
 سم الطالبأ عنوان الرسالة التسلسل
األمر االجتماعي وعالقته بموقع الضبط لدى طلبة  1/073

 الجامعة 
 تميم حسين عباس التميمي

النسق القيمي وعالقته بمشاهدة البث الفضائي لدى طلبة  2/073
 الجامعة

 علي عباس علي اليوسفي

طلبة عالقة القدرة العقلية وسمات الشخصية بتحصيل  0/073
 الدراسات العليا

 أقبال محمد صيوان

أثر أسلوب النمذجة في تعديل االتجاهات السلبية نحو  4/073
 البيئة لدى طالب المرحلة المتوسطة

 سعد فياض عبد هللا الدهلكي

بناء مقياس لالحكام الجمالية في الرسم لدى طلبة المرحلة  5/073
 الثانوية

 زينب جاسم عبود الربيعي

الكفاية المهنية لدى المرشدين التربويين وعالقتها بالمكانة  6/073
 االجتماعية

سناء علي حسون نرجس 
 الخزرجي

شرح قطر )بناء دليل لتيسير تدريس النحو العربي في 7/073
في أقسام اللغة العربية في كلية االداب (الندى ويل الصدى

 والتربية

 محمد صالح ياسين الجبوري

م المهارات االجتماعية في خفض الشعور أثر أسلوب تعل 8/073
 بالوحدة النفسية لدى التالميذ في معهد روناكي

 علي محمود خلف القره غولي

أثر أسلوب النمذجة في تخفيض سلوك المشاكشة لدى  9/073
 طالب المرحلة المتوسطة

 عقيل نجم عبد خالف 

فاعلية برنامج أرشادات بأستخدام أسلوب المهارات  13/073
االجتماعية في تنمية السلوك القيادي لدى طالبات معهد 

 أعداد المعلمات

 أميرة مزهر حميد

تطور بعض المهارات األجتماعية لدى أطفال مرحلة  11/073
 سنوات( 6-4)الرياض لالعمار

 رباب كامل محمود الشمري

أثر برنامج تعليمي في مهارات صناعة القوالب  12/073
م التربية الفنية كلية التربية وأستخدامها لدى طلبة قس

 األساسية في مادة الفخار

 عماد خضير عباس

تأثير التمرينات التوافقية في مستوى بعض القدرات  10/073
 سنة 10-12الحركية وعالقتها بمستوى الذكاء لالعمار 

 هيام سعدون عبود

التعليمية الالزمة لمعلمي العلوم العامة في الكفايات  14/073
 األبتدائية في محافظة ديالىالمرحلة 

وفاء عبد الرزاق عباس 
 العنبكي

أثر تمرينات مقترحة في أكتساب بعض المهارات  15/073
 الهجومية بكرة اليد لطالبات الثاني المتوسط

 لمياء علي حسين

العنف المدرسي وعالقته بأضطراب مابعد الضغوط  16/073
 الصدمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة 

 هادي صالح المهداويمحمد 

الممارسات االرشادية المطلوب اتباعها من المرشدين التربويين لرعاية الطلبة  17/073
 المتفوقين في المدارس المتوسطة

 عبد الحافظ خلف عبد هللا المجمعي



سمة القلق المتعدد االبعادوعالقتها بدقة اداء مهارتي  18/073
 المناولة والتصويب في لعبة كرة اليد

ألء زهير مصطفى خماس ا
 الربيعي

أثر أستخدام التقارير القصيرة مع األحداث الجارية في  19/073
تنمية التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث معهد أعداد 

 المعلمات في مادة التاريخ

 الجافمنيرة أحمد رحيم 

أثر أستخدام أنموذج مارتوريألفي أكتساب المفاهيم  23/073
 وأستبقائها لدى تالميذ الصف الخامس األبتدائيالجغرافية 

 عبد هللا فرحان عبد هللا العنبكي

أثر أستخدام نمطين للملخص السبوري في تدريس مادة  21/073
التاريخ للصف الخامس األبتدائي في تحصيل وأستبقاء 

 المعلومات

 شاكر محمود أحمد الجبوري

المذة الصف الخامس أثر نوع األلوان في التعبير الفني لت 22/073
 األبتدائي

 أنسام اياد علي الصالحي

المفاهيم التأريخية المتداخلة المعنى لدى طلبة قسم التاريخ  20/073
 جامعة ديالى –كلية التربية 

 علي راضي سعد البطاط

برنامج تعليمي بأسلوب الكاريكاتير التدريسي عناصر  24/073
 األبتكاريوامس التصميم وأثره في التفكير 

 صبا محمد عبد الكريم

أثر تمرينات النقل الحركي في تطوير اداء مهارتي  25/073
الضرب الساحق واألبعاد الدفاعية بالريشة الطائرة 

 للناشئين

 خالد عباس زيدان      

سيف الدين شاكر نوري  النقد النحوي في فكر النحاة الى القرن السادس الهجري     26/073
 البررزنجي

 –مركز التحكم وعالقته ببعض  قدرات األدراك الحس  27/073
 حركي لدى ألعبي المبارزة  

 فراس طالب حمادي الطائي

تأثير التباين بدرجة حرارة المحيط في بعض المؤشرات  28/073
 الوظيفية على وفق أنظمة أنتاج الطاقة

 غسان بحري شمخي القيسي

والعشوائي في تعلم بعض تأثير أسلوبي المتسلسل  29/073
 المهارات الحركية في الجمناستك الفني

 يسرى صفاء حسن

تأثير نقل التعلم لبعض تمرينات األلعاب في أكتساب  03/073
 المهارات األساسية بلعبة التنس األرضي

 عمار جبار عباس الشمري

تأثير التعليم التفاعلي بالحاسوب في أألداء المهاري  01/073
المعرفي النثر لدى طالب كلية التربية والتحصيل 

 الرياضية

 نبراس علي لطيف الزهيري

الكفايات التدريسية الالزمة لمدرسي اللغة العربية في مادة  02/073
 البالغة وعالقتها بأتجاهات طلبتهم نحو المادة

محمد عبد الوهاب عبد الجبار 
 الدليمي

التحصيل والتفكير العلمي أثر أستراتيجية تطبيق المبادْى في  00/073
 لدى طالب الصف الرابع العام في مادة علم األحياء

 حسام يوسف صالح الجبوري

 عدي علي محمد الرمضانيأثر برنامج ارشادي جمعي في تنمية عادات األستذكار  04/073



 لدى طلبة المرحلة المتوسطة 

أثر برنامج الرسوم والصور الملونة في تطوير قدرة  05/073
 كيز األشباه لدى تالمذة المرحلة األبتدائيةتر

 أسماء عباس عزيز الدليمي

فاعلية األنموذج التكاملي في تغيير المفاهيم في جغرافية  06/073
جامعة  –كلية التربية / اوراسا لدى طلبة قسم الجغرافية 

 ديالى

 وجدان نعمان رشيد

س لدى أثر استخدام خطة كيلر في التحصيل والثقة بالنف 07/073
 طالبات الصف األول المتوسط في مادة الجغرافية العامة

سحر أكرم حسن وهيب 
 النعيمي

أثر األسلوب العقالني العاطفي في تنمية التفاؤل لدى  08/073
 طالبات المرحلة األعدادية

 أسماء سعد ياس صالح البياتي

 مؤيد حامد جاسم الجميلي تقدير الذات لدى المدرسين وعالقته بأتجاهاتهم نحو الطلبة 09/073

أثر تجزئة القواعد األمالئية وتطبيقاتها في تحصيل طالب  43/073
 الصف الثاني المتوسط في مادة األمالء

 نسرين جبار سلمان

أثر عرض المسلسالت باللغة العربية الفصحى في األداء  41/073
 التعبيري لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 المروانيعمار أسماعيل خليل 

أثر أستخدام جهاز الحاسوب في تحصيل تالميذ الصف  42/073
 الرابع األبتدائي في مادة التدريبات اللغوية

 مؤيد سعيد خلف الشمري

أثر أستخدام الحاسوب في تحصيل طالب الصف الخامس  40/073
 األدبي في مادة البالغة العربية

 أبراهيم عبد الكريم محمد

الدور التمثيلي في تحصيل طلبة الصف األول أثر أسلوب  44/073
 المتوسط في مادة المطالعة

كريم علوان عبد هللا كامل 
 الزيدي

 جمال حسين األلوسي علم نفس الطفولة والمراهقة للصفوف الثالثة كليات التربية 45/073

الممارسات التربوية الديمقراطية لدى معلمي المرحلة  46/073
 ديالىاألبتدائية في محافظة 

 حسين خليل ابراهيم العبيدي

أثر الدور التمثيلي في تحصيل تالمذة الصف الخامس  47/073
 األبتدائي لمادة المحادثة في التعبير التحريري

 رشا حمدي حمدان

أثر توظيف المعجم العربي في تنمية مهارات المطالعة  48/073
 واألتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الرابع العام

سعد محمود عزيز سيف 
 األركي

أثر تدريس قواعد اللغة العربية بالطريقة التوليفية في  49/073
التحصيل وانتقال اثر التعلم واالحتفاظ به لدى طالبات 

 الصف الخامس األدبي

 شذا مثنى علوان الجشعمي

أثر أستخدام أنموذج طالبات الصف الرابع العام في مادة  53/073
 الجغرافية العامة

ء عبد الرحمن خضير أسرا
 العبيدي

أثر أستخدام انموذج بوستر في التغيير المفاهيمي لدى طالبات الصف الرابع العام  51/073
 في مادة التاريخ

 منى زهير حسين البياتي

الحياة االجتماعية في اوربا في العصور الوسطى  52/073
 االسالمية من خالل المصادر العربية

بهار احمد جاسم 
 محمدالسامرائي



 ميسون ظاهر رشاد بناء وتقنين أختبار التخيل العقلي لدى طلبة الجامعة  50/073

فاعلية برنامج أرشادي في تنمية التسامح األجتماعي لدى  54/073
 طالبات المرحلة األعدادية

خنساء عبد الرزاق عبد سهيل 
 العبيدي

لدى طلبة  تطور الذكاء األخالقي وعالقته بموقع الضبط 55/073
 المرحلة الثانوية

 أنهار خليفة أحمد األوسي

في ( البرمجة اللغوية العصبية)أثر األسلوب المعرفي  56/073
 تنمية مفهوم الذات لدى طلبة المرحلة المتوسطة

 حسن عبد هللا العطافي

شذا )بناء دليل لتيسير تدريس مادة الصرف في كتاب  57/073
ألولى في أقسام اللغة للمرحلة ا( العرف في فن الصرف

 العراق –العربية في كليات التربية 

 زينب فالح مهدي السلطاني

 أحالم نوري منشد الجوراني السكن المهنى الحكومي في مدينة بعقوبة 58/073

 حازم فرج لطيف الخيالني حصار المدن في الدولة العربية األسالمية 59/073

في تنمية التفاؤل لدى أثر األسلوب العقالني العاطفي  63/073
 طالبات المرحلة األعدادية

 أسماء سعد ياس صالح البياتي

 جنان خليفة في مناهج ماحول النص قراءة نقدية معاصرة 61/073

أثر أستخدام أنموذج منحى النظم في تحصيل طالبات  62/073
 الصف الرابع العام في مادة الجغرافية العامة

 محمد مهدي حسين العزي

أثر تعليم القواعد األمالئية باستخدام الحاسوب في تحصيل  60/073
 تالمذة الصف الخامس االبتدائي

 ساجد عباس محمد الجوراني

أستخدام أنموذج ريجليوث في تدريس مادة االنشاء  64/073
التصويري واثره في تحصيل طلبة فرع التربية الفنية في 

 كليات المعلمين

 جنان احمد محمد المرسومي

اثر اساليب حل المشكالت في تنمية قوة االنا لدى طالب  65/073
 المرحلة المتوسطة

 صفاء قاسم عبد هللا احمد

اثر االرشاد بأسلوب أيقاف التفكير في خفض توهم  66/073
 المرض لدى طالبات المرحلة األعدادية

 نور جبار علي محمد 

الممارسات التربوية المطلوب اتباعها من الهيئة التعليمية في  67/073
 المدراس االبتدائية لدعم الصحة النفسية من وجهة نظر التالميذ 

 احمد حميد خلف الحربي 



بناء برنامج تعليمي بأستخدام الوسائط المتعددة واثره في  68/073
 تعلم طالبات الصف الرابع العام بعض المفاهيم الفنية

 محمد محمود العبيدي وسام

تأثر بعض التمرينات البدنية والمهارية الخاصة لتطوير  69/073
مهارة االستسالم بيد واحدة وعالقتها بدقة التصويب بكرة 

 اليد 

 سعدون عبد االرضا فرحان 

 ثائر عفور ابراهيم الزبيدي تقويم الصور التعليمية في كتب العلوم للمرحلة األبتدائية 73/073

اعداد مقياس نفسي للدافعية قبل المبارة وعالقته بالنتيجة  71/073
 لالعبي كرة السلة

 ايمن حازم شكيب الفضلي

تاثير استخدام اسلوبي التدريس االمري والتضمني في  72/073
استثمار وقت درس التربية الرياضية واكتساب بعض 

 المهارات االساسية

 حاتم شوكت ابراهيم الدليمي

استخدام تمارين في العروض االرضية لتطوير تاثير  70/073
التوافق وزمن االستجابة الحركية لدى طالبات المرحلة 

 المتوسطة

 متين سلمان صالح علي 

عالقة بعض القدرات البدنية الخاصة بدقة اداء مهارة  74/073
 التصويب في كرة السلة 

عدي عبد الحسين كريم 
 الربيعي

التعليمية في في تحصيل طلبة اثر استخدام المجمعات  75/073
 الصف الرابع الثانوي في مادة الجغرافية

 عقيل عبود فالح التميمي

الحقيبة التعليمية وتاثيرها في تحصيل طلبة قسم التربية  76/073
 الفنية في مادة االنشاء التصويري

 عمار فاضل حسن الدراجي

تالمذة فاعلية العمل الجماعي في تطوير خصائص رسوم  77/073
 المرحلة االبتدائية

 وفاء شكر حسن 

تالمذة الصف أثر انموذج برونر التعليمي في تحصيل  78/073

 الخامس االبتدائي للمفاهيم الزراعية واستبقائها

هارون حمد عليوي 
 المزروعي

بناء برنامج لتدريس مادة المنتخب من االدب لطلبة كليات  79/073
ت تدريس المادة التربية االساسية في ضوء صعوبا

 ودراستها

 خليل ابراهيم خلف الناجي

بناء برنامج تعليمي في صياغة األسئلة وتوجيها واثره في  83/073
 المهارات التدريسية للطلبة المطبقين في قسم اللغة العربية

 كونةحمد أ ستارنادية 

اثر استخدام ثالث انماط من التغذية الراجعة في تحصيل  81/073
 ءالرابع االبتدائي في مادة األمال تالمذة الصف

         الربيعيدموع فوزي حسين 

 نسرين جبار سلمان اثر تجزئة القواعد االمالئية وتطبيقها 82/073



الموحدة لمادة )تقويم اسئلة االمتحانات المدرسية النهائية 80/073
 قواعد اللغة العربية للصف االول المتوسط

باسم علي مهدي صالح 
 السامرائي

اثر تعليم القواعد االمالئية باستخدام الحاسوب في تحصيل  84/073
 الصف الخامس االبتدائي في مادة االمالء تالمذة

 مساجد عباس محمد الجوراني

التطرف االجتماعي وعالقته بالمشاركة في النشاطات  85/073
 الالصفية لدى طلبة المرحلة االعدادية 

 هيام قاسم محمد مصطاف

اثر برنامج ارشادي في تنمية االهتمام االجتماعي لدى  86/073
 التالميذ المتأخرين دراسياً 

 تاضية عبد الرزاق جاسم

حصار المدن في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية  87/073
 العصر الراشدي 

 سميعة عزيز محمود

ة بناء مقياس لالحكام الجمالية في الرسم لدى طلبة المرحل 88/073
 الثانوية

 زينب جاسم عبود الربيعي

دراسة اسئلة كتب التاريخ وفق مستويات بلوم للمجال  89/073
 المعرفي للمرحلة االعدادية في العراق

 شهرزاد محمود غالب

ثر استخدام استراتيجية التحضر المسبق في تحصيل مادة ا 93/073
لدى التاريخ العربي االسالمي والدافع نحو االنجاز الدراسي 

 تلميذات الصف الخامس االبتدائي

 هناء ابراهيم محمد السامرائي

اثر استراتيجية جونسون للتعلم التعاوني في تحصيل مادة  91/073
التاريخ العربي االسالمي واستبقائه لدى طالبات الصف 

 الثاني متوسط

 اشراق عيسى عبد القيسي

في االداء اثر عرضي المسلسالت باللغة العربية الفصحى  92/073
 التعبيري لدى طالب الصف الثاني المتوسط

 عمار اسماعيل خليل المرواني

اثر استخدام نمطين من اساليب استشارة الدافعية في  90/073
في مادة  التحصيل الدراسي لطالب الصف االول المتوسط

 التاريخ القديم للوطن العربي

 عدي طاهر محمود السامرائي

لتنمية مهارات التدريس لدى الطلبة برنامج تعليمي  94/073
 المطبقين في قسم التربية الفنية

 نجاة حسين موسى

التماسك االسري وعالقته بالسلوك المضاد للمجتمع لدى  95/073
 طلبة المرحلة االعدادية

رضاب منصور حسين 
 الخالدي

اثر برنامج الرسوم والصور الملونة في تطوير قدرة  96/073
 تالمذة المرحلة االبتدائية  تركيز االنشاء لدى

 اسماء عباس عزيز الدليمي

متنوعة في تعلم بعض المهارات اثر استخدام اساليب  97/073
 االساسية بكرة القدم لطالب الصف الثاني المتوسط

 عادل عباس ذياب



التعلم المستند الى المشكلة في تنمية اثر استراتيجية  98/073
 الب المرحلة االعداديةر التاريخي لدى طمهارات التفكي

 سلوان عبد احمد التميمي

العنف االسري وعالقته بطلب المساعدة االرشادية لدى  99/073
 طلبة المرحلة المتوسطة 

بيداء مجيد محمود عبد هللا 
 (125تكرار )التميمي 

المعنى في الحياة وعالقته بالصحة النفسية لدى الطلبة  133/073
 المتوسطةفاقدي االب في المرحلة 

 نزار علي خضير العامري

اساليب التعلم لدى طلبة المرحلة االعدادية وعالقتها  131/073
 ببعض المتغيرات

زياد عبد الجبار جواد 
 المهداوي

لدى اثر برنامج ارشادي في خفض اضطراب النوم  132/073
 طالبات المرحلة االعدادية 

 ياسمين غانم علوان

لتطوير صفة المرونة الخاصة واثره  منهج تدريبي مقترح 130/073
في اداء بعض مهارات الوثبات الفنية على جهاز 

 الحركات االرضية

 فردوس مجيد امين البياتي

اثر سرد الحكايات في تنمية التعبير الفني لدى تلميذات  134/073
 المرحلة االبتدائية 

 ايمان محمد صناع العبيدي

السلوك التواصلي لدى  اثر برنامج ارشادي في تنمية 135/073
 طالب المرحلة المتوسطة

 حسين حسين زيدان

اثر اسلوب حل المشكالت في تنمية قوة االنا لدى طالب  136/073
 المرحلة المتوسطة 

 صفاء قاسم عبد هللا احمد

اثر برنامج ارشادي في خفض اضطراب النوم لدى  137/073
 طالبات المرحلة االعدادية 

 ياسمين غانم علوان

اثر منهج القرائن في تحصيل طالبات المرحلة االعدادية  138/073
 في مادة البالغة واالحتفاظ بها 

 سعاد موسى يعقوب السلطاني

اثر توظيف معجم اعراب الفاظ القران الكريم في تحصيل  139/073
طالب الصف الرابع العلمي في مادة قواعد اللغة العربية 

  واتجاههم نحوها

 الزهيري رائد حميد هادي

من االستكشاف في اكتساب المفاهيم اثر استخدام نمطين  113/073
 العلميالنحوية لدى طالبات الصف الخامس 

 صفا سالم محمد العزاوي

اثر استراتيجية المتشابهات في اكتساب المفاهيم التاريخية  111/073
 لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي

 انوار فاروق شاكر محمد 

وعالقتها بالذكاء  جودة الحياة لدى المرشدين التربوين 112/073
 االنفعالي

خنساء خلف نوري رحيم 
 الكرخي



اثر استراتيجية القبعات الست في التحصيل لدى طالب  110/073
 المرحلة المتوسطة في مادة التاريخ

 مثنى ابراهيم محمد الخزرجي 

اثر المنظمات المتقدمة في تحصيل طالب الصف الرابع  114/073
 واستبقائهااالدبي في مادة قواعد اللغة العربية 

 ايمن عبدالعزيز كاظم التميمي

باللعب في خفض الحرمان العاطفي لدى اثر االرشاد  115/073
 طالبات المرحلة الثانوية 

 سلمى حسين كامل محمد 

يم في اكتساب المفاهيم البالغية اثر استخدام خرائط المفاه 116/073
 لدى طالبات المرحلة االعدادية 

ايمان حسن علي غربي 
 اللهيبي

فاعلية طريقة ستانسالفسكي في تنمية مهارات التمثيل لدى  117/073
 تالمذة المرحلة االبتدائية

 حسين محمد علي حسين

اثر توظيف المعجم العربي في تحصيل طالبات الصف  118/073
العلمي في مادتي االدب والنصوص واالداء الخامس 
 التعبيري

مناهل عبد الوهاب هاشم 
 العميري

اثر الرحالت التعليمية في تنمية التعبير الفني لدى تالمذة  119/073
 المرحلة االبتدائية

 نورس حيدر محمود العنزي

التمثيل المعرفي وعالقته بأساليب التفكير لدى الطلبة  123/073
 المتفوقين دراسياً في المرحلة االعدادية المتفوقين

 نصرة عبد الحسين علوان

دور النقل بالسيارات في البناء الوظيفي والعمراني لمدينة  121/073
 (دراسة في جغرافية المدن)المقدادية 

 محمد عطية محمد العزاوي

جغرافية االنتخابات البرلمانية في محافظة ديالى لمدة من  122/073
2335-2313 

 وحيد انعام غالم الكاكائي

تأثير تقنية النقطة والخط على وفق الطريقة االستقرائية  120/073
 في تنمية مهارات الرسم لدى طلبة قسم التربية الفنية 

 ريم عبد الحسين محمود

في تنمية ( triz)فاعلية برنامج تدريبي وفق نظرية  124/073

مهارات التفكير االبداعي في المشغوالت الفنية لذوي 
 االحتياجات الخاصة 

 بيداء نوري رزوقي العزاوي

العنف االسري وعالقته بطلب المساعدة االرشادية لدى  125/073
 طلبة المرحلة المتوسطة

 بيداء مجيد محمود عبد هللا 
 (تكرار)

اثر السير التشجيعي والتبريري في تحصيل طالبات  126/073
 الصف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربية 

 انتصار كيطان هزاع 

اثر اسلوب حل المشكالت في تنمية قوة االنا لدى طالب  127/073
 المرحلة المتوسطة 

 صفاء قاسم عبد هللا



معلمي المرحلة الممارسات التربوية الديمقراطية لدى  128/073
 االبتدائية في محافظة ديالى

 حسين خليل ابراهيم 

مهارات االداء أثر أستعمال الخريطة الداللية في تنمية  129/073
 التعبيري لدى طالبات الصف االول متوسط 

 نور فراس عبد الكريم 

اثر اسلوب التحدث مع الذات في خفض ايذاء الذات لدى  103/073
 سطة طالب المرحلة المتو

 صاحب عبد هللا

اثر تحريك االنشطة الصفية والالصفية في تحصيل تالمذة  102/073
 الصف الرابع االبتدائي في مادة التدريبات اللغوية 

 حذام خزعلحسين 

اثر استراتيجية التخيل في تحصيل طالب المرحلة  100/073
 المتوسطة في مادة التاريخ العربي االسالمي 

 المعموريمحمود حسن محمد 

كتب التاريخ وفق مستويات بلوم للمجال دراسة اسئلة  104/073
 المعرفي للمرحلة االعدادية في العراق 

 شهرزاد محمود غالب

اثر استخدام اسيراتيجية المنظمات المتقدمة في التحصيل  105/073
 واالتجاه نحو التاريخ لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 

احمد هاشم محمد 
 عميريدوارال

تقويم كتاب التاريخ القديم للوطن العربي للصف االول  106/073
المتوسط منوجهة نظر االختصاصين والتربويين 

 والمدرسين 

 رعد بدوي كاظم القيسي

اثر استخدام انموذج بوستر في التغيير المفاهيمي لدى  107/073
 البات الصف الرابع العام في مادة التاريخ 

 منى زهير حسين البياتي 

اثر استخدام طريقة االستقصاء في اكتساب المفاهيم  108/073
الزمنية لطالبات الصف الثانيالمتوسط في مادة التاريخ 

 العربي االسالمي

كميلة محمود خضير حمد  
 العبيدي

انموذج تعليمي لتوظيف الموروث الحضاري لبالد وادي  109/073
 الرافدين في تصميم االقمشة  

 جواد كاظم حنوش النجار

فاعلية انموذج مقترح في تحصيل طلبة المرحلة االولى  143/073
 في مادة المسرح المدرسي كلية التربية االساسية 

سرمد صالح محي الدين 
 الزهاوي

متعددة في اكتساب بعض المهارات اثر طرائق تعلم  141/073
 الهجومية بالكرة الطائرة للصف الثاني المتوسط

 حيدر فاضل صالح

اثر تجزئة القواعد االمالئية وتطبيقاتها في تحصيل طالب  142/073
 الصف الثاني المتوسط في مادة االمالء

 نسرين جبار سلمان

 العنف المدرسي وعالقته باضطراب ما بعد الضغوط 140/073
 الصدمية لدى طلبة المرحلة المتوسطة  

 محمد هادي صالح المهداوي



اثر استخدام المجمعات التعليمية في تحصيلطلبة الصف  144/073
 الرابع الثانوي في مادة الجغرافية 

 عقيلعبود فالح التميمي

في تنمية قوةاالنا لدى طلبة اثر اسلوب حل المشكالت  145/073
 المرحلة المتوسطة 

 قاسمعبد هللا احمدصفاء 

اثر انموذج ثيلين في تنمية المهارات القرائية لدى طالبات  146/073
 الصف الثاني المتوسط في المطالعة  

حوراءعدنان خلف عطية 
 االنصاري 

في اكتساب المهارات اثر توظيف الصور او الرسوم  147/073
 اللغوية لدى تالمذة الصف الثاني االبتدائي 

 المعموري رشا عدنان جواد

اثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالبات الصف  148/073
 الخامس العلمي في مادةاالدب والنصوص 

 مها كاظم موسى 

اثر استعمال الخريطة الداللية في تنمية مهارات االداء  149/073
 التعبيري لدى طالبات الصف االول المتوسط 

 نور فراس عبد الكريم

اللغوي في تحصيل طالبات الصف الرابع اثر الرصيد  153/073
 العام في االداء التعبيري

 نهى احمد شهاب التميمي

اثر استراتيجية التعليم المتمايز في تعديل التصورات  151/073
البديلة للمفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف الرابع 

 االدبي 

 زهير عبدابراهيم التميمي

ا بأتساق الذات لدى طلبة االستشارة الحسية وعالقته 152/073
 المرحلة االعدادية 

 وسناء ماجد عبد الحميد 

السلوك المتصنع وعالقته بالشعور بالنقص لدى طلبة  150/073
 الجامعة 

 مها جمال جداع

اثر استراتيجية نصوص التغيير المفاهيمي في اكتساب  154/073
طالب المرحلة المتوسطةللمفاهيم االدبية في مادة االدب 

 والنصوص

 جبار سعود المساري

فاعلية انموذج مكارثي في تحصيل طالبات المرحلة  155/073
 في مادة قواعد اللغة العربية المتوسطة

 عمر هشام بهلول عبد الوهاب 

المرونة النفسية وعالقتها بأحداث الحياة الضاغطة لدى  156/073
 طلبة الجامعة 

لمياء قيس سعدون محمود 
 الزهيري

اثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالبات  157/073
 الصف الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص 

 بيداء حسن حسين

اخالقيات مهنة التعليم في الفكر التربوي االسالمي  158/073
 واتجاهات معلمي المرحلة االبتدائية نحوها 

 باسمة احمد جاسم الجميلي 



فاضل حسن جاسم سبع  رؤية مستقبلية لفلسفة اعداد المعلم في العراق  159/073
 العنبكي 

تقويم اداء مدرسي التاريخ للمرحلة االعدادية في ضوء  163/073
 مهارات التفكير التاريخي

 محمد عدنان محمد العزاوي

في تكوين االشكال االرضية في منطقة فالق خانقين واثره  161/073
 حمرين 

 صالح يونس مهدي

االستقرار النفسي وعالقته باليقظة الذهنية لدى طلبة  162/073
 المرحلة االعدادية 

 مروة شهيد صادق الزبيدي

اثر  انموذج كارين في تحصيل طالب المرحلة االعدادية  160/073
 لمادة قواعد اللغة العربية 

 حاتم فياض حمادي الزوبعي 

معهد /اثر انموذج كمي في تحصيل طالبات الصف الثالث  164/073
 اعداد المعلمات في مادة قواعد اللغة العربية 

 خالد ناجي احمد الجبوري

المستند الى المشكلة في تحصيل  اثر استراتيجية التعلم 165/073
 طالب المرحلة المتوسطة في مادة قواعد اللغة العربية 

 عثمان سعدون جاسم الطائي 

اثر اسلوبي االستذكار والمراجعة والتغذية الراجعة في  166/073
تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة 

 االمالء واالحتفاظ به

 مروة علي حسين

الوظيفي لدى اثر برنامج ارشادي في تنمية االستقالل  167/073
 طالبات المتأخرات دراسيا في مرحلة المتوسطة 

 رشا عزيز محمد 

االحساس بالهوية وعالقته باالندماج مع االخرين لدى  168/073
 طلبة المرحلة المتوسطة 

 غصون سلمان هادي

اثر برنامج ارشادي في تنشيط دافعية الطالبات ذوات  169/073
 التحصيل المتوسط نحو التفوق الدراسي في المدارس

 المتوسطة  

 مروة عدنان عباس االموي

نية واهداف التربية واسالبيها في القران الطبيعة االنسا 173/073
 الكريم 

 داود عثمان عبد الجنابي

اثر استراتيجية التعليم باالقران في تحصيل طالبات  171/073
 الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية 

 احالم فاضل مصلح الشمري

طالب االبتكاري لدى اثر التعلم النشط في تنمية التفكير  172/073
  المرحلة االعدادية في مادة التاريخ

 حسن حميد حسن الباوي

اثر استراتيجية التخيل التعليمي الموجه في االداء  170/073
 التعبيري لدى طالبات المرحلة المتوسطة 

 هند مهدي حسن 



واقع برنامج التربية الفنية في رياض االطفال في بعض  174/073
 محافظات العراق 

 عكاشبشرى عباس 

الكفايات التربوية المطلوبة من معلمي اللغة االنكليزية  175/073
 على وفق المنهج الجديد 

جبار ثاير جبار حميد 
 المعموري 

المهام التربوية لمعلمي العلوم في نشر الوعي البيئي على  176/073
 وفق مطبات التنمية المستدامة 

 هالة مجيد علي

االثراء الوسيلي في تحصيل طالب اثر استراتيجية  177/073
 المرحلة المتوسطة في مادة التاريخ

 داود سلمان حميد الدوري 

اثر استراتيجية التناقض المعرفي في تنمية التفكير الناقد  178/073
 لدى طالب الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ

 مشتاق مجيد صباح المكدمي 

في بناء برنامج لتطوير الكفايات التدريسية لمدرسي النقد االدبي  179/073
 المرحلة االعدادية على وفق معايير الجودة الشاملة 

 سوزان حسن طه 

لدى ( A-B)احترام الوقت وعالقته بنمطي الشخصية  183/073

 تدريسي الجامعة 

 شروق ثاير رجب

االخفاق المعرفي وعالقته بعوامل الشخصية بعوامل  181/073
 الشخصية الخمس لدى طلبة الجامعة 

 تمارا قاسم محمد الدوري

التلكؤ االكاديمي وعالقته بالضغوط النفسية لدى طلبة  182/073
 الجامعة 

 حسن ناصر حسين

 الغني وسام عماد عبد معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في جامعة ديالى  180/073

االزمات التربوية المدرسية للطفل العراقي فاقد االب في  184/073
 االبتدائية المرحلة 

 زيان توفيق مرزا 

اثر استراتيجية الصور المتسلسلة في تحصيل تلميذات  185/073
 الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ

 احمد محمد محمود العبادي

هنية واساليب تطبيقية في التعليم منهج مقترح للتربية الم 186/073
 االبتدائي

 سناء حسين خلف الزركوشي

اثر توظيف قصص االعراب المصورة في تحصيل  187/073
تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة 

 العربية 

 وسناء محمد فرج نعمة 

اثر استراتيجية السرد االمالئي في تحصيل طلبة الصف  188/073
 المتوسط في مادة االمالء الثاني

 عالء جبارمحمد

الكفايات المطلوبة لدى مدرسي الطلبة المتفوقين في  189/073
 المرحلة االعدادية من وجهة نظر الطلبة المتفوقين انفسهم 

 مها صفاء الدين ياسين



يجيليوتفي تحصيل طالبات الصف اثر توظيف انموذج ر 193/073
 د اللغة العربيةالرابع االبتدائي في مادة قواع

 عبد المنعم عبد القادر

التربية في اللعب في الفكر التربوي االسالمي والمضامين  191/073
 التربوية النماط اللعب المنهجي في رياض االطفال 

 مروة سالم نوري 

اثر توظيف المراحل الخمسللكتابة في االداء التعبيري لدى  192/073
 طالب الصف الثاني المتوسط 

 سوزان عبدالستارعبد الحسين

اثر استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية المهارات  190/073
 االمالئية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 نهاد ابراهيم حسين

فاعلية االشراف التربوي في تحسين اداء معلمي المواد  194/073
العلمية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر الهيئة 

 تعليمية ال

 نجاة حمدي عبد هللا

اثر توظيف اساليب متنوعة مبنية على اساس الذكاءات  195/073
المتعددة في الفهم القرائي في مادة المطالعة لدى طالب 

 الصف الرابع االدبي 

 علي ثامر جعفر كريم 

اثر مختارات في قصص االنبياء المصورة في االداء  196/073
 التعبيري لدى طالب الصف االول المتوسط 

 عباس عبد خسباك

حقوق الطفل في الفكر التربوي االسالمي ومدى رعايتها  197/073
 في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر االطفال 

 نسرين جبار سلمان 

مهارات القراءة الجهرية عند اثر استراتيجية ليد في تنمية  198/073
 تالمذة الصف الرابع االبتدائي 

 ابراهيم خالص حسين 

تقويم اداء معلمي مادة اللغة العربية في المرحلة االبتدائية  199/073
 في ضوء التقويم التكاملي

 صهيب خليل سهيل 

اثر النشاط المجمعي في الفهم القرائي لدى طالب الصف  233/073
 الخامس االدبي 

 احمد خليل علو

تعليم المرأة في الفكر التربوي االسالمي وتطبيقاته  231/073
 التربوية على وفق التحديات المعاصرة 

 اسراء عاكف علي العبيدي

اثر االرشاد السلوكي المعرفي في خفض التعب النفسي  232/073
 لدى طالب المرحلة االعدادية 

 ضياء فيصل مرجان

في تحصيل طالب المرحلة االعدادية  اثر انموذج شميك 230/73
 في مادة االدب والنصوص

عبد الرحمن كريم خميس احمد 
 المشهداني 

تقويم تحصيل طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية  234/073
 االساسية في مادة النحو 

 صادق جعفر عبد هللا الحسيني 



على وفق معايير تقويم منهج الجغرافية للمرحلة االبتدائية  235/073
 جودة التعليم

زينب حسن توفيق جاسم 
 العباسي

   

   

   

   

 


