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دراسة مقارنة بين اسلوبي المنظور والمسموع في تحصيل  1/073
 التالميذ في االمالء

 مثنى علوان الجشعمي

تطور االيثار عند الطفل عالقته بعمره وجنسه واخذ الدور  2/073
 والحرمان العاطفي

الجيبة  مها صفوت رؤوف
 جي

التفكير االبداعي عند طلبة المرحلة الثانوية في اليمن وعالقته  0/073
بالعمر والجنس والتخصص الدراسي والمستوى التعليمي 

 للوالدين

احمد علي حسن 
 المعموري

اثر استخدام طريقة االستقصاء في اكتساب المفاهيم الزمنية  4/073
مادة التاريخ العربي لطالبات الصف الثاني المتوسط في 

 االسالمي

كمينة محمود اخضر حمد 
 العبيدي

اثر استخدام نمطين للملخص السبوري في تدريس مادة  5/073
التاريخ للصف الخامس االبتدائي في تحصيل واستبقاء 

 المعلومات

شاكر محمود احمد 
 الجبوري 

الجغرافية اثر الرسم االني للمصورات في تحصيل العلومات  6/073
واستبقائها وتنمية مهارات الرسم لدى طالبات الصف االول 

 المتوسط

 تنزيه مجيد حميد العبادي 

اثر استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة في تحصيل  7/073
 واالتجاه نحو التاريخ لدى طالبات الصف الثاني متوسط

احمد هاشم محمد داود 
 العميري 

تاريخ القديم للوطن العربي للصف االول المتوسط تقويم كتاب ال 8/073
 وجهة نظر االقتصادين التربوين والمدرسين

 رعد بدوي كاظم القيسي

صيرة تنمية التفكير بالناقد لدى طالبات قائر استخدام التقارير ال 9/073
 الصف الرابع العام في مادة الجغرافية

 بالسم كحيط حسن الكعبي

لمادة (الموحدة)االمتحانات المدرسية النهائيةتقويم اسئلة  13/073
 قواعد اللغة العربية للصف االول المتوسط

باسم علي مهدي صالح 
 السامرائي

اثراسلوب  الدور التمثيلي في تحصيل طلبة الصف االول  11/073
 المتوسط في مادة المطالعة 

كريم علوان عبد هللا 
 جاسم الزبيدي 

د اللغة العربية بالطريقة التوليفية في اثر تدريس قواع 12/073
التحصيل وانتقال اثر التعليم واالحتفاظ به لدى طالبات الصف 

 الخامس االدبي

شذى مثنى علوان 
 الجشعمي

اثر عرض المسلسالت باللغة العربية الفصحى في االداء  10/073
 التعبيري لدى طالب الصف الثاني المتوسط

عمار اسماعيل خليل 
 المرواني

اثر استخدام انموذج مارتوريال في اكتساب المفاهيم الجغرافية  14/073
 واستبقائها لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

عبد هللا فرحان عبدهللا 
 العنبكي

اثر استخدام انموذج  منحى النظم في تحصيل طالبات الصف  15/073
 الرابع العام في مادة الجغرافية العامة

 حسين العزيمحمد مهدي 
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لتصويري استخدام انموذج ريجليون في تدريس مادة االنشاء ا 16/073
 التربية الفنية في كليات المعلمين فرعواثره في تحصيل طلبة 

جنان احمد محمد 
 المرسومي

اثر استخدام المجمعات التعليمية في تحصيل طلبة الصف  17/073
 الرابع الثانوي في مادة الجغرافية

 عبود فالح التميميعقيل 

اثر استخدام خطة كيلر في التحصيل والثقة بالنفس لدى  18/073
 طالبات الصف االول المتوسط في مادة الجغرافية العامة

سحر اكرم حسن وهيب 
 النعيمي

اثر استخدام نموذج وودز في تحصيل طالبات الصف الرابع  19/073
 العام في مادة الجغرافية العامة

الرحمن  اسراء عبد
 خضير العبيدي

اف المفاهيم الجغرافية ساستخدام انموذج هيلدتابا في اكت اثر 23/073
 واالتجاه نحو المادة لدى طالب الصف الثاني متوسط

 باسم عبد الجبار كاظم
 العقبي

( روثكوفطريقة )ية من خالل النصوص اثر تدريس الجغراف 21/073
 في تحصيل طالب الصف االول المتوسط

محمد حميد عباس 
 الربيعي

سمة القلق المتعدد االبعاد وعالقتها بدقة اداء مهاراتي  22/073
 المناولة والتصويب في لعبة كرة اليد

االء زهير مصطفى 
 خماس الربيعي

اثر استخدام التقارير القصيرة مع االحداث الجارية في تنمية  20/073
معهد اعداد المعلمات التفكير الناقد لدى طالبات الصف الثالث 

 في مادة التاريخ

 منيرة احمد رحيم الجاف

اثر ستراتيجية تطبيق المبادئ في التحصيل والتفكير العلمي  24/073
 لدى طالب الصف الرابع العام في مادة علم االحياء

حسام يوسف صالح 
 الجبوري

اثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب الصف الخامس  25/073
 في مادة البالغة العربيةاالدبي 

 ابراهيم عبد الكريم محمد

بأستخدام الحاسوب في تحصيل الئية اثر تعليم القواعد االم 26/073
 تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة االمالء

ساجد عباس محمد 
 الجوراني

شرح قطر الندى )بناء دليل لتيسير تدريس النحو العربي في  27/073
 في اقسام اللغة العربية في كلية االداب والتربية( وبل الصدى

محمد صالح ياسين 
 الجبوري

اثر استخدام جهاز الحاسوب في تحصيل تالميذ الصف الرابع  28/073
 االبتدائي في مادة التدريبات اللغوية

 مؤيد سعيد خلف الشمري

 دراسة اسئلة كتب التاريخ وفق مستويات بلوم للمجال المعرفي 29/073
 للمرحلة االعدادية في العراق

 شهرزاد محمود غالب

تأثير استخدام تمارين في العروض االرضية لتطوير التوافق  03/073
 وزمن االستعادة الحركية لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 متين سليمان صالح علي

اثر تجزئة القواعد االمالئية وتطبيقاتها في تحصيل طالب  01/073
 الثاني المتوسط في مادة االمالءالصف 

 نسرين جبار سلمان

انموذج تعليمي لتوظيف الموروث الحضاري لبالد وادي  02/073
 تصميم االقمشة في الرافدين

 جواد كاظم حنوش النجار

تأثير بعض التمرينات البدنية والمهارية الخاصة لتطوير  00/073
 التصويب بكرة اليدمهارات االستالم بيد واحدة وعالقتها بدقة 

 سعدون عبد الرضا فرحان
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المفاهيم التاريخية المتداخلة المعنى لدى طلبة قسم التاريخ  04/073
 كلية التربية جامعة ديالى

 علي راضي سعد البطاط

فاعلية برنامج ارشادي في تنمية التسامح االجتماعي لدى  05/073
 طالبات المرحلة االعدادية

عبد خنساء عبد الرزاق 
 سهيل العبيدي

اثر انموذج برونرالتعليمي في تحصيل تالميذ الصف الخامس  06/073
 االبتدائي للمفاهيم الزراعية واستبقائها

هارون حمد عليوي 
 المزروعي

اثر استخدام استراتيجية التحضير المسبق في تحصيل مادة  07/073
الدراسي لدى التاريخ العربي االسالمي والدفاع نحو االنجاز 

 تلميذات الصف الخامس االبتدائي

هناء ابراهيم محمد 
 السامرائي

اثر استخدام انموذج بوستر في التغيير المفاهيمي لدى طالبات  08/073
 الصف الرابع العام في مادة التاريخ

 منى زهير حسين البياتي

عالقة بعض القدرات البدنية الخاصة بدقة اداء مهارة  09/073
 التصويب في كرة السلة

عدي عبد الحسين كريم 
 الربيعي

مركز التحكم وعالقته ببعض قدرات االدراك الحسي الحركي  43/073
 لدى العبي المبارازة

فراس طالب حمادي 
 الطائي

تأثير التباين بدرجة حرارة المحيط في بعض المؤشرات  41/073
 الوظيفية على وفق انظمة انتاج الطاقة

بحري شمخي غسان 
 القيسي

الكفايات التدريسية الالزمية لمدرسي اللغة العربية في مادة  42/073
 البالغة وعالقتها ب

 طلبتهم نحو المادة 

محمد عبد الوهاب عبد 
 الجبار الدليمي

فاعلية االنموذج التكاملي في تغير المفاهيم في جغرافية اورسا  40/073
 التربية جامعة ديالىلدى طلبة قسم الجغرافية كلية 

 وجدان نعمان رشيد

بناء مقياس لالحكام الجمالية في الرسم لدى طلبة المرحلة  44/073
 الثانوية

 زينب جاسم عبود الربيعي

منهج تدريس مقترح لتطوير صفة المرونة الخاصة واثره في  45/073
اداء بعض مهارات الوثبات الفنية على جهاز الحركات 

 االرضية

مجيد امين  فردوس
 اتييالب

برنامج تعليمي لتنمية مهارات التدريس لدى الطلبة المطبقين  46/073
 في قسم التربية الفنية

 نجاة حسين موسى

اعداد مقياس نفسي للدافعية قبل المباراة وعالقته بالنتيجة  47/073
 لالعبي كرة السلة

ايمن صارم شكيب 
 الفضلي

جونسون وجوسون للتعلم التعاوني في تحصيل اثر استراتيجية  48/073
مادة التاريخ العربي االسالمي واستبقائه لدى طالبات الصف 

 الثاني

اشراق عيسى عبد 
 القيسي

النسق القيمي وعالقته بمشاهدة البث الفضائي لدى طلبة  49/073
 الجامعة

 علي عباس علي اليوسفي

حسين خليل ابراهيم الممارسات التربوية الديمقراطية لدى معلمي المرحلة االبتدائية  53/073
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 العبيدي ة ديالىظفي محاف

اثر نوع االلوان في التعبير الفني لتالمذة الصف الخامس  51/073
 االبتدائي

 انسام اياد علي الصالحي

واستخدامها اثر برنامج تعليمي في مهارات صناعة القوالب  52/073
لدى طلبة قسم التربية الفنية كلية التربية االساسية في مادة 

 الفخار

 عماد خضير عباس

 سلتدريب عناصر واس برنامج تعليمي بأسلوب الكاريكاتير 50/073
 التصميم واثره في التفكير االبتكاري

 صبا محمد عبد الكريم

في اكتشاف المهارات تأثير نقل التعلم لبعض تمرينات االلعاب  54/073
 االساسية بلعبة التنس االرضي

عمار جبار عباس 
 الشمري

فاعلية العمل الجماعي في تطوير خصائص رسوم تالمذة  55/073
 المرحلة االبتدائية

 وفاء شكر حسن

الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي العلوم العامة في المرحلة  56/073
 االبتدائية في محافظة ديالى

وفاء عبد الرزاق عباس 
 العنبكي

فاعلية انموذج مقترح في تحصيل طلبة المرحلة االولى في  57/073
 مادة المسرح المدرسي كلية التربية االساسية

سرمد صالح محي الدين 
 الزهاوي

اساليب التعلم لدى طلبة المرحلة االعدادية وعالقتها ببعض  58/073
 تغيراتالم

 زياد عبد الجبار جواد
 المهداوي

تميم حسين عباس  التفاعل االجتماعي وعالقته بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة 59/073
 التميمي

اثر اسلوب النمذجة في تعديل االتجاهات السلبية نحو البيئة  63/073
 لدى طالب المرحلة المتوسطة

سعد فياض عبد هللا 
 الدهلكي

اكتساب بعض المهارات الهجومية اثر طرائق تعلم متعددة في  61/073
 بالكرة الطائرة للصف الثاني المتوسط

 حيدر فاضل صالح 

 دريس مادة الصرف في كتاب ت يل التيسيربناء دل 62/073
للمرحلة االولى في اقسام اللغة ( رف في فن الصرفعشذا ال)

 العراق/ العربية في كليات التربية 

زينب فالح مهدي 
 السلطاني

العنف المدرسي وعالقته باضطراب مابعد الضغوط الصدمية  60/073
 لدى طلبة المرحلة المتوسطة

محمد هادي صالح 
 المهداوي

اثر توظيف المعجم العربي في تنمية مهارات المطالعة واالتجاه  64/073
 نحو المادة لدى طالب الصف الرابع العام

سيف سعد محمود عزيز 
 االركي

اء المهاري والتحصيل التفاعلي بالحاسوب في االد تأثير التعليم 65/073
 النثر لدى طالب كلية التربية الرياضية رفعةالمعرفي ل

نبراس علي لطيف 
 الزهيري

اثر تمرينات مقترحة في اكتساب بعض المهارات الهجومية  66/073
 بكرة اليد لطالبات الثاني المتوسط

 لمياء علي حسين

التوافقية في مستوى بعض القدرات الحركية تأثير التمرينات  67/073
 سنة 10 - 12وعالقتها بمستوى الذكاء لالعمار 

 هيام سعدون عبود
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تأثير استخدام اسلوبي التدريس االمري والتضمين في استثمار  68/073
وقت درس التربية الرياضية واكتساب بعض المهارات 

 االساسية بكرة اليد لطالب االول متوسط

ابراهيم  حاتم شوكت
 الدليمي

الحقيبة التعليمية وتأثيرها في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية  69/073
 في مادة االنشاء التصويري

عمار فاضل حسن 
 الدراجي

اثر استخدام اساليب متنوعة في تعليم بعض المهارات  73/073
 االساسية بكرة القدم لطالب الصف الثاني متوسط

 عادل عباس ذياب

عالقة القدرة العقلية وسمات الشخصية بتحصيل طلبة  71/073
 الدراسات العليا

 اقبال محمد صيوان

في تنمية ( البرمجة اللغوية العصبية)اثر االسلوب المعرفي  72/073
 مفهوم الذات لدى طالب المرحلة المتوسطة

 حسن عبد هللا العطافي

المذة الصف الخامس االبتدائي اثر الدور التمثيلي في تحصيل ت 70/073
 لمادة المحادثة في التعبير التحريري

 رشا حمدي حمدان

تصميم االنشطة العملية لعلم االنسجة باالستقصاء الموجه  74/073
 -كلية التربية االساسية  -واثره في تحصيل طلبة قسم العلوم 

 جامعة ديالى 

 ابتهاج قيس خليل االوسي

االسري وعالقته بالسلوك المضاد للمجتمع لدى طلبة التماسك  75/073
 المرحلة االعدادية

رضاب منصور حسين 
 الخالدي

اثر االسلوب العقالني العاطفي في تنمية التفاؤل لدى طالبات  76/073
 المرحلة االعدادية

اسماء سعد ياس صالح 
 البياتي

واثره في بناء برنامج تعليمي في صياغة االسئلة وتوجيهها  77/073
 المهارات التدريسية للطلبة المطبقين في قسم اللغة العربية

 نادية ستار احمد كونه

تأثير اسلوبي المتسلسل والعشوائي في تعلم بعض المهارات  78/073
 الحركية في الجمناستك الفني

 يسرى صفاء حسن

المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالحكم الخلقي لدى طلبة  79/073
 الجامعة

 احالم
 مهدي عبد هللا العزي 

بناء برنامج تعليمي بأستخدام الوسائط المتعددة واثره في تعلم  83/073
 طالبات الصف الرابع العام بعض المفاهيم الفنية

وسام محمد محمود 
 العبيدي

اثر سرد الحكيات في تنمية التعبير الفني لدى تلميذات المرحلة  81/073
 االبتدائية

ايمان محمد صناع 
 العبيدي

 مؤيد حامد جاسم الجميلي تقدير الذات لدى المدرسين وعالقته بأتجاهاتهم نحو الطلبة 82/073

فاعلية برنامج ارشادي بأستخدام اسلوب المهارات االجتماعية  80/073
 في تنمية السلوك القيادي لدى طالبات معهد اعداد المعلمات

 اميرة مزهر حميد

اثر اسلوب تعلم المهارات االجتماعية في خفض الشعور  84/073
 بالوحدة النفسية لدى التالميذ المكفوفين في معهد روناكي

علي محمود خلف 
 القرةغولي

 نهى احمد شهاب التميمياثر الرصيد اللغوي في تحصيل طالبات الصف الرابع العام في  85/073
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 االداء التعبيري

بالهوية وعالقته باالندماج مع االخرين لدى طلبة االحساس  86/073
 المرحلة المتوسطة

 غصون سلمان هادي

اثر استخدام ثالثة انماط من التغذية الراجعة في تحصيل تالمذة  87/073
 الصف الرابع االبتدائي في مادة االمالء

دموع فوزي حسين 
 الربيعي

االستذكار لدى  اثر برنامج ارشادي جمعي في تنمية عادات 88/073
 طلبة المرحلة المتوسطة

عدي علي محمد 
 الرمضاني

اثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالبات الصف الخامس  89/073
 العلمي في مادة

 مها كاظم موسى

اثر االرشاد بأسلوب ايقاف التفكير في خفض توهم المرض  93/073
 لدى طالبات المرحلة االعدادية

 نور جبار علي محمد

ة لدى اطفال مرحلة الرياض تطور بعض المهارات االجتماعي 91/073
 سنوات( 6- 4)رلالعما

رباب كامل محمود 
 الشمري

اثر اسلوب النمذجة في تخفيض سلوك المشاكسة لدى طالب  92/073
 المرحلة المتوسطة

 عقيل نجم عبد خالف

الكفاية المهنية لدى المرشدين التربويين وعالقتها بالمكانة  90/073
 االجتماعية 

سناء علي حسون نجرس 
 الخزرجي

بط لدى طلبة ضلذكاء االخالقي وعالقته بموقع التطور ا 94/073
 المرحلة الثانوية

 انهار خليفة احمد االوسي

الضرب اثر تمرينات النقل الحركي في تطوير اداء مهارتي  95/073
 الساحق واالبعاد الدفاعية بالريشة الطائرة للناشئين

 خالد عباس زيدان

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

اسماء عباس عزيز 
 الدليمي

لالصفية التطرف االجتماعي وعالقته بالمشاركة في النشاطات ا 97/073
 لدى طلبة المرحلة االعدادية

 هيام قاسم محمد مصطاف

اثر برنامج ارشادي في تنمية االهتمام االجتماعي لدى التالميذ  98/073
 المتأخرين دراسيآ

 تاضية عبد الرزاق جاسم

الممارسات االرشادية المطلوب اتباعها من المرشدين  99/073
 في المدارس المتوسطة التربويين لرعاية الطلبة المتفوقيين

عبد الحافظ خلف عبدهللا 
 المجمعي

اثر برنامج ارشادي في تنمية الحاجة للحب لدى فاقدي االب  133/073
 من الطالب المرحلة المتوسطة 

 رواء عدنان محي 

ارة الحسية وعالقتها باتساق الذات لدى طلبة المرحلة ثاالست 131/073
 االعدادية

 ميدوسناء ماجد عبد الح

اثر اسلوب حل المشكالت في تنمية قوة االنا لدى طالب  132/073
 المرحلة المتوسطة 

 احمد هللا صفاء قاسم عبد

اثر استراتيجية القبعات الست في التحصيل لدى طالب المرحلة  130/073
 المتوسطة في مادة التاريخ

مثنى ابراهيم محمد 
 الخزرجي
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المتشابهات في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى اثر استراتيجية  134/073
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي

 انوار فاروق شاكر محمد

اثر استخدام نمطين من االستكشاف في اكتساب المفاهيم  135/073
 النحوية لدى طالبات الصف الخامس العلمي

محمد  المصفاء س
 العزاوي

طالبات المرحلة االعدادية في اثر منهج القرائن في تحصيل  136/073
 مادة البالغة واالحتفاظ بها

سعاد موسى يعقوب 
 السلطاني

اثر االرشاد باللعب في خفض الحرمان العاطفي لدى طالبات  137/073
 المرحلة الثانوية

 سلمى حسين كامل محمد

اثر حقيبة تعليمية في تطوير مهارات الصوت وااللقاء لدى  138/073
 تربية الفنيةطلبة قسم ال

 نور علي ابراهيم عليوي

جودة الحياة لدى المرشدين التربوين وعالقتها بالذكاء  139/073
 االنفعالي 

خنساء خلف نوري رحيم 
 الكرخي

اثر المنظمات المتقدمة في تحصيل طالب الصف الرابع االدبي  113/073
 في مادة قواعد اللغة العربية واستبقائها

كاظم ايمن عبد العزيز 
 التميمي

اثر استخدام خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم البالغية لدى  111/073
 طالبات المرحلة االعدادية 

ايمان حسن علي غربي 
 اللهيبي

اثر توظيف المعجم العربي في تحصيل طالبات الصف الخامس  112/073
 العلمي في مادتي االدب والنصوص واالداء التعبيري

الوهاب هاشم مناهل عبد 
 العميري

فاعلية طريقة ستانسالفكي في تنمية مهارات التمثيل لدى  110/073
 تالمذة المرحلة االبتدائية

 حسين محمد علي حسين

اثر اسلوبي االستذكار والمراجعة والتغذية الراجعة في تحصيل  114/073
تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة االمالء واالحتفاظ 

 به

 مروة علي حسين
 
 

اثر أنموذج ثيلين في تنمية المهارات القرائية لدى طالبات  115/073
 الصف الثاني المتوسط في المطالعة

حوراء عدنان خلف عطية 
 االنصاري

الممارسات التربوية المطلوب اتباعها من الهيئة التعليمية في  116/073
وجهة نظر المدارس االبتدائية لدعم الصحة النفسية من 

 التالميذ

 احمد حميد خلف الحربي

ثائر غفور ابراهيم  تقويم الصور التعليمية في كتب العلوم للمرحلة االبتدائية 117/073
 الزبيدي

المعنى في الحياة وعالقته بالصحة النفسية لدى الطلبة فاقدي  118/073
 االب في المرحلة المتوسطة

 نزار علي خضير العامري

اثر برنامج ارشادي في خفض اضطراب النوم لدى طالبات  119/073
 المرحلة االعدادية 

 علوان ياسمين غانم

اثر برنامج ارشادي في تنمية السلوك التواصلي لدى طالب  123/073
 المرحلة المتوسطة

 حسين حسين زيدان

 خليل ابراهيم خلف الناجيبناء برنامج لتدريس مادة المنتخب من االدب لطلبة كليات  121/073
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 ضوء صعوبات تدريس المادة ودراستهافي التربية االساسية 

اثر استراتيجية التعلم المستند الى المشكلة في تنمية مهارات  122/073
 التفكير التاريخي لدى طالب المرحلة االعدادية

 سلوان عبد احمد التميمي

اثر توظيف معجم اعراب الفاظ القران الكريم في تحصيل طالب  120/073
الصف الرابع العلمي في مادة قواعد اللغة العربية واتجاههم 

 نحوها 

 رائد حميد هادي الزهيري

اثر اسلوب التحدث مع الذات في خفض ايذاء الذات لدى طالب  124/073
 المرحلة المتوسطة

 صاحب عبدهللا حمد

االرشاد السلوكي المعرفي في خفض التعب النفسي لدى اثر  125/073
 طالب المرحلة االعدادية

 ضياء فيصل مرجان

 ميسون ظاهر رشاد بناء وتقنين اختبار التحصيل العقلي لدى طلبة الجامعة 126/073

اثر استعمال الخريطة الداللية في تنمية مهارات االداء  127/073
 االول المتوسطالتعبيري لدى طالبات الصف 

 نور فراس عبد الكريم

اثر توظيف الصور او الرسوم في اكتساب المهارات اللغوية  128/073
 لدى تلمذة الصف الثاني االبتدائي

رشا عدنان جواد 
 المعموري

اثر استراتيجية التخيل في تحصيل طالب المرحلة المتوسطة  129/073
 في مادة التاريخ العربي االسالمي

حسن محمد محمود 
 المعموري

 مها جمال جداع السلوك المتصنع وعالقته بالشعور بالنقص لدى طلبة الجامعة 103/073

اثر استراتيجية التعليم المتمايز في تعديل التصورات البديلة  101/073
 للمفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف الرابع االدبي

زهير عبد ابراهيم 
 التميمي

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

حذام خزعل حسين 
 الشمري

اثر السير التشجيعي والتبريدي في تحصيل طالبات الصف  100/073
 الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربية واالحتفاظ به

انتصار كيطان هزاع 
 العزاويناصر 

العنف االسري وعالقته بطلب المساعدة االرشادية لدى طلبة  104/073
 المرحلة المتوسطة

بيداء مجيد محمود عبدهللا 
 التميمي

تنمية مهارات ( trjz)فاعلية برنامج تدريب وفق نظرية  105/073
التفكير االبداعي في المشغوالت الفنية لذوي االحتياجات 

 الخاصة

رزوقي بيداء انور 
 العزاوي

تأثير تقنية النقطة والخط على وفق الطريقة االستقرائية في  106/073
 تنمية مهارات الرسم لدى طلبة قسم التربية الفنية

ريم عبد الحسين محمود 
 طريخ

اثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف  107/073
 الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص

 بيداء حسن حسين

اثر استراتيجية التعليم باالقران في تحصيل طالبات الصف  108/073
 الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية

احالم فاضل مصلح 
 الشمري

ل الوظيفي لدى الطالبات اثر برنامج ارشادي في تنمية االستقال 109/073
 دراسيآ في المرحلة المتوسطةمتاخراتال

 عزيز محمدرشا 
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التمثيل المعرفي وعالقته بأساليب التفكير لدى الطلبة  143/073
 المتفوقين دراسيآ في المرحلة االعدادية

 نصرة عبد الحسين علوان

اثر الرحالت التعليمية في تنمية التعبير الفني لدى تالمذة  141/073
 المرحلة االبتدائية

نورس حيدر محمود 
 العنزي

فاعلية انموذج مكارثي في تحصيل طالبات المرحلة المتوسطة  142/073
 في مادة قواعد اللغة العربية 

عمر هشام بهلول عبد 
 الوهاب الدوري

اثر استراتيجية نصوص التغير المفاهيمي في اكتساب طالب  140/073
 المرحلة المتوسطة للمفاهيم االدبية في مادة االدب والنصوص

 عبد صبار سعود
 المساري

 داود عثمان عبد الجنابي الطبيعة االنسانية واهداف التربية واسالبيها في القرآن الكريم 144/073

معهد اعداد / اثر انموذج كمب في تحصيل طالبات الصف الثالث 145/073
 المعلمات في مادة قواعد اللغة العربية

 خالد ناجي احمد الجبوري

المستند الى المشكلة في تحصيل طالب اثر استراتيجية التعلم  146/073
 المرحلة المتوسطة في مادة قواعد اللغة العربية

عثمان سعدون جاسم 
 الطائي

اثر برنامج ارشادي في تنشيط دافعية الطالبات ذوات التحصيل  147/073
 المتوسط نحو التفوق الدراسي في المدارس المتوسطة

مروة عدنان عباس 
 االموي

المرونة النفسية وعالقتها بأحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة  148/073
 الجامعة

لمياء قيس سعدون 
 محمود الزهيري

فاعلية االشراف التربوي في تحسين اداء معلمي المواد  149/073
 العلمية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر الهيئة التعليمية 

 نجاة حمادي عبدهللا حمد

اخالقيات مهنة التعليم في الفكر التربوي االسالمي واتجاهات  153/073
 معلمي المرحلة االبتدائية نحوها 

باسمة احمد جاسم 
 الجميلي

اثر كارين في تحصيل طالب المرحلة االعدادية لمادة قواعد  151/073
 اللغة العربية

حاتم فياض حمادي 
 الزوبعي

للمرحلة االعدادية في ضوء تقويم اداء مدرسي التاريخ  152/073
 مهارات التفكير التاريخي

محمد عدنان محمد 
 العزاوي

االستقرار النفسي وعالقته باليقظة الذهنية لدى طلبة المرحلة  150/073
 االعدادية

مروة شهيد صادق 
 الزبيدي

فاضل حسن جاسم سبع  رؤية مستقبلية لفلسفة اعداد المعلم في العراق 154/073
 العنبكي

اثر استراتيجية التخيل التعليمي الموجه في االداء التعبيري  155/073
 لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 هند مهدي حسن

تقويم برامج التربية الفنية في رياض االطفال من وجهة نظر  156/073
 المعلمات والمختصات والمشرفين التربويين

 بشرى عباس عكاش

ة المطلوبة من معلمي اللغة االنكليزية على الكفايات التربوي 157/073
 وفق المنهج الجديد 

جبار ثاير جبار حميد 
 المعموري

اثر استراتيجية التناقض المعرفي في تنمية التفكير الناقد لدى  158/073
 طالب الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ

مشتاق مجيد صباح 
 المكدمي
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الكفايات التدريسية لمدرسي النقد االدبي بناء برنامج لتطوير  159/073
 في مرحلة االعدادية على وفق معايير الجودة الشاملة

 سوزان حسن طه الطائي

لدى تدريسي ( ab)احترام الوقت وعالقته بنمطي الشخصية  163/073
 الجامعة

 شروق ثاير رجب 
 

طلبة االخفاق المعرفي وعالقته بعوامل الشخصية الخمس لدى  161/073
 الجامعة

 تمارا قاسم محمد الدوري

حسن ناصر حسين نجم  التلكؤ االكاديمي وعالقته بالضغوط النفسية لدى طلبة الجامعة 162/073
 التميمي

وسام عماد عبد الغني  مقوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في جامعة ديالى 160/073
 الشمري

العلوم في نشر الوعي البيني على المهام التربوية لمعلمي  164/073
 وفق متطلبات التنمية المستدامة

 هالة مجيد علي

اثر استراتيجية االثراء الوسيلي في تحصيل طالب المرحلة  165/073
 المتوسطة في مادة التاريخ

 داود سلمان حميد الدوري

اثر التعلم النشط في تنمية التفكير االبتكاري لدى طالب  166/073
 المرحلة االعدادية في مادة التاريخ

 حسن حميد حسن الباوي

 حقوق  167/073
 
 
 

في الفكر التربوي االسالمي ومدى رعايتها في المرحلة 
 االبتدائية من وجهة نظر االطفال

نسرين جبار سلمان 
 المندالوي

اثر مختارات من قصص االنبياء المصورة في االداء التعبيري  168/073
 الصف االول المتوسط لدى طالب

 عباس عبد خسباك

اثر توظيف اساليب متنوعة مبنية على اساس الذكاءات  169/073
المتعددة في الفهم القرائي في مادة المطالعة لدى طالب الصف 

 الرابع االدبي

 علي ثامر جعفر كريم

اثر استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية المهارات  173/073
 لدى طالبات الصف الثاني المتوسط االمالئية

نها ابراهيم حسين 
 التميمي

 

اثر توظيف المراحل الخمس للكتابة في االداء التعبيري لدى  171/073
 طالب الصف الثاني المتوسط

سوزان عبد الستار عبد 
 الحسين الحبيب

اثر توظيف انموذج ريجليوث في تحصيل طالبات الصف الرابع  172/073
 في مادة قواعد اللغة العربيةاالدبي 

عبد المنعم عبد القادر 
 العرناؤطمحمد

الكفايات المطلوبة لدى مدرسي الطلبة المتفوقين في المرحلة  170/073
 مهاالعدادية من وجهة نظر الطلبة المتفوقين انفس

مها صفاء الدين ياسين 
 عبد الخضر

عالء جبار محمود اثر استراتيجية المسرد االمالئي في تحصيل طلبة الصف  174/073
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 العزاوي الثاني المتوسط في مادة االمالء

 في االزمات التربوية المدرسية للطفل العراقي فاقد االب 175/073
 المرحلة االبتدائية

 زيان توفيق مرزا

تلميذات الصف اثر استراتيجية الصور المتسلسة في تحصيل  176/073
 الخامس االبتدائي في مادة التاريخ

احمد محمد محمود 
 العبادي

منهج مقترح للتربية المهنية واساليب تطبيقة في التعليم  177/073
 االبتدائي

سناء حسين خلف 
 الزركوشي

اثر توظيف قصص االعراب المصورة في تحصيل تالمذة  178/073
 اعد اللغة العربيةالصف الخامس االبتدائي في مادة قو

 وسناء محمد فرج نعمة

تقويم اداء معلمي مادة اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في  179/073
 ضوء التقويم التكاملي

صهيب خليل سهيل 
 الدليمي

اثر استراتيجية ليد في تنمية مهارات القراءة الجهرية عند  183/073
 تالمذة الصف الرابع االبتدائي

خالص حسين  ابراهيم
 العزاوي

اثر النشاط المعجمي في الفهم القرائي لدى طالب الصف  181/073
 الخامس االدبي

 احمد خليل علي الربيعي

تقويم تحصيل طلبة اقسام اللغة العربية في كليات التربية  182/073
 االساسية في مادة النحو

صادق جعفر عبدهللا 
 الحسيني

الفكر التربوي االسالمي وتطبيقاته التربوية  تعليم المرأة في 180/073
 على وفق التحديات المعاصرة

اسراء عاكف علي 
 العبيدي

اثر انموذج شميك في تحصيل طالب المرحلة االعدادية في  184/073
 مادة االدب والنصوص

عبد الرحمن كريم خميس 
 احمد المشهداني

المي والمضامين التربية باللعب في الفكر التربوي االس 185/073
 التربوية النماط اللعب المنهجي في رياض االطفال 

 مروة سالم نوري

المناعة النفسية عالقتها بالمساندة االجتماعية لدى طلبة  186/073
 الجامعة

 نادية محمد رزوقي
 االعجم

اثر انموذج بوسنر في تصحيح مفاهيم قواعد اللغة العربية  187/073
 طالبات الصف االول المتوسطالمغلوطة عند 

 نور ياس خضير

 اثر مشاهدة الرسوم المتحركة في السلوك التعنيفي لدى  188/073
 المرحلة االبتدائية 

جالل محمد جاسم 
 الجبوري

المضامين التربوية لرعاية حقوق االسرة في السنة النبوية  189/073
 الشريفة

 حنان فالح حسن الياسري

الكونية القرآنية وتطبيقاتها التربوية في تعزيز الثقافة  االيات 193/073
 العلمية

 ماجد ايوب محمود

م الجمعي في تحصيل طالبات ياثر توظيف استراتيجية التعل 191/073
 الصف االول المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية

 سناء حسون مشكور

على وفق معايير تقويم منهج الجغرافية للمرحلة االبتدائية  192/073
 جودة التعليم

زينة حسن توفيق جاسم 
 العباسي
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رؤية تربوية مستقبلية على وفق اتجاهات فلسفية معاصرة  190/073
 للتعامل مع تحديات العولمة

 رعد كريم محمد الخيالني

بناء قاموس لغوي وقياس اثره في االداء التعبيري لدى تالمذة  194/073
 المرحلة االبتدائية

 عالء علي حسين الزبيدي

في تدريس المطالعة لطالبات ( باير)اثر استعمال استراتيجية  195/073
الصف الخامس االدبي في تنمية مهارات التفكير الناقد 

 والتواصل اللغوي

 سارة كامل احمد الدليمي

تقويم السلوك التدريسي لمدرسات اللغة العربية للمرحلة  196/073
 المتوسطة

باسم محمد شيماء 
 المشهداني

تحليل اسئلة االمتحانات العامة لمادة اللغة العربية لمراحل  197/073
 العراق في ضوء تصنيف بلوماالتعليم العام في 

 رشا خليل هوبي العنبكي

اثر استراتيجية التعلم المفتوح في تحصيل طالب المرحلة  198/073
 المتوسطة في مادة التاريخ 

 وسام ساجد خضير
 الجبوري

اثر استعمال االلعاب التعليمية في اكتساب بعض المهارات  199/073
 اللغوية لدى اطفال الرياض

 هند حامد جاسم الجميلي

التداخل االرشادي بفنية دحض االفكار لخفض الشعور بالنقص  233/073
 لدى الطالبات االيتام في المرحلة االعدادية

 ميثاق ظاهر فليح االموي

فاعلية برنامج تعليمي في تنمية مهارات تصوير الطبيعة لدى  231/073
 طلبة قسم التربية الفنية

 ايناس جريان محمد

اثر استخدام طريقة المشروع في تنمية مهارات التمثيل لدى  232/073
 طلبة قسم التربية الفنية 

 سهاد رشيد علي

بدافع االنجاز لدى مدرسي المناخ التنظيمي المدرسي وعالقته  230/073
 المرحلة الثانوية

 زينة شهيد علي البندر

فاعلية استرتيجية التعليم المتمايز في تحصيل طالب الرابع  234/073
 االدبي في مادة االدب والنصوص

 عماد هاشم محمد السعدي

فاعلية استراتيجية التقويم البنائي في التحصيل واالحتفاظ به  235/073
 صف االول المتوسط في مادة التاريخلطالب ال

عقيل عبد الحسين احمد 
 البياتي

اثر برنامج تعليمي وفق نظرية تدريسي في الدافعية العقلية  236/073
 لدى طالبات المرحلة االعدادية

سارة ابراهيم هاشم 
 محمود

تأثير االرشاد باالستبصار في تنمية الحاجة الى المعرفة لدى  237/073
 المرحلة المتوسطةطالب 

 اياد طالب محمود

اثر انموذج الندا في اكتساب المفاهيم البالغية واالحتفاظ بها  238/073
 لدى طالب الصف الخامس االدبي 

فتحي حمدي لطيف 
 النعيمي

فاعلية استراتيجية المحاكاة في تحصي تلميذات الصف  239/073
 الخامس االبتدائي فيالتاريخ العربي االسالمي

سهام محمود خميس 
 الطائي

تأثير االرشاد بايقاف التفكير في خفض العدائية لدى طالبات  213/073
 المرحلة االعدادية

 تماضر كاظم صبيح
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فاعلية استراتيجية خرائط التفكير القائمة على الدمج في  211/073
 تحصيل طالبات المرحلة االعدادية في مادة التاريخ

سحر حسين فاضل 
 الخفاجي 

في تنمية ( ة الذاتية واالستيعاببالمراق)فاعلية استراتيجيتي  212/073
 مهارات التذوق االدبي لدى طالبات الصف الخامس االدبي 

 سلوى حسين عبدهللا

اثر انموذج مارزانو في تحصيل طالب المرحلة االعدادية في  210/073
 مادة االدب والنصوص

 حجيصالح غافل 

فاعلية استراتيجيتين للتعلم النشط في التحصيل واالحتفاظ لدى  214/073
 طالب المرحلة االعدادية في مادة االدب والنصوص

حامد عبد ابراهيم ناصر 
 الزهيري

اثر استخدام الوسائط المتعددة في تحصيل طلبة قسم التربية  215/073
 الفنية في مادة مبادئ االخراج

 زياد هاشم محمد 

اثر استراتيجية االستقصاء العادل في تحصيل طالبات المرحلة  216/073
 االعدادية في مادة االدب والنصوص واتجاهاتهن نحوها

 واثق احمد خليفة

 اشهاب احمدنور ( دراسة تقويمية)واقع التعليم المهني في محافظة ديالى  217/073

 موفق ايوب محسن المضامين التربوية للصحة النفسية في الفكر االسالمي  218/073

الصعوبات التي تواجه طلبة معاهد الفنون الجميلة في تدريس  219/073
اللغة العربية من وجهة نظر التدريسيين والطلبة على وفق 

 معايير الجودة الشاملة

 وليد علي عبد

برنامج مقترح لتفعيل اداء االعالم التربوي على وفق حاجات  223/073
 التربية من اجل المواطنة لطلبة المرحلة الثانوية 

 نزار احمد علوان

 انسام اياد علي الصالحي الجمال في الفلسفات الحديثة وتوظيفية في التربية الجمالية 221/073

المرحلة االبتدائية  االخطاء االمالئية الشائعة لدى تالمذة 222/073
 وعالقتها باالخطاء النحوية ومقترحات عالجها

حسن خلف جاسم 
 الشمري

تأثير االرشاد المعرفي في تنمية الشعور بالمسؤولية لدى  220/073
 طالبات المرحلة المتوسطة

 منتهى صبار عباس 

 غفران حسين ابراهيم حقوق المتعلم في الفكر االسالمي  224/073

فاعلية برنامج اثرائي في مادة اسس التصميم لتنمية التفكير  225/073
 االبتكاري لدى طلبة قسم التربية الفنية

 عبير قاسم خلف البياتي

 تربية  226/073
في السنة النبوية الشريفة وتوظيفها لمعالجة بعض المشكالت 

 التربوية

 خالد نجم محمود الزبيدي

استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصيل فاعلية استعمال  227/073
 طالبات الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ

 مروة ياسين احمد الدليمي

اثر عروض الدمن في تنمية بعض المهارات االجتماعي لدى  228/073
 اطفال الرياض

حال عبد الحسين ناصر 
 حسين الخفاجي

فاعلية استراتيجية جيكسو للتعلم التعاوني في تحصيل طالبات  229/073
 الصف الرابع االعدادي في مادة التاريخ 

وجدان جاسم محمد سعيد 
 العبيدي
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اثر انموذج دورة التعلم الخماسي لبايبي في تنمية مهارات  203/073
 االداء التعبيري لدى طالب المرحلة االعدادية

عمر فاضل غالم محمد 
 القيسي

اثر استراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل طالبات الصف  201/073
 الخامس االدبي في مادة التاريخ الحديث المعاصر

عدوية محمد مسعود 
 الكرخي

فاعلية العرض المسرحي الصفي في تنمية المفاهيم العلمية  202/073
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

رنين رعد شهاب احمد 
 القريشي

تقويم كتب التاريخ للمرحلة االعدادية على وفق معايير الجودة  200/073
 الشاملة

مصطفى محمد كاظم 
 العزاوي

في التحصيل واالتجاه نحو مادة قواعد  ناثر انموذج دن ود 204/073
 اللغة العربية عند طالبات المرحلة االعدادية 

عبد الرسول سالم محمد 
 بلي

تعليمي على وفق انموذج ريجليوث في تحصيل اثر برنامج  205/073
 طلبة قسم التربية الفنية في مادة النقد والتحليل الفني

 رؤى شاكر عجاج كاظم

اثر انموذج وودز في اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية التفكير  206/073
 الناقد عند طالب الصف الخامس االدبي

 قاسم محمد عبود العميري

استخدام طريقة حل المشكالت في تنمية مهارات تنفيذ اثر  207/073
 االعمال الطباعية لدى طلبة قسم التربية الفنية

 رغد سعد سعود العبادي

تقويم كتب قواعد اللغة العربية للمرحلة االعدادية في ضوء  208/073
 معايير الجودة الشاملة

 عثمان كهالن فرحان

ي كتب المطالعة والنصوص للمرحلة القيم التربوية المتضمنة ف 209/073
 المتوسطة

ابتسام جاسم حسين 
 الخزرجي

عرفية التخطيطيه في تحصيل مفاعلية استعمال المنظمات ال 243/073
طلبة الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ واتجاهاتهم 

 نحوها 

 مهند حسين علي

تحسين التداخل االرشادي بأسلوب اطفاء التحوير في  241/073
 الشخصية الهامشية لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 هبة احمد مهدي

تأثير التحصين ضد الضغوط في تنمية قدرة الذات على  242/073
 المواجهة لدى طالبات المرحلة االعدادية

دعاء معن عبد الهادي 
 الربيعي

تأثير برنامج ارشادي سلوكي معرفي في تنمية التفكير  240/073
 االستداللي لدى الطالبات المتفوقات

 دنيا عباس جميل

القيم الشخصية وعالقتها بأتخاذ القرار لدى مديري المدارس  244/073
 الثانوية

كريمة احمد حسن حميدي 
 الراشدي

فاعلية استراتيجية البيت الدائري في تحصيل طالبات الصف  245/073
 الخامس االدبي في مادة التاريخ

محمد سجى صالح 
 السلماني

بناء برنامج لتدريس مادة تحسين االداء لطلبة كليات التربية  246/073
 االساسية في ضوء اهداف المادة 

بثينة محمود عباس 
 المهداوي

 قبيلة ابراهيم حسن االتجاهات نحو الحداثة وعالقتها بالتآقلم لدى طلبة الجامعة 247/073
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وفق متطلبات تربوية من اجل التنمية  اعداد معلم العلوم على 248/073
 المستدامة

 ايمان خلف مهدي العتبي

فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في تنمية مهارات التفكير  249/073
 التاريخي لدى المرحلة االعدادية

هشام اسعد اسماعيل 
 الطيار

 تأثير التحدث مع الذات في خفظ االفكار االستحواذية لدى 253/073
 طالبات المرحلة االعدادية

 زينب مجيد حميد

فاعلية اسراتيجية المتشابهات في تنمية التفكير الناقد لدى  251/073
 طالب المرحلة  االعدادية في مادة المطالعة

سلوان خلف جاسم 
 الكناني

اثر برنامج ارشادي في تنمية االستقرار النفسي لدى الطالبات  252/073
 في المرحلة االعداديةفاقدات الوالدين 

 جنان صالح محمد

تأثير اسلوب النمذجة ولعب الدور في تنمية المهارات  250/073
 االجتماعية لدى التالميذ بطيئ التعليم في المرحلة االبتدائية

لؤي عباس سعود كاظم 
 الخالدي

االغتراب وعالقته بالرضا الوظيفي لدى المرشدين التربويين  254/073
 المرحلة الثانويةفي 

 احمد يحيى رشيد

تربية االبداع واساليب تطبيقها على وفق متطلبات التنمية  255/073
 المستدامة

 ثائر سلمان طامي

فاعلية استراتيجية البحث الجماعي التعاوني في التحصيل  256/073
واالحتفاظ لدى طالب المرحلة المتوسطة في مادة التاريخ 

 االسالمي

م ناصر عليوي عبد الكري
 الجميلي

فاعلية استراتيجية باير في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات  257/073
 المرحلة االعدادية في مادة التاريخ

قيصر اسماعيل ابراهيم 
 الزبيدي

تنينسون في اكتساب المفاهيم النحوية  -اثر انموذج ميرل  258/073
المتوسط في مادة واالحتفاظ بها لدى طالب الصف الثاني 

 القواعد

قحطان عدنان حسين 
 العنبكي

برنامج تدريب في تقنيات الطباعة واثره في تنمية مهارات  259/073
 النقش على الجلد لدى طالب قسم التربية الفنية

مازن تحسين ناصر 
 العقابي

فاعلية برنامج تعليمي في تنمية االبداع الجاد وفق نظرية  263/073
 طالبات المرحلة االعدادية ديبونو لدى

نور محمد حسين 
 الجبوري

اثر برنامج ارشادي في تنمية ادارة االزمات لدى طالب  261/073
 المرحلة االعدادية

 عالء سعيد حارث العنبكي

اثر برنامج ارشادي في تعديل السلوك االتكالي لدى تلميذات  262/073
 المرحلة االبتدائية

 انتصار جسام حمود

اثر استخدام نمطين من اساليب استثارة الدافعية في التحصيل  260/073
 الدراسي لطالب الصف االول المتوسط في مادة التاريخ 

عدي طاهر محمود 
 السامرائي

استراتجيات االستذكار وعالقتها بالذاكرة ماوراء المعرفية لدى  264/073
 طلبة الجامعة

 عباس كرجي حسن

 نبأ شاهر اسماعيلاستدراكات الدكتور فاضل السامرائي على التراث النحوي  265/073



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202: العام الدراسي 

 قسم العلوم التربوية والنفسية  

 الرسائل واألطاريح
 

 

 

 العربي

تقويم اداء معلمي اللغة العربية في تعليم القراءة في ضوء  266/073
المهارات الالزمة لتنمية التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف 

 الخامس االبتدائي 

 سيف علي حسين الدفاعي

برنامج ارشادي في خفض الشك لدى طالبات المرحلة اثر  267/073
 االعدادية

دعاء عبد الجبار فيصل 
 مصطاف

اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تحصيل طالبات الصف  268/073
 الرابع االدبي في مادة االدب والنصوص االحتفاظ به

 نغم خالد جاسم الخزرجي

في تحصيل طالبات الصف  فاعلية التدريس بالمدخل المنظومي 269/073
 االول المتوسط في مادة تاريخ الحضارات القديمة

سوسن موسى مدحت 
 العبيدي 

فاعلية انموذج التعلم التوليدي في تحصيل طالبات الصف  273/073
 الرابع االعدادي في مادة التاريخ

 هبة حميد وادي محمد

التفكير لدى اثر برنامج ارشادي معرفي في خفض التصلب في  271/073
 طالبات المرحلة االعدادية

قادسية محمد حسين 
 التميمي

اثر برنامج ارشادي معرفي في تنمية االراء لدى الطالب فاقدي  272/073
 الوالدين في المرحلة المتوسطة

 باسم محمد علي محمد

اثر استعمال انموذج سكمان في تحصيل طالبات الصف الثاني  270/073
مادة قواعد اللغة العربية وتنمية مهارات التفكير المتوسط في 

 الناقد

بشائر سالم الزم 
 الجوراني

الفراغ الوجودي وتجاوز الذات وعالقتها بالتصورات  274/073
 المستقبلية لدى االرامل 

 نور جبار علي محمد

في اكتساب المفاهيم النحوية ( 7ES)اثر دورة التعلم المعدلة  275/073
 ت الصف الثاني المتوسط في مادة القواعدلدى طالبا

االء عبد الحسين علوان 
 العبيدي

دراسة )جودة التعليم في الفكر التربوي االسالمي والغربي  276/073
 (موازنة

اشراق عيسى عبد 
 القيسي

اثر انموذج التعلم التوليدي في تحصيل مادة قواعد اللغة  277/073
 العربية عند طالب

 ات الصف االول المتوسط 

 امل داود سلمان

اثر استراتيجية التنظيم في تحصيل مادة العروض لدى طلبة  278/073
 قسم اللغة العربية في كليات التربية االساسية واالحتفاظ به

 حسن فهد عواد االوسي

العبأ المعرفي وعالقته بقدرة الذات على المواجهة لدى طلبة  279/073
 الجامعة

 نور فاضل محمود العبادي

العقالني السلوكي االنفعالي العاطفي )اثر اسلوبيين ارشاديين  283/073
في تنمية الذكاء االخالقي لدى طالبات ( والعالج الواقعي

 3المرحلة االعدادية

سناء علي حسون 
 الخزرجي

المهارات التدريسية لمدرسي التاريخ في المرحلة االعدادية  281/073
 وعالقتها بتحصيل طلبتهم

احمد شاكر مزهر 
 الكريطي
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التداخل االرشادي باسلوبي ملئ الفراغ واعادة البنية المعرفية  282/073
 في تنمية الذكاء الروحي لدى طالبات المرحلة االعدادية

 هيام قاسم محمد مصطاف

حسين علي عباس  االبتدائيةبناء اداة قياس جودة كتب القواعد وتوظيفها للمرحلة  280/073
 الربيعي

اثر التعلم المتخفي االلكتروني في تحصيل طلبة كلية الفنون  284/073
 الجميلة في مادة تاريخ الفن

 رغد سلمان خليل الحيالي

تأثير برنامج ارشادي معرفي تنمية اتخاذ القرار لدى طالب  285/073
 المرحلة االعدادية

 هيثم قاسم عبد الرزاق

تأثير برنامج ارشادي معرفي في تحسين الندم الموقعي لدى  286/073
 طالب المرحلة االعدادية

 حسين علي حسين راشد

اثر برنامج ارشادي في خفض االلم االجتماعي لدى طالب  287/073
 3المرحلة االعدادية

عمران حيدر عزيز 
 الخياط

االغراء لدى طالب اثر برنامج ارشادي في تنمية مقاومة  288/073
 المرحلة االعدادية

 فيصل جمعة نجم 
 عبد هللا الدليمي

تأثير برنامج ارشادي سلوكي معرفي لتنمية الهوية االجتماعية  289/073
 االيجابية لدى طالب المرحلة المتوسطة في محافظة ديالى

 سعد قاسم عباس

بقابلية  المهارات الحياتية والسيادة الدماغية وعالقتها 293/073
 االستهواء لدى طلبة الجامعة

ضمياء ابراهيم محمد 
 الخزرجي

تأثير االرشاد المعرفي في خفض الخوف من الفشل الدراسي  291/073
 لدى طالب المرحلة االعدادية

 نمر خضير عباس

 عمر محمود احمد التحكم الذاتي وعالقته بأدارة االنفعاالت لدى طلبة جامعة ديالى 292/073

اثر برنامج ارشادي في خفض الشعور باليأس لدى طالب  290/073
 المرحلة االعدادية

ياسر هيمتي 
 جاسم      

 التميمي    

تأثير االرشاد السلوكي المعرفي في تنمية مرونة االنا لدى  294/073
 طالبات المرحلة المتوسطة

ايمان محمد 
 فاضل

في تحصيل طلبة ( شارك -زواج -فكر)اثر استخدام استراتيجية  295/073
 قسم الفنية في مادة المسرح المدرسي

 انتصار علي 
 حسين    

اثر استعمال الرسوم التعليمية في حفظ النصوص الشعرية  296/073
 واالحتفاظ بها لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 فؤاد داود سلمان

تقويم اداء مطبقي قسم اللغة العربية في كلية التربية االساسية  297/073
 في ضوء المهارات اللغوية 

 احمد ضياء احمد  
 العبيدي    

اثر برنامج مقترح في تنمية بعض مهارات الخط العربي لدى  298/073
 تالميذ الصف الرابع االبتدائي

اسكندر احمد 
 محمد

لتنمية المهارات االساسية للقراءة الجهرية بناء برنامج مقترح  299/073
 لتالمذة المرحلة االبتدائية مقياس اثره

انعام عبدهللا 
 خميس
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المخططات االدراكية وعالقتها بالتمركز حول الذات ومهاراة  033/073
 التعايش لدى الطلبة المتميزين

 نظيرة ابراهيم   
 حسن   

معرفي في تنمية الطمأنينة تأثير برنامج ارشادي سلوكي  031/073
 االنفاعلية لفاقدي االب من تلمذات المرحلة االبتدائية

 نجاة علي صالح

أثر استراتيجيتين لطرح االسئلة في تحصيل مادة االدب  032/073
 والنصوص لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 مروة طه حسن 
 حميدي    

تنمية المعنى في الحياة لدى أثر اسلوب العالج الواقعي في  030/073
 الطالب فاقدي الوالدين في المرحلة المتوسطة

حازم ابراهيم   
 صالح زوين العزاوي

اثر انموذج التعلم البنائي في اكتساب المفاهيم البالغية لدى  034/073
 طالبات الصف الخامس االدبي

مصعب علي عبد الرحيم 
 العكيدي

معرفي في تنمية التوافق  سلوكيتأثير برنامج ارشادي  035/073
 لدى التلميذات بطيئات التعلم السلوكي

 ميسون صبري سعيد

التعلق االمن وعالقته بالتفاعل االجتماعي لدى تالميذ المرحلة  036/073
 االبتدائية

عدنان حسين علي 
 الساعدي

التداخل االرشادي بأسلوبي تغيير القواعد والتحصين التدريجي  037/073
 تنمية االنفتاح على الخبرة لدى طلبة الجامعةفي 

 احمد حميد خلف الحربي

تأثير برنامج ارشادي سلوكي معرفي في تنمية الضبط الذاتي  038/073
 لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 افتخار مزهر علي

فاعلية برنامج تعليمي على وفق نظرية فالفيل في تنمية  039/073
 المعرفة لدى طالب المرحلة المتوسطة مهارات التفكير ماوراء

 حسين هادي علي التميمي

تقويم اداء معلمات اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في  013/073
 ضوء المعايير المقترحة لجودة االداء التعليمي

 بشائر جواد كاظم السعدي

مهارات تحليل كتاب المطالعة للصف الرابع االعدادي في ضوء  011/073
 التفكير االبداعي

افراح فخري داود 
 المعموري

أثر انموذج بارمانفي تنمية الفهم القرائي لدى طالبات الصف  012/073
 الرابع االدبي في مادة المطالعة

 رشا حمكت جميل

السلوك االستكشافي وعالقتة بالتنظيم الذاتي لدى طلبة  010/073
 المرحلة الثانوية

رواء رشيد حميد 
 العيثاوي

االس النفسي وعالقتة بالعزلة االجتماعية لدى الطلبة االيتام  014/073
 في المرحلة المتوسطة

سرى جاسم محمد حسن 
 الجبوري

في تطوير المفاهيم الفنية  K-W-Lاثر استخدام استراتيجية  015/073
 لدى طلبة قسم التربية الفنية في مادة عناصر الفن

 سهاد عبد الرحمن كامل
 رشيد

الجمود الفكري وعالقتة بتصنيف الذات لدى المرشدين  016/073
 التربويين 

 هند دغيش علوان 

اثر استراتيجية التدريس باالقران في تصحيح الفهم الخاطىء  017/073
 المتوسط للمفاهيم التاريخية لدى طالبات الثاني

محمد مجيد عزيز علي 
 الدلوي
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 ندى عبد الباقر الشخصية الناضجة للشباب الجامعيبناء مقياس  018/073

تقويم اداء المشرفين االختاصيين االداريين من وجه نظر  019/073
 المدربين والمعاونين 

 مجلس كلية التربية

برنامج تعليمي في رسوم االطفال واثره في تنمية التعبير الفني  023/073
 لدى تالمذة المرحلة االبتدائية

 هشام رعد طعان 

في تحصيل طالبات ( (7ESاثر استراتيجةالياءات السبع  021/073
 الصف الثاني المتوسط في مادة المطالعة 

زمن عالء الدين حسين 
 علي الدراجي

تأثير تمرينات خاصة في تنمية سرعة االستجابة الحركية  022/073
لطالبات الثاني وتعلم بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة 

 متوسط

 نضال فاضل عباس 

عالقة بعض المتغيرات الفسيولوجية بأنسيابية حركة الذراع  020/073
الضاربة ودقة االرسال المواجة من االعلى لالعبي الكرة 

 سنة ( 14-10)الطائرة باعمار 

 أسراء فاضل عباس 

ادارة الغضب تأثير اسلوبين من االرشاد المعرفي في تحسين  024/073
 لدى طالبات المرحلة المتوسطة

 سلمى حسين كامل 

اثر تقنية التعليم المصغر في تطوير مهارات التفاعل الصفي  025/073
 لدى الطلبة المطبيقين في قسم التربية الفنية 

 اركان عادل موسى 

بناء برنامج قائم على االسلوب القصصي في تصحيح االخطاء  026/073
 القرانية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية  

 عادل يونس قرمز 

توظيف النظرية البنائية في تنمية مهارات التحليل والتركيب  027/073
 في مادة االنشاء التصويري لطلبة اقسام الفنون التشكيلية 

 جواد كاظم حنوش النجار 

سم على وفق تصميم رنية لتعليم التقويم برامج االطفال التلفزو 028/073
 الدروس التعليمية التلفزونية

 اية عباس ابراهيم

الصف االول  اثر المدخل التفاوضي في تحصيل طالبات 029/073
 يخارالمتوسط في مادة الت

دريد قيس عبد الكريم 
 موسى العباسي 

اثر انموذج المنحني البنائي التعليمي في االداء التعبيري  003/073
 وتنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات المرحلة االعدادية 

 نورس مالك سطوان

التفكير التحليلي وعادات العقل وعالقتهما باالبداع لدى طلبة  001/073
 الجامعة

 سعد صالح كاظم الرازقي

اء في تنمية المهارات القرائية لطالب فاعلية انموذج االنتق 002/073
 المرحلة االعدادية في مادة المطالعة 

محمد صكب جالل 
 الشمري 

اثر توظيف المنظمات المعرفية التخطيطية في تنمية مهارات  000/073
 االعراب والتفكير العلمي لدى طلبة المرحلة االعدادية 

لؤي حمد خضير عباس 
 الدوري 
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اثر انموذج جيرالك وايلي في تحصيل طالب الصف الرابع  004/073
 االدبي في مادة التاريخ وفاعليتهم نحو المادة 

ياسر فيصل جاسم 
 المزروفي

( والعادة الصياغة(التصوير المرئي الموجة )تأثير اسلوبي  005/073
 االرشاديين في خفض احالم اليقظة 

 ضياء فيصل حرجان 

االرشاديين ( الحديث الذاتي) و ( العالج بالواقع )تأثير اسلوبي  006/073
 المعرفيين في تنمية الشعور الوجداني 

خنساء خلف نوري رحيم 
 الكرخي

تأثير اسلوبين من االرشاد المعرفي في تنمية الشخصية  007/073
 الناضجة لدى طالب المرحلة المتوسطة

 حسين حسين زيدان

برنامج سكامبر التعليمي في تنمية القدرات االبداعية فاعلية  008/073
 لدى تالميذ المرحلة االبتدائية

 دنيا رزوقي نجم

أثر انموذج جوردن في اكتساب المفاهيم البالغية لدى طالب  009/073
 الصف الخامس االدبي واتجاهاتهم نحو المادة 

 علي محمد سيد 

فاعلية استراتيجية تآلف االشتات في تنمية التفكير االبتكاري  043/073
 لدى طالب الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ 

محمد حسين عواد 
 االوسي

اسلوب التعلم االتقاني بداللة نظرية الذكاءات المتعددة واثره  041/073
في اداء بعض المهارات الهجومية بكرة السلة والميول نحو 

 بية الرياضية درس التر

 جنان حسين علي الجنابي

فاعلية استراتيجية العنقود في تنمية التفكير التأملي لدى  042/073
 طالبات الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ

 مروة عدنان فرج زنكنة

 االء نوري ضايع الكبيسي اثر برنامج ارشادي في تنمية الذكاء الوجداني لدى االطفال  040/073

التفكيراالجتماعي وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبة المرحلة  044/073
 االعدادية

 ايسر مجيد حميد

أثر وحدة تعليمية الكساب طالبات الصف الخامس االدبي بعض  045/073
 مهارات التذوق الفني التشكيلي

 فرح عبد االمير سلمان

التخيل االبداعي وكفاءة الذات المدرسة وعالقتهما بنمطي  046/073
 لدى طلبة المرحلة االعدادية  A-Bالشخصية 

تميم حسين عباس 
 التميمي

 و( دحض االفكار)تأثيراسلوبين ارشاديين  047/073
في خفض الثقة المفرطة بالنفس لدى طالبات ( اعادة الصياغة)

 المتفوقات دراسيا 

 وان نصرة عبد الحسين عل

سامر عوني رزوقي  توظيف السيميائية في تدريس العالقات التكوينية لفن الرسم  048/073
 البكري

أثر استراتيجيتي الذكاءات المتعددة والتدريس التبادلي في  049/073
تنمية بعض المخرجات التعليمية لدى طلبة قسم التربية الفنية 

 في مادة مبادىء االخراج

 البياتيحذام خليل حميد 

تاثير اسلوبين من االرشاد السلوكي المعرفي في تنمية الذكاء  053/073
 االجتماعي لدى طالبات المرحلة االعدادية 

 تاضية عبد الرزاق جاسم 
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فاعلية انموذج الندا في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط  051/073
 في مادة قواعد اللغه العربية 

نسور جبار مهدي 
 العباسي 

 غادة لبيب شيت شكرجي مقارنة التصاميم بوجود وعدم وجود القياسات المكررة  052/073

العالقة بين تصميم وتقديم الخدمة واثرها على جودة خدمة  050/073
 االيواء 

 سالم حميد سالم الجبوري 

اثر استخدام االقالم التعليمية في االداء التعبيري لدى طلبة  054/073
 المرحلة االعدادية 

 مثنى علوان الجشعمي

السلوك االستكشافي والتسهيل االجتماعي وعالقتهما باالبداع  055/073
 لدى تالمذة المرحلة االبتدائية  

زياد عبد الجبار جواد 
 المهداوي

الذات في تنمية اتساق الذات لدى طلبة تأثير اسلوب ضبط  056/073
 المرحلة االعدادية

 عامر كنعان مهدي علي

بناء برنامج ارشادي مقترح بأسلوب تقليل الحساسية  057/073
 التدريجي في تخفيف قلق الوالدة

 شهد سعد طاهر

في تنمية ثقافة حقوق ( اعادة الصياغة)اثر اسلوب ارشادي  058/073
 الرياضالطفل لدى معلمات 

 فيات احمد حمد

في تقبل التغيرات ( اعادة البنية المعرفية )اثر اسلوب ارشادي  059/073
 البيولوجية لدى الطالبات فاقدات االم

 هبة معين حميد

دراسة انثروبولوجية اجتماعية لقرية في محافظة (( العليمية)) 063/073
 بغداد

علي زيدان خلف 
 الجبوري

 العوامل االجتماعية في السلوك السياسيتأثير  061/073
 ((دراسة ميدانية في مدينة بغداد))

 عواطف علي خريسان

سلوك العطاء وعالقته بالرغبة في تملك االشياء لدى اطفال  062/073
 الرياض

 لينا عقيل خداداد

حسين  قاسم محمد كمر االسرة والضبط االجتماعي دراسة ميدانية في مدينة بغداد 060/073
 الدراجي

اثر اسلوب المواقف التعليمية في تحصيل طالبات الصف الرابع  064/073
 العام في مادة القراءة الكردية الحديثة

صباح جليل 
 لوانداويخليال

فاعلية انموذج كمب في التحصيل المعرفي والمهاري في درس  065/073
 التربية الرياضية

ماجدة حميد كمبش 
 القيسي

دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الوظيفية للقلب لدى العبي  066/073
 كرة السلة

 لؤي سامي رفعت االسدي

دور االسراة في تنشئة ابنائها على الثقة بالنفس واتخاذ القرار  067/073
 ( دراسة ميدانية في مدينة بعقوبة ) 

فاطمة اسماعيل محمود 
 المياحي

في تنمية بعض المهارات الجغرافية فاعلية استخدام الحاسوب  068/073
 لدى طالبات الصف االول المتوسط

 جنان حسين عطا

اقبال محمد صيوان الذكاء الروحي وكشف الذات وعالقتهما بالتفكير االيجابي لدى  069/073
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 الطائي  طلبة الجامعة 

اثر حدائق االفكار في تنمية تفكير ماوراء المعرفة لدى طالبات  073/073
 الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ 

 مروة عبود احمد العزاوي 

اثر استراتيجية معالجة المعلومات في تحصيل طالب الصف  071/073
الخامس االدبي في مادة تاريخ اوربا وامريكا الحديث 

 والمعاصر 

 امنة عقيل احمد

اثر استراتيجية التفكير بالمقلوب في تنمية التفكير عالي الرتبة  072/073
 لدى طالبات الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ 

 سمية محمود شمس 

اطفاء التحوير السلبي في خفض )تأثير االسلوب االرشادي  070/073
 (القلق لدى الطالب االيتام في المرحلة المتوسطة 

 د البياتي محمد اكرم عب

التفكير االحصائي وعالقته بتحمل الغموض والسعة العقلية  074/073
 لدى طلبة المرحلة االعدادية

 العامرينزار علي خضير 

اثر اسلوب صرف التفكير في تنمية االمل لدى طالب المرحلة  075/073
 المتوسطة

 محمد نجم عبدهللا

االتجاه نحو الزواج لدى  اثر اسلوب دحض االفكار في تنمية 076/073
 طالب الجامعة

 احمد طالب محمد الغالبي

اثر استعمال انموذجيانتوستلوبيجز في االداء التعبيري وتنمية  077/073
 التفكير االبداعي لدى طالبات المرحلة االعدادية

براء سلطان حسن 
 العزاوي

 
 

في تصحيح المفاهيم  ( PDEODE )اثر استراتيجية بديودي 078/073
المخطوئةواسبقائها لدى طالب الخامس االدبي في مادة 

 التاريخ

وليد حامد طه وليد 
 التميمي

اثر اسلوب النمذجة في تنمية سلوك المساعدة لدى طالب  079/073
 المرحلة المتوسطة

عباس لطيف جاسم عبود 
 الخزرجي

تحصيل تلميذات المرحلة اثر انموذجيياكر البنائي ودرايفر في  083/073
 االبتدائية في قواعد اللغة العربية

 نغم وسام حسن الربيعي

أثر توظيف أستيراتيجات الذكاء اللغوي في تنمية التعبير  370/381
 الكتابي لدى طالب الصف االول المتوسط

ليث عثمان نصيف جاسم 
 النعيمي

الجمعي في تحصيل  أثر استيراتيجي التعليم باالقران والتعليم 370/382
 طالب الصف الرابع االدبي في مادة االدب والنصوص

ياس وهاب احمد 
 الجواري

في حفظ النصوص  اثر توظيف استراتيجية المدخل المتعدد 370/383
 الشعرية لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي واالحتفاظ به

 

سمية عدنان ناصر 
 الشمري

في تنمية النضج االنفعالي لدى ( االفكار دحض  )اثر اسلوب  370/384
 طالب الصف المرحلة االعدادية

 غسان غضنفر حميد
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فاعلية برنامج تعليمي على وفق نظرية االبداع الجاد في تنمية  370/385
التفكير الحاذق لدى طالب الصف الخامس االدبي في مادة 

 التاريخ

 مصطفى فاضل عباس
 الدفاعي

الستهواء لدى الحديث الذاتي في قمس القابلية لاثر اسلوب  370/386
 طالبات 

هدى العاكف كنعان 
 عليوي

اثر استراتيجية مثلث االستماع في تحصيل الصف الثاني  370/387
 المتوسط في مادة التاريخ

 عبير عبدالهادي حيدر

أثر اسلوب توكيد الذات في خفض االذعان لدى طالب المرحلة  370/388
 المتوسطة

اثير عماد داود سلمان 
 الخزرجي

اثر اسلوب اعادة البناء المعرفي في خفض الحساسية المفرطة  370/389
 لدى طالبات المرحلة االعدادية

عويد عبد غسق زهير 
 الحسن الكرخي

اثر النموذج اديال في تنمية التفكير التحليلي لدى طالبات  370/390
 الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ

رسمية سحاب سرمان 
 العبيدي

الوعي االخالقي وعالقته بالنسق القيمس لدى المرشدين  370/391
 التربوين

نيران عبدمهدي صالح 
 العزاوي

اثر اسلوب اعادة الصياغة في خفض التوجيه نحو الهيمنة  370/392
 االجتماعية لدى الطالبات المتميزات

 بسمة محمد عباس علي

برنامج ارشادي لتنمية كشف الذات لدى طالب المرحلة اثر  370/393
 المتوسطة

علي جاسم محمد 
 المعموري

اثر برنامج ارشادي باسلوب تقليل الحساسية المنظم لخفض  094/073
 الضغط االجتماعي المزمن لدى طالب المرحلة االعدادية

صفاء خير هللا ابراهيم 
 التميمي

المحطات العلمية في الصف مادة اثر توظيف استراتيجية  095/073
 القراءة لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي

علياء صبحي علوان 
 الزهيري

وعالقته بالحوار االسري لدى موظفات تنظيم الذات  096/073
 المتزوجات

محمد طارق حسن علي 
 الزيدي

التفكير االستراتيجي وعالقته بفاعلية الذات لدى مدراء  097/073
 المدارس

 عمر شهاب احمد حسين

اثر برنامج ارشادي باسلوب ملء الفراغ في تخفيض الفراغ  098/073
 الوجودي لدى المطلقات

 نور اسماعيل جواد حسين

المحاكمة العقلية وعالقتها بالتدوير العقلي لدى طلبة كليات  099/073
 التربية

علي موسى جعفر 
 الزهيري

المعلومات االعمق ومعالجتها في اكتساب  اثر مدخل تجهيز 433/073
 المفاهيم التاريخية لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي

سحر طالب صالح 
 العميري

اثر ستراتيجية خرائط التفكير اللفظية في تحصيل طالبات  431/073
 الصف االول المتوسط في مادة التاريخ

عذراء خضير علوان 
 محمد العنبكي

نموذج ويتلي في تنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف اثر  432/073
 الثاني المتوسط في مادة التاريخ

ميس رمضان رحيم صالح 
 العزاوي



 بسم هللا الّرحمن الّرحيم 

 وزارة التعليم العالي و البحث العلميّ / جمهورية العراق 

 كليّة التربيّة للعلوم اإلنسانيّة / جامعة ديالى 

 شعبة المكتبة 

 0202-0202: العام الدراسي 

 قسم العلوم التربوية والنفسية  

 الرسائل واألطاريح
 

 

 

الذكاء الناجح وعالقته بالتهديد االجتماعي لدى طلبة المرحلة  430/073
 االعدادية 

افراح لطيف 
 خدادوستالعنبكي

اثر برنامج ارشادي باسلوب اعادة الصياغة في تخفيض خداع  434/073
 الذات لدى طالبات المرحلة االعدادية 

 نور طالب توفيق الخفاجي 

فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة طرائق التدريس العامة  435/073
على  وفق منحي النظم في تحصيل طلبة كليات  التربية 

 االساسية 

 بيمريم خالد مهدي الجنا

اساليب التعليم في القران الكريم والتراث العربي دراسة  436/073
 وصفية مسحية احصائية

عبد الحسين احمد 
 الخفاجي 

التفكير المتوازي وعالقته بالمعتقدات المصرفية لدى الطلبة  437/073
 المتميزين 

احمد سليمان حسن 
 الخزرجي 

العربية الحديث والمعاصر للصف تقويم كتاب تاريخ البالد  438/073
 السادس االدبي في ضوء ابعاد التنمية التربية المستدامه

 نادية حسن محمد الدليمي 

اثرالنموذج التعلم التوليدي في تنمية مهارات االداء التعبيري  439/073
 والتفكيراالبداعي لدى  طالب المرحلة االعدادية

 مصدق فخري كريدي

برنامج ارشادي باالسلوب المنطقي العقالني في تخفيض اثر  413/073
 االسى النفسي لدى طالبات االيتام في المرحلة المتوسطه

 مها سعدي شهاب 

تقويم اداء معلمي اللغة العربية بسلوك تالميذ المرحلة  411/073
 ( ص)االبتدائية في ضوء االساليب التقويمية للرسول 

عبد القادر عطا سعيد 
  التويجري

بناء منهج مقترح لتدريس مادة النقد االدبي القديم في كليات  412/073
 التربية االساسية وقياس  اثره 

عمر هشام بهلول عبد 
 الوهاب الدوري 

تحليل كتاب قواعد اللغة العربية للصف السادس  العلمي في  410/073
 ضوء التعلم االتقاني

فاطمة احمد عبد اللطيف 
 العزاوي

فعلية برنامج تعليمي لتنمية التفكير المنتج لدى طالبات  414/073
 المرحلة االعدادية 

 ايه جالل عبد هللا 

اثر استراتيجية االصطفاف المنطقي في تحصيل تالميذ الصف  415/073
 الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية واالحتفاظ به 

 صقر محمد شياع الكرخي

اثر طريقتي االشارة والكلية في حفظ النصوص االدبية لدى   416/073
 (دراسة مقارنة)طالب الصف االول المتوسط 

 عثمان علي حسين كاظم

اثر استراتيجي اوجد الخطأ والمواجهة في تحصيل طالبات  417/073
 الصف الثاني المتوسط في مادة االجالء 

نهى كريم اسماعيل مهدي 
 العكيدي

ممارسة مدرسي التاريخ في محافظة ديالى لمبادئ  مدى 418/073
 التدريس الفعال

 خضير عباس علي

اثر المدخل التاريخي في تنمية المفاهيم التاريخيه والقيم عند  419/073
 طالب الصف الثاني المتوسط

علي متعب عمران 
 الخوالني

ماوراء اثر اساليب تعليم التفكير في تنمية مهارات التفكير  423/073
 المعرفي عند طالب الصف الخامس االدبي في  مادة التاريخ

 باسم عبد عزال الجنابي 
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اثر توظيف النموذج  في االداء التعبيري وتنمية مهارات تفكير  421/073
 ماوراء المعرفة لدى طالب المرحلة االعدادية

مزن خضر عباس 
 الفياض 

التدفق النفسي والمهارات تاثير برنامج ارشادي تدريبي في  422/073
 االساسية لالعبين  الشباب بكرة القدم 

 أزهر كمال حسين

اثر استراتيجية الدعائم التعليمية في تنمية التفكير االستدالئي  420/073
 عند طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ 

 يحيى كريم احمد القيسي

 اسحاق فيصل عزيز احمد السعادة النفسية وعالقتها بالتفاعل االجتماعي  424/073

اثر استراتيجيات التذكر في تحصيل تلميذات المرحلة االبتدائية  425/073
 في مادة قواعد اللغة العربية 

 فادية خليل ابراهيم

البحث النحوي في كتاب شرح اللؤلوه في علم العربية لجمال  426/073
 هــ776السرمدي ت الدين 

 نضال محمود حسن 

هـــ على 1314ت  والقاريهــ 791التفتازاني ت اشرح 427/073
 هــ دراسة صرفية موازنة  655تعريف العربي للزنجاني ت 

 لمى حسين محمود 

اثر استراتيجية التدريس البصري في تنمية مهارات التعبير  428/073
 االبتدائيالتحريري عند تالميذ الصف الخامس 

 رشا شاكر محمود

اثر استراتيجيات القراءة الناقدة في تنمية المهارات القارائية  429/073
لدى طالبات الصف الثاني  المتوسط في مادة المطالعة 

 والنصوص 

 رشا شاكر محمود 

بناء منهج مقترح لتدريس مادة التقنيات التربوية في كليات  403/073
 وقياس اثرهالتربية االساسية 

صهيب خليل سهيل 
 الدليمي

االتجاه نحو الشائعه وعالقته بالعدوى االنفعالية والعوامل  401/073
 الخمسة الكبرى للشخصية لدى المرشدين التربوين

 دعاء معن عبد الهادي

اثر استراتيجية قوة التفكيرفي تنمية التفكير المتشعب عند  402/073
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ العربي 

 االسالمي 

 مها جاسم محمد العلكاوي

اثر استراتيجية المقابلة الثالثية الخطوات في تنمية  400/073
التفكيراالبداعي عند طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة  

 لتاريخا

هيفاء فاضل محمود 
 اشرف 

تاثير اسلوبين ارشاديين التحصين ضد التوتر وايقاف التفكير  404/073
 في الصدمة النفسية لدى طالبات المرحلة االعدادية 

 جنان صالح محمد

اثر البرنامج االرشادي باسلوب اعادة البناء المعرفي في تنمية  405/073
 الدافع المعرفي لدى طالب المرحلة االعدادية 

 عماد خالد مغير فرهود

 محمد لطيف عبد جاسم  العزم الذاتي وعالقته بالصحه النفسية لدى الطلبة االيتام 406/073

 لبنى حسين كاظم التميمي العاطفية عند طلبة الجامعةالتفكير الشمولي وعالقتةبالمرونه  407/073

فاعلية برنامج تدريس مقترح على وفق النظرية البنائية في  408/073
تنمية مهارات التدريس لدى طلبة اقسام اللغة العربية في 

ابتسام جاسم حسين 
 الخزرجي
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 كليات التربية 

في ( العالج بالمعنى و العالج الواقعي)تاثير اسلوبين ارشاديين  409/073
 تنمية التدفق النفسي لدى طالبات الجامعة 

 ميثاق طاهر فليح

اثر المدخل البصري المكاني في تنمية المفاهيم التاريخية عند  443/073
 طالبات الصف االول المتوسط 

 غزوة رشيد عبد الزيدي

الجمالي في تحصيل وتنمية مهارة رسم الخرائط اثر المدخل  441/073
 التاريخية عند طالبات الصف االول المتوسط

 رويدة احمد حميد الكرخي

في التحصيل وتنمية  M.U.R.D.E.Rاثر استراتيجية مبردر 442/073
الدافع المعرفي عند طالبات الصف الخامس االدبي في مادة 

 التاريخ 

 منى احمد جاسم سلمان

فاعلية برنامج تعليمي قائم على توظيف رسائل انماء الثروة  440/073
 اللغوية في االداء التعبيري لدى طالبات الصف االول المتوسط

 انتصار كيطان هزاع

التقويم )و (اعادة البناء المعرفي)اثر اسلوبين ارشاديين  444/073
في تنمية العالقات االعتنائية لدى طالبات اعدادية (الذاتي

 التمريض

اسماء سعد ياس صالح 
 البياتي

اثر برنامج ارشادي باسلوبالنتظيم في تنمية الثقة الجتماعية  445/073
المتبادلة لدى مدرسين المديرية العامة للتربية في محافظة 

 بغداد
 

 محمد ثاير عبادة الزهيري

الذكاء المنظومي وعالقته بالتفكير عالي الرتبة عند طلبة  446/073
 الجامعة

هند نزار مصطفى محمد 
 العزي

اثر برنامج ارشادي باسلوب المفهوم الخاطئ في خفض  447/073
التمركز حول الذات لدى الطالب المتميزين في المرحلة 

 المتوسطة

 جابر موسى عبدهللا

اثر البرنامج االرشادي باسلوب التحدث مع الذات في تنمية  448/073
 الطالب االيتام في المرحلة المتوسطةالتحكم الذاتي لدى 

ماهر سلمان مجيد هفش 
 الشمري

اثر البرنامج االرشادي باسلوب العقالني االنفعالي في تنمية  449/073
 الوعي االخالقي لدى طالب المرحلة المتوسطة

عالء خضير نصيف 
 الصميدعي

 

 


