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 األستاذ الدكتورة :  زهرة موسى جعفر 

عنوان العمل الحالً : تدرٌسٌة فً جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة / لسم العلوم 

 التربوٌة والنفسٌة 

Emil:    dr.zhra@yahoo.com 

                               Emil:    drzahra650@yahoo.com 

 خلف المحافظة –بعموبة  –دٌالى  -:العراق العنوان 

 االختصاص العام : علم النفس التربوي. -

 االختصاص الدلٌك علم نفس النمو . -

 بعموبة   -/ دٌالى9111 -9191 تارٌخ الحصول على  شهادة دبلوم معهد إعداد المعلمات : -

كلٌة  –المستنصرٌة من الجامعة  9111 – 9111تارٌخ الحصول على شهادة البكالورٌوس :  -

 التربٌة / لسم اإلرشاد التربوي .

   9113/  52/95تارٌخ التعٌٌن فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  -

 من جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن رشد  5115تارٌخ الحصول على شهادة الماجستٌر :   -

 مدٌنة بغداد "عنوان رسالة الماجستٌر " تطور مفهومً العمل والدماغ لدى أطفال  -

 من جامعة بغداد / كلٌة التربٌة ابن رشد 5119/ 95/9تارٌخ الحصول على شهادة الدكتوراه :    -

 عنوان أطروحة الدكتوراه " تطور االستدالل التماثلً لدى األطفال " -

 5195/  9/1تارٌخ الحصول على لمب أستاذ مساعد  -

 95/91/5192فً  91111حسب االمر الجامعً تارٌخ الحصول على لمب االستاذ  -

 واللجان الخبرات األكاديمية 

 5115تدرٌسٌة فً لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة / كلٌة التربٌة األصمعً / جامعة دٌالى منذ عام  -

 5191-91-91إلى  5111 -3 -91أمٌن مجلس كلٌة التربٌة األصمعً من تارٌخ  -

 عضوا فً الرابطة الدولٌة للباحث العلمً  -

 عضوا فً الهٌئة الدولٌة للتسامح عبر الثمافات  -

 عضوا فً لجنة االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي فً جامعة دٌالى   -

 عضوا فً الرابطة الدولٌة للباحث العلمً عضوا فً  -

 عضوا فً الهٌئة الدولٌة للتسامح عبر الثمافات  -



 عضوا فً الجمعٌة العربٌة لإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي  -

 عضوا فً لجنة االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي فً جامعة دٌالى  -

 عضوا فً عضوا فً الرابطة الدولٌة للباحث العلمً  -

 عضوا فً الجمعٌة العربٌة لإلرشاد النفسً والتوجٌه التربوي  -

 عضوا فً لجنة االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي فً جامعة دٌالى -

 عضوا فً رابطة الباحثون العرب-

فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة  /  5199- 5112ضوا فً وحدة التعلٌم المستمر  من عام ع-

 جامعة دٌالى.

عضوا فً مجلس ضمان الجودة وتموٌم   األداء الجامعً  فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة /  -

 .5191 -5112جامعة دٌالى من عام

 5191 -5111الى  5112– 5113عضوا فً اللجنة االمتحانٌة  من عام  -

 _5199  -5191عضوا فً اللجنة المركزٌة االمتحانٌة فً الكلٌة للعام الدراسً  -

 5192 ---الى  5195– 5199عضوا فً اللجنة االمتحانٌة  من عام  -

 91/1/5199عضوا فً وحدة اإلرشاد فً كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة من تارٌخ  -

 55/91/5192فً  91125بحسب العدد واالمومة  عضوا استشاري فً مركز ابحاث الطفولة -

بحسً العدد  5199-5192عضوا فً لجنة اختبار صالحٌة التدرٌس من العام الدراسً  -

 -----الى 3/99/5192فً   92121ش/د/

 53/95/5199فً  92212عضوا فً لجنة الترلٌات الفرعٌة  فً الكلٌة بالعدد  -

 51/95/5199فً  92912التربوي بالعدد عضوا فً لجنة االرشاد النفسً والتوجٌه  -

 عضوا فً اللجنة العلمٌة فً المسم  -

عضوا فً لجنة اعداد تمرٌر مفصل عن النشاطات والبرامج الممترحة التً ترغب كلٌتنا بتمدٌمها  -

 5199/ 95/1لً  1519مع الجامعة االردنٌة بالعدد 

مٌن للدراسات العلٌا فً السام الكلٌة عضوا فً لجان المرالبة فً االمتحان التنافسً للطلبة المتمد -

  5199/ 99/3فً  2212بالعدد 5191-5199للعام الدراسً 

 -----5159رئٌس لجنة االرشاد التربوي والتوجٌه النفسً فً جامعة دٌالى لعام  -

 عضو استشاري فً مركز ابحاث الطفولة واالمومة فً جامعة دٌالى  -

 البحوث المنشورة 

 . لٌلى عبد الرزاق نعمان االعظمً . ،  م .د. زهرة موسى جعفر .  بعنوان : بحث مشترن : ا.د -9

تطور فهم األطفال لتغٌر التمثٌالت وعاللته بفهم االعتماد الخاطئ والتمٌٌز بٌن المظهر والحمٌمة ) 

 ( .5111( لعام )91مجلة الفتح( الصادرة عن كلٌة التربٌة األساسٌة ، العدد)

 رة موسى جعفر ،  م.م . بشار خلٌل إسماعٌل       بعنوان :  بحث مشترن :  م .د. زه -5



 ( سنة 55-91( سنة و  )99-92االتجاه المضاد للمجتمع وعاللته بالحكم الخلمً لدى األعمار )

 ( .5111( لعام ) 19) مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة( الصادرة عن كلٌة التربٌة األصمعً ، العدد )

 ن محمود عباس ،  م. د. زهرة موسى جعفر   ،   بعنوان : بحث مشترن : ا.م.د. عدنا -1

االتجاه المضاد للمجتمع وعاللته بمولع السكن لدى طلبة المرحلة المتوسطة  ، مؤتمر كلٌة التربٌة / 

. بتارٌخ 5111( اإلنسانً 1الجامعة المستنصرٌة )مجلة كلٌة التربٌة/ الجامعة المستنصرٌة  العدد )

 اسم المؤتمر: العلوم اإلنسانٌة والصرفة للم ٌنبض لخدمة العراق . ، 5111/   2/  52-59

 بحث منفرد بعنوان )تطور مفهوم األحالم لدى األطفال ( -1

  5191( لعام  11مجلة الفتح  الصادرة عن كلٌة التربٌة األساسٌة العدد ) 

 جمال جاسم                       بحث مشترن م. د. زهرة موسى جعفر ،  م.د. انتصار هاشم مهدي  ، م. د. خالد  -2

 ( سنة "99، 1، 2، 2بعنوان : " لٌاس السلون العدوانً وعاللته بالذكاء لدى األطفال بأعمار )   

 .5191( الصادرة عن كلٌة التربٌة األصمعً لعام 12) مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة ( العدد ) 
 مزهر ٌعموب  م.د.زهرة موسى جعفر  ، م.حٌدر -بحث مشترن : -3

( سنة . منشور فً  مجلة 55-91( و)92-91بعنوان اإلدمان على االنترنت لدى الفئات العمرٌة )

  5191فً  911كلٌة اآلداب جامعة بغداد العدد 

ا.د.عدنان محمود عباس و أ.م.د. زهرة موسى جعفر  بعنوان " التعصب لدى  -بحث مشترن : -2

للعلوم جلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة( الصادرة عن كلٌة التربٌة المراهمٌن دراسة ممارنة" منشور فً ) م

 ( . 5191( لعام )29لعدد ) اإلنسانٌة ا

 أ.م.د. زهرة موسى جعفر ، م.م. أسماء عزٌز عباس  -بحث مشترن : -9

( سنة  منشور فً مجلة الفتح / جامعة 99-2بعنوان : تطور مفهوم المرض لدى األطفال بأعمار )

 5192فً  25دٌالى بالعدد 

أ. م.د.زهرة موسى جعفر  ، بعنوان "تطور مهارة صٌاغة األفكار لدى األطفال بحث منفرد  -1

سنة" ، منشور  فً مجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة /تصدرها جامعة دٌالى كلٌة التربٌة 99-2بأعمار 

 5192فً  32للعلوم االنسانٌة / العدد 

 .د. أنتصار هاشم مهدي بحث مشترن  أ.م.د. زهرة موسى جعفر  ، أ.م -91

( سنة  ، منشور فً مجلة االستاذ /كلٌة التربٌة ابن 95-3بعنوان " تطور الحدٌث الداخلً باألعمار)

  5192فً 595رشد للعلوم االنسانٌة   العدد 



بحث منفرد : المخططات االدراكٌة االجتماعٌة )السلون العدوانً واالنسحابً ( لدى االطفال  -99

( سنة ، منشور فً مجلة الفتح /الصادرة عن جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة 91-3مار  )والمراهمٌن بأع

  5191فً  31االساسٌة العدد 

فً  5193/ 5/5فً  15بحث مشترن زهرة موسى ولطٌفة ماجد ممبول للنشر بالعدد  -95

ا عبر ، اسم المؤتمر  )حضارات الشرق االدنى المدٌم ومؤثراته/ الماهرة المؤتمر العلمً الدولً 

 العصور ( ، عنوان البحث " االسطورة فً حضارة وادي الرافدٌن " 

بحث مشترن  زهرة موسى وطالب  الماجستٌر حسٌن هادي علً التمٌمً منشور فً مجلة   -91

عنوان البحث : " فاعلٌة برنامج تعلٌمً وفك نظرٌة  5192فً  33دٌالى للبحوث االنسانٌة بالعدد 

 فالفل فً تنمٌة مهارات التفكٌر ما وراء المعرفً لدى طالب المرحلة المتوسطة "

سى وطالبة  الماجستٌر رواء رشٌد حمٌد  منشور فً مجلة دٌالى بحث مشترن  زهرة مو  -91

عنوان البحث " السلون االستكشافً وعاللته بالتنظٌم الذاتً  5192فً  32للبحوث االنسانٌة بالعدد 

 ( سنة 93-92( و) 91-95لدى الفئات العمرٌة )

 91115لم بحث مشترن مع طالب الماجستٌر علً صالح ممبول للنشر بحسب الكتاب المر  -92

فً مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان " الذكاء الشخصً عند طلبة الجامعة "  91/1/5199فً 

 91بالعدد 

بجث مشترن ممبول للنشر مع طالبة الدكتوراه كرٌمة احمد حسن ممبول للنشر فً مجلة دٌالى   -93

 ت فً مدٌرٌة تربٌة دٌالىللبحوث االنسانٌة بعنوان " االصغاء بتفهم وتعاطف عند المرشدٌن والمرشدا

بحث مشترن ممبول للنشر مع طالبة الدكتوراه كرٌمة احمد حسن ممبول للنشر فً مجلة دٌالى   -92

 للبحوث االنسانٌة بعنوان " فٌض الخبرة عند المرشدٌن والمرشدات فً مدٌرٌة تربٌة دٌالى.

بحوث بحث مشترن منشور مع طالب الماجستٌر عمر شهاب احمد  فً مجلة دٌالى لل  -99

 االنسانٌة بعنوان  )التفكٌر االستراتٌجً لدى مدراء المدارس("

بحث مشترن مع طالبة الماجستٌر عبٌر عبد علً ممبول للنشر فً مجلة الفتح " االتجاه   -91

  5199فً  21نحو الهجرة عند طلبة الجامعة " بالعدد 

مشترن مع طالبة الماجستٌر عبٌر عبد علً 5/1/5199فً  911بحث ممبول للنشر بالعدد  -51

فً المؤتمر العلمً التخصصً الوطنً االول للعلوم التربوٌة والنفسٌة فً جامعة كربالء / كلٌة 

بعنوان  I0Mبرعاٌة المنظمة الدولٌة للهجرة  5199نٌسان  1التربٌة للعلوم االنسانٌة ٌوم 

 الحٌاة الضاغطة وعاللتها باالتجاه نحو الهجرة عند طلبة الجامعة " "احداث

بحث مشترن مع ا.م.د. سالً طالب علوان منشور فً المؤتمر العالمً الرابع للرٌادة واالبتكار  -59

االمارات العربٌة المتحدة عنوان البحث " التفكٌر  –فً دبً  5199اكتوبر  93-92والتمٌز للفترة من 

 عولاته واستراتٌجٌات تنمٌته عند الطلبة "االبداعً م



بحث مشترن مع طالبة الماجستٌر لبنى حسٌن كاظم  منشور فً مجلة دٌالى للعلوم االنسانٌة  -55

 بعنوان " المرونة العاطفٌة عند طلبة الجامعة "  5199فً  23العدد 

بٌة المتحدة للفترة من االمارات العر –بحث منشور فً المؤتمر الدولً للغة العربٌة فً دبً  -51

 ابرٌل بعنوان " اللغة العربٌة وعاللتها بالعلوم االنسانٌة االخرى "  92-59

بحث فً المؤتمر العلمً الدولً الثامن عشر التً الامته منظمة العرالة للثمافة والتنمٌة  -51

العربٌة  والبورد االمرٌكً للتدرٌب والدراسات ومركز التنمٌة للدراسات والتدرٌب والمؤسسة

. بعنوان " تمدٌر االحتٌاجات  52/95/5192للتنمٌة والتطوٌر فً مصر الذي الٌم فً بغداد ٌوم 

 العاملٌن وأولوٌاتها " لألطفالالمجتمعٌة 

بحث مفبول للنشر فً مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان توسٌع الذات لدى طلبة الجامعة "  -52

  حسٌن مشترن مع طالب الماجستٌر عمار دمحم

بحث مفبول للنشر فً مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان االستمالل الذاتً  لدى طلبة  - -53

 .احمد غائبالجامعة " مشترن مع طالب الماجستٌر 

الشعور بالتماسن النفسً وعاللته بحث مفبول للنشر فً مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان  -52

 بالعدوى االنفعالٌة لدى طلبة الجامعة " مشترن مع طالبة الدكتوراه لمٌاء لٌس 

بول للنشر فً مجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان الشعور بالتماسن النفسً وعاللته مبحث م -51

 مٌاء لٌس بالحدود الشخصٌة  لدى طلبة الجامعة " مشترن مع طالبة الدكتوراه ل

بحث ممبول للنشر  فً المؤتمر الدولً االفتراضً االول لكلٌة التربٌة االساسٌة جامعة دٌالى  -11

بعنوان "لراءة نفسٌة لسلون االحتجاج فً اطار عاللته بمحموق طلبة الجامعة )دراسة تحلٌلٌة (  

 مشترن  مع أ.د. بشرى عناد مبارن "

مشترن مع د. الطفولة واالمومة بعنوان الطالق العاطفً بحث ممبول للنشر فً مؤتمر ابحاث  -11

 بشرى عناد 

الجسور سمة التسامح وعاللتها بحٌوٌة الضمٌر عند طلبة الجامعة بحث ممبول للنشر فً مجلة  -19

 مشترن مع د. سالً طالب علوان  19/95/5159فً  59/99/291بالعدد 

 

 

 األشراف على طلبة الماجستير 

اختصاص علم النفس التربوي  –الماجستٌر نور فاضل محمود مبارن اشراف على طالبة  -9

عنوان الرسالة )العبء المعرفً وعاللته بمدرة الذات على المواجهة لدى طلبة الجامعة (.  –

 .5191 -9- 59فً  911حسب الكتاب اإلداري بالعدد 



اختصاص علم النفس التربوي  –اشراف على طالبة الماجستٌر نور دمحم حسٌن موسى  -5 -1

عنوان الرسالة )فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً تنمٌة االبداع الجاد وفك نظرٌة دٌبونو لدى طالبات  -

 . 5191 -9- 59فً  911المرحلة اإلعدادٌة (. حسب الكتاب اإلداري بالعدد 

 –اختصاص علم النفس التربوي  –الماجستٌر رواء رشٌد حمٌد اشراف على طالبة  -9

عنوان الرسالة )السلون االستكشافً وعاللته بالتنظٌم الذاتً لدى طلبة المرحلة الثانوٌة (.حسب 

 .51/5/5191فً  213الكتاب االداري بالعدد 

 –اختصاص علم النفس التربوي  –أشراف على طالب الماجستٌر حسٌن هادي علً  -5

الرسالة )فاعلٌة برنامج تعلٌمً على وفك نظرٌة فالفل فً تنمٌة مهارات التفكٌر )ما وراء  عنوان

 .51/5/5191فً  213المعرفة ( لدى طلبة المرحلة المتوسطة حسب الكتاب  االداري بالعدد

 –اختصاص علم النفس التربوي  –أشراف على طالب الماجستٌر عمر شهاب احمد  -1

 الستراتٌجً وعاللته بفاعلٌة الذات لدى مدراء المدارس("عنوان الرسالة )التفكٌر ا

 اشراف على طالبة الماجستٌر عبٌر عبد علً اختصاص علم النفس التربوي -1

اشراف على طالبة الماجستٌر لبنى حسٌن كاظم  اختصاص علم النفس التربوي عنوان  -2

 عة "الرسالة " التفكٌر الشمولً وعاللته بالمرونة العاطفٌة عند طلبة الجام

اشراف على طالب الماجستٌر علً لٌث اختصاص علم النفس التربوي عنوان رسالته "  -3

 وعاللته بالتوجه االخاللً عند طلبة الجامعة " فً الوعً المول

اشراف على طالب الماجستٌر عمار  دمحم جسٌن  اختصاص علم النفس التربوي عنوان  -2

 طلبة الجامعة " ٌة لدىبالكفاءة االجتماعرسالته " توسٌع الذات وعاللته 

اشراف على طالب الماجستٌر احمد غائب حسن  اختصاص علم النفس التربوي عنوان  -9

 رسالته " االنهمان االنفعالً المدرن وعاللته باالستمالل الذاتً لدى طلبة الجامعة  "

اختصاص علم النفس التربوي عنوان  حسٌن علًاشراف على طالب الماجستٌر عثمان   -1

 " لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة المواجهة االستبالٌة وعاللتها بالهناء الوظٌفً " رسالته

اختصاص علم النفس التربوي  ادٌب احمداشراف على طالبة الماجستٌر غفران  -91

 بالتوجه نحو المستمٌل  لدى طلبة الجامعة "ا" التفكٌر النفعً  وعاللته  عنوان رسالته

اختصاص علم النفس التربوي عنوان لمتة  اشراف على طالبة الماجستٌر علً جعار  -99

 " الضغوط المهنٌة وعاللتها بفاعلٌة الذات البحثٌة لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة "رسالته

 "اختصاص علم النفس التربوي عنوان رسالتهاشراف على طالب الماجستٌر عمٌل  -95

 لتزام الذاتً لدى طلبة الجامعة "الحٌوٌة االجتماعٌة وعاللتها باال

اختصاص علم النفس التربوي  عبد الكرٌم اشراف على طالبة الماجستٌر نور جلٌل -91

ا بالبصٌرة المعرفٌة لدى مدرسً المرحلة وهم السٌطرة وعاللته "اعنوان رسالته

 لدى طلبة الجامعة االعدادٌة 



  

 االشراف على طلبة الدكتوراه 

اختصاص علم النفس التربوي  –اشراف على طالب الدكتوراه زٌاد عبد الجبار جواد دمحم  -9

عنوان األطروحة )السلون االستكشافً والتسهٌل االجتماعً وعاللتهما باالبداع لدى تالمذة  –

 . 5191 -9- 59فً  911المرحلة االبتدائٌة ( حسب الكتاب اإلداري بالعدد 

 –اختصاص علم النفس التربوي  –اشراف على طالبة الدكتوراه كرٌمة احمد حسن    -5

عنوان األطروحة )االصغاء بتفهم وتعاطف وفٌض الخبرة وعاللتهما بالوجود االفضل عند 

 المرشدٌن والمرشدات فً مدٌرٌة تربٌة دٌالى(

عنوان  –ربوي لٌس سعدون / اختصاص علم النفس التاشراف على طالبة الدكتوراه لمٌاء  -1

األطروحة )الشعور بالتماسن والحدود الشخصٌة وعاللتهما بالعدوى االنفعالٌة لدى طلبة 

 الجامعة (

عنوان  –اشراف على طالبة الدكتوراه افراح خدادوست / اختصاص علم النفس التربوي  -1

 ة (األطروحة )الحاجة الى الحب واالعجاب وعاللتهما بالحصانة النفسٌة  لدى طلبة الجامع

عنوان  –اشراف على طالب الدكتوراه احمد فاضل // اختصاص علم النفس التربوي  -2

ماء االجتماعً لدى طلبة تاألطروحة "المرونة االدراكٌة والتمكٌن الذاتً وعاللتهما باالن

 الجامعة 

اشراف على طالب الدكتوراه احمد خلف عنوان اطروحته الرضا التواصلً وعاللته  -3

 لعواطف المعرفٌة لدى طلبة الجامعة "بالشغف المتناغم وا

اشراف على طالب الدكتوراه احمد فاضل دمحم حسٌن عنوان اطروحته المرونة االدراكٌة  -2

 وتمكٌن الذات وعاللتهما باالنتماء االجتماعً لدى المرشدٌن التربوٌٌن "

 

 االطاريح  والرسائل والبحوث التي تم تقويمها  

للطالبة رباب كامل محمود بعنوان )تطور  2/5/5191فً  911تموٌم رسالة ماجستٌر بالعدد  -9

 سنوات(  . 3-1المهارات االجتماعٌة لدى أطفال مرحلة الرٌاض لألعمار 

)المؤتمر العلمً الرابع لمركز أبحاث الطفولة واألمومة 92/91/5195فً  122تموٌم بحث بالعدد 

تهمٌش والتمكٌن (( عنوان البحث )حك ( والموسوم ب)) حموق األطفال والنساء فً العراق بٌن ال

 الطفل فً رعاٌة نموه اللغوي (

 من جامعة بغداد /كلٌة التربٌة /ابن رشد .59/5/5191فً 12تموٌم بحوث ترلٌة بالعدد  -5

فً 531ط/1911عضوا فً لجنة إلرار عناوٌن بحوث مركز أبحاث الطفولة واألمومة بالعدد  -1

9/1/5191. 



لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "استراتٌجٌات  99/99/5191فً 132تموٌم بحث بالعدد  -1

 االستذكار لدى طلبة الجامعة " .

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "التعلك  91/3/5191س فً  151تموٌم بحث بالعدد  -2

 اآلمن وعاللته بالتفاعل االجتماعً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة "

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "العبء  91/3/5191س فً  191حث بالعدد تموٌم ب -3

المعرفً وعاللته بمهارات اإلدران لدى عٌنة من تالمٌذ الصف السادس االبتدائً من ذوي 

 صعوبات التعلم األكادٌمٌة  "

ة للعلوم من جامعة تكرٌت /كلٌة التربٌ 92/1/5191فً  112تموٌم اطروحة دكتوراه بالعدد  -2

االنسانٌة والموسومة بـ"  التفكٌر المتشعب وعاللته بالتنمٌة البشرٌة والتفاعل االجتماعً لدى طلبة 

 الجامعة " 

من جامعة دٌالى كلٌة التربٌة األساسٌة    5191/ 92/3فً   92تموٌم رسالة ماجستٌر  بالعدد  -9

 لفً لدى طالب المرحلة االعدادٌة " بعنوان " تأثٌر برنامج أرشادي معرفً فً تحسٌن الندم المو

من جامعة دٌالى كلٌة التربٌة األساسٌة    5191/ 9/1فً   59تموٌم رسالة ماجستٌر  بالعدد  -1

 بعنوان " تاثٌر برنامج ارشادي سلوكً معرفً فً تنمٌة التوافك لدى التلمٌذات بطٌئات التعلم " 

" الذكاء لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   53/3/5191س فً  599تموٌم بحث بالعدد  -91

 االجتماعً وعاللته بالتوافك االجتماعً لدى طالبات معاهد اعداد المعلمات "

/ الجامعة المستنصرٌة /كلٌة التربٌة  95/99/5191فً  15تموٌم بحوث ترلٌة علمٌة بالعدد -99

 االساسٌة 

س فً 122بالعدد دكتور خالد جمال حمدي  عضوا فً لجنة استالل االستاذ المساعد ال -95

51/2/5191 

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان " اثر   2/2/5191س فً  129تموٌم بحث بالعدد  -91

 برنامج ارشادي فً خفض االلم االجتماعً لدى طالب المرحلة االعدادٌة "

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان " اثر   93/1/5191س فً  193تموٌم بحث بالعدد  -91

فً تنمٌة المعنى فً الحٌاة لدى الطالب فالدي الوالدٌن فً المرحلة اسلوب العالج الوالعً 

 المتوسطة "

لفراغ ا لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "  55/1/5191س فً  111تموٌم بحث بالعدد  -92

 الوجودي لدى المعلمات االرامل"

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان   1/1/5191س فً  919تموٌم بحث بالعدد  -93

 "المهارات الحٌاتٌة لدى طلبة الجامعة "

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان " اثر   51/2/5191س فً  121تموٌم بحث بالعدد  -92

 الشعور بالٌأس لدى طالب المرحلة االعدادٌة " برنامج ارشادي فً خفض 

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "   99/2/5192س فً  122تموٌم بحث بالعدد  -99

 الخمسة الكبرى للشخصٌة لدى طلبة الجامعة "تنالض ادران الذات وعاللته بالعوامل 



( و)اعادة الصٌاغة ( فً خفض  تمٌٌم االطروحة الموسومة " تأثٌر اسلوبٌن )دحض االفكار -91

فً  91الثمة المفرطة لدى الطالبات المتفولات دراسٌا" /جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة االساسٌة بالعدد 

51/3/5192 

/جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات / الترلٌات  9/3/5192تمٌٌم ابحاث ترلٌة علمٌة  بالعدد  -51

 العلمٌة

جامعة بغداد /كلٌة التربٌة  91/95/5192فً 5119ٌة  بالعدد ت س / تمٌٌم ابحاث ترلٌة علم -59

 .للبنات / الترلٌات العلمٌة

 .92/1/5192فً  11تموٌم بحث لمجلة الفتح /كلٌة التربٌة االساسٌة بالعدد  -55

بعنوان "االلوان المفضلة لدى اطفال الرٌاض تموٌم بحث لمجلة الفتح /كلٌة التربٌة االساسٌة  -51

 .93/95/5192فً  39ل الطابعة " بالعدد من خال

 .51/1/5192فً  51959تموٌم ابحاث ترلٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س / -51

تموٌم بحث لمجلة الفتح /كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان "فً تنمٌة ثمافة الطفل لدى معلمات  - -52

 .92/1/5192فً  11رٌاض االطفال " بالعدد 

والموسومة بـ " اثر اسلوب ارشادي  5192/  9/91فً  92رسالة الماجستٌر بالعدد تموٌم  -53

 )اعادة البنٌة المعرفٌة ( فً تمبل التغٌرات البٌولوجٌة لدى الطالبات فالدات االم "

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان " لٌاس   3/91/5192س فً  339تموٌم بحث بالعدد  -52

 عدم تحمل الغموض لدى طلبة المرحلة االعدادٌة " –مل االسلوب المعرفً تح

 9/3/5192فً  5931تموٌم ابحاث ترلٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س /  -59

والموسومة بـ ) تأثٌر اسلوبٌن ارشادٌٌن  51/3/5192فً  91تموٌم اطروحة دكتوراه بالعدد  -51

 المفرطة لدى الطالبات المتفولات دراسٌا ()دحض االفكار ( و) اعادة الصٌاغة ( فً خفض الثمة 

لمجلة دٌالى للبحوث اإلنسانٌة  بعنوان "   9/5/5193س فً  112تموٌم بحث بالعدد  -11

المشكالت التدرٌسٌة التً تواجه طلبة لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة 

 /جامعة دٌالى اثناء مدة التطبٌك.

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " اثر  2/1/5193فً  91تموٌم بحث بالعدد  -11

استخدام المصة باستخدام الصور على تذكر المفاهٌم الموجودة فً المصص لدى اطفال الروضة فً 

 مدٌنة كوبة 

 59/1/5193فً 5193تموٌم ابحاث ترلٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س /  -19

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان" النضج  2/3/5193فً  11موٌم بحث بالعدد ت -15

 االنفعالً لدى طالب المرحلة االعدادٌة "

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان" االنهان  1/2/5193فً  91تموٌم بحث بالعدد  -11

 علمات رٌاض االطفال"النفسً وعاللته بااللتزام التنظٌمً والحوافز لدى م

 59/1/5193فً  5111تموٌم ابحاث ترلٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س / -11



لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان" الذكاء  99/2/5193فً  55تموٌم بحث بالعدد  -12

 االجتماعً لدى اطفال الرٌاض وعاللته ببعض المتغٌرات " 

 5193/ 3/3فً  9333لكلٌة التربٌة / الجامعة المستنصرٌة فً العدد تموٌم ابحاث ترلٌة  -13

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " اثر  53/2/5193س فً 151تموٌم بحث بالعدد  -12

 برنامج تدرٌبً فً تنمٌة بعض مهارات الذكاء االجتماعً لدى طالبات المرحلة االعدادٌة "

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " الذكاء  1/2/5193فً  99تموٌم بحث بالعدد  -19

شكل هوٌة االنا لدى الطالب المكفوفٌن بجامعة الكوٌت والهٌئة العامة للتعلٌم تاالخاللً وعاللته ب

 التطبٌمً والتدرٌبً "

 .1/9/5193فً  931تموٌم ابحاث ترلٌة لكلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة بالعدد  -11

 59/1/5193فً  5193تموٌم ابحاث ترلٌة لكلٌة التربٌة للبنات بالعدد ت س / - -11

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " فاعلٌة  92/2/5193فً  15تموٌم بحث بالعدد  -19

 " التعلٌم التكاملً فً المرحلة االبتدائٌة من وجهة نظر المعلمات فً مدارس مدٌنة مكة المكرمة

كفاٌات  لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " 59/3/5193فً  11تموٌم بحث بالعدد  -15

 والعاملٌن واحتٌاجاتهم فً برامج التدخل المبكر لذوي االحتٌاجات الخاصة " المعلمٌن 

لمجلة الفتح / كلٌة التربٌة االساسٌة بعنوان " فاعلٌة  59/3/5193فً  19تموٌم بحث بالعدد  -11

 "لألطفال ذوي متالزمة داون فً االردن الخدمات المساندة الممدمة 

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان " الرضا  53/3/5193س فً 192تموٌم بحث بالعدد  -11

 س نحو تموٌم الطلبة لهم والعوامل المؤثرة فً عملٌة التموٌم " الوظٌفً ألعضاء هٌئة التدرٌ

 92تموٌم ابحاث ترلٌة  لجامعة دٌالى / لجنة الترلٌات العلمٌة / كلٌة التربٌة االساسٌة بالعدد  -12

 1/3/5193فً 

والموسومة " اثر اسلوب توكٌد الذات فً  19/2/5193فً  95رسالة ماجستٌر بالعدد تموٌم  -13

 خفض االذعان لدى طالب المرحلة المتوسطة " 

/ جامعة بغداد /كلٌة التربٌة للبنات  91/1/5192فً 929/بالعدد ت س  ابحاث ترلٌة تمٌٌم  -12

 /الترلٌات العلمٌة .

/ مجلة اشنونا للدراسات االنسانٌة الموسوم بـ "  99/1/5192فً  195تموٌم بحث بالعدد  -19

 لدى طلبة الجامعة .فاعلٌة الذات االنفعالٌة وعاللتها ببعض المتغٌرات 

فاعلٌة لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان"  1/91/5192س فً 399تموٌم بحث بالعدد   -11

االطفال ذوي االعالة العملٌة البسٌطة استخدام خرائط المفاهٌم فً تحسٌن الفهم المرائً لدى 

 بمدارس نعلم مكة المكرمة "

لمجلة الفتح /جامعة دٌالى بعنوان " الضمٌر  99/1/5192فً  35تموٌم بحث بالعدد  – 21

 الجمعً لدى معلمات الرٌاض وعاللته ببعض المتغٌرات "

عنوان " الكشف عن لمجلة الفتح /جامعة دٌالى ب 51/99/5192فً  22تموٌم بحث بالعدد  -29 

 اضطرابات التأتأة عند المراءة لدى اطفال الروضة  "



لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" الذكاء  91/99/5192س فً 215تموٌم بحث بالعدد  -25

 المنظومً عند طلبة الجامعة "

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان"  5192/ 52/1س فً 215تموٌم بحث بالعدد  -21

 لحاجة الى المعرفة وعاللتها بملك المستمبل لدى طلبة الجامعة "ا

/ جامعة بغداد /كلٌة التربٌة ابن رشد 51/5/5199فً  931تموٌم رسالة ماجستٌر بالعدد  -21

 للعلوم االنسانٌة  والموسومة " تطور فهم االطفال لعدم االتساق المنطمً " 

 الفتح /جامعة دٌالى . لمجلة 53/1/5199فً  53تموٌم بحث بالعدد  -21

لمجلة دٌالى للبحوث االنسانٌة بعنوان" التمكٌر  99/1/5199س فً 151تموٌم بحث بالعدد  - 22

 التوفٌمً وعاللته بالشخصٌة المؤثرة  عند طلبة الجامعة "
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 التعمل لدى طلبة الجامعة .
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فً عن رسالتها الموسومة "اإلخفاق المعر 93/1/5195فً  9311التربٌة للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 وعاللته بعوامل الشخصٌة الخمس لدى طلبة الجامعة "

عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )شروق ثاٌر رجب ( فً جامعة دٌالى/كلٌة  -2

عن رسالتها الموسومة "احترام الولت  5195/ 91/ 99فً  5129التربٌة للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 ."لدى تدرٌسً الجامعة  A-Bوعاللته بنمطً الشخصٌة 



عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )كرٌمة احمد حسن حمٌدي ( فً جامعة  -3

عن رسالتها الموسومة" المٌم  5191/ 1/ 51فً  5153دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 الشخصٌة وعاللتها باتخاذ المرار لدى مدٌري المدارس الثانوٌة "

الماجستٌر )عبٌر لاسم خلف ( فً جامعة  دٌالى/كلٌة عضوا فً لجنة منالشة طالبة  -2

عن رسالتها الموسومة "فاعلٌة برنامج اثرائً  5191/ 2/ 92فً  5111التربٌة األساسٌة بالعدد 

 فً مادة أسس التصمٌم لتنمٌة التفكٌر االبتكاري لدى طلبة لسم التربٌة الفنٌة "

علً( فً جامعة  دٌالى/كلٌة التربٌة عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )زٌنة شهٌد  -9

المناخ التنظٌمً المدرسً  عن رسالتها الموسومة "  5191/ 9/ 92فً  9211األساسٌة بالعدد 

 وعاللته بدافع االنجاز لدى مدرسً المرحلة الثانوٌة "

عضوا فً لجنة منالشة طالب الماجستٌر )باسم دمحم علً ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة  -1

عن رسالتها الموسومة "اثر برنامج إرشادي  5191/ 95/ 95فً  5225إلنسانٌة بالعدد للعلوم ا

 معرفً فً تنمٌة اإلرادة لدى الطالب فالدي الوالدٌن فً المرحلة المتوسطة"

فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )نور دمحم حسٌن موسى( فً جامعة ومشرفا عضوا  -91

عن رسالتها الموسومة  5191/ 51/1فً  5913العدد دٌالى/كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة ب

"فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً تنمٌة االبداع الجاد وفك نظرٌة دٌونو لدى طالبات المرحلة االعدادٌة 

" 

عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )حوراء سلمان جاسم( فً جامعة كربالء/كلٌة التربٌة  -99

"كفاءة التمثٌل  عن رسالتها الموسومة 5191/ 51/1 فً 3/5122ع/للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 المعرفً للمعلومات وعاللتها بتولٌد الحلول لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة"

عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )لبٌلة إبراهٌم حسن غائب( فً جامعة دٌالى/كلٌة  -95

سالتها الموسومة" االتجاهات عن ر 5191/ 51/91فً  5121ع/التربٌة للعلوم اإلنسانٌة بالعدد د

 نحو الحداثة وعاللتها بالتأللم لدى طلبة الجامعة "

عضوا فً لجنة منالشة طالب الماجستٌر )بٌشره و خلف سعٌد ( فً جامعة بغداد /كلٌة التربٌة  -91

عن رسالتها الموسومة" المعتمدات المعرفٌة 95/2/5191فً  199د ع / ابن الهٌثم بالعدد

 ضبط لدى طلبة الجامعة ".وعاللتها بمولع ال

عضوا فً لجنة منالشة طالب الماجستٌر )سعد لاسم عباس ( فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة  -91

عن رسالته الموسومة" تأثٌر برنامج ارشادي 1/9/5191فً  5939للعلوم االنسانٌة بالعدد 

ة فً محافظة سلوكً معرفً لتنمٌة الهوٌة االجتماعٌة االٌجابٌة لدى طالب المرحلة المتوسط

 دٌالى "

عضوا ومشرفا فً لجنة منالشة طالب الماجستٌر )نور فاضل محمود ( فً جامعة دٌالى /كلٌة  -92

عن رسالتها الموسومة" )العبء المعرفً 9/1/5191فً  9111التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 وعاللته بمدرة الذات على المواجهة لدى طلبة الجامعة (.



عضوا ومشرفا فً لجنة منالشة طالب الماجستٌر )حسٌن هادي علً ( فً جامعة دٌالى /كلٌة  -93

عن رسالته الموسومة" فاعلٌة برنامج 91/95/5191فً  1199التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد 

تعلٌمً على وفك نظرٌة فالفل فً تنمٌة مهارات التفكٌر ما وراء المعرفة لدى طالب المرحلة 

 " المتوسطة

عضوا ومشرفا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )رواء رشٌد حمٌد  ( فً جامعة دٌالى /كلٌة  -92

عن رسالتها الموسومة" السلون االستكشافً 9/5/5192فً  1199 التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد

 وعاللته بالتنظٌم الذاتً لدى طلبة المرحلة المتوسطة "

ستٌر )زهراء عامر عبد زٌد  ( فً جامعة كربالء/كلٌة عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماج -99

عن رسالتها الموسومة" االسلوب 1/1/5192فً  3/993ع/ التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد

 السمعٌة لدى طلبة الجامعة " –التدلٌك ( وعاللته بالذاكرة العاملة البصرٌة  -المعرفً )الفحص

ٌا رزولً نجم  ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )دن -91

عن رسالتها الموسومة" فاعلٌة برنامج 99/5/5192فً  1121دع / للعلوم االنسانٌة بالعدد

 سكامبر التعلٌمً فً تنمٌة المدرات االبداعٌة لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة "

جامعة بغداد /كلٌة عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر ) صبا درٌد فائك ( فً  -02

عن رسالتها الموسومة" 51/95/5192فً 1591دع / التربٌة للعلوم الصرفة/ابن الهٌثم بالعدد

 التنظٌم االنفعالً وعاللته بالتفكٌر السلبً واالٌجابً لدى طلبة الجامعة " 

عضوا ومشرفا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر " لبنى حسٌن كاظم فً جامعة دٌالى  -59

عن رسالته الموسومة  99/95/5192فً  93121ربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد /كلٌة الت

 "التفكٌر الشمولً وعاللته بالمرونة العاطفٌة عند طلبة الجامعة " 

فً جامعة دٌالى /كلٌة عزٌز دمحم لجنة منالشة طالب الماجستٌر " اسحاق فٌصل  رئٌس -55

السعادة عن رسالته الموسومة " 93/91/5192فً  91312التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 " النفسٌة وعاللتها بالتفاعل االجتماعً

عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )مروة صالح علوان كاظم  ( فً جامعة بغداد  -51

عن رسالتها الموسومة " مهارة  55/99/5192فً  9199/كلٌة التربٌة للبنات بالعدد 

 الثمافٌة لدى اطفال  الرٌاض " التحدث وعاللتها بمحددات تشكٌل الهوٌة

رئٌس لجنة منالشة طالب الماجستٌر )عبد االمٌر ٌوسف خلف ( فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة  -51

عن رسالته الموسومة " المرونة الفكرٌة  1/95/5199فً  91139للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 وعاللتها بتحمٌك االهداف لدى موظفً وزارة التربٌة "

منالشة طالب الماجستٌر " احمد فاضل دمحم فً جامعة دٌالى /كلٌة التربٌة  عضوا فً لجنة -52

عن رسالته الموسومة " الخٌانة  52/1/5199فً  91319للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 االلكترونٌة وعاللتها بالتوافك الزواجً عند تدرٌسً المدارس الثانوٌة "



صالح حسن فً جامعة دٌالى  عضوا ومشرفا فً لجنة منالشة طالب الماجستٌر " علً -53

عن رسالته الموسومة "  19/91/5199فً  95511/كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 الخٌانة االلكترونٌة وعاللتها بالتوافك الزواجً عند تدرٌسً المدارس الثانوٌة "

عضوا فً لجنة منالشة طالبة الماجستٌر )االء حسٌن شكر   ( فً جامعة دٌالى /كلٌة  -52

عن رسالتها الموسومة " اثر  51/95/5199فً  92513التربٌة للعلوم االنسانٌة  بالعدد 

 البرنامج االرشادي بأسلوب النمذجة فً تنمٌة المبادأة   الثمافٌة لدى اطفال  الرٌاض "

( فً جامعة دٌالى /كلٌة    عباس هاشم دمحمطالبة الماجستٌر ) عضوا فً لجنة منالشة -59

اسلوب عن رسالتها الموسومة "  9/1/5199فً  3912التربٌة للعلوم االنسانٌة  بالعدد 

 " التفكٌر التحرري وعاللته بالحوار الفعال عند طلبة الجامعة

 

 

 االطاريح التي تم مناقشتها 

الدكتوراه )نسرٌن جبار سلمان (فً جامعة دٌالى/كلٌة عضوا فً لجنة منالشة طالبة  -9

حموق الطفل فً  " ب عن أطروحتها الموسومة 93/1/5195فً  5929التربٌة األساسٌة بالعدد 

 الفكر التربوي اإلسالمً ومدى رعاٌتها فً المرحلة االبتدائٌة من وجهة نظر األطفال ".

فرحان عوض (فً جامعة بغداد/كلٌة عضوا فً لجنة منالشة طالب الدكتوراه )فؤاد علً  -5

بـ " عن أطروحتها الموسومة  1/1/5191فً  5121التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 عادات العمل وعاللتها بالذكاء المتعدد لدى المراهمٌن ".

عضوا فً لجنة منالشة طالبة الدكتوراه )بلسم عواد عسل (فً جامعة بغداد/كلٌة التربٌة  -1

عن أطروحتها الموسومة" الدافعٌة العملٌة  59/91/5191فً  9129ثم بالعدد ش.ع. ابن الهٌ

 والتذوق الفنً وعاللتهما باإلبداع الجاد لدى طلبة معاهد الفنون الجمٌلة ".

الدكتوراه )نوال مهدي محمود  (فً جامعة بغداد/كلٌة  ةعضوا فً لجنة منالشة طالب -1

بـ " عن أطروحتها الموسومة  59/9/5191فً  991التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 النمو ما بعد الصدمة لدى المراهمٌن والراشدٌن ".

لٌة الدكتوراه )بان عدنان عبد الرحمن ( فً جامعة بغداد/ك ةعضوا فً لجنة منالشة طالب -2

بـ " عن أطروحتها الموسومة  1/5/5191فً  159التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 تطور المابلٌة لالستهواء وعاللتها بأزمة الهوٌة لدى المراهمٌن ".

الدكتوراه )نور جبار علً  ( فً جامعة دٌالى/كلٌة التربٌة  ةعضوا فً لجنة منالشة طالب -3

بـ " الفراغ الوجودي عن أطروحتها الموسومة  3/2/5191فً  9295للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 وتجاوز الذات وعاللتهما بالتصورات المستمبلٌة لدى االرامل ".



بغداد/كلٌة التربٌة عضوا فً لجنة منالشة طالبة الدكتوراه )زكٌة حمٌد منخً ( فً جامعة  -2

بـ " تطور ا الموسومة عن أطروحته 1/3/5191فً  9951ابن رشد للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 أسالٌب التفكٌر لدى المراهمٌن والراشدٌن ".

دٌالى/ كلٌة عضوا فً لجنة منالشة طالبة الدكتوراه )نظٌرة إبراهٌم حسن ( فً جامعة  -9

بـ " عن أطروحتها الموسومة  51/1/5191فً  1153التربٌة للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

  ل الذات ومهارة التعاٌش لدى الطلبة المتمٌزٌن(المخططات اإلدراكٌة وعاللتها بالتمركز حو

عضوا فً لجنة منالشة طالب الدكتوراه )اسماء عبد الجبار سلمان كشكول  ( فً جامعة  -1

 بـ "عن أطروحته الموسومة  51/99/5191فً ش ص  9329بالعدد  للبناتبغداد/ كلٌة التربٌة 

بالبٌئة والتعامل مع المشاعر لدى اطفال ممترح لتنمٌة المهارات الحٌاتٌة الخاصة تأثٌر برنامج 

 الرٌاض "

بغداد/ كلٌة التربٌة عضوا فً لجنة منالشة طالب الدكتوراه )دمحم حسن جابر  ( فً جامعة  -91

المكونات بـ " عن أطروحته الموسومة  9/5/5192فً  115ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 االساسٌة ألسالٌب التعلم لدى طلبة الجامعة "

بغداد/ كلٌة التربٌة عضوا فً لجنة منالشة طالب الدكتوراه )علً عٌسى ادهم ( فً جامعة   -99

تطور بـ " عن أطروحته الموسومة  51/1/5192فً  991ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 الهوٌة االجتماعٌة وعاللته بالتعصب لدى المراهمٌن والراشدٌن "

بغداد/ كلٌة )مرٌم هاشم حمد هاشم  ( فً جامعة عضوا فً لجنة منالشة طالبة الدكتوراه  -95

بـ " عن أطروحته الموسومة  92/2/5192فً  9111التربٌة ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 تطور حب االستطالع وعاللته بأسالٌب التنشئة االجتماعٌة لدى االطفال  "

بغداد/ كلٌة التربٌة ة عضوا فً لجنة منالشة طالبة الدكتوراه )لاسم دمحم نده  ( فً جامع -91

بـ " االحكام عن أطروحته الموسومة  95/91/5192فً  5929ابن رشد للعلوم اإلنسانٌة بالعدد 

 "الخلمٌة والدٌنٌة عند االطفال والمراهمٌن العرالٌٌن وعاللته بالذكاء االجتماعً 

معة عضوا ومشرفا فً لجنة منالشة طالب الدكتوراه ) زٌاد عبد الجبار جواد ( فً جا -91

عن اْطروحته  5192/ 3/9فً 99111دٌالى / كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد دع / 

الموسومة بـ " السلون االستكشافً والتسهٌل االجتماعً وعاللتهما بااْلبداع لدى تالمذة المرحلة 

 االبتدائٌة " 

/ كلٌة عضوا فً لجنة منالشة طالب الدكتوراه ) نزار علً خضٌر ( فً جامعة دٌالى  -92

عن اْطروحته الموسومة بـ "  5192/ 91/1فً  2112التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد دع / 

 التفكٌر االحصائً وعاللته بتحمل الغموض والسعة العملٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة "

 عضوا فً لجنة منالشة طالب الدكتوراه ) نهلة علً التمٌمً ( فً جامعة دٌالى / كلٌة التربٌة -93

عن اْطروحته الموسومة بـ " تطور الغٌرٌة  5193/ 53/1فً  111للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 وعاللته بتمرٌر المصٌر الذاتً لدى االطفال والمراهمٌن "



الدكتوراه ) تموى دمحم خضٌر عاٌد ( فً جامعة بغداد /  ةعضوا فً لجنة منالشة طالب -92

" الوعً الذاتً  عن اْطروحته الموسومة بـ 5192/ 51/1فً  9133كلٌة التربٌة للبنات بالعدد 

 بالعواطف واالندماج مع االخرٌن وعاللتهما بأسلوب المساعدة لدى اطفال الرٌاض "

الدكتوراه ) هدٌل خالد محمود( فً جامعة بغداد / كلٌة  ةعضوا فً لجنة منالشة طالب -99

بـ " تطور مهارات  عن اْطروحته الموسومة 5192/ 99/91فً  5239التربٌة للبنات بالعدد 

 ما وراء الذاكرة وعاللته باالتزان االنفعالً والدافع المعرفً "

عضوا ومشرفا فً لجنة منالشة طالبة الدكتوراه ) كرٌمة أحمد حسن ( فً جامعة دٌالى /  -91

عن اْطروحتها الموسومة بـ "  5199/ 91/95فً  92959كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد 

وتعاطف وفٌض الخبرة وعاللتهما  بالوجود االفضل عند المرشدٌن والمرشدات  االصغاء بتفهم

 التربوٌٌن  "

عضوا فً لجنة منالشة طالبة الدكتوراه ) فاتن سبع خماس ( فً جامعة بغداد / كلٌة  -51

عن اْطروحتها الموسومة بـ " عادات النوم  5199/ 91/91/د.ع فً 9919التربٌة للبنات بالعدد 

 برة المعرفٌة والتفكٌر التماربً لدى اطفال الرٌاض " وعاللتها بالخ

رئٌس لجنة  منالشة طالبة الدكتوراه ) رواء رشٌد حمٌد ( فً جامعة دٌالى / كلٌة  -59

عن اْطروحتها الموسومة بـ "  5151/ 51/9فً  2322التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد 

 االمل لدى طلبة الجامعة "بسمة االوهام االٌجابٌة والتمثل العاطفً وعاللتهما 

لجنة فً منالشة طالب الدكتوراه ) علً عناد زامل  ( فً جامعة بابل / عضوا  -55

عن اْطروحته الموسومة بـ "  5151/ 51/9فً 922كلٌة التربٌة للعلوم االنسانٌة بالعدد 

الشجاعة الفكرٌة والعاطفة االٌجابٌة وعاللتهما باالستمتاع االكادٌمً لدى تدرٌسً 
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 تب الشكر والتقدير الحاصلة عليها.ك
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كتاب شكر وتمدٌر من السٌد عمٌد كلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة/ جامعة كربالء العدد  -19

 .91/1/5192فً  3/5529ع/
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