /ابن رشد

فاعلية برنامج مقترح باستعمال   .668
خرائط التفكير في تحصيل مادة 
قواعد اللغة العربية عند طالبات 

 الصف الخامس األدبي

كلية التربية  2068 ط عربي دكتوراه 662 ميرفت محمد جاسم
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

327 

االجتماعية تقويم منهج المواد   .663
للمرحلة االبتدائية على وفق معايير 

 الجودة

كلية التربية  2068 ط جغرافية ماجستير 669 االء علي مراد
 /ابن رشد

أثر أنموذجي جويس وويل   .611
ومارتوريال فـــي اكتساب المفاهيم 
الجغرافية عند طالب الصف الخامس 

 األدبي وتنمية تفكيرهم العلمي

احمد هاشم عبد 
 الكاظم

كلية التربية  2068 ط جغرافية دكتوراه 666
 /ابن رشد

أثر استراتيجيتي أسئلة البطاقات   .611
واللوحات المعلقة في تنمية مهارات 
القراءة والتفكير التأملي عند تالميذ 

 الصف الثالث االبتدائي

انتصار عودة 
 موسى

كلية التربية  2068 ط عربي دكتوراه 668
 /ابن رشد

مشكلة في أرسل  أثر إستراتيجية  .612
تحصيل مادة الجغرافية عند طالبات 

 الصف األول المتوسط

كلية التربية  2068 ط جغرافية ماجستير 663 حنان كريم خزعل
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي تعلمي قائم   .612
على نظرية جانبي الدماغ في 
تحصيل مادة علم نفس النمو عند 
طلبة اقسام غير االختصاص في 

 كلية التربية 

كلية التربية  2068 مناهج وطرائق دكتوراه 611 صفاء عامر هاشم
 /ابن رشد

في  PDEODEأثر استراتيجية   .614
اكتساب المفاهيم العلمية في مادة 
العلوم لدى تالميذ الصف الخامس 

 االبتدائي 

كلية التربية  2068 مناهج وطرائق ماجستير 612 نادية محمد جبار
 /ابن رشد

بعاد أفاعلية برنامج مستند الى   .619
التنمية التربوية المستدامة في تنمية 
مهارات القراءة الجهرية عند تالمذة 

 الصف الخامس االبتدائي

كلية التربية  2068 ط عربي دكتوراه 614 سهاد كامل جبار
 /ابن رشد

 في التفاعلي اللوح استعمال اثر  .616
 عند الجهرية القراءة مهارات تنمية

كلية التربية  2068 ط عربي ماجستير 616 فراس طاهر حسين
 /ابن رشد
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 االبتدائي الرابع تالميذالصف

تحليل محتوى كتب القراءة للمرحلة   .611
 االبتدائية في ضوء المفاهيم البيئية

مناهج وطرائق  ماجستير 611 جميلة محسن زامل
 عامة

كلية التربية  2068
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية قطار التعلم السريع   .618
في إكتساب المفاهيم الحياتية لدى 

 أطفال الرياض 

كلية التربية  2068 مناهج وطرائق ماجستير 618 ضوية عذاب جناني
 /ابن رشد

فاعلية برنامج  تدريبي مقترح قائم   .613
على التنمية البشرية لتنمية مهارات 
التدريس عند طلبة أقسام اللغة 

 كليات التربية العربية في

عالء عبد الخالق 
 حسين

كلية التربية  2068 ط عربي دكتوراه 613
 /ابن رشد

أثر استراتيجية التباطؤ التدريجي في   .681
الوقتفي تصحيح األخطاء المالئية 

 الصف األول المتوسط طالبعند 

كلية التربية  2068 ط عربي ماجستير 681 حازم طه راضي
 /ابن رشد

العربية للصف  تقويم كتاب اللغة  .681
الرابع االبتدائّي )األساسّي( في أقليم 
كردستان على وفق معايير جودة 

 الكتاب المدرسيّ 

كلية التربية  2068 مناهج وطرائق ماجستير 681 يونس رحمن رشيد
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي على وفق   .682
النظرية االجتماعية     في تحصيل 
مادة الجغرافية وتنمية التفكير 
الجغرافي لدى طالبات الصف األول 

 المتوسط

كلية التربية  2068 ط جغرافية دكتوراه 682 باسل علي حسين
 /ابن رشد

أثــر تدريب ُطـالب الصـف الخاِمـس   .682
األدبّي على مهاراِت التخطيط للكتابة 

 في األداِء التعبيريّ 

كلية التربية  2068 ط عربي ماجستير 682 عدي عبد شمخي
 /ابن رشد

 مقترح قائم على فاعلية برنامج  .684
 إكساب في البداعي التدريٌس 

 اللغةالعربية مهارات طلبةأقسام

كلية التربية  2068 ط عربي دكتوراه 684 علي كاظم ياسين
 /ابن رشد
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وتنمية ذكائهم  الصفي التدريٌس 
 اللغوي ودافعيتهم العقلية 

تقويم كتب القراءة العربية للمرحلة   .689
نظرية الذكاءات  االبتدائية على وفق

 المتعددة

امير فخري عبد 
 البير

كلية التربية  2068 ط عربي دكتوراه 689
 /ابن رشد

أثر إستراتيجية اللون، الرمز،   .686
الصورة في تحصيل تلميذات الصف 

 الثالث االبتدائي في مادة العلوم

كلية التربية  2068 مناهج وطرائق ماجستير 686 نور صباح نوري
 /ابن رشد

المقارنة بين طريقتي األرجحية   .681
العظمى والقيمة العظمى للتوزيع 
البعدي في تقدير القدرة   وفقا 

 لنظرية االستجابة للفقرة                 

كلية التربية  2068 قياس وتقويم ماجستير 681 محمد حميد سرحان
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تعليمي مقترح على   .688
 في اكتساب وفق نظرية بياجيه

مفاهيم مادة االجتماعيات عند 
تالمذة الصف الخامس االبتدائي 

 وتنمية تفكيرهم المنطقي

كلية التربية  2068 ط جغرافية دكتوراه 688 منال طه ياسين
 /ابن رشد

تعلمي على –فاعلية تصميم تعليمي   .683
وفق نظرية الذكاء الناجح في 
تحصيل مادة الجغرافية عند طالبات 

وتنمية الصف الخامس االدبي 
 تفكيرهّن االيجابي

كلية التربية  2068 ط جغرافية دكتوراه 683 سهاد اكرم مجيد
 /ابن رشد

أثـَر إْسِتراتيجية )أعرْف،نظْم ، أجْب(   .631
في َتحصيل مادة قواعد اللغة العربية 

 عند طالبات الصف الرابع علمي

كلية التربية  2068 ط عربي ماجستير 631 ميساء جاسم محمد
 /ابن رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحث عنوان البحث ت

اثر برنامج ارشادي في خفض بعض   .1
االضطرابات السلوكية لدى تالمذة 
 المرحلة االبتدائية في محافظة بغداد

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 14 سلوى محمد جعفر
 /ابن رشد

لدى  بناء مقياس الميل العسكري  .2
 الصف السادس االعداديطالب 

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 11 قاسم محمد جاسم
 /ابن رشد

 الديني  –أثر العالج النفسي   .2
في اضطراب ما بعد الصدمة النفسية 

  -دراسة سريرية -

محمد إبراهيم 
 محمود

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 41
 /ابن رشد

اثر تدريس ستراتيجيات ماوراء   .4
المعرفة في التنظيم الذاتي للتعلم 
بحسب الذكاء والجنس عند طلبة 

 معاهد إعداد المعلمين

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 84 شذى كاظم جواد
 /ابن رشد

ة ـــا بالدافعيــر وعالقتهـأساليب التفكي  .9
 األكاديمية الذاتيةلدى طلبة الجامعة

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 111 حنان حسين نعمة
 /ابن رشد

العبء المعرفي وعالقتة باالنتباه   .6
االختياري المبكر والمتأخر لدى طلبة 

 المرحلة االعدادية

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 112 مهدي جاسم حسن
 /ابن رشد

التحمل النفسي لدى المراهقين   .1
وعالقته بالعمر والجنس والترتيب 

 الوالدي

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 198 بهاء متي روفائيل
 /ابن رشد

الفكر التربوي في العراق خالل القرن   .8
 العشرين 

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 211 عبد الكريم محسن
 /ابن رشد

الكفاية الداخلية والخارجية لكلية   .3
هيئة  -التقنيات الصحية والطبية 

 التعليم التقني

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 221 جاسم حسن عبد
 /ابن رشد

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 249 استبرق مجيد عليالمعرفة ما وراء الدراكية   .11
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لدى طلبة  بستراتيجيات حل المشكلة
الجامعة وعالقتها بالجنس 

 ونوع المشكلة والتخصص

 /ابن رشد

بناء برنامج تدريبي لدارات معاهد   .11
 إعداد المعلمين والمعلمات في العراق 

 في ضوء كفاياتهم الدارية

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 234 شافي حسين علي
 /ابن رشد

بناء مقياس الخصائص النفسية   .12
 المفضلة للقبول في كلية الشرطة

محمد عبد الكريم 
 طاهر

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 218
 /ابن رشد

بناء مقياس الصحة النفسية لطلبة   .12
الجامعة على وفق مؤشرات مقياس 

 M.M.P.Iمنيسوتا المتعدد االوجه 

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 212 ياسر نظام مجيد
 /ابن رشد

تقويم البرنامج التربوي للطلبة   .14
المتفوقين في المراكز الريادية في 

التطوير التربوي في ضوء أهداف 
 األردن

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 283 حسن محمد قاسم
 /ابن رشد

19.  Psychometric 
characteristics between the 

Two methods of auto – 
verification and 

The others assessment in 
social behavior scale 

التربية كلية  2002 تربوي دكتوراه 413 مدلول حسن
 /ابن رشد

فاعلية برنامج االقتصاد الرمزي في   .16
تعديل السلوك غير المرغوب فيه 

 لدى تالمذة المدرسة االبتدائية

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 449 سمر علي كشيش
 /ابن رشد

إعداد صيغة موضوعية لإلجابة عن   .11
اختبار تفهم الموضوع االسقاطي 

TAT 

محمد عبد اهلل 
 إبراهيم

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 123
 /ابن رشد

الرادة عند المراهقين و عالقتها   .18
بجنسهم و تحقيق الهوية و نمط 

 المعاملة الوالدية   

سفيان صائب 
 سلمان

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 142
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

343 

االلتزام الديني لدى طلبة الجامعة في   .13
الكريم أقسام طرائق تدريس القرآن 

والتربية السالمية وأقرانهم في 
 األقسام األخرى

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 191 ابتسام راضي هادي
 /ابن رشد

الخصائص السيكومترية لبعض   .21
-2اختبارات ذكاء األطفال بعمر ) 

 دراسة مقارنة/( سنوات 2

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 184 ياسمين طه ابراهيم
 رشد/ابن 

الضغوط المدرسية عند طلبة المرحلة   .21
 المتوسطة وعالقتها بالعنف المدرسي

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 211 سهى شفيق توفيق
 /ابن رشد

ي األسالمي لدى الفكر التربوي العرب  .22
 بن  قيم الجوزيةاالرازي والنووي و 

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 212 اركان سعيد خطاب
 /ابن رشد

خلدون لدى ابن  الفكر التربوي  .22
 ()دراسة مقارنة االزرقوعبداهلل ابن 

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 221 امل مهدي كاظم
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 221 قاسم جاسم حسين الفكر التربوي لدى اآلجري  .24
 /ابن رشد

الموقع االجتماعي بين االقران   .29
وعالقته بأنماط الشخصية ومفهوم 

 الذات لدى المراهق

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 298 سحر هاشم عطية
 /ابن رشد

بناء أنموذج لتقويم أداء مديري   .26
معاهد إعداد المعلمين والمعلمات في 

 المجالين الداري والفني

مصعب ماهر 
 اسماعيل

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 282
 رشد/ابن 

  تقبلإرشادي فيناء برنامج ب  .21
ورةالجسملدى طالبات المرحلة ص

 المتوسطة

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 283 سهير سلمان احمد
 /ابن رشد

بناء برنامج إرشادي لخفض الشعور   .28
بالوحدة النفسية لدى طالبات 

 المرحلة العدادية

خنساء عبد القادر 
 محمود

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 232
 /ابن رشد

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 214 نسرين جواد شرقيبناء معايير لتطوير المناهج   .23
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الدراسية للتعليم المهني في العراق 
 وتطبيقها

 /ابن رشد

بـنـــاء مــقــيــاس الحداثـة لدى طلبـة   .21
 جامعة بغــداد

شه وبوشمس 
 الدين

التربية كلية  2004 تربوي ماجستير 211
 /ابن رشد

بناء مقياس الشخصية السوية لدى    .21
 طلبة الجامعة

عبد الباري مايح 
 ماضي

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 211
 /ابن رشد

بناء مقياس الشخصية المنافقة لدى   .22
 طلبة الجامعة

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 211 خالد جمال جاسم
 /ابن رشد

وأكتساب القواعد تداعي الكلمات   .22
النحوية في اللغة العربية لدى أطفال 

 العراق

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 221 رنا زهير فاضل
 /ابن رشد

تطور فهم الجنس لدى األطفال   .24
وعالقته بموقع سكنهم وجنسهم 

 وتطورهم العقلي

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 261 عماد حسين عبيد
 /ابن رشد

الدور الشرافي لمديري تقويم   .29
المدارس الثانوية من وجهة نظر 

 أعضاء الهيئة التدريسية

سهام عبد اهلل 
 حسين

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 231
 /ابن رشد

عالقة اتخاذ القرار بالروح المعنوية    .26
لدى أعضاء هيئة التدريس في 

 الجامعات الجزائرية

محمد مصطفى 
 زريب

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 422
 /ابن رشد

نحو فلسفة تربوية للتعليم العالي في   .21
 األردن

كلية التربية  2004 تربوي ماجستير 443 اديب شبلي عقله
 /ابن رشد

القرآن  مفهوم الفرد والمجتمع في  .28
 الكريم والسنة النبوية الشريفة

بنماذج من الفلسفات  ومقارنتها
 الغربية

كلية التربية  2004 تربوي دكتوراه 491 باسم قاسم جواد
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادي في تنمية الكفاية   .23
المهنية لدى منتسبي حمايات جامعة 

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 66 ثامر عبد علي
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 /ابن رشد بغداد

ِادارة الوقت وعالقتها بالقيادة   .41
البداعية لدى رؤساء أقسام الكليات 

 العراقيةفي الجامعات 

دسكو يونس 
 إسماعيل

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 116
 /ابن رشد

إدارة الوقت وعالقتها بالوالء   .41
التنظيمي لدى عمداء كليات جامعة 

 كربـالء 

رجاء عبد الرحمن 
 يونس

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 111
 /ابن رشد

التوجهات الدافعية وعالقتها   .42
التعلم لدى طلبة  باستراتيجيات

 العداديةحلة ر الم

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 119 شلير عبد اهلل علي
 /ابن رشد

أضطراب ما بعد الضغوط الصدمــية   .42
بقلق الموت لدى طلبة  وعالقته

 المرحلة المتوسطة

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 121 عبير إحسان نافع
 /ابن رشد

الشخصية وعالقتها االضطرابات   .44
بالنظرة المستقبلية لدى األيتام في 

 المرحلة المتوسطة

رقية عبد الجبار 
 حسين

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 141
 /ابن رشد

فاعلية برنامج ارشادي يستند على   .49
التحكم المعرفي في خفض االخفاقات 
المعرفية لدى طلبة كلية التربية 

 االساسية 

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 164 قصي صباح حسين
 /ابن رشد

التشاؤم وعالقتهما بالجنس  التفاؤل   .46
والصف والتخصص والتحصيل 

 األكاديمي لدى طلبة جامعة بغداد

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 166 انتصار حيدر علي
 /ابن رشد

الفكر التربوي العربي االسالمي لدى   .41
 واالشاعرةمدرستي المعتزلة 

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 214 صالح نهير راهي
 /ابن رشد

القيم التربوية في فكر المام   .48
 ( الحسين) 

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 223 حاتم جاسم عزيز
 /ابن رشد
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الكفايات الالزمة لإلدارة الصفية لدى   .43
معلمي المرحلة االبتدائية في 

 محافظة بغداد

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 229 حمزة خليف احمد
 /ابن رشد

بناء برنامج إرشادي لتنمية الرادة   .91
 لدى األحداث في دور الدولة

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 231 ايمان حسن جعدان
 /ابن رشد

نلسون  –تقنين اختبار هنمون   .91
 للقدرات العقلية  لدى طلبة الجامعة

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 213 عيالياسين حميد 
 /ابن رشد

كفايات مدير المدرسة الثانوية و   .92
 التي يضطلع بها باألدوار عالقتها

منعم عبد القادر 
 عثمان

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 466
 /ابن رشد

السلوكي"في -أثر العالج "المعرفي  .92
 الشباب اليمني لدىاضطرابات القلق 

 سريريه ()دراسة 

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 46 علي احمد وادي
 /ابن رشد

أثر بعض المتغيرات المرتبطة بالعينة   .94
في الخصائص السيكومترية 
لمقاييس االتجاهات وباختالف 

 بدائل الجابة تدرجات

نبيل عبد الغفور 
 عبد المجيد

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 82
 /ابن رشد

المشاركة الوجدانية لتالميذ اثر   .99
الصف السادس االبتدائي في 
تحصيلهم الدراسي واضطراباتهم 

 السلوكية

عاشور موسى 
 الفت

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 39
 /ابن رشد

إعداد اختبار تحصيلي مقنن لطلبة   .96
الصف الثالث المتوسط على وفق 

 اختبار ستانفورد التحصيلي

خولة فاضل  
 مغامس

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 126
 /ابن رشد

الخالص في األداء الوظيفي لدى   .91
وعالقته  معلمي المرحلة األبتدائية

 بالجنس والتأهيل والرضا الوظيفي

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 123 محمد شالل فرحان
 /ابن رشد

التعلق غير اآلمن وآليات الدفاع   .98
النفسي عند المراهقين  وأي دور 
الدولة وقرانهم الذين يعيشون مع 

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 162 الهام فاضل عباس
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

346 

 أسرهم

التفضـيـالت البـيئيـــــة وعالقتـــــها   .93
 بســــــمات الشخصية المبدعة

 لدى طلبة الجامعة 

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 168 عباسندى صباح 
 /ابن رشد

الحاجات االرشادية للطلبة المتميزين   .61
وغير المتميزيــن فــي معهد الفنون 

 الجميلة

ايمان شريف 
 عباس

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 181
 /ابن رشد

النجاح المهني وعالقته بالجنس   .61
والعمر والتأهيل والرضــا الوظيفي 

 للمرشدين التربويين

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 293 عباس شمران شهد
 /ابن رشد

بناء برنامج إرشادي نفسي لتنمية   .62
مفهوم الذات لدى األحداث في دور 

 الدولة 

صالح عبد الهتادي 
 حمدان

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 232
 /ابن رشد

بناء برنامج محوسب لتعليم التفكير   .62
 ةالناقدوقياس أثره في تطوير مهار 

 لدى طلبة الجامعة تقويم الذات

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 211 نهى عارف علي
 /ابن رشد

برنامج تدريبي للمشرفين  بناء  .64
االختصاصيين الداريين في ضوء 

 كفاياتهم الدارية

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 211 احمد بهجت احمد
 /ابن رشد

بنك اسئلة في مادة القياس بناء   .69
 والتقويم التربوي والنفسي

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 212 خالد جمال جاسم
 /ابن رشد

 االتجاهات التعصبية بناء مقياس   .66
 لدى طلبة الجامعة

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 216 هند صبيح رحيم
 /ابن رشد

تطور فهم األفكار لدى األطفال             .61
 ( سنوات   2-2من أعمار )

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 261 سلمى خليل سعيد
 /ابن رشد

اخـتـبـار اوتـس للــقـدرة  تقنــيـن  .68
 الـعـقـلـيـة لـــدى طـلبـة الجــامــعــة

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 218 جمال سالم احمد
 رشد /ابن
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التعلق غير اآلمن وآليات الدفاع   .63
النفسي عند المراهقين في دور 
الدولة وأقرانهم الذين يعيشون مع 

 أسرهم

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 239 الهام فاضل عباس
 /ابن رشد

واقع حقوق الطفل في المدارس   .11
 االبتدائية من وجهة نظر االطفال

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 424 ابتسام محمد مجيد
 /ابن رشد

 أثر االتجاه الروحي ـ المادي   .11
والشعور باألمن النفسي في السلوك 

 لدى طلبة الجامعـــــة  االجتماعي

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 28 علي لعيبي جبارة
 /ابن رشد

أساليب التعامل مع الضغوط   .12
النفسيــــة وعالقتها بالرضا الوظيفي 

التأهيل وأنماط يونك للشخصية  ونوع
 لـــــدى معلمي المدارس االبتدائية

حسن علي 
 سيدالدراجي

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 118
 /ابن رشد

فقدان المعنى وعالقته بالتوجه   .12
الدينيونمط االستجابات المتطرفة 

 لدىطلبة جامعة بغداد

إبراهيم مرتضى 
 إبراهيم

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 122
 /ابن رشد

أنمـاط  سإعـداد صورة مختصرة لمقيا  .14
 ةطلبة الجامع ىالشخصية التسعة لد

 على وفق نظام النيكرام

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 128 احمد عمار جواد
 /ابن رشد

االختبار المفضل لقياس ذكــاء طلبة   .19
الجامعـــة في ضــــوء الخصائص 

 لالختبارات النفسيةالسيكــومترية 

محمد عبد الكريم 
 طاهر

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 128
 /ابن رشد

األداء الداري لرؤساء األقسام   .16
العلمية في مؤسسات التعليم العالي 
الرسمي في محافظة بغداد وعالقته 

 بسمات الشخصية المبدعة

منتهى جاسم عبد 
 سوسن

التربية كلية  2002 تربوي دكتوراه 141
 /ابن رشد

التصلب الفكري وعالقته بالجنس   .11
 –واالتجاه الروحي  والتخصص

المادي واساليب المعاملة الوالدية 

احمد عبد الحسين 
 عطية

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 162
 /ابن رشد
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 لدى طلبة الجامعة

الفكر التربوي في القرن االول   .18
الهجري  لالمام محمد الباقر  وعامر 

 الشعبي

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 218 امل مهدي كاظم
 /ابن رشد

القدرة القيادّية لمديري إعداديات   .13
الّصناعة في محافظة بغداد وعالقتها 
بالر ضا الوظيفي من وجهة نظر 

 المدرسين

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 224 جنان حاتم كامل
 /ابن رشد

الالتــرابط  القـــدرة علــى إدراك  .81
المنطقــــــــــــي وعالقتها بالمحصول 
اللفظي والجنس لدى تالمذة المرحلة 

 االبتدائية

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 229 لمياء جاسم محمد
 /ابن رشد

القيم التربوية في فكر السيد الشهيد   .81
 محمد الصدر

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 221 وسام علي حاتم
 /ابن رشد

بين أنماط صياغة فقرات  المفاضلــــــة  .82
المواقف اللفظية في ضوء 

لمقاييس لالسيكومترية  الخصائص
 النفسية 

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 248 خمائل مهدي صالح
 /ابن رشد

المناخ التنظيمي وعالقته بإدارة   .82
التغيير لدى القيادات الدارية في 
المديريات العامة للتربية في محافظة 
بغداد من وجهة نظر مديري ومديرات 

 المدارس الثانوية 

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 294 سعاد خضر عباس
 /ابن رشد

لتنمية الثقة  إرشاديبناء برنامج   .84
 بالنفس لدى مراهقات 

 دور الدولة

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 231 نضال نجيب عارف
 /ابن رشد

89.  The Real  Morals  
Administrative Work To 
the  Administrative  Leader 
ship in the  Institutions of 

سما عبد الفتاح 
 رؤوف

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 423
 /ابن رشد
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the Higher Education and 
It's  relation ship with their 

work  Performance.  

An Abstract of Dissertation 

86.  Self - Disclosure Related 
with the Big Five Factors of 
Personality of the 
University lecturer , 

Lawyers & Journalists  

مؤيد اسماعيل 
 جارس

كلية التربية  2002 تربوي دكتوراه 469
 /ابن رشد

مستوى إتقان معلمي المرحلة   .81
التعليم الفعال  لمهاراتاالبتدائية 

 وعالقته المؤهل والخبرة

كلية التربية  2002 تربوي ماجستير 468 عامر مهدي صالح
 /ابن رشد

الخصائص العقلية والنفسية   .88
المرتبطة بنصفي الدماغ وعالقتها 
بالتحصيل الدراسي لدى طلبة 

 العدادية

علي عبد االله 
 زباله

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 12
 /ابن رشد

83.  The Impact of a Counselling 
 Programme  on  
Decreasing  Tension  and  
Increasing        Self – 
Efficiency  for students at 
the College of Education  at 
the  University  of  Baghdad 

كلية التربية  2008 تربوي دكتوراه 12 غسق غازي الباسي
 /ابن رشد

إرشادي لتنمية الشخصية  أثر برنامج  .31
الديمقراطية لدى طالبات معاهد 

 إعداد المعلمات

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 16 نجاح حاتم حسون
 /ابن رشد

أثر تنشيط الذاكرة في أساليب   .31
معالجة المعلومات لدى طالب 
 المرحلة العدادية )دراسة تجريبية (

كلية التربية  2008 تربوي دكتوراه 81 عدنان مارد جبر
 /ابن رشد

إدارة الوقـت لدى القيـادات الداريـة   .32
في مؤسسات التعليم العالي الرسمية 

 وعالقتها بضغوط العمل

سهام عبد اهلل 
 حسين

كلية التربية  2008 تربوي دكتوراه 114
 /ابن رشد

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 111شذى عبد زيد إستراتيجيات ما وراء المعرفة لدى   .32
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العاديين والمتميزين والموهوبين من 
 المرحلة المتوسطةطلبة 

 /ابن رشد شاكر

األنماط القيادية وعالقتها بإدارة   .34
األزمات لدى القيادات الدارية في 
المديريات العامة للتربية في محافظة 

 بغداد

ميسون حياوي 
 وهاب

كلية التربية  2008 تربوي دكتوراه 199
 /ابن رشد

بالبداع  السرعة المعرفية وعالقتها  .39
 والذكاء الوجداني لدى االطفال 

كلية التربية  2008 تربوي دكتوراه 134 خيري احمد عبد اهلل
 /ابن رشد

السلوك القيادي وعالقته بالمناخ   .36
التنظيمي لدى رؤساء األقسام 
العلمية في جامعة واسط من وجهة 

 نظر التدريسيين

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 136 ثامر محمد علي
 /ابن رشد

القيم التربوية في فكر المام زين   .31
 العابدين )عليه السالم(

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 221 ميادة ابراهيم طالب
 /ابن رشد

بناء منظومة قيم تربوية للتنشئة   .38
االجتماعية في ضوء القرآن الكريم 

 والحديث النبوّي الشريف

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 211 داوود رملفاتن 
 /ابن رشد

لدى  تطور االستدالل التماثلي  .33
 األطفال

كلية التربية  2008 تربوي دكتوراه 223 زهرة موسى جعفر
 /ابن رشد

كلية التربية  2008 تربوي دكتوراه 269 نبراس مجبل صالح تطور معرفة األطفال ببنية لكلمة  .111
 /ابن رشد

تقويم أداء مديري إعداديات الزراعة   .111
 من وجهة نظر الهيأة التدريسية 

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 282 حسين رحيم عزيز
 /ابن رشد

دراسة مقارنة في التحصيل الدراسي   .112
والتوافق النفسي والجنس بين ذوي 
التفكير األبداعي العالي ،الواطئ 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في 

 محافظة بغداد 

ثائر فاضل عبد 
 علي

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 411
 /ابن رشد
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مفهوم حرية المرأة في ضوء الفكر   .112
 التربوي السالمي

كلية التربية  2008 تربوي ماجستير 496 كاظم عبيددالل 
 /ابن رشد

قياس االغتراب الثقافي لدى طلبة   .114
 جامعــة بغــداد )) بناء وتطبيق ((

  2008  ماجستير 464 نوال جبار صالح

اثـــر أسلوبيـــن إرشادييــن لتعلــم   .119
بعـــض المهـارات االجتماعيــة في 
خفـــض السلوك األنطوائي لدى 

 طالب المرحلة المتوسطة

مصطفى اسماعيل 
 جمعة

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 29
 /ابن رشد

أثر االرشاد السلوكي المعرفّي في   .116
تنمية المهارات االجتماعية عند 

 تالميذ المرحلة االبتدائية

كريم عبد الحسن 
 مطير

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 23
 /ابن رشد

راش على وفق استخدام أنموذج   .111
نظرية السمات الكامنة في بناء 

علم نفس  أختبار تحصيلي في مادة
 الفروق الفردية

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 62 محمد منعم سلمان
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادي لتنمية مفهوم   .118
الذات لدى التالمذة بطيئي التعلم في 

 المرحلة االبتدائية في مدينة بغداد

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 11 محمد روشنزينب 
 /ابن رشد

إدارة األزمات وعالقتـــها بالمهارات   .113
الدارية لدى عمداء الكليات من 

 أقسامهموجهة معاونيهم ورؤساء 
العلمية في كليات جامعات محافظة 

 بغداد

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 38 رجاء قاسم الزم
 /ابن رشد

األساليب المعرفية الممـيزة وعالقتهــا   .111
بسمــات الشخصيــة لــدى طلبة 

 جامعة بغداد

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 149 زينب شنان رهيف
 /ابن رشد

الحكم الخلقي وعالقته بالتفكير   .111
المنطقي لدى المراهقين باألعمار 

 ( سنة68، 62، 64)

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 181 عبد الكريم خشن
 /ابن رشد
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الخصائص السيكومترية ألسلوبين   .112
 في بناء مقاييس الميول

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 182 انعام علي احمد
 /ابن رشد

الذكــاء االجتماعي  وعالقته بموقع   .112
الخارجي لدى  –الضبط  الداخلي
 طلبــ جامعـــة بغــداد

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 183 اخالص فتحي طه
 /ابن رشد

المفاضلة في تحديد درجات القطع   .114
 الختبار محكي المرجع

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 291 حيدر جليل عباس
 /ابن رشد

المنـاخ التنظيمي السائـد فــي االقسام   .119
العلمية وعالقته بالعمل االبداعي 

 لدى التدريسيين في جامعة ديالى

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 292 معن لطيف كشكول
 /ابن رشد

المناخ التنظيمي وعالقته بالمشاركة   .116
بأتخاذ القرار لدى الموظفين في 
المديريات العامة للتربية في محافظة 

 بغداد

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 299 تغريد رشيد كاظم
 /ابن رشد

لدى  تطور مفهوم الديمقراطية  .111
 والمراهقيناألطفال 

برناديت باكوس 
 موسى

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 261
 /ابن رشد

بناء اختبار القدرة على حل   .118
الصف  المشكالت الرياضية لتالميذ

السادس االبتدائي على وفق نظرية 
 السمات الكامنة

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 212 ازهار كامل محمد
 /ابن رشد

تحصيلي لمادة مناهج بناء اختبار   .113
البحث العلمي على وفق نظرية 
القياس التقليدية وأنموذج راش ـ 

 دراسة مقارنة

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 216 فالح حسن جبر
 /ابن رشد

بناء وتطبيق مقياس السلوك   .121
العدواني لدى العبي كرة اليد في 

 العراق

التربية كلية  2009 تربوي ماجستير 213 كاظم حبيب عباس
 /ابن رشد
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بناء مقياس قلق الكينونة لدى طلبة   .121
 الجامعة 

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 212 جيان يحيى بالل
 /ابن رشد

بناء منظومة قيم تربوية بيئية في   .122
 ضوء الرؤية القرآنية

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 219 سهيل نجم عبد اهلل
 /ابن رشد

لدى األطفال  تطور االستقاللية  .122
وعالقتها بالذكاء وأنماط المعاملة 

 الوالدية

انتصار هاشم 
 مهدي

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 241
 /ابن رشد

تطور التنظيم االنفعالي لدى األطفال   .124
 وعالقته بنظرية العقل

بشار خليل 
 اسماعيل

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 242
 /ابن رشد

تطور مفهوم الجندر لدى أطفال ما   .129
 قبل المدرسة 

مناف فتحي عبد 
 الرزاق

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 266
 /ابن رشد

تفويض صالحيات العمداء وعالقته   .126
بأدائهم من وجهة نظر معاوني 
العمداء ورؤساء األقسام العلمية في 

 كليات جامعات )محافظة بغداد(

منتهى عبد الزهرة 
 محسن

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 216
 /ابن رشد

ر وعالقته بالتحكــم صـراع الدو   .121
 لدى ُمدَّرســــات الذاتــي 

معهد إعداد المعلمات في مدينة 
 بغداد

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 429 بتول جعفر خضر
 /ابن رشد

واقع التعصب لدى المراهقين من   .128
 ( سنة 62ـ  62عمر ) 

كلية التربية  2009 تربوي ماجستير 426 خالد جبارمشتاق 
 /ابن رشد

 نحو بناء فلسفة تربوية للمعلم  .123
 المعاصر في العراق

وفاء خليل 
 اسماعيل

كلية التربية  2009 تربوي دكتوراه 491
 /ابن رشد

فاعلية برنامج إرشادي أسري في   .121
تخفيف حدة بعض االضطرابات 

 السلوكية لدى األطفال التوحديين 

ضمياء قحطان 
 محمد

إرشاد  ماجستير 2
نفسي 
وتوجيه 
 تربوي

كلية التربية  2060
 /ابن رشد
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 بناء برنامج تعليمي تعلمي محوسب  .121
لتنمية التفكير الناقدلدى طلبة 

 العدادية

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 22 جنان فاضل قيراوي
 /ابن رشد

األساليب المزاجية السائدة لدى طلبة   .122
 وعالقتها بتوافقهم الدراسـي الجامعة

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 24 إيمان صباح عثمان
 /ابن رشد

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية   .122
التفاعل االجتماعي لدى األطفال 
ضعاف السمع في معاهد ذوي 

 االحتياجات الخاصة في بغداد

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 44 وطنية رهيف امير
 رشد/ابن 

وعالقته ي التنظيم الذاتي المعرف  .124
باتخاذ القرار والتصورات المستقبلية 

مهنة التعليملدى طلبة معاهد و  نح
 إعداد المعلمين

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 43 محمد شالل فرحان
 /ابن رشد

التلوث النفسي وعالقته بأنماط   .129
لدى طلبة جامعة  المعاملةالوالدية

 بغداد

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 91 مبارك احمد نصر
 /ابن رشد

تقويم أداء المشرفين التربويين   .126
في المدارس االبتدائية من  الداريين

 وجهة نظر المديرين

وقار يوسف عبد 
 الخالق

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 92
 /ابن رشد

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 92 نيران وليم حنا الفكر التربوي لدى االب يوسف حبي   .121
 /ابن رشد

االتجاهات نحو الحداثة وعالقتها   .128
 –باألسلوب المعرفي )االندفاعي 

 لدى طلبة الجامعة  التأملي (

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 94 ازهار عدنان عذافة
 /ابن رشد

التمركز الثني وعالقته بالجمود   .123
 الفكري لدى طلبة الجامعة

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 91 صباح عباسندى 
 /ابن رشد

للعالج بالواقعِ في  برنامج أرشاديّ أثرُ   .141
خفضِ قلقِ المستقبلِ عنَد الطالِب 
فاقدي األبوين في المرحلة 

 المتوسطة

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 98 عادل علي محمد
 /ابن رشد
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 للتخلص عالجي اثر برنامج إرشادي  .141
 لطلبة الجامعةمن التأتأة الموقفية 

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 61 ايمان قنبر عباس
 /ابن رشد

واقع إدارة التغيير لمديري مدارس   .142
 التعليم الثانوي في محافظة بغداد 

فاتن خلف 
 النصراوي

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 61
 /ابن رشد

االتجاهات نحو الحداثة وعالقتها   .142
 –باألسلوب المعرفي )االندفاعي 

 لدى طلبة الجامعة  التأملي(

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 81 ازهار عدنان عذافة
 /ابن رشد

األنماط القيادية وعالقتها بتفويض   .144
الصالحيات لدى المدراء العامين في 
المديريات العامة للتربية في 

 العراق الوسطىمحافظات 

عبد الرحمن حسين 
 مال اهلل

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 31
 /ابن رشد

إدارة األزمات لمديري مدارس التعليم   .149
 الثانوي في محافظة بغداد

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 32 فاتن جميل صالح
 /ابن رشد

إدارة التغيير وعالقتها بإدارة األزمات   .146
الدارية في المديرية لدى القيادات 

العامة للتربية في محافظات العراق 
 الوسطى

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 33 سعاد خضر عباس
 /ابن رشد

األنماط القيادية وعالقتها بتفويض   .141
الصالحيات لدى المدراء العامين في 
المديريات العامة للتربية في 

 محافظات العراق الوسطى

عبد الرحمن حسين 
 اهلل مال

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 196
 /ابن رشد

التحكم الذاتي وعالقته بالقلق   .148
 االجتماعي والتحصيل الدراسي

لدى طلبة معاهد اعداد المعلمين  
 والمعلمات

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 191 امتثال خضير بحر
 /ابن رشد

التفكير الخرافي وعالقته بأساليب   .143
 السببي لدى طلبة الجامعةالعزو 

زينة عبد االمير 
 عبد الحسن

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 112
 /ابن رشد

وعالقته ي التنظيم الذاتي المعرف  .191
باتخاذ القرار والتصورات المستقبلية 

التربية كلية  2060 تربوي دكتوراه 119 محمد شالل فرحان
 /ابن رشد
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مهنة التعليملدى طلبة معاهد و  نح
 إعداد المعلمين

السـلوك العـدواني وعالقـته بالذكـاء   .191
الوجـداني والتـوافق النفـسي 
واالجتمـاعـي لطلبة المرحلة 

 العدادية

عبد الهادي جواد 
 علوان

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 139
 /ابن رشد

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 211 نيران وليم حنا الفكر التربوي لدى االب يوسف حبي  .192
 /ابن رشد

القيم التربوية الُمتضمَّنة في كتاب   .192
قراءتّي العربية للصف السادس 

 االبتدائّي في جمهورية العراق 

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 221 محمد عبد مطشر
 /ابن رشد

العصابية وعالقتها  -الكمالية السوية   .194
طلبة بالسلبية واتخــاذ القــرار لـــدى 

 الجامعة

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 223 ابتسام راضي هادي
 /ابن رشد

المعتقدات الذاتية وعالقتها   .199
باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  

لدى طلبة  واالنجاز األكاديمي
 الجامعة

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 242 حيدر شمسي حسن
 /ابن رشد

االطفال  تطور احترام الوقت لدى  .196
 والمراهقين وعالقته بتحصيل الوالدين

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 224 هديل خالد محمود
 /ابن رشد

تعاطي المواد المؤثرة نفسيا وعالقتها   .191
ببعض المتغيرات النفسية 

االقتصادية والثقافية و  االجتماعيةو 
 لدى الشباب

اسماء شاكر 
 حمودي

التربية كلية  2060 تربوي دكتوراه 214
 /ابن رشد

198.  Taking psychological 
Affecting Materials and Its 
Relation with Psychological 
, Social ,  Economical and 
Cultural Variables for 

Youth 

اسماء شاكر 
 محمود

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 219
 /ابن رشد
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تقويم أداء المشرفين التربويين   .193
في المدارس االبتدائية من  الداريين

 وجهة نظر المديرين

وقار يوسف عبد 
 الخالق

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 281
 /ابن رشد

دراسة مقارنة في بعض المتغيرات   .161
النفسية والمعرفية بين ذوي 
التحصيل العالـي والواطئ من الطلبة 

 المتميزين

شيماء عبد العزيز 
 عبد الحميد

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 412
 /ابن رشد

واقع إدارة التغيير لمديري مدارس   .161
 التعليم الثانوي في محافظة بغداد

فاتن خلف 
 النصراوي

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 421
 /ابن رشد

فاعلية برنامج إرشادي أسري في   .162
تخفيف حدة بعض االضطرابات 

 السلوكية لدى األطفال التوحديين 

قحطان ضمياء 
 محمد

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 441
 /ابن رشد

فاعلية برنامج إرشادي لتنمية   .162
التفاعل االجتماعي لدى األطفال 
ضعاف السمع في معاهد ذوي 

 االحتياجات الخاصة في بغداد

كلية التربية  2060 تربوي ماجستير 442 وطنية رهيف امير
 /ابن رشد

القلق فاعلية برنامج إرشادي لخفض   .164
الوجودي لدى المراهقات المشردات 

 المقيمات في دور الدولة

كلية التربية  2060 تربوي دكتوراه 442 عباس شمران شهد
 /ابن رشد

المعوقات التي تواجه مجالس اآلباء   .169
في المدارس االبتدائية في  والمعلمين

 محافظة بغداد

ادارة  ماجستير 241 عبد االمير عيسى
 تربوية

التربية كلية  2066
 /ابن رشد

اثر برنامج تدريبي في تنمية بعض   .166
مهارات التفكير وحب االستطالع 
المعرفي لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة

جنان قحطان 
 سرحان

كلية التربية  2066 علم نفس دكتوراه 2
 /ابن رشد

أثر استخدام تقنيات االسترخاء في   .161
 تحفيز الذاكرة لدى المسنين

زهراء عبد المهدي 
 محمد

كلية التربية  2066 تربوي دكتوراه 8
 /ابن رشد
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تأثير برنامج تدريبي " مستند إلى   .168
أنموذج دانيال جولمان "في تنمية 
مهارات الذكاء الوجداني  لدى 

 طالبات المرحلة الثانوية 

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 19 أمجاد يونس عبد
 /ابن رشد

استخدام أنموذج راش في بناء   .163
القدرة على  التذكر لدى طلبة  اختبار

 المرحلة العدادية

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 16 ليلى شاكر محمود
 /ابن رشد

إدارة التغيير وعالقتها بالمهارات   .111
الدارية لدى مديري ومديرات معاهد 
إعداد المعلميــن والمعلمات في 

 محافظة بغـــداد

كلية التربية  2066 تربوي دكتوراه 13 جنان حاتم كامل
 /ابن رشد

لدى المرشدين  االحتراق النفسي  .111
 التربويين        وعالقته بفاعليتهم 

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 21 محمد عريبي زايد
 /ابن رشد

أثر أسلوبي جالسـر وميكينبوم في   .112
خفض الرهــاب االجتماعي عند 

 طالبات جامعة بغداد

كلية التربية  2066 تربوي دكتوراه 21 نادرة جميل حمد
 /ابن رشد

بناء اختبار تحصيلي لمادة الدارة   .112
والشراف التربوّي على وفق نظرية 
السمات الكامنة لطلبة معاهد إعداد 

 المعلمين

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 22 رشيد صالح مهدي
 /ابن رشد

واقع حقوق النسان في المدارس   .114
المتوسطة والعدادية  في مدينة 

 بغداد  

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 29 زينب جناني وطان
 /ابن رشد

اثر الرشاد المعرفي في تنمية   .119
الشخصية االستقاللية لدى طالبات 

 المرحلة المتوسطة

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 23 رواء يوسف محمد
 /ابن رشد

التغيرات التطورية لدى األطفال في   .116
 التمييز بين الواقع والخيال

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 21 مريم هاشم حمد
 /ابن رشد
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أثر أسلوبي جالسـر وميكينبوم في   .111
خفض الرهــاب االجتماعي عند 

 طالبات جامعة بغداد

التربية كلية  2066 تربوي دكتوراه 21 نادرة جميل وحمد
 /ابن رشد

المعوقات االدارية والفنية التي تواجه   .118
ادارات المدارس المهنية في محافظة 

 بغداد

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 49 ثائر راشد محمد
 /ابن رشد

أثر العالج الواقعي وتوكيد الذات في   .113
تنمية التوافق المهني لدى المرشدين 

 التربويين

كلية التربية  2066 تربوي دكتوراه 48 سالم حميد عبيد
 /ابن رشد

بفاعلية  األحداث الضاغطة وعالقتها  .181
 المرحلة العدادية الذات لدى طلبة

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 91 باسم رسول كريم
 /ابن رشد

 اثر برنامج إرشادي معرفي في تعديل   .181

لدى  سلوك الشخصية المتصنعة
 طلبة الجامعة

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 81 مهدياريج حازم 
 /ابن رشد

تطور الحكمة في مرحلتي المراهقة   .182
 والرشد

مصطفى نعيم عبد 
 اهلل

كلية التربية  2066 تربوي دكتوراه 88
 /ابن رشد

بناء مقياس أساليب التعلم لدى   .182
طلبة الجامعة وفقا لنظرية السمات 

 الكامنة

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 83 هشام جمعة صويح
 /ابن رشد

أثر برنامج ارشادي معرفي في تعديل   .184
سلوك المخاطرة لدى طالبات المرحلة 

 العدادية

جوان خسرو 
 جوامير

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 31
 /ابن رشد

بنــاء مقيــاس لمفــهوم الــذات وفقــــا    .189
الستراتيجية التحليل البنائي الهرمي 

 الجامعــةلدى طلبــة 

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 32 امنه قحطان علي
 /ابن رشد

تطور المعنى في الحياة لدى    .186
المراهقين وعالقته بأنماط المعاملة 

 الوالدية

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 34 رغداء عباس عبد
 /ابن رشد
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الفكر التربوي لدى المرجع الديني   .181
السيد حسين اية اهلل الفقيه سماحة 

 السيد اسماعيل الصدر )دام ظله(

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 222 قاسم بلشان كاظم
 /ابن رشد

لدى األطفال  باالنتماءتطور الشعور   .188
 والمراهقين

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 291 حسن محمد انور
 /ابن رشد

تطور مفهوم الذات لدى األطفال   .183
 العاديينالصم وأقرانهم من 

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 268 ايناس ناجي علي
 /ابن رشد

تطوير اختبار كاليفورنيــا لمهارات   .131
 التفكير النــاقد  لــدى طلبــة الجامعــــة

 لنظرية السماتالكامنة وفقا  

صادق عبد النور 
 عزيز

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 211
 /ابن رشد

العقل وعالقتها بقدرة تطور نظرية   .131
 الالترابط المنطقي لدى االطفال

كلية التربية  2066 تربوي دكتوراه 212 شيماء نصيف عناد
 /ابن رشد

تقويم االداء االداري والفني لمديري   .132
المدارس االبتدائية في محافظة 

 واسط من وجهة نظر معاونيهم 

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 286 نعيم حمد حسن
 /ابن رشد

تقويم االداء االداري والفني لمديري   .132
المدارس االبتدائية في محافظة 

 واسط من وجهة نظر معاونيهم 

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 421 احمد نعيم حسن
 /ابن رشد

واقع حقوق االنسان في المدارس   .134
المتوسطة واالعدادية  في مدينة 

 بغداد  

كلية التربية  2066 تربوي ماجستير 429 زينب جناني وطان
 /ابن رشد

ستخدام إالية عّ مدى فَ   .139
حادية ، جابة للفقرة )اُ ستِ نماذجال

ناء الثية ( البارامتر في بِ نائية ، ثُ ثُ 
 ختبار تحصيلي في إ

 ة علم نفس النمومادَّ 

شه وبوشمس 
 الدين سليمان

كلية التربية  2066 تربوي دكتوراه 461
 /ابن رشد

ه ــالقتح وعَ ــالناج اءــــالذك  .136
دى ـــة لــعرفالم اوراءمــيات ـباستراتيج

فاطمة مدحت 
 إبراهيم

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 3
 /ابن رشد
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 ةــــة العداديـــة المرحلــطلب

أثـر برنامج إرشادي في تحسين   .131
 لـدى طلبة الجـامعة جـودة الحـياة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 11 نهى نجاح عبد اهلل
 /ابن رشد

بناء اختبار محبوك في مادة علم   .138
النفس التربوي على وفق 
الستراتيجية ثنائية المرحلة في 

 نظرية السمات الكامنة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 12 بلقيس حمود كاظم
 /ابن رشد

فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات   .133
ما وراء الذاكرة لدى طلبة المرحلة 

 العدادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 14 بكر حسين فاضل
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادي لخفض السلوك   .211
االنعزالي لدى طالبات المرحلة 

 المتوسطة

ضفاف عدنان 
 مصطفى

التربية كلية  2062 تربوي ماجستير 11
 /ابن رشد

اثر أسلوبي التفريغ االنفعالي   .211
والتعليمات الذاتية في خفض العنف 

 لدى األحداث الجانحين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 28 إيمان حسن جعدان
 /ابن رشد

 خفض في إرشاديين أسلوبين أثر  .212
 طلبة لدى ألستقوائيا السلوك
 المتوسطة المرحلة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 24 اميرة مزهر حميد
 /ابن رشد

أثر برنامج ارشادي لتنمية األساليب   .212
المرغوبة للتعامل مع الضغوط 
النفسية لدى معلمي المدارس 

 االبتدائية

مالك فضيل عبد 
 اهلل

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 19
 /ابن رشد

214.  Effect of Counseling 
Program in Raising Level of 
Self Esteem for the Inmates  

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 13 كفاح خلف نفيل
 /ابن رشد

أثـر برنـامج تدريبـي للـذكـاء   .219
االجتمـاعـي في تنمية المسـؤولية 
االجتماعية ومفهوم الذات 
االجتماعية لدى طلبة المرحلة 

نورجان عادل 
 محمود

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 82
 /ابن رشد
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 المتوسطة

إدارة البداع لعمداء الكليات في   .216
جامعة بغداد من وجهة نظر 

 رؤوساء األقسام العلمية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 36 علياء قاسم خالد
 /ابن رشد

211.  Using latent Trait Theory 
According to Rash s Model 
for Developing Raven 
Progressive Advanced 
Matrices Test to middle   
school in the city of 

Baghdad 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 114 علي عباس شانان
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادي لتنمية فاعلية   .218
الذات الرشادية لدى المرشدين 

 التربويين

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 121 حسينخليل مظلوم 
 /ابن رشد

إعداد بطارية االستعدادات الفارقية   .213
على وفق نظرية السمات الكامنة 

 لدى طلبة المرحلة المتوسطة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 121 نوال جبار صالح
 /ابن رشد

النتاجية في منتصف العمر   .211
 الحياةوعالقتها بإستراتيجيات إدارة 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 191 رقية رافد شاكر
 /ابن رشد

ألسلوبي  ةالخصائص السيكومتري  .211
الصور الفوتغرافية والرسوم اليدوية 
في قياس الخصائص االنفعالية لدى 

 تالميذالمرحلة االبتدائية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 182 هبة محمد علي
 /ابن رشد

القته باستراتيجيات وعَ  الناجحالذكاء   .212
ماوراء المعرفة لدى طلبة المرحلة 

 العدادية

فاطمة مدحت 
 ابراهيم

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 131
 /ابن رشد

الممارسات الرشادية المؤداة   .212
والمطلوب أداؤها من قبل مرشدي 
ومرشدات الصفوف في المرحلة 
 االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 292 بشرى حسين علوان
 /ابن رشد
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بناء اختبار القدرة على التصور   .214
المكاني وفقا لنظرية السمات الكامنة 

 لدى طلبة المرحلة االعدادية

مرتضى حسين جار 
 اهلل

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 211
 /ابن رشد

بناء اختبار تحصيلي في مادة   .219
والصحة النفسية                                 الرشاد

لألقسام العلمية في كليات التربية 
جامعة بغداد                                                                               

 وفق نظرية السمات الكامنة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 219 جمال جمعة خميس
 /ابن رشد

اختبار تحصيلي محكي المرجع بناء   .216
في مادة علم نفس الخواص لطلبة 

 أقسام العلوم التربوية والنفسية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 211 احمد محمد شاكر
 /ابن رشد

بناء برنامج تدريبي لتطوير مهارات   .211
االتصال لمديري المدارس الثانوية 

 في ضوء احتياجاتهم التدريبية

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 236 خليف احمد حمزة
 /ابن رشد

بناء مقياس أساليب التعلم لدى   .218
طلبة الجامعة وفقا لنظرية السمات 

 الكامنة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 219 هشام جمعة صويح
 /ابن رشد

لمعلم لدىا منظومة قيم األمانة بناء  .213
 في ضوء الرؤية القرآنية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 214 زينة سعد سلوم
 /ابن رشد

بناء منظومة قيم تربوية للمعلم   .221
العراقي في ضوء التراث العربي 

 السالمي والفلسفات المعاصرة 

مظهور احمد 
 صالح

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 221
 /ابن رشد

تأثير برنامج إرشادي بالفاضة في   .221
خفض اآلثـــار النفسية الضطراب 

 مابعد الضغوط 

 الصدمية لدى المراهقين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 228 عبير محمد رجب
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 242 ازهر هاشم علوانتطور التفكير ماوراء المعرفي لدى   .222
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 /ابن رشد المراهقين والراشدين  

تطور التوجهات نحو السلطة لدى   .222
 األطفال والمراهقين

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 249 قاسم محمد نده
 /ابن رشد

 األطفال ىالصداقة لد تطور  .224
 والمراهقين 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 291 ايمان كاظم حمزة
 /ابن رشد

تطور أنماط التصنيفات لدى األطفال   .229
المتواجدين في التعليم الحكومّي 

 وأقرانهم في التعليم األهلّي 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 298 مشتاق خالد جبار
 /ابن رشد

تطور مفهوم الخوف لدى اأَلطفال   .226
رين وأقرانهم غير المهجرين  الُمهجَّ

ابتسام عبد اللطيف 
 لفته

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 261
 /ابن رشد

تطور مفهوم المواطنة لدى األطفال   .221
 والمراهقين

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 263 نهلة علي التميمي
 /ابن رشد

تناقضات إدراك الذات وعالقتها   .228
 بالوحدة  النفسية وقلق المســتقبل

 طلبـة الجامعة لدى

عبد المحسن عبد 
 الحسين 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 414
 /ابن رشد

توجهات أهداف االنجاز وعالقتها   .223
بالتحكم الذاتي لدى طلبة جامعة 

 بغداد

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 419 صادق كاظم جريو
 /ابن رشد

دراسة مقارنة في الخصائص   .221
القياسية لمقياس دافعية التعلم 
المبني وفقا  لنظرية القياس التقليدية 

 ونظرية السمات الكامنة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 412 هند صبيح رحيم
 /ابن رشد

 باألهداف الدارةدرجة تطبيق   .221
عمداء كليات  أداءبمستوى  وعالقتها

 جامعات بغداد

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 416 تغريد رشيد كاظم
 /ابن رشد

إدارة البداع لعمداء الكليات في   .222
جامعة بغداد من وجهة نظر 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 422 علياء قاسم خالد
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

365 

 رؤوساء األقسام العلمية

سلوك التنمر لدى األطفال   .222
والمراهقين وعالقته بالعمر والجنس 

 والترتيب الوالدي

عبد الحسن عبد 
 الصاحب حسن

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 422
 /ابن رشد

عادات االستذكار وعالقتها بالحاجة   .224
إلى المعرفة والتحصيل الدراسي لدى 

 طلبة الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 428 سهام عريبي زايد
 /ابن رشد

في MasterThinkerفاعليةبرنامج  .229
طالبات تنميةالتفكير الشمولي لدى 

 المرحلة المتوسطة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 441 رغد طالب حسن
 /ابن رشد

نحو بناء فلسفة تربوية للطلبة   .226
ضوء التراث  فيالموهوبين 
 العراق والمعاصرة في

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 492 ميادة ابراهيم طالب
 /ابن رشد

منهـــج تربيــــــة الطفــل  عند الرسول   .221
 ()األكرم  

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 492 متعب طعمةياسر 
 /ابن رشد

مقارنة للخصائص القياسية لمقياس   .228
سمــات الشخصية الناجحة المبني 
وفقا  للنظريــة التقليدية ونظرية 

 السمات الكامنة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 499 عفاف زياد وادي
 /ابن رشد

 المتقدمة الذكاء اختبارات معادلة  .223
 في الحقيقية الدرجة باستعمال
 ونظرية السمات الكالسيكية النظرية
 مقارنة دراسة/ الكامنة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 461 احمد عمار جواد
 /ابن رشد

 عة نحو العولمةـات طلبة الجامـاتجاه  .241
 الثقافية وعالقتها بالقيم الدينية

 جامعة كربالء 2062 تربوي ماجستير 4 علي كريم عبد

رشادي بأسلوب أثر الـتدخل ال   .241
الـنمذجة لتنمية الشخصية المسالمة 

 عـداديةلـدى طالبات المرحلة ال

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 42 نور بدري نوري
 /ابن رشد



 8302 - 3002/  رشد ابن/  التربية كلية - دليل الرسائل واالطاريح 

 
 

 

366 

أثر برنامج إرشادي لخفض الخوف   .242
من الفشل لدى طلبة المرحلة 

 العدادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 99 محمد علوان شكر
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادي سلوكي معرفي   .242
للتخفيف من الشره العصبي لدى 

 عينة من الناث

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 61 ايمان قنبر عباس
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادّي في تنمية مفهوم   .244
المواطنة لدى طالبات المرحلة 

 المتوسطة

عبد االمير انتصار 
 حسن

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 68
 /ابن رشد

 أثر برنــامج إرشــادي في خفض  .249
التفاؤل غير الواقعي لدىطلبة 

 الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 63 مها صائب رشيد
 /ابن رشد

اثر برنامج ارشادي في خفض   .246
االنسحاب االجتماعي لدى طلبة 

 المرحلة االعدادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 11 حسين قاسم امسلم
 /ابن رشد

 اثر برنامج إرشادي في خفض  .241
 التفكير االضطهادي لدى طالبات

 جامعة ذي قار

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 11 صدى صالح احمد
 /ابن رشد

إعادة وصف  إستراتيجياتأثر تعدد   .248
التمثيالت المعرفية في حل 
المشكالت لدى تالمذة المرحلة 

 االبتدائية

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 86 إخالص فتحي طه
 /ابن رشد

243.  Knowledge management 
and its relationship  to the 
creativity leadership Deans 
at universities in                    

  the province of Baghdad 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 112 علي حطاب كاظم
 /ابن رشد

اللتزام ا باــوعالقته إدارة الوقت   .291
التنظيمي لرؤساء األقسام العلمية 
في جامعة واسط من وجهة نظر 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 112 سالم غياض عنبر
 /ابن رشد
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 الهيئة التدريسية والمعاونين

إدارة الوقت لعمداء الكليات من   .291
وجهة نظر معاوني العمداء 

 ورؤوساء االقسام العلمية 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 119 رفل سليم ناجح
 /ابن رشد

أساليب التفكير وعالقتها باتخاذ   .292
 القرار لدى أساتذة الجامعة

التربية كلية  2062 تربوي ماجستير 111 زينب عبد علي مراد
 /ابن رشد

استخدام انموذج راش اللوغارتمي   .292
االحتمالي في بناء اختبار تشخيصي 
هدفي المرجع لقياس اتقان طلبة 
اقسام العلوم التربوية والنفسية 
للمهارات الالزمة في مادة علم 

 النفس التجريبي

علي عبد اللطيف 
 حمودي

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 112
 /ابن رشد

الجهاد الذهني وعالقته باالنتباه   .294
 المنقسم لدى طلبة جامعة بغداد

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 129 زهراء جواد كاظم
 /ابن رشد

االحتياجات التدريبية لمديري   .299
من وجهة نظر  المدارس االبتدائية
 المشرفين التربويين

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 121 يسرى الوس كبي
 /ابن رشد

أثر برنــامج إرشــادي في   .296
خفضالتفاؤل غير الواقعي لدىطلبة 

 الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 161 مها صائب رشيد
 /ابن رشد

بالدافعية  هــالقتوعَ التفكير الجانبي    .291
 العقلية لدى طلبة الجامعة

 ـ        ل

التربية كلية  2062 تربوي ماجستير 111 قصي عجاج سعود
 /ابن رشد

التفكير المحافظ والمعتقدات   .298
المتناقضة وعالقتهما بالحاجات 
العصابية لدى موظفي الدولة 

 العراقية

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 112 حنان شهاب عبيد
 /ابن رشد

التمكين الداري وعالقته بالمناخ   .293
التنظيمي لعمداء كليات جامعات 

 يوسف يعقوب
 شحاذة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 114
 /ابن رشد
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 محافظة بغداد

الخصائص القياسية لمقياس االتجاه   .261
نحو الديمقراطية وفقا  لنظرية القياس 

 ونظرية السمات الكامنة التقليدية 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 186 عامر مهدي صالح
 /ابن رشد

الدافع المعرفي وعالقته بنمطي   .261
لدى طلبة مرحلة   A-Bالشخصية 

 الدراسة االعدادية

صكبان محمد 
 حسين

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 188
 /ابن رشد

الصعوبات التي تواجه المرشدين   .262
 التربويين وعالقتها بالرضا المهني

عبد اهلل يوسف 
 عبد اهلل

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 211
 /ابن رشد

السيد محمد القيم التربوية في فكر   .262
)دراسة ) قدس سره(  باقر الصدر

 تحليلية(

عمار عبد الرزاق 
 جابر

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 228
 /ابن رشد

الكمال القسري والتخريب على الذات   .264
الفشل لدى من ا بالخوف موعالقته

 الموهوبين طالب مدرسة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 228 حيدر حميد جعفر
 رشد /ابن

أثر برنامج إرشادّي في تنمية مفهوم   .269
المواطنة لدى طالبات المرحلة 

 المتوسطة

انتصار عبد االمير 
 حسن

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 264
 /ابن رشد

بناء اختبار القدرة على التفكير   .266
التقاربي لدى طلبة الجامعة 

الكامنة  نظرية السماتوفقال
 نموذج راشأ باستعمال

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 212 رحيم كريمعالء 
 /ابن رشد

بناء برنامج تدريبي لدارة األزمات   .261
للقيادات التربوية في العراق في 

 ضوء احتياجاتهم الدارية والفنية

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 239 فالح حسن علي
 /ابن رشد

بناء منهج للقيم التربوية البيئية   .268
في كتب القراءة العربية وتضمينه 

 للمرحلة االبتدائية

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 222 سهيل نجم عبد اهلل
 /ابن رشد
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إرشاديين في تنمية  تأثير أسلوبين  .263
االجتماعية لـدى طـالـبـات  المواجهة

 المرحـلـة العـداديـة في بـغــداد

التربية كلية  2062 تربوي دكتوراه 224 اسراء عباس هادي
 /ابن رشد

في خفض تأثير التحدث مع الذات   .211
االستحواذية                                               األفكار 

 لدى طالبات المرحلة العدادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 221 زينب حميد مجيد
 /ابن رشد

تطور أساليب الحياة لدى                             .211
 المراهقين والراشدين

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 221 مشتاق سعد حسن
 /ابن رشد

تقويم أداء عمداء الكليات األهلية   .212
في محافظة بغداد في ضوء مهامهم 

 الدارية والفنية

عبد القادر ضياء 
 حمادي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 281
 /ابن رشد

بالذكاء عادات العقل وعالقتها   .212
 المتعدد لدى المراهقين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 423 فؤاد علي فرحان
 /ابن رشد

214.  Habits of Mind and its 
relation with Social, 
Vocational  Competencies 

of Teachers 

 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 421 جالل عبد زيد
 /ابن رشد

بالكفاية  فاعلية الذات وعالقتها  .219
لدى المرشدين التربويين في ية المهن

 محافظة النجف األشرف

عالء عباس عبد 
 الزهرة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 422
 /ابن رشد

 في وبرسلي ويتلي أنموذجي أثر  .216
 وتنمية االجتماع علم مادة تحصيل
 الصف طالبات عند االبداعي التفكير
 األدبي الرابع

عجيل  نجلة حسين
 الساعدي

 التربية كلية 2064 تربوي دكتوراه 93
 رشد ابن/

أثر اختالف درجة القطع على بعض   .211
طرائق الثبات الختبار القدرة على 
التفكير العلمي على وفق نظرية 

 االستجابة للفقرة

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 1 أزهار كامل محمد
 /ابن رشد

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 18 هشام مهدي كريمأدارة الهـــوية االجتماعيـــة وعالقتهـــا   .218
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بالذكــاء الناجــح وحل المشكالت لدى 
 طلبة الجامعة

 /ابن رشد

اثر اسلوب اختيار العينة وحجمها   .213
على الخصائص القياسية الختبارات 
القدرات العقلية على وفق نظرية 

 الكامنةالسمات 

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 26 محمد منعم سلمان
 /ابن رشد

أثر أسلوبي كشف المشاعر   .281
والتعليمات الذاتية في تنمية 
استبصار الذات لدى شرطة المرور 

 في واسط

كريم عبد الحسن 
 مطير

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 22
 /ابن رشد

أثر ُأسلوبين إرشاديين في تنمية   .281
التماسك االجتماعي لدى طلبة 

 جامعة بغداد

جوان خسرو 
 جوامير

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 22
 /ابن رشد

أثر أسلوبين إرشاديين لتنمية   .282
السلوك اليقظ لدى القوات األمنية في 

 مواجهة الجريمة

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 26 عادل علي محمد
 /ابن رشد

إرشاديين لخفض أثر أسلوبين   .282
الشعور باالغتراب الثقافي لدى طلبة 

 جامعة بغداد

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 21 وطنية رهيف امير
 /ابن رشد

عالقة قلق االمتحان بالتفكير   .284
المنظومي لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة 

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 96 انتظار حكيم محمود
 /ابن رشد

برنامج ارشادي في تعديل أثر   .289
اتجاهات طلبة الجامعة نحو ذوي 

 االحتياجات الخاصة

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 62 هدى ابراهيم صباح
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادّي في تنمية إدراك   .286
الذات االجتماعية لدى المعاقين 

 حركيا  

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 69 حيدر حبيب عذيب
 /ابن رشد
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إدارة المخاطر في الكليات األهلية    .281
الجامعة لمحافظة بغداد من وجهة 

 نظر رؤساء األقسام والتدريسيين 

رباب عبد الوهاب 
 عبود

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 111
 /ابن رشد

أدارة المعرفة لدى عمداء كليات   .288
جامعة ذي قار وعالقتها في القدرة 

وجهة نظر  القيادية التربوية من
 نرؤساء األقسام والتدريسيي

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 111 عباس ناهي كعيد
 /ابن رشد

أساليب التفكير على وفق نموذج   .283
"غريغوري" وعالقتها بالسيطرة 

 الدماغية لدى طلبة الجامعة

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 113 أمنه جبار حسن
 /ابن رشد

 قيادات الختيار مقترحة إستراتيجية  .231
 وفق العراق في التربية مديري
 الشاملة والجودة العالمية ھات االتجا

 جامعة تكريت 2064 تربوي دكتوراه 118 محمد مجيد عزيز

االتجاه نحو الرشاد النفسي وعالقته   .231
بأساليب التعامل المدرسي لدى 

 مديرات ومديري المدارس الثانوية

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 122 صافي حمزة حسن
 /ابن رشد

االتجاهات نحو سوء استعمال   .232
 العقاقير لدى طلبة المرحلـة الثانويـة

بمخاوفهـــم وتوافقهم  وعالقتهـا
 النفسي واالجتماعي

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 122 خالدة ابراهيم عزت
 /ابن رشد

كليات  األداء الوظيفي لدى عمداء  .232
وعالقته بالنظام  جامعات بغداد
 الداري المركزي

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 141 ثائر راشد محمد
 /ابن رشد

التشوه الدراكي وعالقته بأساليب   .234
التعلم وعوامل الشخصية الخمسة 
 الكبرى لدى طلبة المرحلة العدادية

احمد سلطان 
 سرحان

التربية كلية  2064 تربوي دكتوراه 161
 /ابن رشد

التوقعات المستقبلية الستراتيجية   .239
االدارة الالمركزية في الجامعات 

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 111 مي فيصل احمد
 /ابن رشد
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 العراقية 

 الخصائص القياسية لمقياس ميداس  .236
للذكاءات المتعددة وفقا  لنظريتي 

 القياس التقليدية والسمات الكامنة

عبد  وليد خالد
 الكريم

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 181
 /ابن رشد

العبء المعرفي المصاحب لحل   .231
المشكلة في ضوء مستويات صعوبة 
المهمة وتجهيز المعلومات لدى 

 طلبة الجامعة العراقية

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 212 امجاد يونس عبد
 /ابن رشد

 العالقات النسانية السائدة لدى  .238
عمداء الكليات في جامعة واسط 
وعالقتها بالوالء التنظيمي من وجهة 

 ننظر رؤساء األقسام والتدريسيي

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 216 عبد كاطع سموم
 /ابن رشد

 رابِ حْ المِ  دِ شهيّ  عندَ  ربويّ التَّ  رُ كْ الفِ   .233
 مْ يّ كْ ر الحَ اقِ بَ  دْ مّ حَ يد مُ السَّ  آيِة اهللِ 

 (ِسّرهُ  ّدَس )قُ 

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 219 محمد عبد مطشر
 /ابن رشد

القيم التربوية في فكر السيد محمد   .211
 (حسين فضل اهلل )

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 222 سيف جاسم محمد
 /ابن رشد

الكفايات الدارية الواجب توافرها عند   .211
مديري المدارس االبتدائية في بغداد 

 وجهة نظر المشرفين التربويين()من 

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 222 خديجة واجد عبود
 /ابن رشد

 مدارس لمديري التنظيمية المحددات  .212
 بغدادمن محافظة في الثانوي التعليم
 معاونيهم نظر وجهة

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 241 هيام كاظم عمران
 /ابن رشد

 اوعالقتهالمعتقدات المعرفية   .212
استراتيجيات التعلم المنّظم ذاتيا  ب

الطلبة القرارلدى  ومهارات اتخاذ
المتميزين وأقرانهم العاديين في 

 المرحلة الثانوية 

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 244 عماد عبود هاني
 /ابن رشد
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 حــه بالتسامــالقي وعالقتــألخاالوعي   .214
لدى طالبات المرحلة االجتماعي  

 العدادية المهجرات قسرا  

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 262 كاظمية محمد غانم
 /ابن رشد

بناء اختبار القدرة على حل   .219
المشكالت لدى طلبة الجامعة على 
وفق نظرية السمات الكامنة 

 أنموذج راش مباستخدا

التربية كلية  2064 تربوي ماجستير 214 مهند علي محمد
 /ابن رشد

بناء اختبار تحصيلي محكي المرجع   .216
لمادة الفلسفة وعلم النفس للصف 
الخامس االدبي وفق نظرية السمات 

 الكامنة

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 213 علي محمد حسين
 /ابن رشد

بناء اختبار للقدرات العقلية وفقا    .211
الستراتيجية التحليل البنائي الهرمي 

 طلبة المرحلة العداديةلدى 

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 281 سعدي احمد علي
 /ابن رشد

بناء اختبار محكي المرجع على وفق   .218
التحويالت اللغوية لمادة اْلحصاء 

 الوصفي

صابرين حسن 
 االسدي

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 282
 /ابن رشد

بناء منظومة قيم تربوية لطلبة   .213
 الجامعة ومدى تمثلهم لها

ابراهيم حسين 
 شالل

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 216
 /ابن رشد

بناء منظومة قيم تربوية للفتاة   .211
 العراقية

رويدة وليد 
 اسماعيل

كلية التربية  2064 تربوي ماجستيرال 218
 /ابن رشد

بناء منظومة قيم تربوية للمرشدين   .211
 ومدى تمثلهم لها التربويين

عالء عبد االمير 
 صبر

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 213
 /ابن رشد

بناء منهج التربية الحضارية لمادة   .212
المرحلة المتوسطة  التربية الوطنية

 في ضوء الرؤية القرآنية

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 222 دعاء اياد سعدو
 /ابن رشد

تأثير طرائق تصحيح معامالت ثبات   .212
اختبار "آيزنك" للشخصية في 

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 223 حيدر غانم حسن
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الخصائص القياسية لدى طلبة 
المرحلة الجامعية وفقا  لنظرية 

 السمات الكامنة 

 /ابن رشد

تطور التوجهات نحو الدور الجنسّي   .214
 لدى األطفال والمراهقين والراشدين

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 244 وليد قحطان محمود
 /ابن رشد

تطور القابلية لالستهواء وعالقتها   .219
 بأزمة الهوية لدى المراهقين

بان عدنان عبد 
 الرحمن

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 292
 /ابن رشد

216.  Development of Executive 
Function among pre-school 

children 

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 291 محمود محمد طالب
 /ابن رشد

الخصائص القياسية لمقياس ميداس   .211
للذكاءات المتعددة وفقا  لنظريتي 

 القياس التقليدية والسمات الكامنة

وليد خالد عبد 
 الكريم

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 281
 /ابن رشد

هيئـة درجـة إمتـالك عمـداء كليـات   .218
التعليـم التقنـي ومعــاهدها لوظيفـة 
التخطيـط من وجهة نظــر رؤساء 

أقسام وتدريسيي الهيئة في محافظة        
 بغـــداد

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 419 سحر حسين علي
 /ابن رشد

سمات الشخصية المرتبطة بتدني   .213
المسايرة  –التفكير الناقد ) التعصب 

لدى  (الجمود الفكري –االجتماعية 
 مدرسي الثانوية

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 424 علي هاشم جاوش
 /ابن رشد

واقع أخالقيات العمل الداريلمديري   .221
 –المدارس الثانوية لمحافظة بغداد 
 الرصافة من وجه نظر المعاونين

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 428 موفق كاظم مهدي
 /ابن رشد

 لنظام مهنية تربوية فلسفة بناء نحو  .221
 العراق في التعليم

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 491 حيدر مالك فرج
 /ابن رشد

لدى الرسول  الِعْلمِمْعياريةاكتساب   .222
( وتصنيف األهداف محمد )

كلية التربية  2064 تربوي دكتوراه 493 علي فاخر محسن
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 /ابن رشد التعليمية األميركي/ دراسة مقارنة 

قلق الرهاب وعالقته بالتحكم الذاتي    .222
 لدى طلبة الجامعة

سجراء هادي 
 نصرت

كلية التربية  2064 تربوي ماجستير 462
 /ابن رشد

التربية األسرية عند األمام السجاد   .224
 )عليه السالم( وتطبيقاتها التربوية

تربوي/ا ماجستير 1 عذبة باسم محمود
صول 
 تربية

كلية التربية  2062
 /ابن رشد

أثر أسلوب القصد المعاكس في   .229
خفض القلق الوجودي لدى عي نـة 
من الُمسن يـن المقيميـن في دور 

 الدولة

منتظر عبد اهلل 
 مغامس

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 21
 /ابن رشد

أثراالرشاد الواقعي عند "جالسر" في   .226
خفض اضطراب الشخصية 
االعتمادية لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 41 امير حسين احمد
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادي في تعديل   .221
السلوكيات غير المرغوب فيها نحو 
البيئة المدرسية لدى طالبات المرحلة 

 المتوسطة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 64 سجى سالم منسي
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادي في خفض   .228
التمركز ال ثني لدى طالبات المرحلة 

 الجامعية

زهرة حاشوش 
 حامي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 12
 /ابن رشد

مهارات  تنميةل يأثر برنامج إرشاد  .223
العناية بالذات لألطفال ذوي صعوبات 

 التعلم

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 18 علي محمد محسن
 /ابن رشد

اثر ترتيب فقرات مقياس االتساق   .221
المعرفي على خصائصه القياسية 
عند طلبة المرحلة العدادية وفقا 

 لنظرية االستجابة للفقرة 

صادق عبد النور 
 عزيز

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 89
 /ابن رشد
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إدارة األداء وعالقتها بالفاعلية   .221
التنظيمية لمديري مدارس التعليم 

 الثانوي من وجهة نظر معاونيهم

وقار يوسف عبد 
 الخالق

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 31
 /ابن رشد

استعمال أنموذج راش لالحتمال   .222
اللوغارتمي في تطوير اختبار 
االستعداد المكاني على الطلبة 

 خريجي المرحلة العدادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 113 بالل طارق حسين
 /ابن رشد

التداخل المعرفي والسيطرة االنتباهية   .222
وعالقتهما بالقلق أالمتحاني لدى 

 طلبة الجامعة

ثناء عبد الودود 
 عبد الحافظ

التربية كلية  2062 تربوي دكتوراه 122
 /ابن رشد

نحو فلسفة تربوية للنظام التعليمي   .224
في العراق في ضوء األصالة  

 والمعاصرة

محسن منصور 
 والي

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 129
 /ابن رشد

 الخصائص لقياسمنظومة اختبارات   .229
 بناء التربويين للمرشدين الشخصية
 وتطبيق

هبه عبد الرضا 
 حبش

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 121
 /ابن رشد

االتصال الفاعل وعالقته بالبداع   .226
الداري لعمداء كليات جامعه واسط 

 األقساممن وجهه نظر رؤساء 
 والتدريسيين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 124 احمد نعيم حسن
 /ابن رشد

الجهاد الذهني وَعالقته بالتحكم   .221
 جامعة بغداد تدريسيلدى  الذاتي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 126 سراب كريم رسن
 /ابن رشد

مستوى أداء مدرسي المرحلة   .228
الثانوية وعالقته بالمناخ التربوي 
السائد من وجهة نظر المشرفين 

 االختصاص

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 142 محمد جميل خليفة
 /ابن رشد

فلسفة برتراند رسل التحليلية   .223
 وتطبيقاتها التربوية  

سمير لطف اهلل 
 عبد اهلل

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 144
 /ابن رشد
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 –األسلوب المعرفي الفراسي )   .241
الحرفي وعالقته بسمات الشخصية 

 المميزة لدى طلبة جامعة ذي قار

التربية كلية  2062 تربوي ماجستير 146 كنعان عدنان هاشم
 /ابن رشد

االعتقاد بالقدرات الرشادية   .241
واالستقرار المهني وعالقتهما 

 نبالنتاجية لدى المرشدين التربويي

مالك فضيل عبد 
 اهلل

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 148
 /ابن رشد

فاعلية برنامج تدريبي للمثابرة لذوات   .242
السعة العقلية المختلفة في توجيه 

النجاز لدى طالبات توجهات أهداف 
 المرحلة العدادية

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 143 زينب شنان رهيف
 /ابن رشد

االنتباه االنتقائي البصري وعالقته   .242
 بالخفاقات المعرفية لدىطلبة الجامعة

حازم عبد الكاظم 
 حسين

 جامعة كربالء 2062 تربوي ماجستير 192

االنتباهية التداخل المعرفي والسيطرة   .244
وعالقتهما بالقلق االمتحاني لدى 

 طلبة الجامعة

ثناء عبد الودود 
 عبد الحافظ

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 193
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 161 زينب احمد حكمت الماورديالتربيةالسياسية لدى   .249
 /ابن رشد

النزعة نحو بتوكيد الذات وَعالقته   .246
دى ــداع لــــوعي بالبــالو الكمال 

 معاهد الفنون الجميلة ةـــطلب

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 169 نضال نجيب عارف
 /ابن رشد

تقانة المعلومات وَعالقتها بإتخاذ   .241
القرار لدى عمداء كليات جامعات 

 محافظة بغداد

فاتن خلف 
 النصراوي

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 111
 /ابن رشد

التنظيم العاطفي والهوية األخالقية   .248
وعالقتهما بالتفكير النفعي لدى 

 معلمات المرحلة االبتدائية  

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 116 نجاح حاتم حسون
 /ابن رشد

الثقافة التنظيمية وعالقتها بالسلوك   .243
لدى  (X,Y)القيادي في ضوء نظرية 

مديري المدارس الثانوية من وجهة 

سرى احمد عبد 
 الستار

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 118
 /ابن رشد
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 نظر معاونيهم

 االنفعالي وعالقته بالبيئة الجهد  .291
 لدى المرشدين التربويين االرشادية

وليد عبد المنعم 
 خفي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 113
 /ابن رشد

الدماغية وعالقتها السيطرة   .291
بالذكاءات المتعددة لدى طلبة 

 الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 131 احسان خضيركاظم
 /ابن رشد

292.  The Development of the 
Abstract Reasoning by Paul 
Newton on the Students of 
Preparatory Stage by the 
Use of One- Parameter 
Model according to the 

Item Response Theory    

امير عبد المظلوم 
 التميمي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 138
 /ابن رشد

التفاوضية وعالقتها الشخصية   .292
بالتفكير المزدوج واتخاذ القرار لدى 

 رؤساء االقسام

 جامعة كربالء 2062 تربوي ماجستير 133 بسمة برهان رشيد

اتحاد حسين  تطور قوة األنا لدى المراهقين  .294
 الغانمي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 212
 /ابن رشد

299.  Learned helplessness and 
its relation to mental 

capacitive at high school 
students 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 214 علي جواد حبيب
 /ابن رشد

عدالة في فكر أبن رشد وتطبيقاتها ال   .296
 التربوية

سندس صباح 
 محمود

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 219
 /ابن رشد

للمجهول  تطور فهم صيغة المبني  .291
 وانتاجها عند الطفلفي الجملة    

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 211 نزار قاسم توفيق
 /ابن رشد

تطور حب االستطالع وعالقته   .298
بأساليب التنشئة االجتماعية لدى 

 األطفال

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 218 مريم هاسم حمد
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 213 علي عيسى ادهمتطور الهويــة االجتماعيـة وعالقته   .293
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 /ابن رشد المراهقين والراشدينلدى  بالتعصب

الفكر التربوي االسالمي المعاصر   .261
 الشيخ باقر شريق القريشي انموذجا 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 211 ياسر متعب طعمة
 /ابن رشد

تطور القدرة على التخطيط لدى   .261
 األطفال

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 212 نور ماجد غني
 /ابن رشد

الكفاية الثقافية والوعي الثقافي   .262
وعالقتهما بفاعلية الذات لدى 

 المرشدين التربويين

سعد فياض عبد 
 اهلل

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 226
 /ابن رشد

تطور الخداع عند األطفال   .262
 والمراهقين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 242 نداء جمال جاسم
 /ابن رشد

المعوقات الدارية والفنية التي تواجه   .264
عمل المشرفين التربويين في 

 محافظة بغداد

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 246 مروة ياس ياسر
 /ابن رشد

المكوّنات األساسية ألساليب التعّلم   .269
 لدى طلبة الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 291 محمد حسن جابر
 /ابن رشد

لدى األطفال الحكم الجمالي تطور   .266
 بمستوى تعليم الوالدين وعالقته

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 296 اسيل مهدي نجم
 /ابن رشد

قاتها ــالم وتطبيــة في الســـالمواطن  .261
( )فكــر المام علي ) ويةــالترب

 أنمـوذجا  

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 291 لمياء مهدي جابر
 /ابن رشد

الهندسة الدارية وعالقتها باألداء   .268
الوظيفي لدى عمداء الكليات األهلية 
في محافظة بغداد من وجهة نظر 

 رؤساء األقسام والتدريسيين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 261 شهالء حمزة صادق
 /ابن رشد

األسري الهوية النفسية والتماسك   .263
وعالقتهما بالخبرة العاطفية لدى 

 طلبة الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 261 نهى نجاح عبد اهلل
 /ابن رشد
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الوعي االبداعي ودافعية االبتكار   .211
والمرونة المعرفية لدى الطلبة 
المبدعين وغير المبدعين في 
 المرحلة االعدادية ) دراسة مقارنة (

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 262 بكر حسين فاضل
 /ابن رشد

تطور التخيل العقلي وعالقته   .211
بالتفكير الهندسي لدى األطفال 

 والمراهقين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 269 قيس حميد فرحان
 /ابن رشد

أنماط التفكيروفق النموذج الشامل   .212
للمخ لـ )نيد هيرمان(  وعالقتها 

وأساليب التعلم                                    بالذكاءات المتعددة 
 لدى ىطلبة الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 266 احمد نصر مبارك
 /ابن رشد

تطور االحكام الخلقية والدينية عند   .212
األطفـال والمــراهقين العـراقيين 

 وعالقته بالذكاء االجتماعي 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 268 علي جاسم عكلة
 /ابن رشد

 لدى المراهقين خذ الدورأتطور   .214
 المعاملة الوالدية بأنماط وعالقته

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 263 سالم جبر كاظم
 /ابن رشد

بناء إختبار التفكير االستداللي   .219
لطلبة العداديات المهنية على وفق 

 نظرية السمات الكامنة

بالل عبد الستار 
 مشحن

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 211
 /ابن رشد

بناء اختبار ذكاء محوسب على وفق   .216
نظرية السمات الكامنة لدى طلبة 

 الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 281 صبا علي طالل
 /ابن رشد

تأثير اسلوبين من االرشاد المعرفي   .211
في تنمية الشخصية الناضجة لدى 

 المتوسطةطالب المرحلة 

حسين حسين 
 زيدان

 جامعة ديالى 2062 تربوي دكتوراه 289

بناء اختبار ذكاء محوسب على وفق   .218
نظرية السمات الكامنة لدى طلبة 

 الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 281 صبا علي طالل
 /ابن رشد
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بناء إختبار التفكير الستداللي   .213
لطلبة العداديات المهنية على وفق 

 نظرية السمات الكامنة

بالل عبد الستار 
 مشحن

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 288
 /ابن رشد

أنماط التفكيروفق النموذج الشامل   .281
للمخ لـ )نيد هيرمان( وعالقتها 

بالذكاءات المتعددة وأساليب التعلم                     
 لدى طلبة الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 238 احمد نصر مبارك
 /ابن رشد

الوعي االبداعي ودافعية االبتكار   .281
والمرونة المعرفية لدى الطلبة 
المبدعين وغير المبدعين في 
 المرحلة االعدادية ) دراسة مقارنة (

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 233 بكر حسين فاضل
 /ابن رشد

المكوّنات األساسية ألساليب التعّلم   .282
 الجامعةلدى طلبة 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 221 محمد حسن جابر
 /ابن رشد

 لدى المراهقين خذ الدورأتطور   .282
 وعالقتهبأنماطالمعاملة الوالدية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 229 سالم جبر كاظم
 /ابن رشد

تطور االحكام الخلقية والدينية عند   .284
 األطفـال والمــراهقين العـراقيين

 وعالقته بالذكاء االجتماعي

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 228 قاسم محمد نده
 /ابن رشد

تطور التخيل العقلي وعالقته   .289
بالتفكير الهندسي لدى األطفال 

 والمراهقين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 241 قيس حميد فرحان
 /ابن رشد

لدى األطفال الحكم الجمالي تطور   .286
 بمستوى تعليم الوالدين وعالقته

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 246 اسيل مهدي نجم
 /ابن رشد

الفكر التربوي السالمي المعاصر   .281
 الشيخ باقر شريف القرشي انموذجا  )

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 241 ياسر متعب طعمة
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 248 جاسمنداء جمال  والمراهقين عنداألطفال الخداع تطور  .288
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 294 نور ماجد غنيتطور القدرة على التخطيط لدى   .283
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 /ابن رشد األطفال

تطور الهويــة االجتماعيـة وعالقته   .231
 لدى المراهقين والراشدين بالتعصب

التربية كلية  2062 تربوي دكتوراه 299 علي عيسى ادهم
 /ابن رشد

تطور حب االستطالع وعالقته   .231
لدى  بأساليب التنشئة االجتماعي

 األطفال

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 293 مرين هاشم حمد
 /ابن رشد

العدالة في فكر ابن رشد وتطبيقاتها   .232
 التربوية

سندس صباح 
 محمود

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 262
 /ابن رشد

للمجهول  فهم صيغة المبنيتطور   .232
 وانتاجها عند الطفلفي الجملة  

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 262 نزار قاسم توفيق
 /ابن رشد

 تطور قوة األنا لدى المراهقين  .234

 

اتحاد حسين 
 الغانمي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 264
 /ابن رشد

239.  Learned helplessness and 
its relation to mental 

capacitive at high school 
students 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 211 علي جواد حبيب
 /ابن رشد

236.  The Development of the 
Abstract Reasoning by Paul 
Newton on the Students of 
Preparatory Stage by the 
Use of One- Parameter 
Model according to the 

Item Response Theory    

امير عبد المظلوم 
 التميمي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 212
 /ابن رشد

المعلومات وَعالقتها بإتخاذ تقانة   .231
القرار لدى عمداء كليات جامعات 

 محافظة بغداد

فاتن خلف 
 النصراوي

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 211
 /ابن رشد

الشخصية التفاوضية وعالقتها   .238
بالتفكير المزدوج واتخاذ القرار لدى 

 رؤساء االقسام

التربية كلية  2062 تربوي ماجستير 282 بسمة برهان رشيد
 /ابن رشد

 االنفعالي وعالقته بالبيئة الجهد  .233
 لتربويينا لدى المرشدين االرشادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 231وليد عبد المنعم 
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 /ابن رشد خفي

الثقافة التنظيمية وعالقتها بالسلوك   .411
لدى  (X,Y)القيادي في ضوء نظرية 

مديري المدارس الثانوية من وجهة 
 نظر معاونيهم

سرى احمد عبد 
 الستار

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 232
 /ابن رشد

التنظيم العاطفي والهوية األخالقية   .411
وعالقتهما بالتفكير النفعي لدى 

 المرحلة االبتدائية   معلمات

التربية كلية  2062 تربوي دكتوراه 232 نجاح حاتم حسون
 /ابن رشد

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 236 زينب احمد حكمت الماورديالتربيةالسياسية لدى   .412
 /ابن رشد

االنتباه التنفيذي وعالقته بسعة   .412
الذاكرة والسرعة الدراكية لدى طلبة 

 الجامعـة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 238 امتثال خضير بحر
 /ابن رشد

بالقدرات الرشادية  االعتقاد  .414
واالستقرار المهني وعالقتهما 

 نبالنتاجية لدى المرشدين التربويي

مالك فضيل عبد 
 اهلل

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 411
 /ابن رشد

الجهاد الذهني وَعالقته بالتحكم   .419
 الذاتيلدى تدريسيي جامعة بغداد

التربية كلية  2062 تربوي ماجستير 411 سراب كريم رسن
 /ابن رشد

االتصال الفاعل وعالقته بالبداع   .416
الداري لعمداء كليات جامعه واسط 
من وجهه نظر رؤساء االقسام 

 والتدريسيين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 412 احمد نعيم حسن
 /ابن رشد

استعمال أنموذج راش لالحتمال   .411
اللوغارتمي في تطوير اختبار 

على الطلبة االستعداد المكاني 
 خريجي المرحلة االعدادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 412 بالل طارق حسين
 /ابن رشد

النزعة نحو بتوكيد الذات وَعالقته   .418
دى ــداع لــــوعي بالبــالو الكمال 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 416 نضال نجيب عارف
 /ابن رشد
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 معاهد الفنون الجميلة ةـــطلب

إدارة الوقت وعالقتها بالوالء   .413
التنظيمي لدى عمداء كليات جامعة 

 كربـالء 

رجاء عبد الرحمن 
 يونس

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 411
 /ابن رشد

إدارة االداء وعالقتها بالفاعلية   .411
التنظيمية لمديري مدارس التعليم 

 الثانوي من وجهة نظر معاونيهم

وقار يوسف عبد 
 الخالق

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 418
 /ابن رشد

مهارات  تنميةل يأثر برنامج إرشاد  .411
العناية بالذات لألطفال ذوي صعوبات 

 التعلم

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 411 علي محمد محسن
 /ابن رشد

اثر ترتيب فقرات مقياس االتساق   .412
المعرفي على خصائصه القياسية 

وفقا  العداديةعند طلبة المرحلة 
 لنظرية االستجابة للفقرة 

صادق عبد النور 
 عزيز

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 414
 /ابن رشد

أثر برنامج إرشادي في خفض   .412
التمركز ال ثني لدى طالبات المرحلة 

 الجامعية

زهرة حاشوش 
 حامي

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 411
 /ابن رشد

في تعديل  أثر برنامج إرشادي  .414
السلوكيات غير المرغوب فيها نحو 

لدى طالبات المرحلة  البيئة المدرسية
 المتوسطة

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 418 سجى سالم منسي
 /ابن رشد

االرشاد الواقعي عند "جالسر"  أثر  .419
في خفض اضطراب الشخصية 
االعتمادية لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة

الجامعة  2062 تربوي ماجستير 421 امير حسن احمد
 المستنصرية

أثر أسلوب القصد المعاكس في   .416
خفض القلق الوجودي لدى عي نـة 
من الُمسن يـن المقيميـن في دور 

منتظر عبد اهلل 
 مغامس

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 426
 /ابن رشد
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 الدولة
التربية األسرية عند األمام السجاد   .411

 وتطبيقاتها التربوية)عليه السالم( 
كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 421 عذبة باسم محمود

 /ابن رشد

 على دنيست إرشادي  برنامج فاعلية  .418
 الخفاقات خفض في التحكم المعرفي

 التربية كلية طلبة لدىالمعرفية 
 األساسية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 444 قصي صباح حسين
 /ابن رشد

برنامج تدريبي للمثابرة لذوات فاعلية   .413
السعة العقلية المختلفة في توجيه 
توجهات أهداف النجاز لدى طالبات 

 المرحلة العدادية

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 446 زينب شنان رهيف
 /ابن رشد

نحو فلسفة تربوية للنظام التعليمي   .421
في العراق في ضوء األصالة  

 والمعاصرة

محسن منصور 
 والي

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 448
 /ابن رشد

 الخصائص اختبارات لقياس منظومة  .421
 بناء التربويين للمرشدين الشخصية
 وتطبيق

هبه عبد الرضا 
 حبش

 جامعة البصرة 2062 تربوي ماجستير 494

فلسفة برتراند رسل التحليلية   .422
 وتطبيقاتها التربوية  

سمير لطف اهلل 
 عبد اهلل

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 461
 /ابن رشد

مستوى أداء مدرسي المرحلة   .422
الثانوية وعالقته بالمناخ التربوي 
السائد من وجهة نظر المشرفين 

 االختصاص

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 462 محمد جميل خليفة
 /ابن رشد

اتخاذ القرار وعالقته بالتفويض   .424
لدى عمداء كليات جامعات  الداري

 األقسامبغداد من وجهة نظر رؤساء 

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 9 سامر حافظ حميد
 /ابن رشد

اتخاذ القرار وعالقته بالسلوك   .429
القيادي لدى مديري المدارس في 
محافظة واسط من وجهة نظر 

 المعاونين والمدرسين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 6 ثائر محمد علي
 /ابن رشد
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أثر الرشاد بالواقع في تنمية ضبط   .426
 الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 41 ميثم رحمن محيسن
 /ابن رشد

القدرة القيادية لعمداء كليات جامعات   .421
محافظة بغداد وعالقتها بمدى 
استخدامهم استراتيجيات مواجهة 

 التنظيميالصراع 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 42 احمد بهجت احمد
 /ابن رشد

استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا   .428
وعالقتها بأساليب التعلَّم لدى طلبة 

 الجامعة

حيدر منصور 
 عكموش

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 116
 /ابن رشد

 سينا عندابن المعرفة نظرية  .423
 التربوية وتطبيقاتها

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 124 محمد سليم حماد
 /ابن رشد

مفهوم التربية الوطنية في الفكر   .421
العربي السالمي ) السيد حسين 

 إسماعيل الصدر أنموذجا(

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 121 قاسم بلشان كاظم
 /ابن رشد

االنتباه االنتقائي البصري وعالقته   .421
 -المعرفي ) االندفاعي باألسلوب 

 بغداد التأملي ( لدى طلبة جامعة

عالء رياض عبد 
 األمير

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 192
 /ابن رشد

االنتباه التنفيذي وعالقته بسعة   .422
الذاكرة والسرعة الدراكية لدى طلبة 

 الجامعـة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 194 امتثال خضير بحر
 /ابن رشد

التفكير االستراتيجي وعالقته   .422
بالصالبة النفسية والدافعية العقلية 
لدى مدراء المدارس في مركز 

 محافظة واسط 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 163 جنان فاضل قيراوي
 /ابن رشد

الخصائص القياسية الختبارات   .424
المشكالت المنطقية لدى طلبة 
المرحلة العدادية على وفق نظرية 
القياس التقليدية ونظرية االستجابة 

 للفقرة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 189 لقاء شامل خلف
 /ابن رشد
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الذكاء السائل والمتبلور وعالقته   .429
لدى طلبة المرحلة  بالسرعةاالدراكية

 االعدادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 131 سجى رياض جبار
 /ابن رشد

وفق نموذج  الذكاء الوجدانّي   .426
ويكمان وعالقته بالتلكؤ األكاديمي 

 الفنون الجميلة لدى طلبة معهد

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 132 جنان اسماعيل طه
 /ابن رشد

ها بمرونة تالرعاية التفاعلية وعالق  .421
والتقمص الوجداني لدى  األنا

 المرشدين التربوين

التربية  كلية 2062 تربوي دكتوراه 132 نور بدري نوري
 /ابن رشد

428.   THE DEVELOPMENT OF 
OTHERNESS AND ITS 
RELATIONSHIP WITH SELF-
DETERNINATION IN 

CHILDREN AND TEENS 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 216 نهلة علي التميمي
 /ابن رشد

الفلسفات التربوية السائدة عند   .423
تدريسيي جامعة بغداد بحسب 

 والخبرةالجنس والتخصص 

فلوريدا داوود 
 عباس

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 222
 /ابن رشد

القيادة التربوية ودافعية االنجاز   .441
وعالقتهما بالمواطنة التنظيمية 
لرؤساء األقسام العلمية في جامعات 

 محافظة بغداد

محمد عبد كاظم 
 غالم

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 226
 /ابن رشد

الذكاء الروحي لدى تطور   .441
 المراهقينوالراشدين

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 224 منار عبد اهلل محمد
 /ابن رشد

المبادأة وعالقتها بدافعية االتقان   .442
 ومركز الضبط لدى طلبة الجامعة

كهرمان هادي 
 عودة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 241
 /ابن رشد

القياسية المفاضلة في الخصائص   .442
ألساليب انتقاء الفقرات االختبارية 
لمقياس التحكم الُمدرك وفقا  لنظرية 

 المنحنى المميز للفقرة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 243 هشام جمعة شويح
 /ابن رشد
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تأجيل الشباع األكاديمي وعالقته   .444
بسمات الشخصية وتوجهات أهداف 

 النجاز لدى طلبة جامعة بغداد

مدحت  فاطمة
 ابراهيم

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 218
 /ابن رشد

تأثير االسلوب االرشادي )اطفاء   .449
التحوير السلبي( في خفض القلق 
لدى الطالب االيتام في المرحلة 

 المتوسطة

الجامعة  2062 تربوي ماجستير 284 محمد اكرم عبد
 المستنصرية

تدريبي لمديري   بناء برنامج  .446
المدارس الثانوية علـــى إدارة التغيير 
 في ضــوء مهمات مديـــر المدرســـة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 286 محمد احمد صالح
 /ابن رشد

بناء برنامج تدريبي لمديري المدارس   .441
الثانوية علـــى إدارة التغيير في 

 ضــوء مهمات مديـــر المدرســـة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 231 صالح محمد احمد
 /ابن رشد

الهوية النفسية والتماسك األسري   .448
وعالقتهما بالخبرة العاطفية لدى 

 طلبة الجامعة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 212 نهى نجاح عبد اهلل
 /ابن رشد

المفاضلة في الخصائص القياسية   .443
ألساليب انتقاء الفقرات االختبارية 
لمقياس التحكم الُمدرك وفقا  لنظرية 

 المنحنى المميز للفقرة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 229 هشام جمعة صويح
 /ابن رشد

المبادأة وعالقتها بدافعية االتقان   .491
 ومركز الضبط لدى طلبة الجامعة

كهرمان هادي 
 عودة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 226
 /ابن رشد

الشباع األكاديمي وعالقته تأجيل   .491
بسمات الشخصية وتوجهات أهداف 

 النجاز لدى طلبة جامعة بغداد

فاطمة مدحت 
 ابراهيم

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 221
 /ابن رشد

الكفاية الثقافية والوعي الثقافي   .492
وعالقتهما بفاعلية الذات لدى 

 المرشدين التربويين

سعد فياض عبد 
 اهلل

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 222
 /ابن رشد
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القيادة التربوية ودافعية االنجاز   .492
وعالقتهما بالمواطنة التنظيمية 
لرؤساء األقسام العلمية في جامعات 

 محافظة بغداد

محمد عبد كاظم 
 غالم

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 222
 /ابن رشد

الفلسفات التربوية السائدة عند   .494
جامعة بغداد بحسب تدريسيي 

 الجنس والتخصص والخبرة

فلوريدا داوود 
 عباس

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 226
 /ابن رشد

تطور الذكاء الروحي لدى المراهقين   .499
 والراشدين

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 243 منار عبد اهلل محمد
 /ابن رشد

496.   THE DEVELOPMENT OF 
OTHERNESS AND ITS 
RELATIONSHIP WITH SELF-
DETERNINATION IN 

CHILDREN AND TEENS 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 292 نهلة علي التميمي
 /ابن رشد

 تطور الهوية لدى المراهقين  .491
 وعالقتها بالتمرد النفسي

التربية كلية  2062 تربوي دكتوراه 296 علي سلمان حسين
 /ابن رشد

ها بمرونة تالرعاية التفاعلية وعالق  .498
والتقمص الوجداني لدى  األنا

 المرشدين التربوين

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 284 نور بدري نوري
 /ابن رشد

الذكاء السائل والمتبلور وعالقته   .493
بالسرعةاالدراكيةلدى طلبة المرحلة 

 االعدادية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 289 سجى رياض جبار
 /ابن رشد

الخصائص القياسية الختبارات   .461
المشكالت المنطقية لدى طلبة 
المرحلة العدادية على وفق نظرية 
القياس التقليدية ونظرية االستجابة 

 للفقرة

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 288 لقاء شامل خلف
 /ابن رشد

التفكير االستراتيجي وعالقته   .461
بالصالبة النفسية والدافعية العقلية 
لدى مدراء المدارس في مركز 

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 234 جنان فاضل قيراوي
 /ابن رشد
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 محافظة واسط 

المعاصرة                                     التحديات   .462
التربوية  القيم  بنسق    وعالقتها

تدريسيو وطلبة جامعة  كما يراها 
 بغداد

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 231 زينة سعد سلوم
 /ابن رشد

االنتباه االنتقائي البصري وعالقته   .462
 -باألسلوب المعرفي ) االندفاعي 

 بغداد التأملي ( لدى طلبة جامعة

عبد  رياضعالء 
 االمير

التربية كلية  2062 تربوي ماجستير 233
 /ابن رشد

أثر الرشاد بالواقع في تنمية ضبط   .464
 الذات لدى معلمي المرحلة االبتدائية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 413 ميثم رحمن محسين
 /ابن رشد

اتخاذ القرار وعالقته بالتفويض   .469
االداري لدى عمداء كليات جامعات 
 بغداد من وجهة نظر رؤساء االقسام

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 421 حميدسامر حافظ 
 /ابن رشد

نظرية المعرفـة عنـد ابن سينـا   .466
 وتطبيقاتهـا التربوية

كلية التربية  2062 تربوي ماجستير 441 محمد سليم حماد
 /ابن رشد

 مفهوم التربية الوطنية في الفكر  .461
العربي السالمي ) السيد حسين 

 إسماعيل الصدر أنموذجا(

كلية التربية  2062 تربوي دكتوراه 498 بلشان كاظمقاسم 
 /ابن رشد

االنهماك بالتعلم وعالقتُه بالكفاءة   .468
 عند الطلبة المتميزين المعرفية

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 463 عهود قاسم حمد
 /ابن رشد

 الذاتِ ب  وعيعالَقُتُه بالو  الدورِ  ادراكُ   .463
 ينَ التربوي المرشدينَ  عندَ 

عبد الزهرة  اسماء
 محسن

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 411
 /ابن رشد

الذكاء المنظومي والوعي االنفعالي   .411
وعالقتهما بنسق المعتقدات لدى 

 التدريسيين في الجامعة 

كلية التربية  2068 تربوي دكتوراه 411 قيس سلمان رجا
 /ابن رشد

عمليات الذاكرة وعالقتها بأبعاد   .411
لدى طلبة المرحلة  البنية المعرفية

 االعدادية

وفاء ناصر عبد 
 الحسين

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 412
 /ابن رشد
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فاعليـــــة الذات البداعيــة وعالقتها   .412
بقوة السيطرة المعرفية لدى طلبة 

 جامعة بغداد

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 412 غدير كاظم فليح
 /ابن رشد

االنفعالية وعالقتها فاعلية الذات   .412
بالكفاءة االجتماعية لدى طلبةجامعة 

 بغداد

حنين عبد الرزاق 
 عودة

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 414
 /ابن رشد

استعمال أنموذج راش في   .414
تطويراختبار الذكاء اللفظي لطلبة 

 المرحلة العدادية

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 419 حامد كاظم عودة
 رشد/ابن 

أثر برنامج تدريبي مستند إلى   .419
استراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا  في 
تحسين الذاكرة العاملة وتنمية 
مهارات ما وراء الذاكرة لدى تالميذ 

 المرحلة االبتدائية

صكبان محمد 
 حسين

كلية التربية  2068 تربوي دكتوراه 416
 /ابن رشد

إعداد اختبار الذكاء العالي لدى   .416
الجامعة على وفق نظرية طلبة 

 االستجابة للفقرة

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 411 حيدر رحم شمر
 /ابن رشد

التفاوض االجتماعي وعالقته   .411
بالتفكير النظامي     والذكاء اللغوي 

 لدى تدريسيي الجامعة

محمد عبد العباس 
 عبد الكاظم

كلية التربية  2068 تربوي دكتوراه 418
 /ابن رشد

التفكير البناء وعالقته بالمعتقدات   .418
 الدافعية لدى طلبة الجامعة

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 413 علي حسن كاظم
 /ابن رشد

فهم األطفال لعدم االتساق ور ــتط  .413
 المنطقي

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 481 محمد علي هوبي
 /ابن رشد

ية التـحصـيـل وانمـاط انـفعـالـ  .481
وفق نظام الشخصـيـة 

بتوجهات  االنيكرامالتسعة وعالقتهما
 اهداف االنـجاز

كلية التربية  2068 تربوي دكتوراه 481 علي حاكم حسون
 /ابن رشد
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استبصار الـذات لـدى المـراهقيـن   .481
 والـراشـديـن

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 482 ازهر علي محمد
 /ابن رشد

التوجه نحو الحياة عند األطفال   .482
والمراهقين النازحين  وأقرانهم غير 

 النازحين

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 482 سعاد سيد جبر
 /ابن رشد

اســتـعـمال أنـموذج راش لالحتـــمال   .482
اللوغاريتمي في إعداد اختبار 

داد الميكانـيـكي لدى طلبة ــعـتـاالس
 كليات الهندسـة

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 484 محمد حسنضحى 
 /ابن رشد

الخدمات االرشادية وعالقتها باألداء   .484
 االكاديمي  لدى المرشدين التربويين

حسن ابراهيم 
 المعموري

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 489
 /ابن رشد

نحو فلسفة للتربية البداعية في   .489
التعليم العام على وفق االتجاهات 

 التربوية المعاصرة

كلية التربية  2068 تربوي ماجستير 486 احمد حسن كاظم
 /ابن رشد

الهوية السلبية وتشتتها وعالقتهما   .486
بالتفكير االجرامي لدى عينة من 

 االحداث الجانحين واقرانهم

كلية التربية  2068 تربوي دكتوراه 481 شيماء جاني حيدر
 /ابن رشد
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 الجامعة السنة التخصص الشهادة الحاسبة الباحثإسم  عنوان البحث ت

ژنامهی ) ڕۆی ڕۆڵ  .1
 شکهوتن (ێپ

له گهشهسهندنی ئهدەبی 
 کورديدا

خ ێد شێئوم
حيم ەڕ

شهمسهدين 
 ەبانیڵتا

 یۆزانک 2002 ئهدەب ماستهر 2
 بهغداد

 له زمانی کورديدا ێرو مێن  .2
) به کهرەسهی کرمانجيی 

 ژوورووو خواروو (

لهيال جهليل 
 عهباس

 یۆزانک 2002 زمان راۆدوکت 2
 بهغداد

 شبهند و پاشبهندێپ  .2
تی کێله ههر دوو ديال

کرمانجيی خواروو و ژوورووی 
 زمانی کوريدا

ئازاد ئهمين 
 فهرەج باخهوان

 یۆزانک 2002 زمان رۆدوکت 69
 بهغداد

 ڕنهپهێو ت ڕهپێکاری ت  .4
 له زمانی کورديدا

عومهر مهحموود 
 کهريم
 

 یۆزانک 2004 زمان ماستهر 8
 بهغداد

ی ووداو ڕنگدانهوەی ەڕ  .9
 وويیژ ێم
 مانی کورديداڕۆله 

ئيبراهيم 
حمان ەڕعهبدول

 مهحموود جاف

 یۆزانک 2004 ئهدەب ماستهر 9
 بهغداد

 نگدانهوەی ئهدەبی کوردیەڕ  .6
 ژنامهی " ژيانهوە "داڕۆله 

سروود وەلی 
 ئيسماعيل جاف

 

 یۆزانک 2004 ئهدەب ماستهر 60
 بهغداد

عهلی ئهمين ( ی ) نووری ڕۆڵ  .1
 زمانی کورديداڕێله بواری

 

زان ۆس
 اڵڵسهعدو

 عهبدول غهنی

 یۆزانک 2004 زمان ماستهر 66
 بهغداد

تی کێدراو له ديالکێوشهی ل  .8
کرمانجيی خوارووی زمانی 

و  وخسارڕی وو ڕ)له کورديدا 
 کهوە(ڕۆناوە

نازەنين جهالل 
 ئهحمهد

 یۆزانک 2004 زمان راۆدوکت 62
 بهغداد

ئاستی  )به( له مهکانیێرفۆم  .3
 يداژ ۆلۆرفۆم

همهد شادمحڵد
 غهريب

 یۆزانک 2004 زمان ماستهر 64
 بهغداد
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 شۆه یڵۆشهپ  .11
 ی کورديداێی نوکۆله چير
 (ز6920-6980)

نارين صديق مام 
 کاک ميرخان

 

 یۆزانک 2004 ئهدەبی ماستهر 62
 بهغداد

نراوەکانی ۆمانسيهت له هڕۆ  .11
 رد"داێ"پيرەم
 

حهسهن عهلی 
 عومهر

 یۆزانک 2004 ئهدەبی ماستهر 22
 بهغداد

ی ) نووری عهلی ئهمين ( ڕۆڵ  .12
 له بواری

 زمانی کورديداڕێ

زان ۆس
 اڵڵسهعدو

 عهبدول غهنی

 یۆزانک 2004 زمان ماستهر 22
 بهغداد

ژنامه نووسيی ڕۆئهدەبی   .12
 6924ـ  6920کورديی بهغدا 

 ێی نوکێناغۆق

ئيسماعيل 
 ئيبراهيم سهعيد

 یۆزانک 2002 ئهدەب راۆدکت 2
 بهغداد

 ردنهوەی شيعری کوردیکێنو  .14
تايی ۆتا ک6922 یڵله سا

6949 
 راقداێله کوردستانی ع

ن غازی ێحوس
 کاک ئهمين

 یۆزانک 2002 ئهدەبی ماستهر 22
 بهغداد

وەندييه واتاييهکانله زمانی ێپ  .19
ينهوەيهکی ۆڵکێکورديدال
 ريی پراکتيکييهۆتی

دارا حهميد 
 محهمهد

 یۆزانک 2002 زمان ماستهر 2
 بهغداد

ووی نووسينی کوردی به ژ ێم  .16
 ی عهرەبیێئهلفوب

ن ێمحهمهد حس
 عهلی زەهاوی

 یۆزانک 2002 زمان راۆدوکت 62
 بهغداد

ڤاری ۆەههندی رەخنهيی له گڕ  .11
 ئايندەدا

سهعيد محهمهد 
 اڵڵعهبدو

 یۆزانک 2002 ئهدەبی ماستهر 62
 بهغداد

يی لهزمانی ۆناوی خێج  .18
 کورديدا

چوار بەکەرەستەی هەر 
تە سەرەکییەکەی زمانی کێدیال

 کوردی

بهدرخان 
 مان عهلیێسل

 یۆزانک 2002 زمان ماستهر 68
 بهغداد

ستوون ێب ی کردار له زاری ههوراميدانانۆڕ  .13
 حهسهن ئهحمهد

 یۆزانک 2002 زمان ماستهر 20
 بهغداد

 یۆزانک 2002 ئهدەبی ماستهر 26جهالل ئهنوەر  هوەانێڕتهکنيکی گ  .21
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وارەی ێمانی )ئڕۆله 
 پهروانه(ی)بهختيار عهلی( دا

 بهغداد سهعيد

بکهر ناديار   .21
ينهوەيهکی بهرانبهرييه ۆڵکێل

وان زمانی کوردی و ێله ن
 زمانی عهرەبيدا

 

نهريمان 
کهريم  اڵڵعهبدو
 شناوۆخ

 یۆزانک 2002 زمان ماستهر 24
 بهغداد

 بنياتی هونهری  .22
له شيعرەکانی )لهتيف 

 هت(دامڵهه

عيززەدين سامان 
 سهعدون

 یۆزانک 2002 ئهدەبی ماستهر 22
 بهغداد

 ههندی دەروونیەڕ  .22
رزاد ێهکانی شکۆله چير

 حهسهندا

ت بايز مهڵهه
 رەسول

 یۆزانک 2002 ئهدەبی ماستهر 22
 بهغداد

 ێشهی الدێک  .24
مانهکانی عهزيزی مهالی ڕۆله 

 شداەڕ

ئيبراهيم 
حمان ەڕعهبدول

 مهحموود

 یۆزانک 2008 ئهدەب راۆدکت 6
 بهغداد

تی و دنيابينی حهلالج ێکهس  .29
لهشيعری )مهحوی( و )حافزی 

 شيرازی(دا

سهبور 
عهبدولکهريم 
 حهمهکهريم

 یۆزانک 2008 ئهدەب ماستهر 2
 بهغداد

ی کۆردنهوە له چيرکێنو  .26
هونهريی کورديی کوردستانی 

 (2002-6996باشوور )

سامان محهممهد 
 عهلی

 یۆزانک 2008 ئهدەب ماستهر 4
 بهغداد

 عهالئهدين سهجادی  .21
 بهرههمه ئهدەبيهکانی و ژيان

فاروق موحهمهد 
 ەزا نهقشهبهندیڕ

 یۆزانک 2008 ئهدەبی راۆدکت 62
 بهغداد

 

 


