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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 
 

رب العملمين والص   والس م عل  سيل المرسلين محمل  الحمله     
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اضهر التوسع في اللراسم  العليم في جممعم  العراق المختلفة  الحمجة 
ال  وضع للي  في ك  جممعة او كلية لرسم   الممجستير واطمريح 
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فاعلية االشراؼ التربوم في تحسين اداء  1
معلمي المواد العلمية في المرحلة االبتدائية 

 من كجهة نظر الهيئة التعليمية

نجاة حمدم 
 عبد اهلل حمد

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2012
ستير

ماج
 

الفكر التربوم االسالمي تعليم المرأة في  2
كتطبيقاتو التربوية على كفق التحديات 

 المعاصرة

إسراء عاكف 
 علي العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2012

ستير
ماج

 

أثر البرنامج االرشادم بإسلوب النمذجة  3
لتنمية األقناع االجتماعي لدل طالبات 

 المرحلة االعدادية

زينة عامر 
حميد حسين 

 العكيلي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج

 

العنف االسرم كعالقتو بطلب المساعدة  4
 االرشادية لدل طلبة المرحلة المتوسطة

بيداء مجيد 
محمود عبد 
 اهلل التميمي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

المما رسات التربويو المطلوب اتباعها من  5
في المدارس االبتدائيو لدعم  الهيئو التعليميو

 الصحو النفسيو

احمد حميد 
 خلف الحربي

كلية التربيو 
 االساسيو

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

التداخل االرشادم بأسلوبي تغيير القواعد  6
كالتحصين التدريجي في تنمية االنفتاح على 

 الخبرة لدل طلبة الجامعة

احمد حميد 
 خلف الحربي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

وراه
دكت

 

أثر البرنامج االرشادم بأسلوب تقليل  7
الحساسية التدريجي لخفض قلق التفاكض 

 لدل طالب جامعة ديالى

احمد سعد 
عباس 

 الحمداني

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج

 

االغتراب كعالقتو بالرضا الوظيفي لدل  8
 الثانويةالمرشدين التربويين في المرحلة 

احمد يحى 
 رشيد

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج
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تأثير برنامج ارشادم سلوكي معرفي في تنمية  9
الضبط الذاتي لدل طالبات المرحلة 

 المتوسطة

افتخار مزىر 
 علي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 
عالقة القدرة العقلية كسمات الشخصية  10

 الدراسات العليا بتحصيل طلبة
اقباؿ محمد 
 صيواف الطائي

 ارشاد 2007 كلية التربية
ستير

ماج
 

أثر برنامج ارشادم في تنمية الذكاء  11
 الوجداني لدل االطفاؿ

االء نورم 
 ضايع الكبيسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2015

ستير
ماج

 

فاعلية برنامج ارشادم باستخداـ أسلوب  12
األجتماعية في  تنمية السلوؾ المهارات 

القيادم لدل  طالبات معهد أعداد 
 المعلمات .

اميرة مزىر 
 حميد

كلية التربية 
 االصمعي

 ارشاد 2008

ستير
ماج

 

اثر برنامج ارشادم في تعديل السلوؾ  13
 االتكالي لدل تلميذات المرحلة االبتدائية

انتصار جاسم 
 حمود

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

تأثير االرشاد باالستبصار في تنمية الحاجة  14
 الى المعرفة لدل طالب المرحلة المتوسطة

اياد طالب  
 محمود

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

تأثير االرشاد السلوكي المعرفي في تنمية  15
 مركنة االنا لدل طالبات المرحلة المتوسطة

ايماف محمد 
 فاضل

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

أثر اسلوب توكيد الذات في خفض االدغاف  16
 لدل طالب المرحلو المتوسطو

أثير عماد داكد 
سلماف 
 الخزرجي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2016

ستير
ماج

 

اثر اسلوب دحض االفكار في تنمية االتجاه  17
 نحو الزكاج لدل طالب الجامعو

طالب أحمد 
 محمد الغالبي

كلية التربيو 
 االساسيو

 ارشاد 2016

ستير
ماج
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أثر األسلوب العقالني العاطفي في تنمية  18
 التفاؤؿ لدل طالبات المرحلة األعدادية

أسماء سعد 
ياس صالح 

 البياتي

كلية التربية 
 االصمعي

 ارشاد 2008

ستير
ماج

 
اثر أسلوبين ارشاديين )إعادة البناء المعرفي  19

ك)التقويم الذاتي( في تنمية العالقات ( 
 األعتنائية لدل طالبات اعدادية التمريض

أسماء سعد 
ياس صالح 

 البياتي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2018
وراه

دكت
 

تطور الذكاء األخالقي كعالقتو بموقع الضبط  20
 لدل طلبة المرحلة الثانويو

أنهار خليفة 
 أحمد األكسي

كلية التربية 
 األصمعي

 ارشاد 2010

ستير
ماج

 

أثر برنامج ارشادم معرفي في تنمية االرادة  21
لدل الطالب فاقدم الوالدين في المرحلة 

 المتوسطة

باسم محمد 
 علي محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

أثر أسلوب أعادة الصياغة في خفض التوجو  22
الطالبات نحو الهيمنة االجتماعية لدل 

 المتميزات

بسمة محمد 
 عباس علي

كلية التربيو 
 االساسية

 ارشاد 2016

ستير
ماج

 

اثر برنامج ارشادم في تنمية االىتماـ  23
 االجتماعي لدل التالميذ المتأخريين دراسيان 

تاضية عبد 
 الرزاؽ جاسم

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2010

ستير
ماج

 

في خفض  تأثير االرشاد بايقاؼ التفكير 24
 العدائية لدل طالبات المرحلة االعدادية

تماضر كاظم 
 صبيح

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

التفاعل االجتماعى كعالقتو بموقع الضبط  25
 لدل طلبة الجامعة

تميم حسين 
 عباس التميمي

 ارشاد 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر برنامج ارشادم بأسلوب المفهـو  26
الخاطيء في خفض التمركز حوؿ الذات 

لدل الطالب المتميزين في المرحلة 
 المتوسطة

جابر موسى 
 عبد اهلل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج
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تأثير أسلوبين ارشاديين التحصين ضد التوتر  27
كإيقاؼ التفكير في الصدمة النفسية لدل 

 طالبات المرحل االعدادية

صالح جناف 
 محمد

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2018

وراه
دكت

 
اثر برنامج ارشادم في تنمية االستقرار  28

النفسي لدل الطالبات فاقدات الوالدين في 
 المرحلة االعدادية

جناف صالح 
 محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2013
ستير

ماج
 

المعنى أثر اسلوب العالج الواقعي في تنمية  29
في الحياة لدل الطالب فاقدم الوالدين في 

 المرحلة المتوسطة

حاـز ابراىيم 
صالح زكين 

 العزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

آثر برنامج ارشادم في تنمية السلوؾ  30
 التواصلي لدل طالب المرحلة المتوسطة

حسين حسين 
 زيداف

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

تأثير اسلوبين من االرشاد المعرفي في تنمية  31
الشخصية الناضجة لدل طالب المرحلة 

 المتوسطة

حسين حسين 
 زيداف

كلية الربية 
 االساسية

 ارشاد 2015

وراه
دكت

 

أثر برنامج ارشادم باسلوب النمذجة في  32
 تنمية التأقلم لدل طالب االكؿ المتوسط

حسين صالح 
 يوسف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج

 

تأثير برنامج إرشادم معرفي في تحسين  33
الندـ الموقفي لدل طالب المرحلة 

 االعدادية

حسين علي 
 حسين راشد

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

فاعلية برنامج ارشادم في تنمية التسامح  34
 المرحلة األعداديةاألجتماعي لدل طالبات 

خنساء  عبد 
الرزاؽ عبد 

 سهيل العبيدم

 ارشاد 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

جودة الحياة لدل المرشدين التربويين  35
 كعالقتها بالذكاء االنفعالي

خنساء خلف 
نورم رحيم 

 الكرخي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2011

ستير
ماج
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(ك)الحديث تأثير اسلوبي )العالج بالواقع  36
الذاتي( االرشاديين المعرفيين في تنمية 

 الشعور الوجداني

خنساء خلف 
نورم رحيم 

 الكرخي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2015

وراه
دكت

 
اثر برنامج ارشادم في خفض الشك لدل  37

 طالبات المرحلة االعدادية
دعاء عبد 

الجبار فيصل 
 مصطاؼ

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2014
ستير

ماج
 

االتجاه نحو الشائعة كعالقتو بالعدكل  38
االنفعالية كالعوامل الخمسة الكبرل 
 للشخصية لدل المرشدين التربويين

دعاء معن عبد 
 الهادم الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2017

ستير
ماج

 

تأثير التحصين ضد الضغوط في تنمية قدرة  39
طالبات المرحلة الذات على المواجهة لدل 
 االعدادية

دعاء معن عبد 
 الهادم الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

وراه
دكت

 

تأثير برنامج ارشادم سلوكي معرفي في تنمية  40
التفكير االستداللي لدل الطالبات 

 المتفوقات

دنيا عباس 
 جميل

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

المهارات االجتماعية لدل أطفاؿ تطور بعض  41
 ( سنوات6ػ4مرحلة الرياض لؤلعمار )

رباب كامل 
محمود 
 الشمرم

كلية التربية 
 األصمعي

 ارشاد 2010

ستير
ماج

 

أثر برنامج إرشادم في تنمية االستقالؿ  42
الوظيفي لدل الطالبات المتأخرات دراسيان 

 في المرحلة المتوسطة

رشا عزيز 
 محمد

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

التماسك االسرل كعالقتو بالسلوؾ المضاد  43
 للمجتمع لدل طلبة المرحلة االعدادية

رضاب منصور 
 حسين

 ارشاد 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر البرنامج االرشادم باألسلوب العقالني  44
االنفعالي في تنمية األمن العاطفي لدل 

 المرحلة المتوسطةطالبات اليتامى في 

رندة ماجد 
 رحماف الجورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج
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أثر برنامج ارشادم في تنمية الحاجة للحب  45
لدل فاقدم األب من طالب المرحلة 

 المتوسطة

ركاد عدناف 
 محي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2015

ستير
ماج

 
االرشادم بأسلوب دحض أثر البرنامج  56

األفكار في خفض التفكير المنعزؿ لدل 
 المسنين في دكر الدكلة

 

مرتضى عبد 
الكريم حميد 

 الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018
ستير

ماج
 

تأثير التحدث مع الذات في خفض االفكار  47
 االستحواذية لدل طالبات المرحلة االعدادية

 

زينب مجيد 
 حميد

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

تأثير برنامج إرشادم سلوكي معرفي لتنمية  48
الهوية االجتماعية االيجابية لدل طالب 

 المرحلة المتوسطة في محافظة ديالى

سعد قاسم 
 عباس

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

تأثير اسلوبين من االرشاد المعرفي في  49
ادارة الغضب لدل طالب المرحلة تحسين 

 المتوسطة

سلمى حسين 
 كامل محمد

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2015

وراه
دكت

 

اثر االرشاد باللعب في خفض الحرماف  50
 العاطفي لدل طالبات المرحلة الثانوية

 

سلمى حسين 
 كامل محمد

كلية التربية 
 االصمعي

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

المهنية كأساليب تطبيقية  منهج مقترح للتربية 51
 في التعليم االبتدائي

 

سناء حسين 
 خلف الزركوش

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2012

ستير
ماج

 

الكفاية المهنية لدل المرشدين التربويين  52
 كعالقتهابالمكانو االجتماعيو

  

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2010

ستير
ماج
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أثر اسلوبين ارشاديين      ) العقالني  53
االنفعالي العاطفي كالعالج الواقعي  السلوكي

( في تنمية الذكاء االخالقي لدل طالبات 
 المرحلة االعدادية

سناء علي 
حسوف 
 الخزرجي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

وراه
دكت

 

المشاكل التي تواجو الطلبة العراقيين متعلمي  54
اللغة االنكليزية لغة اجنبية  في االضافات 

 كالصرفيةاالشتقاقية  

سندس عبد 
 الجبار كامل

 ارشاد 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر اسلوب التحدث مع الذات في خفض  55
 ايذاء الذات لدل طالب المرحلة المتوسطة

صاحب عبد 
 اهلل حمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

أثر ثالثة اساليب ارشادية ) التخيل العقلي  56
، التحصين ضد الضغوط ، ايقاؼ  العاطفي

التفكير ( في تنمية المناعة النفسية لدل 
 الطالب مقتولي االب في المرحلة المتوسطة

صاحب عبد 
 اهلل حمد دكاح

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2018

وراه
دكت

 

اثر برنامج ارشادم بأسلوب تقليل الحساسية  57
المنظم لخفض الضغط االجتماعي المزمن 

 طالب المرحلة االعداديةلدل 

صفاء خير اهلل 
ابراىيم 
 التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2017

ستير
ماج

 

تأثير اسلوبي )التصور المرئي كالموجو (  58
ك)اعادة الصياغة( االرشاديين في خفض 

 احالـ اليقضة

ضياء فيصل 
 حرجاف

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2015

ستير
ماج

 

أسلوب النمذجو في تنمية سلوؾ  أثر 59
 المساعدة لدل طالب المرحلو المتوسطو

عباس لطيف 
جاسم عبود 

 الخزرجي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2016

ستير
ماج

 

المارسات االرشادية المطلوب اتباعها من  60
المرشدين التربويين لرعاية الطلبة المتفوقين 

 في المدرسة المتوسطة

عبد الحافظ 
عبداهلل خالق 

 المجمعي

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2010

ستير
ماج
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اثر اسلوب النمذجة في تخفيض سلوؾ  61
 المشاكسة لدل طالب المرحلة المتوسطة

عقيل نجم 
 عبد خالؼ

كلية التربية 
 االصمعي

 ارشاد 2010

ستير
ماج

 
أثر البرنامج االرشادم باألسلوب الواقعي في  62

التالميذ المكفوفين في خفض األنانية لدل 
 معهد النورػ محافظة بغداد

عالء خضير 
نصيف 

 الصميدعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018
ستير

ماج
 

اثر برنامج ارشادم في تنمية ادارة االزمات  63
 لدل طالب المرحلة االعدادية

عالء سعيد 
 حارث العنبكي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

أثر برنامج ارشادم لتنمية كشف الذات لدل  64
 طالب المرحلة المتوسطة

علي جاسم 
محمد 

 المعمورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2017

ستير
ماج

 

المحاكمة العقلية كعالقتهما بالتدكير العقلي  65
 لدل طلبة كليات التربية

علي موسى 
 جعفر الزىيرم

كلية التربية 
 للعلـو

 االنسانية

 ارشاد 2017

ستير
ماج

 

أثر البرنامج االرشادم بأسلوب  إعادة البناء  66
المعرفي في تنمية الدافع المعرفي لدل 

 طالب المرحلة االعدادية

عماد خالد 
 مغير فرىود

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج

 

التفكير االستراتيجي كعالقتو بفاعلية الذات  67
 مدراء المدارسلدل 

عمر شهاب 
 احمد حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2017

ستير
ماج

 

أثر برنامج ارشادم في خفض األلم  68
 االجتماعي لدل طالب المرحلة اإلعدادية

عمراف حيدر 
 عزيز الخياط

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

تنمية النظج  أثر أسلوب )دحض األفكار( في 69
 االنفعالي لدل طالب المرحلو االعداديو

غساف غضنفر 
 حميد

كلية التربيو 
 االساسيو

 ارشاد 2016

ستير
ماج
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أثر اسلوب اعادةالبناء المعرفي في خفض  70
الحساسيو المفرطو لدل طالبات المرحلو 

 االعداديو

غسق زىير 
عويد عبد 
الحسين 
 الكرخي

كلية التربيو 
 االساسيو

 ارشاد 2016

ستير
ماج

 

أثر برنامج إرشادم في تنمية مقاكمة االغراء  71
 لدل طالب المرحلة االعدادية

فيصل جمعة 
نجم عبد اهلل 

 الدليمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

اثر برنامج ارشادم معرفي في خفض  72
التصلب في التفكير لدل طالبات المرحلة 

 االعدادية

محمد قادسية 
 حسين التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

تأثير أسلوب النمذجة كلعب الدكر في تنمية  73
المهارات االجتماعية لدل التالميذ بطيئي 

 التعلم في المرحلة االبتدائية

لؤم عباس 
سعود كاظم 

 الخالدم

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

اآليات الكونية القرانية كتطبيقاتها التربوية في  74
 تعزيز الثقافة العلمية

ماجد ايوب 
 محمود

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

أثر البرنامج االرشادم بأسلوب  التحدث مع  75
الذات في تنمية التحكم الذاتي لدل 
 الطالب األيتاـ في المرحلة المتوسطة

ماىر سلماف 
ىفش مجيد 

 الشمرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج

 

أثر برنامج ارشادم باسلوب التنظيم في تنمية  76
الثقة االجتماعية المتبادلة لدل مدرسين 
 المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد

محمد ثاير 
 عباده الزىيرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج

 

تنظيم الذات كعالقتو بالحوار األسرم لدل  77
 الموظفات المتزكجات

محمد طارؽ 
حسن علي 

 الزيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2016

ستير
ماج
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أثر البرنامج االرشادم باألسلوب العقالني  78
االنفعالي في تنمية الوعي األخالقي لدل 

 طالب المرحلة المتوسطة

محمد عبد 
خليل الرضا 

 أبراىيم الربيعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج

 
أثر اسلوب صرؼ التفكير في تنمية االمل  79

 لدل طالب المرحلو المتوسطو
محمد نجم 

 عبد اهلل
كلية التربيو 

 االساسيو
 ارشاد 2016

ستير
ماج

 

العنف المدرسي كعالقتو باضطراب مابعد  80
طلبة المرحلة الضغوط الصدامية لدل 
 المتوسطة

محمد ىادم 
صالح 

 المهداكم

 ارشاد 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

االستقرار النفسي كعالقتو باليقظة الذىنية  81
 لدل طلبة المرحلة االعدادية

مركة شهيد 
 صادؽ

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2012

ستير
ماج

 

أثر ثالثة اساليب ارشادية )السلوؾ التوكيدم  82
،العالج بالقراءة ، حل المشكالت ( في 
تنمية ثقافة الحوار لدل طالبات المرحلة 

 االعدادية

مركة شهيد 
 صادؽ الزبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2018

وراه
دكت

 

أثر أسلوبين إرشاديين )التحدث مع تغيير  83
القواعد ( في تنمية التشاـؤ الدفاعي لدل 

 طالبات اعدادية التمريض

عدناف  مركة
 عباس االموم

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2018

وراه
دكت

 

تأثير االرشاد المعرفي في تنمية الشعور  84
 بالمسؤكلية لدل طالبات المرحلة المتوسطة

منتهى صبار 
 عباس

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

أثر برنامج ارشادم باالسلوب المنطقي  85
االسى النفسي لدل العقالني في تخفيض 

 طالبات االيتاـ في المرحلة المتوسطة

مها سعدم 
 شهاب

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2017

ستير
ماج

 

الكفايات المطلوبة لدل مدرسي الطلبة  86
المتفوقين في المرحلة االعدادية من كجهة 

 نظر الطلبة المتفوقين انفسهم

مها صفاء 
الدين ياسين 
 عبد الخضر

التربية  كلية
 االساسية

 ارشاد 2012

ستير
ماج
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تقدير الذات لدل المدرسين كعالقتو  87
 باتجاىاتهم نحو الطلبة

مؤيد حامد 
 جاسم الجميلي

 ارشاد 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 
تأثير اسلوبين ارشاديين )العالج بالمعنى ،  88

العالج الواقعي ( في تنمية التدفق النفسي 
 لدل طالبات الجامعة

ميثاؽ ظاىر 
 فليح

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2018
ستير

ماج
 

التداخل االرشادم بفنية دحض األفكار  89
لخفض الشعور بالنقص لدل الطالبات 

 األيتاـ في المرحلة االعدادية

ميثاؽ ظاىر 
 فليح االموم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

سلوكي معرفي في تنمية تأثير برنامج ارشادم  90
التوافق السلوكي لدل التلميذات بطيئات 

 التعلم

ميسوف صبرم 
 سعيد

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

تأثير برنامج ارشادم سلوكي معرفي في تنمية  91
االطمأنينة االنفعالية لفاقدم األب  من 

 تلميذات المرحلة االبتدائية

نجاة علي 
 صالح

التربية كلية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

المعنى في الحياة كعالقتو بالصحة النفسية  92
لدل الطلبة فاقدم االب في المرحلة 

 المتوسطة

نزار علي 
 خضير العامرم

كلية التربية 
 االصمعي

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

التمثيل المعرفي كعالقتو بأساليب التفكير  93
في في المرحلة  لدل الطلبة المتفوقين دراسيان 

 االعدادية

نصرة عبد 
 الحسين علواف

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

تأثير اسلوبين ارشاديين)دحض االفكار(ك  94
)اعادة الصياغة(في خفض الثقة المفرطة 
 بالنفس لدل الطالبات المتفوقات دراسيا

نصرة عبد 
 الحسين علواف

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2015

وراه
دكت

 

ضبط الذات كعالقتو بالهوية االجتماعية  95
 لدل طلبة المرحلة المتوسطة

نظيرة ابراىيم 
 حسن العبيدم

كلية التربية 
 االصمعي

 ارشاد 2009

ستير
ماج
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تأثير االرشاد المعرفي في خفض الخوؼ من  96
الفشل الدراسي لدل طالب المرحلة 

 االعدادية

نمر خضير 
 عباس

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 
أثر برنامج ارشادم بأسلوب ملء الفراغ في  97

 تخفيض الفراغ الوجودم لدل المطلقات
نور اسماعيل 
 جواد حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2016
ستير

ماج
 

أثر اإلرشاد بإسلوب  إيقاؼ التفكير في  98
خفض توىم المرض لدل طالبات المرحلة 

 اإلعدادية .

نور جبار علي 
 محمد

كلية التربية 
 األصمعي

 ارشاد 2010

ستير
ماج

 

أثر برنامج ارشادم بأسلوب اعادة الصياغة  99
في تخفيض خداع الذات لدل طالبات 

 المرحلة االعدادية

نور طالب 
 توفيق الخفاجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2017

ستير
ماج

 

كعالقتو بالنسق القيمي الوعي االخالقي  100
 لدل المرشدين التربوم

نيراف عبد 
مهدم صالح 

 العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2016

ستير
ماج

 

المهاـ التربوية لمعلمي العلـو في نشر الوعي  101
 متطلبات التنمية المستدامة البيئي على كفق

مجيد  ىالة
 علي

التربية  كلية
 االساسية

 ارشاد 2012

ستير
ماج

 

التداخل االرشادم بأسلوب اطفاء التحوير  102
في تحسين الشخصية الهامشية لدل طالبات 

 المرحلة المتوسطة

ىبة احمد 
 مهدم

كلية التربية 
للعلـو 

 االنساسية

 ارشاد 2013

ستير
ماج

 

أثر أسلوب الحديث الذاتي في خفض  103
 القابليو لالستهواء لدل طالبات الجامعو

ىدل عبد 
العاكف كنعاف 

 عليوم

كلية التربيو 
للعلـو 

 االنساسيو

 ارشاد 2016

ستير
ماج

 

الجمود الفكرم كعالقتو بتصنيف الذات  104
 لدل المرشدين التربويين

ىند دغيش 
 علواف

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج
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التطور االجتماعي كعالقتو بالمشاركة في  105
 النشاطات الالصفية

ىياـ قاسم 
محمد 
 مصطاؼ

كلية التربية 
 الساسية

 ارشاد 2010

ستير
ماج

 
التداخل االرشادم بإسلوب ملىء الفراغ  106

كإعادة البنية المعرفية في تنمية الذكاء 
 الركحي لدل طالبات المرحلة االعدادية

ىياـ قاسم 
محمد 
 مصطاؼ

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014
وراه

دكت
 

تنمية اتخاذ تأثير برنامج ارشادم معرفي في  107
 القرار لدل طالب المرحلة االعدادية

ىيثم قاسم 
 عبد الرزاؽ

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

معوقات تطبيق معايير الجودة الشاملة في  108
 جامعة ديالى

كساـ عماد 
عب الغني 

 الشمرم

كلية التربية 
 االساسبة

 ارشاد 2012

ستير
ماج

 

كعالقتها بإتساؽ الذات اإلستثارة الحسية  109
 لدل طلبة المرحلة اإلعدادية

كسناء ماجد 
عبد الحميد 

 الصالحي

كلية التربية 
 األصمعي

 ارشاد 2010

ستير
ماج

 

أثر برنامج ارشادم في خفض الشعور باليأس  110
 لدل طالب المرحلة االعدادية

ياسر ىيمتي 
 جاسم التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2014

ستير
ماج

 

اثر برنامج ارشادم في في خفض اضطراب  111
 النـو لدل طالبات المرحلة االعدادية

ياسمين غانم 
 علواف

كلية التربية 
 األصمعي

 ارشاد 2011

ستير
ماج

 

اخالقيات مهنة التعليم في الفكر التربوم  112
االسالمي كاتجاىات معلمي المرحلة 

 االبتدائية نحوىا

باسمة احمد 
 الجميليجاسم 

كلية التربية 
 االساسية

 ارشاد 2012

ستير
ماج

 

التلكؤ االكاديمي كعالقتو بالضغوط النفسية  113
 لدل طلبة الجامعة

حسن ناصر 
حسين نجم 

 التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2012

ستير
ماج
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األزمات التربوية المدرسية للطفل العراقي  114
 االبتدائيةفاقد االب في المرحلة 

كلية التربية  زياف توفيق مرزا
 االساسية

 ارشاد 2012

ستير
ماج

 
اثر البرنامج االرشادم بأسلوب النمذجة  115

لتنمية األقناع االجتماعي لدل طالبات 
 المرحلة االعدادية

زينة عامر 
حميد حسين 

 العكيلي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2018
ستير

ماج
 

استراتيجية التعلم المستند الى المشكلة أثر  116
في تحصل طالب المرحلة المتوسطة في 

 مادة قواعد اللغة العربية

عثماف سعوف 
 جاسم الطائي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 ارشاد 2012

ستير
ماج

 

رؤية تربوية مستقبلية لفلسفة إعداد المعلم  117
 في العراؽ

فاضل حسن 
 جاسم العنبكي

التربية كلية 
 االساسية

 ارشاد 2012

وراه
دكت

 

اثر اسلوب النمذجة فى تعديل االتجاىات  118
السلبية نحو البيئة لدل طالب المرحلة 

 المتوسطة

سعد فياض 
 عبداهلل

 ارشاد 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر البرنامج االرشادم بأسلوب اللعب في  119
تنمية بعض القيم األخالقية لدل التالميذ 

 الصم في معهد األمل

طيف علي 
 ابراىيم محمد

 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 

 ارشاد 2018

ستير
ماج

 
ستير

ماج
 

  

أثر البرنامج االرشادم بأسلوب دحض  120
األفكار في خفض التشوىات المعرفية لدل 

 طالب المرحلة المتوسطة

عمر محمد 
نجم عبود 

 اللهيبي
 

كلية التربية 
للعلـو 

 االنسيانية

 ارشاد 2018

ستير
ماج
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 ت

                                           
 عنواف الرسالة  / االطركحة

               
 اسم الطالب

             
 الكلية

        
ص تاريخ

خص
الت

 

رجة
الد

 

المضامين التربويو لرعاية حقوؽ االسرة في  1
 السنة النبوية الشريفة

حناف فالح 
 الياسرمحسن 

كلية الربية 
 االساسية

اصوؿ  2013
ستير تربية

ماج
 

غفراف حسين  حقوؽ المتعلم في الفكر االسالمي 2
 ابراىيم

كلية التربية 
 االساسية

اصوؿ  2013
ستير تربية

ماج
 

برنامج مقترح لتفعيل اداء االعالـ التربوم  3
على كفق حاجات التربية من اجل المواطنة 

 لطلبة المرحلة الثانوية

نزار احمد 
 علواف

كلية التربية 
 االساسية

اصوؿ  2013
 تربية

ستير
ماج

 

كاقع التعليم المهني في محافظة ديالى "  4
 دراسة تقويمية "

نورا شهاب 
 احمد

كلية التربية 
 االساسية

اصوؿ  2013
ستير تربية

ماج
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 ت

                                              
 االطركحةعنواف الرسالة  / 

                   
 اسم الطالب

               
 الكلية

           
ص تاريخ

خص
الت

 

رجة
الد

 
تقييم منهج اللغة االنكليزية لطلبة كليات  1

 التربية الرياضية كاقتراح منهج بديل حديث
احمد خالص 

 شعالف
 2008 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

للتنازؿ كالنوع دراسة تداكلية اجتماعية  2
 كالتأدب في اللغة االنكليزية

اريج صادؽ 
 داكد

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

3 INVESTIGATING,DEN
OTATIONANAND,CON
NOTATIONIN,D,H,LA

WRENCES.NOVELS 

اطياؼ حسن 
 ابراىيم

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

4 ASTUDY,FNONFINITE,
CLAUSES,WILLIAMGOL

DING,SNOVELS 

ايماف رياض 
 اديب القيسى

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

5 The effect of using croup 
work in teaching oral 

practice on the 
achievement 

ايماف صالح 
 العبيدل

كلية التربية 
 االساسية

2003 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

تداكلي للتعابير غير المهذبة في افالـ تحليل  6
 امريكية منتقاة

أزىار محمد 
 حسين سلماف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2017 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

7 the iraqi efl learne ers use 
of phrasal verbs 

باف شهاب 
 احمد

 2006 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
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تحليل تقضي االفتراضات العامة من خالؿ  8
االشارة العامة )بدكف صيغة فعل دالة على 

زمانو ، بدكف زمن محدد ، بدكف صيغة فعل 
 دالة على اسلوب الحدث (

تاباف محمد 
فوزم حسين 

 الجاؼ

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

9 IRAQ EFL 
UNDERGRDUAL 

LEARNERS 
PERFORMANCE  IN  

THE  USE  OF  
COMMONST  ENGLISH  

PREPOSitions 

 2008 كلية التربية تمارا عبد مكي
زم

كلي
ان

ستير 
ماج

 

دراسة صوتية لالصوات الصحيحة االنفية  10
في النظاـ الصوتي للغتين االنكليزية كالعربية 

 : دراسة تقابلية

حناف اسماعيل 
 خميس

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2016 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

الصلة في نصوص دراسة تداكلية لنظرية  11
 أدبية منتقاة

كلية التربية  دعاء علي حسن
للعلـو 
 االنسانية

2017 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

دراسة تداكلية للتضمين الحوارم في  12
 مسرحيات االقلية

دنيا حاتم 
 قدكرم سلماف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2017 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

13 the impact of internet on 
the achievement of efl 

learner 

ريم على عبد 
 الطائي

 2006 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

14 Investig ating iragi  efl 
universitys  performance  
of classrom illocutionary 

acts 

زينب سعد 
 محمد

 2008 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 



  ) 18  (                                 

الصراع االجتماعي كالعنصرم في مسرحيات  15
 مختارة ليوجين أكنيل

زينة سالم 
 حمودم

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

16 the effect of using               
feedback  on the A CHIENE 

MENT  OF PRIMARY  
SCHOOL 

زينة صبحي 
 خميس الجبورم

كلية التربية 
 االساسية

2002 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

سناء يوسف  الكلماتاالبداؿ الصوتي الصرفي في  17
 احمد الجوراني

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

اثر الشاعرات ت.س. اليوت في شعر  18
 صالح عبد الصبور:دراسة مقارنة

 2005 كلية التربية سوزاف طو احمد

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

نظرية الذات في المناقشات البرلمانية  19
 االنكليزية كالعربية

شذل عبد 
 مجيدالخالق 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2017 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

20 clefted sentences standard 
english and arabic 

acontrastive 

شذل فهمى 
 يوسف

 2006 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

21 IRAGEFL  COLLEGE           
STUDENTS                       

PERFOMANCE  IN  THE  AREA  
OF   ERFECTNESS :  PROBLEMS  

AND REMEDIAL  WORK 

شركؽ طلب 
 جعفر

كلية التربيو 
 األصمعي

2008 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

22 iraq efllearner perfor 
mance in the avea of naun 

clauses 

شهد حاتم كاظم 
 الطائي

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
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كظيفة البحر في قصائد مختارة لشاعرين  23
فكتوريين : الفرد لورد تنس كماثيو توماس 

 آرنلد

صداـ محمد 
 خضير

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

اثر اسلوب تعلم المهارات االجتماعية في  24
خفض الشعور بالوحدة النفسية لدل 
 التالميذ المكفوفين في معهد ركناكي

علي محمود 
 خلف القره

 غولي

 2008 كلية التربية
زم

كلي
ان

ستير 
ماج

 

استقصاء اداءالطلبة الجامعيين في التوكيد  25
 الصوتي

عمر علي 
 حسين العاني

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2014 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

دراسة اجتماعية تداكلية لتعابير مصاغة  26
منتقاة في اللغتين العربية كاالنكليزية : 

 دراسة تقابلية

فاطمة عبد 
 الغني ادريس

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2017 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

27 IRAQIEFL COLLEGE            
STUDENTS PERFOR MANCE 

IN ENGLISH WORD FOR  
MATION                                    
PROCESSES:PROBLMS AND 

REMEDIAL WORK 

 2007 كلية التربية لقاء حبيب عبود

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

28 thendeing of copula by 
iraqi arabic and kurdish 

leav ear of efl 

محمد حسين 
 احمد

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

نحو منهج تواصلي لتدريس اللغة االنكليزية  29
 ألغراض خاصة لطلبة كلية الشرطة العراقية

محمد مزعل 
 طاىر العزاكم

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

التماسك المعنوم في افتتاحيات الصحف  30
 العراقية المكتوبة باللغة االنكليزية

مي تحسين 
 حميد

 2004 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
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( من سلسلة الرافدين 1تقييم كتاب رقم ) 31
لتعليم اللغة االنكليزية في العراؽ للصف 

كجهة  الخامس من المرحلة االبتدائية من
 نظر المشرفين كالمعلمين

ناطق طو عبد 
 الكريم العزاكم

 2005 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

االستراتيجيات غير المهذبة في تعليقات  32
 الفيس بوؾ االنكليزية كالعربية

نجالء مجيد 
 حمود

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2018 
زم

كلي
ان

ستير 
ماج

 

33 IRAQI EFL COLLEGE 
STUDENTSPRONUNCIATI

ON   OF ENGLISH   
MORPHOPHONEMIC                                                   

ONSTRUCIONS :PROBLMS 
AND REMEDIAL WORK 

ندل محمد 
 ىندم

 2007 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

أثر تكامل تدريس المحتول في اللغة  34
الجامعة  األنكليزية خاصة على تحصيل طلبة

العراقيين كدارسي اللغة األنكليزية كلغة 
 اجنبية

نهى عامر كامل 
 الطائي

 2008 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

دراسة اجتماعية تداكلية ألساليب االعتذار  35
 في المسرحيات االنكليزية كالعربية

ايماف طارؽ 
 عبد اللطيف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2016 

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
 

بحث قابلية الطلبة الجامعيين الدارسين  36
لالنكليزية لغة اجنبية الستيعاب المقاالت 

 االفتتاحية  في الصحف النوعية

ىند تحسين 
 حميد

 2003 كلية التربية

زم
كلي

ان
ستير 

ماج
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 ت  

 
 عنواف الرسالة  / االطركحة

 
 اسم الطالب

 
 الكلية

 
 تاريخ

ص
خص

الت
 

رجة
الد

 
الجمهورم كدكره السياسي في الحزب  1

الواليات المتحدة األمريكية  
 (1486ػ1441)

ابراىيم محمد 
 سليماف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012
ستير

ماج
 

المظمة الدكلية االمم المتحدة كموقفها من  2
 1568---1511قضايا مصر       

احمد ماجد 
عبد الرزاؽ 

 الزبيدل

 تاريخ 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

 
3    

السياسة الخارجية للواليات المتحدة 
االمريكية اتجاه شبو الجزيرة الكورية في 

 1511ػ 1541عهد الرئيس ىارم تورماف 

احمد محمد 
 جاسم

كلية التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2009

ستير
ماج

 

اثر استراتيجية الصور المتسلسلة في  4
تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي 

 في مادة التاريخ

احمد محمد 
 محمود العبادم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

بنو جمح كدكرىم في التاريخ العربي  5
 االسالمي

احمد نوماف 
 مسير العزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2011

ستير
ماج

 

قبيلة االشعريين كدكرىم فى التاريخ العربى  6
 االسالمى حتى نهاية العصر االمول

 تاريخ 2005 كلية التربية ازىار غازل مطر

ستير
ماج

 

محمد اقباؿ كنشاطو الثقافي كالسياسي في  7
 (1514ػ 1488الهند )

اسامو شاكر 
 محمود

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

اسماعيل العارؼ كدكره العسكرم كالسياسي  8
 1545 -1515   في العراؽ 

اسراء خزعل 
 ظاىر

كلية التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2009

ستير
ماج
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الشيخ حبيب الخيزراف كنشاطو االجتماعي  9
 1541ػ 1451كالسياسي في العراؽ 

اسماعيل حسن 
 داكد القرة غولي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 
 موقف اىل الكوفة من األحداث السياسية 10

 ىػ ( . 111ىػ _  41في العصر األموم )  
اسماعيل خليل 
 حسن المهداكم

 تاريخ 2004 كلية التربية
ستير

ماج
 

اثر استراتيجية  )جونسوف كجونسوف (  11
للتعليم التعاكني في تحصيل مادة التاريخ  
العربي األسالمي كاستبقائو لدل طالبات 

 الصف  الثاني  متوسط

اشراؽ عيسى 
 عبد  القيسي

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2005

ستير
ماج

 

جوليوس نيريرم كأثره السياسي في تنزانيا  12
 1541حتى عاـ 

اكـر اسماعيل 
 جاسم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

محمد علي جناح كاثره في خدمة قضايا  13
 (1544ػ 1486المسلمين في الهند )

التربية كلية  امجد علي عبيد
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

اثر استراتيجيو معالجة المعلومات في  14
تحصيل الصف الخامس االدبي في مادة 

 تأريخ أكربا كأمريكا الحديث كالمعاصر

كلية التربيو  امنو عقيل احمد
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

التحصيل اثر استراتيجية اتخاذ القرار في  15
كتنمية التفكير االبداعي لدل طالبات 
 الصف الخامس االدبي في مادة التأريخ

انتصار ضامن 
 اسماعيل خليل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 

شارؿ دباس كدكره السياسي في لبناف  16
 1511ػ 1444

اياد ابراىيم عبد 
 اهلل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج
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اللورد ىنرم جوف تمبل بالمرستوف كدكره في  17
السياسة الخارجية البريطانية 

 (1461ػ1411)

اياد تركاف 
ابراىيم اليوسف 

 الدليمى

 تاريخ 2012 كلية التربية

وراه
دكت

 
النشاط السوفياتى تجاه شطرل اليمن  18

--1561كالموقف العربى كالدكلى سنة 
1585 

اياد تركاف 
ابراىيم اليوسف 

 الدليمى

 تاريخ 2006 كلية التربية
ستير

ماج
 

ايماف يحيى  حفص بن غياث النخعي كمركياتو التاريخية 19
احمد موات 

 العميرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

نحو الكوفيين في دراسات  20
 ـ(1111حتى 1511العراقيين)من

إياد سليماف 
 محمد الشمرم

 تاريخ 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

المهارات التدريسية لمدرسي التاريخ في  21
المرحلة االعدادية كعالقتها بتحصيل 

 طلبتهم

أحمد شاكر 
 مزىر الكريطي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 

أفراح فايق  علماء عكبرا كمركياتهم التاريخية 22
 حسن

كلية التربية 
 للعلـو

 االنسانية

 تاريخ 2011

ستير
ماج

 

أثر استراتيجية المتشابهات في اكتساب  23
المفاىيم التاريخية لدل تلميذات الصف 

 الخامس االبتدائي

أنوار فاركؽ 
 شاكر محمد

التربية 
 األصمعي

 تاريخ 2011

ستير
ماج

 

ىػ( كالركايات 464الواحدم النيسابورم )ت 24
 التاريخية في كتابة أسباب النزكؿ

باف زاحم 
 محمود القيسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

برىاف جمعة  ابوعثماف النهدم كمركياتو التأريخية 25
دركيش محمد 

 الباالني

كلية التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2011

ستير
ماج
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كتاب اعياف العصر كأعواف النصر للصفدم  26
ـ( دراسة في المنهج 1161ىػ /864)ت

 كالموارد

بشائر ىادم 
 حسن رزج

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2015 

ريخ
تا

ستير 
ماج

 
الحياة  األجتما عية  في أكربا  في العصور  27

الوسطى األسالمية  من خالؿ المصادر  
 العربية

بها ر  احمد  
جاسم محمد 

 السامرائى

 تاريخ 2005 كلية التربية
ستير

ماج
 

توفيق ىالؿ  ابى السعودعلل االختيار فى تفسير  28
احمد ناصر 

 الجبورل

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

الجوانب التاريخية في مصنفات أبي حياف  29
ىػ ( البصائر 411التوحيدم    )ت

 كالذخائر ، االمتاع كالمؤانسة

ثامر عبد علي 
 حبيب الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

االلعاب التركيحية ككسائل التسلية فى  30
 الدكؿ العربية االسالمية دراسة تاريخية

ثريا محمود عبد 
الحسين 
 الخزعلى

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

ابراىيم باشا نشاطو العسكرل كدكره  31
 1444--1845السياسى كاالدارل 

ثعباف حسب اهلل 
 علواف الشمرل

 تاريخ 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

فهمي المدرس كنشاطو الثقافي كالسياسي  32
 (1544ػ 1481في العراؽ )

جعفر محمود 
 سلماف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

اثر برنامج للمهارات التدريسية في تطوير  33
اداء معلمي مادة التاريخ في المرحلة 

 االبتدائية

جالؿ خليفة 
 محي الخالدم

التربية كلية 
 االساسية

 تاريخ 2001

ستير
ماج

 

-111حصار المدف فى الدكلة االسالمية   34
 ىػ 616-

حاـز فرج 
 لطيف الخيالنى

 تاريخ 2005 كلية التربية

ستير
ماج
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عاصم بن عمر بن قتادة الظفرل االنصارل   35
 كمركياتو التاريخية

حامد حميد 
 عطية

 تاريخ 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 
الزراعة كالرم في العصور االسالمية من  36

خالؿ كتاب لساف العرب البن منظور 
 ىػ (811)ت

حساـ اياد جواد 
 العقابي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018
ستير

ماج
 

اثر التعلم النشط فيي تنمية التفكير  37
االبتكارم لدل طالب المرحلة االعدادية 

 في مادة التاريخ

حسن حميد 
 الباكمحسن 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

بنو ضبة كأثرىم في التاريخ العربي االسالمي  38
حتى منتصف القرف السابع الهجرم /الثالث 

 الميالدم

حسين على  
 كشكوؿ نصيف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

مشكالت الريف كمستول االصالح  39
 (1564ػ1514الحكومي في العراؽ )

حسين علي 
 حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

ػ 1516سياسة جماؿ عبد الناصرم العراؽ  40
1581 

حناف طالؿ 
 جاسم السارة

 تاريخ 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

المستويا ت المعرفية لال سئلة األمتحانية  41
مادة التاريخ للصف في ضوء تحليل محتول 

 السادس األبتدائي

خا لد جماؿ 
حمدم رشيد 

 الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2001

ستير
ماج

 

عبد الرحمن بن أبي الزناد دراسو في سيرتو  42
 كمركياتو التأريخية

خالد تركي 
عليوم فريح 

 النداكم

التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2009

ستير
ماج

 

التركية في ضل العالقات السعودية ػ  43
المتغيرات االقليمية كالمؤثرات 

 (1111ػ1544الدكلية)

خالد جاسم 
 محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018

ستير
ماج
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مدل ممارسة مدرسي التاريخ في محافظة  44
 ديالى لمبادلء التدريس الفعاؿ

خضير عباس 
 علي

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 
دجلة  طو  ديرقني )دراسة تاريخية( 45

مصطفى خميس 
 المجمعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018
ستير

ماج
 

اثر المدخل التفاكضي في تحصيل طالبات  46
 الصف االكؿ المتوسط في مادة التاريخ

دريد قيس عبد 
الكريم موسى 

 العباسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

ىػ( دراسة في 661أبو شامة المقدسي )ت 47
منهجية ككضتينموارده في كتاب الركضتين 

 في اخبار الدكلتين النورية كالصالحية

كلية التربية  دليل زماف يديم
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

رشيد طو الخوجة كدكره السياسى  48
كالعسكرل فى تاريخ العراؽ المعاصر من 

 1541عاـ 

رائد راشد 
 محمد الحيانى

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

األثر السياسي كالثقافي لقبيلة األكس في  49
 التاريخ العربي حتى نهاية العصر األموم.

ربيعة خليفة 
 سالم األكسي

 تاريخ 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر أنموذج ايدياؿ في تنمية التفكير  50
الخامس  التحليلي لدل طالبات الصف

 األدبي في مادة التأريخ

رسمية سحاب 
 سرحاف العبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

الجوانب المالية كاالقتصادية من خالؿ   51
كتاب شرح صحيح البخارم البن بطاؿ 

 ىػ ( 44)ت

رشيد على 
 خضير

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

عبداهلل بن عبداهلل بن عتبو بن مسعود دراسو  52
 في سيرتو كركاياتو التاريخيو

رشيد علي 
 خضير البياتي

كلية التربيو 
 االصمعي

 تاريخ 2011

ستير
ماج
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الجاحظ كآراءه االقتصادية في ضوء كتابو  53
 التبصر بالتجارة

رفعت فيصل 
 ابراىيم العزم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 
رفل علي لطيف  العالقات السعودية االمريكية 54

 العبيدم
 تاريخ 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر المدخل الجمالي في تحصيل كتنمية  55
مهارة رسم الخرائط التاريخية عند طالبات 

 الصف االكؿ المتوسط

ركيدة احمد 
 حميد الكرخي

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

مصادر المياه في شبو الجزيره العربيو قبل  56
 االسالـ

رؤل كساـ ماجد 
 علواف

كلية التربيو 
للعلـو 

 االنساسيو

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

اثر استراتيجية التعليم المتمايز في تعديل  57
التصورات البديلة للمفاىيم التاريخية لدل 

 طالبات الصف الرابع االدبي

زىير عبد 
 ابراىيم التميمي

كلية التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2011

ستير
ماج

 

الحياة العلمية في المغرب العربي من خالؿ   58
كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر 

 ـ(1181ىػ ػ 181)ت

زىير محمود 
عبد جاسم 

 البياتي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

البياف المغرب ألبن عذارم ػ دراسة في  59
 المنهج كالموارد ػ

زيد ابراىيم 
 جواد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

النشاط التجارم كالسياسي لشركة ليفانت  60
االنكليزية في المشرؽ العربي للمدة 

 ( دراسة تاريخية1411ػ1141)

سارة قدكرم 
 لطيف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

السيره النبويو من خالؿ تفسيرم ابن ابي  61
 حاتم الرازم كالبغوم دراسو موازنو

ساره محمود 
 محمد األكسي

كلية التربيو 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج
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عدناف الباجو جي كدكره الدبلوماسي  62
 1565كالسياسي في العراؽ حتى عاـ 

سامي حسين 
حمود جاسم 

 الطائي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 
عبد الرزاؽ الهاللي سيرتو كنشاطو الفكرم  63

 1541ػ1516كالثقافي 
سجى خضير 
 عباس ابراىيم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015
ستير

ماج
 

فاعلية استراتيجية البيت الدائرم في  64
تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في 

 مادة التاريخ

سجى صالح 
 محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

فاعلية استراتيجية خرائط التفكير القائمة  65
على الدمج في تحصيل طالبات المرحلة 

 االعدادية في مادة التاريخ

سحر حسين 
 فاضل الخفاجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

المعلومات األعمق  أثر مدخل تجهيز 66
كمعالجتها في إكتساب المفاىيم التاريخية 

 لدل تلميذات الصف الخامس االبتدائي

سحر طالب 
 صالح العميرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

التربية كالتعليم في في القرنين الخامس  67
كالسادس الهجريين من خالؿ كتاب تأريخ 

 دمشق البن عساكر

سرمد قاسم 
محمد خميس 

 الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2011

ستير
ماج

 

محمد زكى  البصرم  كنشاطو  السياسي   68
 1518-1454كالبرلماني   في العراؽ  

سعد  علواف 
 سعيد الكرخي

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

الدكر التنظيمي لبريطانيا في سلطنة عماف  69
 1551ػ 1581

سعد جميل 
 خلف الحيالي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

التطورات السياسية كالتنظيمات االدارية فى  70
 1511---  1518ديالى        

سعد محمد 
 على حسين

 تاريخ 2008 كلية التربية

ستير
ماج
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اثر انموذج جانيو في اكتسا ب المفا ىيم  71
كاستبغائها لدل طالبا ت الصف التا ريخية  

 الثا ني المتو سط

سلمى مجيد 
 حميد العبا دم

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2002

ستير
ماج

 
اثراستيرجية التعلم المستند الى المشكلو  72

مهارات التفكير التاريخي لدل طالب 
 المرحلو االعداديو

سلواف عبد 
 احمد التميمي

التربيو 
 االصمعي

 تاريخ 2011
ستير

ماج
 

ابراىيم بن  المنذر الخزامي دراسة في سيرتو  73
 كمركياتو التاريخية

سماح نورم 
 فاضل عباس

كلية التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2010

ستير
ماج

 

حصار المدف في الدكلة العربية  األسالمية   74
 حتى  نها ية العصر الراشدل

سماىر محيي 
 موسى العميرم

 تاريخ 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

الليث بن سعد الفهمي كمركياتو التاريخية )  75
 ىػ(181ت

سمر اكـر عبد 
 الرحمن الربيعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

أؿ سعيد بن العاص كدكرىم السياسي  76
 كالفكرم في الدكلة العربية األسالمية

سمر طاىر 
 عصفور األموم

 تاريخ 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

جريدة الدفاع العراقية كموقفها من التطورات  77
( دراسة 1511ػ 1518العربية كاالقليمية )

 تاريخية

سمر مثنى 
 عدناف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

النصوص التاريخية في تاريخ  78
نيسابور)المفقود( للحاكم 

 ىػ( جمع كتعليق411النيسابورم)ت

سمرطاىر 
 عصفور القريشي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

وراه
دكت

 

التنظيمات العسكرية كاالقتصادية في  79
 مملكتي الحضر كالحيرة دراسة مقارنة

سمية علواف 
 فرحاف طالؿ

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج
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اثر استراتيجية التفكير بالمقلوب في تنمية  80
التفكير عالي الرتبو لدل طالبات الصف 

 الرابع االدبي في مادة التاريخ

سميو محمود 
 شمس

كلية التربيو 
للعلـو 

 االنساسيو

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 
عبدالمؤمن بن علي الكومي الموحدم كدكرة  81

في المغرب 
 ـ(.1161ػػ114/1111ػ454)

سناء ضارم 
 زيداف الدليمي

 تاريخ 2006 كلية التربية
ستير

ماج
 

فاعلية استراتيجية المحاكاة في تحصيل  82
تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة 

 التاريخ العربي االسالمي

سهاـ محمود 
 خميس الطائي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

فاضل حسين كمنهجو فى كتابة التاريخ  83
 الحديث كالمعاصر

سوسن عادؿ 
 ناجى

 تاريخ 2006 التربيةكلية 

ستير
ماج

 

فاعلية التدريس بالمدخل المنظومي في  84
تحصيل طالبات الصف األكؿ المتوسط في 

 مادة تاريخ الحضارات القديمة

سوسن موسى 
 مدحت العبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 

محمد البشير االبراىيمي كأثره االصالحي  85
 1561ػ1445الجزائر كالسياسي في 

سوالؼ عبد 
 الرحمن ناجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

دراسة اسئلة كتب التاريخ كفق مستويات  86
بلـو للمجاؿ المعرفي للمرحلة أألعدادية في 

 العراؽ

شهرزاد محمود 
 غا لب

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2004

ستير
ماج

 

( في تحصيل k.w.l.hأثر استراتيجية )  87
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 

 التاريخ

صبا لطيف 
 جدكع العبادم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

البيوع كأنواعها االسالـ من خالؿ كتاب  88
المدكنة الكبرل لمالك بن أنس 

 ىػ( ػ دراسة تاريخية185)ت

 صبا محمد داكد
 مشعل العبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج
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ىوارل بو مدين كدكره العسكرل كالسياسى  89
1511---1584 

صباح نورل 
 ىادل العبيدل

 تاريخ 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 
قناة السويس كاثرىا السياسية كاالقتصادية  90

كاالجتماعية فى تاريخ مصر الحديث 
1465---1516 

صبرل كامل 
 ىادل التميمى

 تاريخ 2005 كلية التربية
ستير

ماج
 

الحياة االجتماعية فى خراساف من الفتح  91
 ق 616االسالمى الى نهاية سنة 

صداـ جاسم 
 محمد البياتى

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

الرؤيا في التاريخ العربي األسالمي في صدر  92
 األسالـ

ظافر اكـر 
 قدكرم أبراىيم

 تاريخ 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

الجوانب التربوية من خالؿ ادب الوصايا  93
كالخطب للخلفاء الراشدين )رضي الللو 

 عنهم (

عادؿ عباس 
 ادعين التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2011

ستير
ماج

 

النشاط الثقافي كالفكرم للمرأة العراقية  94
سائحة امين زكي، نبيلة 1114حتى عاـ 

 عبد المنعم داكد، زىا حديد أنموذجا

كلية التربية  عامر كاثق احمد
 للعلـو البدنية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

ادكارد األكؿ كأثره السياسي في انكلترا  95
(1115_1118) 

عباس يحيى 
 عبد القادر

كلية التربيو 
للعلـو 

 االنساسيو

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

عبد الكريم المدني كدكره الفكرم السيد  96
 (1551ػ 1455كاالصالحي في ديالى )

عبد األمير 
 حميد يحيى

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

مصر كبالد الشاـ في عصر دكلة المماليك  97
البحريو من خالؿ كتب الرحالو كالبلدانيين 

دراسة في الحياة 
 ـ(1141ػ1111ىػ(/844ػ644العامو)

عبد الحكيم 
صالح عبد 

 القادر

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج
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محمد الجسر كدكره السياسي كاالدارم في  98
 1514لبناف حتى عاـ 

عبد الخالق 
 محمد عبد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 
البحث الجماعي التعاكني  فاعلية استراتيجية 99

في التحصيل كاالحتفاظ بو لدل طالب 
المرحلة المتوسطة في مادة التاريخ 

 االسالمي

عبد الكريم 
ناصر عليوم 

 الجميلي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013
ستير

ماج
 

اثر استراتيجيو مثلث االستماع في تحصيل  100
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 

 التاريخ

عبير عبد 
 الهادم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

سياسة الملك من خالؿ كتاب نثر الدر في  101
ىػ( ػ العصر 411المحاضرات لالبي)ت

 الراشدم انموذجا دراسة تاريخية

عثماف نورم 
 ثامر القيسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

الحياة االجتماعية في مصر كالشاـ من  102
خالؿ كتاب  نيل االمل في ذيل الدكؿ البن 

 ىػ(511شاىين الظاىرم )ت

عدناف عباس 
 شاكر

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

عبد الحميد كاظم حميد كاثره الثقافي  103
 ـ1514ػ1511كالسياسي في العراؽ 

عدناف ياسين 
 حسين الخزرجي

التربية كلية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

اثر استراتيجية تسلق الهضبة في تحصيل  104
طالبات الصف الخامس االدبي في مادة 

 التأريخ االكربي الحديث كالمعاصر

عدكية محمد 
 مسعود الكرخي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

استثارة  اثر استخداـ نمطين من اساليب 105
الدافعية في التحصيل الدراسي لطالب 

الصف األكؿ المتوسط  في مادة التاريخ 
 القديم للوطن العربي

عدم طاىر 
محمود 
 السامرائي

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2004

ستير
ماج
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أثر إستراتيجية خرائط التفكير اللفظية في  106
تحصيل طالبات الصف األكؿ المتوسط في 

 التاريخمادة 

عذراء خضير 
علواف محمد 

 العنبكي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 
فاعلية استراتيجية التقويم البنائي في  107

التحصيل كاالحتفاظ بو لطالب الصف 
 االكؿ المتوسط

عقيل عبد 
 الحسين البياتي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013
ستير

ماج
 

سويد بن مقرف المزني كأثره في خدمة اإل  108
 سالـ

عالء حامد 
 احمد محمود

كلية التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2011

ستير
ماج

 

عبد العزيز بن أحمد  الكتاني )المتوفي سنة  109
 ىػ ( كمركياتو التاريخية466

عالء عريبي 
 سبع الكرطاني

 تاريخ 2012 كلية التربية

ستير
ماج

 

المتداخلة المعنى لدل  المفاىيم التأريخية 110
جامعة  -طلبة قسم التأريخ  كلية التربية 

 ديالى

على راضي سعد  
 البطاط

 تاريخ 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

جيرالد فورد كأثره السياسي في الواليات  111
 (1588ػ1511المتحدة األمريكية )

علي ابراىيم 
 عيداف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

الحياة النيابية في تركيا كمراحل تطورىا  112
 1551ػ1541

علي اسماعيل 
 زيداف الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

بنو المنتفق كدكرىم في التاريخ العربي  113
 االسالمي حتى نهاية العصر العباسي

علي نايف مجيد 
 الكرخي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

الحياة العامة في االندلس من خالؿ تاريخ  114
ىػ / 181مدينة دمشق البن عساكر ) ت

 ـ(1181

عمر حمد 
 ابراىيم عزيز

التربية للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج
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صراع السلطة في البيت االيوبي بعد صالح  115
 الدين كأثره في الحركب الصليبية

محمود  غالب
 سعيد سمين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 
أثر المدخل البصرم المكاني في تنمية  116

المفاىيم التاريخية عند طالبات الصف 
 االكؿ المتوسط

غزكة رشيد عبد 
 الزيدم

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2018
ستير

ماج
 

 بطنا الصدؼ كتجيب كأثرىما في الحياة 117
العامة في مصر كالمغرب العربي حتى القرف 

 الثالث الهجرم / التاسع الميالدم

غساف داكد 
محمد علي 

 الربيعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

غصوف عبد  سليماف بن مركاف االعمش كمرياتو التاريخية 118
 صالح

 تاريخ 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

فسة بتمثيل األدكار في تحصيل اثر المنا  119
تالميذ الصف الخامس األبتدائي في مادة  

 التاريخ العربي األسالمي

فراس نبيل 
 محمود

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2002

ستير
ماج

 

عبد الهادم الظاىر كأثره السياسي  120
 1584كاالقتصادم في العراؽ حتى عاـ 

فؤاد ىادم 
 مهدم العلكاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

التمثيل الدبلوماسى كمواجهات السياسة  121
الخارجية للمملكة العربية السعودية مع دكؿ 

--1541الجوار الجغرافى العربى         
1561 

قحطاف احمد 
فرىود 

 المشهدانى

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

كتطور كزارة الداخلية الهيكل الوظيفى  122
--1511مؤسسات العمل التخصصى 

1515 

قحطاف حميد  
 كاظم العنبكى

 تاريخ 2003 كلية التربية

ستير
ماج
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فاعلية استراتيجية باير في تنمية التفكير  123
الناقد لدل طالبات المرحلة االعدادية في 

 مادة التأريخ

قيصر اسماعيل 
 ابراىيم الزبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 
حلواف العراؽ كدكر علمائها في الحضارة  124

 االسالمية
كفاح ابراىيم  

 عباس ياس
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013
ستير

ماج
 

غوستاؼ ستريزماف كأثره في السياسة  125
 1515ػ 1484االلمانية 

لؤم توفيق 
 حسن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

التطورات السياسية في زامبيا بين عامي  126
 1551ػ 1564

كلية التربية  ليث خالد ناجي
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

موقف االمم المتحدة من قضايا لبناف  127
 1581ػ 1514

ماجد مزىر 
 حسين الدليمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

سماعيل بن عبد الرحمن السدم كمركياتو  128
 ىػ (118ىػ ػ 41التأريخية ) 

مالك مهدم 
 حايف العبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

المهاجركف العرب في الواليات المتحدة  129
األمريكية كنشاطاتهم السياسية كاألقتصادية 

 (1581ػ 1516كالفكرية)

ماىر مبدر عبد 
 الكريم العباسي

 تاريخ 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

اثر استراتيجية القبعات الست في التحصيل  130
لدل طالب المرحلة المتوسطة في مادة 

 التاريخ

مثنى ابراىيم 
 محمد الخزرجي

كلية التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2011

ستير
ماج

 

العالقات األلمانية ػ السوفيتية بين عامي  131
 (1511ػ 1518)

محمد احمد 
 زيداف خلف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج
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ػ 1511جمعية الهالؿ االحمر العراقي  132
 دراسة تأريخية 1514

محمد جدعاف 
 عبد اهلل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 
الصحابي رافع بن خديج )رضي اهلل عنو(  133

 ػدراسة تأريخية ػ
محمد خليل 
 حمود عواد

كلية 
التربيةاالصمع

 م

 تاريخ 2011
ستير

ماج
 

بنو السبيع كأثرىم في الحياة العامة حتى  134
نهاية القرف الرابع الهجرم )العاشر 

 الميالدم(

محمد عباس 
 جاسم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 

تقويم اداء مدرسي التاريخ للمرحلة  135
االعدادية في ضوء مهارات التفكير 

 التاريخي

محمد عدناف 
 محمد العواكم

كلية التربية 
للمعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

علماء المدائن كمركياتهم التاريخية من القرف  136
 ىػ 616االكؿ الهجرل حتى سنة 

 تاريخ 2008 كلية التربية محمد عياف داف

ستير
ماج

 

التكريتي كمنهجو في كتابة ىشاـ صالح  137
 التاريخ

محمد كعيد 
مهدم سلطاف 

 العزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

مركاف سالم  محمد بن صالح التمار  كمركرياتو التاريخية 138
 نورم

كلية التربية 
 االصمعي

 تاريخ 2008

ستير
ماج

 

ماكراء اثر حدائق االفكار في تنمية تفكير  139
المعرفة لدل طالبات الصف الرابع االدبي 

 في مادة التاريخ

مركة عبود 
 احمد العزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

فاعلية استراتيجية العنقود في تنمية التفكير  140
التأملي لدل طالبات الصف الرابع االدبي 

 في مادة التاريخ

مركة عدناف 
 فرج زنكنة

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج
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فاعلية استعماؿ استراتيجية الخرائط الذىنية  141
في تحصيل طالبات الصف الخامس لالدبي 

 في مادة التأريخ

مركة ياسين 
 احمد الدليمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 
الرمي كتاب منهج السركر كالرشاد في  142

كالسباؽ كالصيد كالجهاد تاليف الشيخ 
االماـ نزيل البلد الحراـ الشيخ زين الدين 

 عبد القادر احمد

مزىر ايوب 
 محسن

كلية التربية 
للمعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012
ستير

ماج
 

أثر إستراتيجية التناقض المعرفي في تنمية  143
التفكير الناقد لدل طالب الصف الخامس 

 مادة التاريخاالدبي في 

مشتاؽ مجيد 
 صباح المكدمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

فاعلية برنامج تعليمي على كفق نظرية  144
االبداع الجاد في تنمية التفكير الحاذؽ 
لدل طالب الصف الخامس االدبي في 

 مادة التاريخ

مصطفى فاضل 
 عباس الدفاعي

كلية التربيو 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

الحياة االجتماعية كالدينية كاالقتصادية عند  145
العرب قبل االسالـ من خالؿ كتاب تهذيب 

 ىػ(181اللغة لالزىرم )ت 

مصطفى قدكرم 
احمد رحيم 

 العبيدم

 تاريخ 2017 كلية التربية

وراه
دكت

 

 مصطفى قدكرم حكيم بن حزاـ كدكره في الجاىلية كاالسالـ 146
احمد رحيم 

 العبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

تقويم كتب التأريخ للمرحلة االعدادية على  147
 كفق معايير الجودة الشاملة

مصطفى محمد 
 كاظم العزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

سعيد باشا كأثره االدارم كالسياسي في  148
 (1464ػ1411) مصر

مصطفى نورم 
 كىيب

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج
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في m.u.r.d.e.rأثر استراتيجية ميردر  149
التحصيل كتنمية الدافع النعرفي عند طالبات 

 الصف الخامس االدبي في مادة التاريخ

منى  احمد 
 جاسم سلماف

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 
أثراستخداـ أنموذج بوستر فى  150

التغيرالمفاىيمى لدل طالباتالصفالرابعالعاـ 
 فى مادةالتاريخ

منى زىيرحسين 
 البياتى

 تاريخ 2005 كلية التربية
ستير

ماج
 

اثر استخداـ التقارير القصيرة  مع   151
األحداث الجارية  في تنمية التفكير الناقد 

اعداد لدل طالبات  الصف الثالث  معهد 
 المعلمات في مادة التاريخ

منيرة أحمد 
 رحيم الجاؼ

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2004

ستير
ماج

 

أثر استراتيجية قوة التفكير في تنمية التفكير  152
المتشعب عند طالبات الصف الثاني 

 المتوسط في مادة التاريخ العربي االسالمي

مها جاسم 
 محمد العلكاكم

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

مهاعبدالرحمن  معمر بنراشدكمركياتو التاريخية 153
 حسين الزبيدل

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

_ 1858المدرسة الشيخية بين عامي ) 154
 ( دراسة تاريخية1481

مهدم محمود 
حسن مهدم 

 العزيز

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

فاعلية استعماؿ المنظمات المعرفية  156
التخطيطية في تحصيل طلبة الصف 

الخامس األدبي في مادة التاريخ كاتجاىاتهم 
 نحوىا

مهند حسين 
 علي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

ػ 1111ىػ / 664ػ 615األندلس ) 157
 ـ ( دراسة في الحياة العامة1165

مهند عدام 
حسن عباس 

 التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج
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أثر أنموذج كيتلي في تنمية عمليات العلم  158
لدل طالبات الصف الثاني المتوسط في 

 مادة التاريخ

ميس رمضاف 
رحيم صالح 

 العزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 
البالد العربية الحديث تقويم كتاب تاريخ  159

كالمعاصر للصف السادس األدبي في ضوء 
 أبعاد التنمية التربوية المستدامة

نادية حسن 
 محمد الدليمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017
ستير

ماج
 

--1511حركة التحديث فى البحرين  160
1581 

نبيل خليل 
 ابراىيم

 تاريخ 2003 كلية التربية

ستير
ماج

 

 -- 1516جريدة القبلة الحجازية  161
 دراسة تاريخية 1514

نبيل سمين 
 كىاب الخالدل

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

ػ 1518طلعت الشيباني كدكره في العراؽ  162
1551 

نبيل عبد الواحد 
 حسن التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

في لواء ديالى الواقع الصحي كالتعليمي  163
 1514ػ1511للمده 

كلية التربية  نور فاضل حمزة
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

التطورات الداخلية في المانيا النازية  164
 (1515ػ1511)

نورس فؤاد عبد 
 الباقي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

العصرين الحياة العلمية في بالد الشاـ في  165
األيوبي كالمملوكي من خالؿ كتاب مسالك 
األبصار في ممالك االمصار ألبن فضل اهلل 

 (845العمرم )ت

ىدل جبار 
 أحمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

تطور العالقات السعودية التركية  166
1564_1544 

ىزبر حسن 
 شالوخ العنبكي

 تاريخ 2004 كلية التربية

ستير
ماج
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فاعلية استراتيجية التدريس التبادلي في  167
تنمية مهارات التفكير التاريخي لدل طالب 

 المرحلة االعدادية

ىشاـ اسعد 
 اسماعيل الطيار

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 
عز الدين القساـ كنشاطو السياسي في  168

 1511ػ1441سوريا كفلسطين 
ىماـ محمد 
 جمعة الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018
ستير

ماج
 

اثر استخداـ استراتيجية التحضير المسبق  169
فى تحصيل مادة التاريخ العربىاالسالمى 

كالدافع نحو االنجاز الدراسى لدل 
 تلميذات الصف الخامس االبتدائى

ىناء ابراىيم 
محمد 

 السامرائى

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2005

ستير
ماج

 

األطعمة كالمآدب في الدكلة العربية  170
 االسالمية  حتى نهاية العصر الراشدم

ىند جودت  
كاظم ناصر 

 الشمرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012

ستير
ماج

 

أثر استراتيجية المقابلة الثالثية الخطوات  171
في تنمية التفكير االبداعي عند طالبات 

 الثاني المتوسط في مادة التأريخالصف 

ىيفاء فاضل 
 محمود

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

فاعلية استراتيجية جيكسو للتعليم التعاكني  172
في تحصيل طالبات الصف الرابع االعدادم 

 في مادة التاريخ

كجداف جاسم 
محمد سعيد 

 العبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

اثر استراتيجية التعلم المفتوح في تحصيل  173
 طالب المرحلة المتوسطة في مادة التاريخ

كساـ ساجد 
 خضير الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2013

ستير
ماج

 

كفاء عبد  مؤنس الخادـ كعصره 174
السالـ محمود 

 العبيدم

 تاريخ 2007 كلية التربية

ستير
ماج
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: PDEODEاثر استراتيجية بديوم : 175
في تصحيح المفاىيم المخطوءة كاستبقائها 

لدل طالب الصف الخامس االدبي في 
 مادة التاريخ

كليد حامد طو 
 الطويل التميمي

كلية التربيو 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 
المعافي بن زكريا النهركاني كجهوده في كتابة  176

كتابو )) الجليس الصالح   التاريخ من خالؿ
 الكافي كاالنيس الناصح الشافي

كئاـ عاصم 
 اسماعيل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2012
ستير

ماج
 

اثر انموذج جيرالؾ كايلي في تحصيل  177
طالب الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ 

 كدافعيتهم نحو المادة

ياسر فيصل 
 جاسم المزركعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

أثر استراتيجية الدعائم التعليمية في تنمية  178
التفكير االستداللي عند طالب الصف 

 الثاني المتوسط في مادة التاريخ

يحيى كريم 
 احمد القيسي

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

أثر أساليب تعليم التفكير في تنمية مهارات  179
التفكير ماكراء المعرفي عند طالب الصف 

 الخامس االدبي في مادة التاريخ

باسم عبد عزاؿ 
 الجنابي

كلية التربية 
 االساسية

 تاريخ 2017

ستير
ماج

 

فاعلية استراتيجية تألف االشتات في تنمية  180
التفكير االبتكارم لدل طالب الصف الرابع 

 االدبي في مادة التاريخ

محمد حسين 
 االكسيعواد 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2015

ستير
ماج

 

الجوانب المالية في كتاب صبح االعشى  181
ىػ( 411في صناعة االنشا للقلقشندم )ت

 دراسة في التاريخ االقتصادم االسالمي

افراح احمد 
جالؿ محمد 

 علي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2017
 اسالمي

ستير
ماج

 

العزفيوف كاثـر في الحياة العامة في المغرب  182
 ىػ(814ػ648كاالندلس )

االء محمود 
 رحيم خليل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2017
 اسالمي

ستير
ماج
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المبالغات في الركايات التاريخية لعصرم  183
 النبوة كالخالفة الراشدة دراسة نقدية

امينة عبد 
الكريم عبد 

 الستار

التربية كلية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2014
 اسالمي

ستير
ماج

 
الجوانب التاريخية لبعض مدف المشرؽ  184

االسالمي من خالؿ كتاب الركض المعطار 
ىػ / 818في خبر االقطار للحميرم)ت

 ـ(1116

بارؽ عزيز 
 سعدكف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2013
 اسالمي

ستير
ماج

 

الصليحية بالدكلة الفاطمية عالقات الدكلة  185
 من خالؿ كتاب السجالت المستنصرية

جليل جاسم 
 عباس

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2017
 اسالمي

ستير
ماج

 

عبد اهلل بن المبارؾ دراسة في سيرتو كحياتو  186
 العلمية كالجهادية

حاـز اسماعيل 
 علي النزارم

كلية التربية 
 االصمعي

تاريخ  2011
ستير اسالمي

ماج
 

ىػ( كآثاره 165عريب بن سعيد القرطبي ) 187
 العلمية كالفكرية

حسين عبد 
 الجليل ابراىيم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2017
 اسالمي

ستير
ماج

 

التحكيم عند العرب في كسط شبو الجزيرة  188
 العربية قبل االسالـ

صالح حسن 
 خلف الكرخي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2017
 اسالمي

ستير
ماج

 

دير العاقوؿ ػ دراسة في األحواؿ العامة حتى  189
 ىػ616نهاية العصر العباسي 

عبد القادر علي 
 حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2016
 اسالمي

ستير
ماج

 

الكنديوف كجهودىم العلمية كاالدارية حتى  190
 )درسة تاريخية(نهاية القرف الثالث الهجرم 

عركبة عبد 
االمير نجم 
 ارميلو الكرخي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2012
 اسالمي

ستير
ماج
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أثر المدخل التاريخي في تنمية المفاىيم  191
التاريخية كالقيم عند طالب الصف الثاني 

 المتوسط

علي متعب 
 عمراف الخوالني

كلية التربية 
 االساسية

تاريخ  2017
 اسالمي

ستير
ماج

 
عبد الملك بن عمير كمركياتو التاريخية  192

 ـ(811ق.116)
عمر محمد 

احمد خميس 
 الدليمي

كلية التربية 
العلـو 
 االنسانية

تاريخ  2012
 اسالمي

ستير
ماج

 

ىػ( 181جرير بن حاـز األزدم )ت 193
 كمركياتو التاريخية

غانم اسماعيل 
 كنعاف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2017
 اسالمي

ستير
ماج

 

اثر الوازع االقتصادم في نشأة حكومة مكة  194
 قبل االسالـ

غساف جبار 
عبد اهلل احمد 

 العبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2012
 اسالمي

ستير
ماج

 

قصي قاسم  علماء برداف كمركياتهم التاريخية 195
 حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2014
 اسالمي

ستير
ماج

 

الجوانب الفقهية االقتصادية في كتاب  196
ىػ( 611المغني البن قدامة المقدسي )ت

 دراسة تاريخية

ناصر عبود 
 فرحاف حسن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2017
 اسالمي

ستير
ماج

 

الصحابي الجليل رفاعة بن رافع بن مالك  197
 كأثره في خدمة اإلسالـ

أحمد يعقوب 
 جاسم المياحي

كلية التربية 
 األصمعي

تاريخ  2010
ستير اسالمي

ماج
 

دراسة  1514ػ1511القوة الجوية العراقية  198
 تاريخية

عمر عادؿ طو 
 لطيف الحيالي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2014
 حديث

ستير
ماج

 

ػ 1514سياسة بريطانيا تجاه كرد ايراف  199
1546 

مهند سمير 
 حسن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2013
 حديث

ستير
ماج
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فاعلية إنموذج التعليم التوليدم في تحصيل  200
طالبات الصف الرابع االعدادم في مادة 

 التاريخ

ىبة حميد كادم 
 محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

تاريخ  2014
 حديث

ستير
ماج

 
الدكؿ عبد الخالق حسونة كأثره في جامعة  201

 1181ػ1511العربية
قاسم ابراىيم 

 محي
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018
ستير

ماج
 

السهميوف كأثرىم في الحياة العامة حتى  202
ـ(1114ىػ  /  616نهاية العصر العباسي)  

احمد نوماف 
 مسير

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018

وراه
دكت

 

كالسياسي لشركة ليفانت النشاط التجارم  203
االنكليزية في المشرؽ العربي للمدة 

( دراسة تاريخية1411ػ1141)  
 

سارة قدكرم 
 لطيف

 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2016

ستير
ماج

 

النشاط التجارم كالسياسي لشركة ليفانت  204
االنكليزية في المشرؽ العربي للمدة 

( دراسة تاريخية1411ػ1141)  
 

 
أحمد شاكر 
 مزىر الكريطي

 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2014

ستير
ماج

 

السياسة المالية في المشرؽ االسالمي في  205
ىػ( دراسة 111ػ  41العصر االموم)

 تاريخية
 

خالد احمد 
جميل عبد اهلل 

 الجميلي
 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018

ستير
ماج

 

التنظيمي للصحفيين العراقيين تطور العمل  206
1564ػ1511  
 

اطياؼ اسماعيل 
 خليل البياتي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 تاريخ 2018
 

ستير
ماج
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 ت

 
 عنواف الرسالة  / االطركحة

 
 اسم الطالب

 
 الكلية

 
 تاريخ

ص
خص

الت
 

رجة
الد

 
احالـ نورم  السكن المهني الحكومي في مدينة بعقوبة 1

 منشد الجوراني
كلية التربية 

 االصمعي
 جغرافية 2011

ستير
ماج

 

التكامل الصناعي كاليات التوزيع المكاني  2
دراسة تطبيقية للصناعات التحويلية في 
 محافظات ديالى كصالح الدين ككاسط

احالـ نورم 
 منشد الجوراني

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015

وراه
دكت

 

جيومورفولوجية نباتات الضفاؼ كأثرىا في  3
مجرل نهر ديالى من قرية السواعد الى 

 مدينة بعقوبة

اركاف منعم 
 محمد عطية

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2016

ستير
ماج

 

انشاء قاعدة معلومات مكانية الغراض  4
التخطيط كتقويم الخدمات المجتمعيةفى 

 مدينة بعقوبة

ازىار سلماف 
 ىادل الجبورل

 جغرافية 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

تحليل جغرافي لمحطات تعبئة الوقود في  5
 محافظة األنبار )دراسة في جغرافية النقل (

استبرؽ محمد 
عبد اهلل حسين 

 القيسي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

اثر استخداـ انموذج ككدز فى تحصيل  6
طالبات الصف الرابع العاـ فى مادة 

 الجغرافية العامة

اسراء عبد 
الرحمن خضير 

 العبيدل

 جغرافية 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

دكر االطراؼ الفاعلة في التنمية المستدامة  7
 كأثرىا على الزراعة في محافظة ديالى

اسراء عبد 
الرحمن خضير 
 عباس العبيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

وراه
دكت

 

قاعدة  معلوما ت مكانية ؟ألغراض أنشاء  8
التخطيط  كتقو يم  خد متى  الصحة  

 كالتعليم  في مدينة المقدادية

اسراء ىيثم  
أحمد صالح  

 العبيدل

 جغرافية 2005 كلية التربية

ستير
ماج
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التباين المكاني للخدمات الصحية في  9
 محافظة ديالى

اسراء ىيثم 
 احمد صالح

كلية التربية 
 االنسانيةللعلـو 

 جغرافية 2013

وراه
دكت

 
ادارة آبار المياه الجوفية في قضاء  10

 المقدادية كسبل تنميتها
اسماء عبد 

االمير خليفة 
 الجميلي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2011
ستير

ماج
 

تقييم كفاءة التوزيع المكاني للخدمات  11
 المجتمعية في منطقة المعامل ػ بغداد

تكليف  انتظار 
 كريم صلبي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

التباين المكاني للركاسب النهرية في حوض  12
نهر ديالى االكسط بين كالر كسد ديالى 

 الثابت كسبل استثمارىا

اكس جمهور 
 حسن العسكرم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

أنموذج ىيلدا تا با في أكتسا  أثر أستخداـ 13
ب         المفاىيم الجغرافية كاألتجا ق 
نحو المادة لدل  طالب الصف الثاني 

 المتوسط

با سم عبد 
الجبا ركاظم 

 العقبي

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2004

ستير
ماج

 

كاقع تربية األبقار كالجاموس في محافظة  14
 1111ديالى كسبل تنميتها لسنة 

تحسين ىادم 
 رميض

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

كفاءة الخدمات التعليمية )االبتدائي  15
 كالثانوم( في قضاء الخالص

تركي حومد علي 
 الجوراني

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

تسامر مهدم  االىميو الجيوستراتيجيو لقضاء خانقين 16
 جاسم العبيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2016

ستير
ماج

 

استعماالت االرض الزراعية في ناحية  17
 1111ػ 1111المنصورية للمدة من 

جاسم محمد 
 زغير

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج
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الكفاءة المكانية لشبكة الطرؽ الريفية في  18
 كعالقتهما باالنتاج الزراعيمحافظة ديالى 

جعفر علي عبد 
 الرحيم العكيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2016

ستير
ماج

 
األستيطاف الريفي في قضاء بعقوبة )دراسة  19

 في جغرافية الريف(
جماؿ عبد 
 منديل عيداف

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2012
ستير

ماج
 

الجغرافية في التباين المكاني دكر العوامل  20
للمستقرات الريفية في قضائي بلدركز ككالر 
 دراسة موازنة في جغرافية االستيطاف الريفي

جماؿ عبد 
 منديل عيداف

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

وراه
دكت

 

فاعلية  استخداـ الحاسوب في تنمية بعض  21
الصف المهارات الجغرافية لدل طالبات 

 األكؿ المتوسط

جناف حسين 
 عطا

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2004

ستير
ماج

 

حربية شيرزا  ظاىرة الجفاؼ في محافظة ديالى 22
 عزيز القره لوسي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

تقويم المهارات الجغرافية لدل طلبة الصف  23
 الخامس األدبي

حسا ـ نجم 
الدين عبد 

 الشمرم

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2002

ستير
ماج

 

حساـ نجم  المنهج الجغرافي عند ابن حوقل 24
الدين عبد 

 الشمرم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

وراه
دكت

 

اثر االنحراؼ كاالتجاه لبعض العناصر  25
المناخية في تباين قيم الراحة في محافظة 

 ديالى

حسن مطشر 
عبد اهلل حيدر 

 العميرم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

كفاءة الخدمة التعليمية للمرحلة االبتدائية  26
ػػػ  1111في ناحية المدحتية للعاـ الدراسي 

1116 

حسين رحيم 
 حسوف الشمرم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2018

ستير
ماج
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انتخابات مجلس محافظة ديالى دراسة  27
 1115ػ1111جغرافية مقارنة للدكرتين 

حسين عبد 
المجيد حميد 

 الزىيرم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 
استعماالت االرض الزراعية في ناحية العبارة  28

 )محافظة ديالى(
حسين علي 
 مجيد السعدم

كلية التربية 
 االنسانيةللعلـو 

 جغرافية 2012
ستير

ماج
 

التوزيع الجغرافي لزراعة الخضراكات  29
 المغطاة في محافظة ديالى

حسين علي 
 مجيد السعيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

وراه
دكت

 

أثر عناصر المناخ في زراعة كانتاج محصوؿ  30
 الرماف في قضاء المقدادية

خالد احمد 
حسين خميس 

 التميمي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015

ستير
ماج

 

أثر المناخ في توطين األمراض االنتقالية في  31
 (1111ػ 1554محافظة ديالى للمدة)

خالد نعماف 
محمد 

 الحمداني

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

تقديرحجم الجرياف السطحي لحوض كادم  32
 كوزداؿ  

خلدكف رحماف 
علواف 

 الجشعمي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

خدمة الماء الصافي في مدف )الخالص  33
كىبهب كالسالـ ( في محافظة ديالى 

 )دراسة في جغرافية الخدمات(

خميس غازم 
خلف حسن 

 المعمورم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

تدكير الفضالت الغذائية لمدينة بعقوبة  34
 كاستخدامها في التنمية الزراعية

ديار ىاشم علي 
 العالؽ

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2018

ستير
ماج

 

االمكانات السياحية في محافظة ديالى  35
كسبل تنميتها )دراسة في الجغرافية 

 السياحية (

ذكرل عادؿ 
 محمود العزاكم

 جغرافية 2013 التربيةكلية 

ستير
ماج
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دكر نظم المعلومات الصناعية كتكنولوجيا  36
االتصاالت في تطوير الصناعة كتسويقها في 
 العراؽ دراسة تطبيقية في شركة ديالى العامة

ذكرل عادؿ 
محمود طو 

 العزاكم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

وراه
دكت

 
المياه الجوفية في التحليل المكاني آلبار  37

 ناحية المنصورية
راغب محمود 
 حسن الجبورم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014
ستير

ماج
 

أثر النقل بالسيارات في البناء الوظيفي  38
 كالعمراني لمدينة بعقوبة .

رجاء خليل 
 احمد الدليمي

 جغرافية 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

رقية مرشد  جيوبولتكيةمحافظة ديالى دراسة  39
 حميد العنبكي

 جغرافية 2002 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر التغير المناخي في التركيب المحصولي  40
 في محافظة ديالى

رياـ اسماعيل 
طو سلماف 
 المجمعي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

االثر الجيمورفولوجي ألعادة انثناء طية  41
 شماؿ شرقي الطوز بلكانة

ريم ثاير حبيب 
 الجبورم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2018

ستير
ماج

 

الموارد المائية في محافظة ديالى ككفاءة  42
استخداـ المياه الممغنطة في التخطيط 

 المستقبلي

زياد محمد 
حسن احمد 

 المهداكم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

االشكاؿ االرضية في حوض نهر الوند  43
 كعالقتها بتكتونية المنطقة

كلية التربية  زيد عبد محمود
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

تقويم منهج الجغرافية للمرحلة االبتدائية  44
 على كفق معايير الجودة الشاملة

زينة توفيق 
جاسم حسن 

 العباسي

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2013

ستير
ماج
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سارة عبد اهلل  األستيطاف الريفي في قضاء خانقين 45
 حسوف

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 
الخصائص الفيزياكية كالكيمياكية للتربة في  46

قضاء بعقوبة للتربة كاثرىا في زراعة 
 الحمضيات كانتاجها .

سالم احمد 
 محمد التويجرم

 جغرافية 2005 التربيةكلية 
ستير

ماج
 

اثر أستخداـ خطة كيلر في التحصيل كالثقة  47
با لنفس لدل طالبات الصف األكؿ 

 المتوسط في مادة الجغرافية

سحر اكـر 
حسن كىيب 

 النعيمي

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2004

ستير
ماج

 

كاقع مستقبل خدمتى الماء الصافى  48
 كالمجارل فى مدينة بعقوبة

سعيد فاضل 
 احمد

 جغرافية 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

الوظيفة التجارية لمدينة بعقوبة كمجاالت  49
 تأثيرىا التجارم في محافظة ديالى

سعيد فاضل 
 أحمد

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

وراه
دكت

 

أثر لرياح في تباين نسب تلوث الهواء في  50
 مدينة بلدركز

سماح ىاشم 
رجب دركيش 

 الخالدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2016

ستير
ماج

 

التلوث البصرم في منطقة االعماؿ المركزية  51
 لمدينة بعقوبة

سمير مهدم 
 صالح الويس

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

تأثير ذبذبة شمالي االطلسي على  52
السطحية كالعليا كبعض المنخفضات الجوية 

 العناصر المناخية في العراؽ

سندس محمد 
 علواف الزبيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

بناء نموذج محاكاة المخاطر المركفومناخية  53
 كاثارىا الجيمورفولوجية في ناحية مندلي

سهاد شالش 
 خلف

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج
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العوامل المؤثره في توزيع النبات الطبيعي في  54
 محافظة ديالى

سهى جاسم 
 نصيف العبيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2016

ستير
ماج

 
العالقة المكانية بين النقل كالصناعات  55

 التحويلية في محافظة صالح الدين.
شبيب احمد 
 علي العزاكم

 جغرافية 2004 كلية التربية
ستير

ماج
 

الخصا ئص  السكانية  لفضاء  المقدادية   56
 (1558-1588للمدة         ) 

شركؽ  عبد 
األلو  حسين 

 الدليمي

 جغرافية 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

مشكلة التصحر في محافظة ديالى كأبعادىا  57
 البيئية

صالح حسن 
علي خلف 

 الجوىر

كلية التربية 
 االنسانيةللعلـو 

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

اثر  تدريس الجغرافية على كفق انموذج  58
( في التحصيل كتنمية  CLMياكر البنائي )

التفكير االستداللي لدل طالبات الصف 
 الرابع االدبي

صبا فاركؽ 
 جاسم المختار

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2012

ستير
ماج

 

الجوفية في  التحليل المكاني ألبار المياه 59
 ناحية كنعاف

صديق طو عبود 
 فرحاف الدليمي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

المجاؿ الحيوم الجغرافي للعراؽ كتطبيقاتو  60
 الجيوبولتيكية

ضمياء حسين 
 صالح الشمرم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015

ستير
ماج

 

المحاصيل الحقلية في امكانيات زراعة  61
 قضاء بلدركز كسبل تطويرىا

ضياء الدين 
حسين عسكر 

 الساعدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2012

ستير
ماج

 

نظم الحيازة الزراعية كتأثيرىا في استعماالت  62
 االرض الزراعية في محافظة ديالى

ضياء الدين 
حسين عسكر 
 جدكع الساعدم

كلية التربية 
 االنسانية للعلـو

 جغرافية 2017

وراه
دكت
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الفضاء االلكتركني كأثره في إعادة صياغة  63
 رسم خارطة الشرؽ األكسط

ضياء مدلوؿ 
 فرج الطائي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 
التباين المكاني لحاالت الزكاج كالطالؽ  64

ػ 1548لسكاف محافظة ديالى للمدة 
 1111ػ1558

طالؿ منيهل  
 كريم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013
ستير

ماج
 

الخصائص السكانية لقضاء بلدركز  65
 (1111_ 1548للمدة)

عباس محمد 
 عبود جواد جبر

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015

ستير
ماج

 

تعيين بعض الظركؼ الزراعية النتاج انزيم  66
األثيلي من بعض انواع السليليز كالكحوؿ 

 البكتيريا المعزكلة من التربية

عبد الستار عبد 
 الجار

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

اثر استخداـ انموذج ما رتوديال في اكتساب  67
المفاىيم الجغرافية كأستيقا ئها لدل تال ميذ 

 الصف الخامس األبتدائي

عبد اهلل فرحا ف 
 الفيلىعبد اهلل 

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2003

ستير
ماج

 

تحليل مكاني لالداء الوظيفي لمصارؼ الدـ  68
 في محافظة ديالى

عبد المهدم 
عبد الحسين 

 ىاني

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015

ستير
ماج

 

تأثير معامل االسفلت كالطابوؽ في تلوث  69
 الشماليةتربة مدينة الخالص كضواحيها 

عبود تركي 
 عدكاف العبيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

المتساقطات الجوية في محافظة ديالى  70
كأثارىا البيئية باستخداـ نظم المعلومات 

 الجغرافية

عقيل عبد 
الستار سعيد 

 الزبيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

اثر استخداـ المجمعات العلمية فى تحصيل  71
طلبة الصف الرابع الثانول فى مادة 

 الجغرافية

عقيل عبود فالح 
 التميمى

 جغرافية 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 



  ) 53  (                                 

عالء مهدم  جغرافية التعليم المتوسط في محافظة ديالى 72
 صالح الزىيرم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015

ستير
ماج

 
تحليل جغرافية المحطات تعبئة الوقود فى  73

 محافظة ديالى
على طلب 

 جعفر
 جغرافية 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

التجاكزات على التصميم األساس لمدينة  74
 الخالص

علي ثاير طالب 
 الزيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

في أتجاىات توطن الصناعات الصغيرة  75
 محافظة صالح الدين

علي جاسم 
 حمود الفراجي

 جغرافية 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

ىيدركمورفومترية أحواض الجزء الشرقي من  76
 محافظة ديالى

علي حسن 
 سلـو الكرخي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

علي عبد  مدينة بهرز دراسة في جغرافية المدف 77
 ابراىيممحمود 

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015

ستير
ماج

 

الموارد المائية في حوض نهر العظيم ادارتها  78
 كسبل تنميتها

علي ياسين عبد 
 اهلل

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

عمار حسين  جيومورفلوجية حوض كادل كوردة رة 79
 محمد العبيدل

 جغرافية 2005 التربيةكلية 

ستير
ماج

 

جيومورفولوجية حوض كادم نفط ػ شرؽ  80
 محافظة ديالى / العراؽ

عمار حسين 
 محمد العبيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015

وراه
دكت

 

التحليل المكاني لتلوث مياه جدكؿ مهركت  81
 في محافظة ديالى

عمر ابراىيم 
 حسين الجبورم

التربية كلية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج
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التحليل المكاني لوكاالت توزيع المواد  82
 الغذائية في مركز قضاء بعقوبة

عمر غافل 
حجي محمد 

 الكيالي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 
تربية االغناـ في محافظة ديالى كسبل  83

 تنميتها
عمر نجم عبد 

 اهلل
كلية التربية 

 للعلـو االنسانية
 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

تاثير التباين بدرجة حرارة المحيظ فى بعض  84
المؤثرات الوظيفية على كقف انظمة انتاج 

 الطاقة

غساف بحرل 
 شمخى القيسى

كلية التربية 
 الرياضية

 جغرافية 2005

ستير
ماج

 

التحليل المكاني ألمراض  مزمنة  في  85
 محافظة ديالى

غصوف فائق 
 صالح  العبيدم

 جغرافية 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

التحليل المكاني لمشاريع انتاج الدكاجن  86
 في محافظة ديالى كسبل تنميتها

فتياف علي 
 مهدم التميمي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

االتفاقيات البيئية الدكلية المتعددة االطراؼ  87
كاثرىا في تعزيز االمن الوطني العراقي ػ 

 دراسة في الجغرافية السياسية ػ

فراس عبد 
 الجبار الربيعي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

استعماالت االرض الزراعية في ريف مركز  88
 قضاء الخالص / محافظة ديالى

فالح حسن 
 محمد التميمي

كلية التربية 
 االنسانيةللعلـو 

 جغرافية 2016

ستير
ماج

 

 
89   

فالح محمد  قضاء خانقين دراسة في الجغرافية االقليمية
 ستار البياتي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

أثر المناخ في زراعة كنمو كانتاجية محصولي  90
فستق الحقل كزىرة الشمس في محافظة 

 ديالى

فليح حسن 
 محمد ضاحي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج
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التباين المكاني لوفيات االطفاؿ دكف  91
الخمس سنوات في محافظة ديالى للمدة 

 (1111_1111من )

قسمة نجم  
 عبد اهلل منهل

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 
استخداـ التقنيات الحديثة في االستثمار  92

االمثل للموارد المائية السطحية كاثارىا على 
زيادة المساحات المزركعة في محافظة 

 ديالى

قيس ياسين 
 خلف

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014
ستير

ماج
 

المياه الجوفية في ناحية مندلي كسبل  93
 تنميتها

ليث محمد 
 عيداف التميمي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

اثر المناخ في الرم التكميلي لمحصولي  94
 القمح كالشعير في قضاء بلد ركز

ماىر ثامر سعيد 
 فريح النداكم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

جيومورفولوجية منطقة دربندخاف / شرقي  95
 العراؽ

ماىر سلماف 
مالك عبد 

 الحسين

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

وراه
دكت

 

أثر العمليات البنيوية في تكوين أشكاؿ  96
سطح االرض في طية حمرين الجنوبي 

 شمالي المنصورية /العراؽ

ماىر سلماف 
مالك عبد 

 الحسين

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2012

ستير
ماج

 

محارب خلف  موريتانيا دراسة في الجغرافية السياسية 97
 المعمورم

 جغرافية 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

محسن ابراىيم  مدينة جلوالء دراسة فى جغرافية المدف 98
 التميمى

 جغرافية 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

خدمة الماء الصافيفي مدينة المقدادية              99
 )دراسة في جغرافية الخدمات (

محمد جاسم 
 حمادم الطائي

التربية كلية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج
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أثر تدريس الجغرافية من خالؿ النصوص  100
طريقة ركنكوؼ فى تحصيل طالب االكؿ 

 المتوسط

محمد حميد 
 عباس الربيعى

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2004

ستير
ماج

 
خصائص سكاف قضاء الخالص للمدة  101

دراسة في جغرافية  1558ػ 1588
 السكاف

محمد عبد 
الرحمن عبد 

 العزيز

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2015
ستير

ماج
 

التطور الجيومورفولوجي اللتواء نهر ديالى  102
بين زاغنية كبعقوبة كأثره في استتعماالت 

 االرض الزراعية

محمد عبود 
 محمود االعرجي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

دكر النقل بالسيارات في البناء الوظيفي  103
كالعمراني لمدينة المقدادية )دراسة في 

 جغرافية المدف (

محمد عطية 
 محمد العزاكم

كلية التربية 
 للعلـو االنساني

 جغرافية 2011

ستير
ماج

 

اثر استخداـ انموذج منحى النظم فى  104
تحصيل طالبات الصف الرابع العاـ فى مادة 

 الجغرافية العامة

محمد مهدل 
 حسين العزل

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2003

ستير
ماج

 

محمود خليل  تحليل الوظيفة السكنية لمدينة المقدادية 105
 جواد السعيدم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

تحليل التباين المكاني لالثار الصحية  106
الستخداـ الهواتف النقالة كاالقتصادية 

 كابراجها في مدينة بعقوبة

مركاف عبد 
ابراىيم محمد 

 الحمداني

 جغرافية 2017 =

ستير
ماج

 

مؤشرات التغير المناخي في في محافظة  107
 (1111ػ 1541ديالى خالؿ السنوات ) 

مركة سالم 
 محمد العزاكم

 جغرافية 2011 =

ستير
ماج

 

معدالت الضغط اثر التغير المناخي في تغير  108
_ 1541الجوم في العراؽ للمدة )

1111) 

مركج ىاشم  
 كامل الصالحي

 جغرافية 2013 =

ستير
ماج
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مشتاؽ طالب  محاكر التنمية الصناعية في محافظة كربالء 109
 صالح العميرم

 جغرافية 2017 =

ستير
ماج

 
التحليل المكاني ألبار المياه الجوفية في  110

 ناحية جبارة
مصطفى جاسم 
محمد ارزيج 

 الساعدم

 جغرافية 2018 =
ستير

ماج
 

استعماالت االرض الزراعية في ناحية كنعاف  111
 )محافظة ديالى(

مصطفى 
سعدىاشم مجيد 

 الدكرم

 جغرافية 2014 =

ستير
ماج

 

أثر العمليات الجيومورفولوجية على جبل  112
 برناف جنوب غرب سد دربندخاف

مظهر ابراىيم 
 محمد الزىيرم

 جغرافية 2015 =

ستير
ماج

 

خصائص ترب ناحية المنصورية كعالقتها  113
 بالبيئة

منذر صائل 
 محمد الجبورم

 جغرافية 2014 =

جس
ما  تير

كاقع القطاع الزراعي النباتي في محافظة  114
ديالى مع تشخيص المشاكل كالمعلومات 

 كالحلوؿ

منى جاسم 
 علواف العجيلي

 جغرافية 2011 =

ستير
ماج

 

المتوسطية كاالتحاد المغاربى العرب الشراكة  115
 دراسة فػى الجغرافية السياسية

محمدعبداهلل مها
 البرزنجى

 جغرافية 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر المياه الجوفية في النشاط البشرم ناحية  116
 ىبهب /محافظة ديالى

مهند جميل 
 ابراىيم محمود

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2017

ستير
ماج

 

التباين المكاني للصناعات الصغيرة في  117
 ـ 1111ـ ػ 1551محافظة ديالى للمدة 

ميادة فرحاف 
 حميد

كلية التربية 
 االصمعي

 جغرافية 2009

ستير
ماج

 

استعماالت االرض الزراعية في ريف مركز  118
 قضاء المقدادية

نادية ماجد 
 حميد التميمي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017

ستير
ماج
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التحليل المكاني لصناعة طحن الحبوب في  119
 محافظتي ديالى ككاسط

نبراس سعدكف 
 مطشر سلماف 

 جغرافية 2016 =

ستير
ماج

 
كفاءة مجرل نهر دجلو في التصريف  120

االستثنائي بين قريتي الدكجمو كالسنديو في 
 قضاء الخالص / محافضة ديالى

نجاح صالح 
 ىادم الزىيرم

 جغرافية 2016 =
ستير

ماج
 

نزار رزكقي  الموازنة المائية المناخية في محافظة ديالى 121
 كىيب الزيدم

 جغرافية 2014 =

ستير
ماج

 

استعماالت االرض الصناعية في مدينة  122
 GISبعقوبة كتفسيرىا بأستخداـ 

نزار محمود 
 محمد ابوخمرة

 جغرافية 2011 =

ستير
ماج

 

جدكؿ سارية التحليل المكاني لتلوث مياء  123
 )خريساف( في محافظة ديالى

نسرين ىادم 
 رشيد الكرخي

كلية التربية 
 االصمعي

 جغرافية 2010

ستير
ماج

 

نهضة سلماف  مدينة بلدركز ػ دراسة في جغرافية المدف 124
 ابراىيم الدليمي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2016

ستير
ماج

 

الحنطة اثر المطر الفعاؿ في أنتاجية  125
كالشعير في أراضي حوض نهر ديالى في 

 العراؽ

نهلة كاثق 
 محمود الشمرم

كلية التربية 
 االصمعي

 جغرافية 2008

ستير
ماج

 

زراعة النخيل كانتاج التمور في محافظة  126
 ديالى كسبل تنميتها

نواؿ مصطفى  
 كريم

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

المكانية بين الطرؽ المعبدة كنمو العالقة  127
كتوزيع المستوطنات الريفية في قضاء 

 الخالص

نور رشيد حميد 
 الجميلي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2012

ستير
ماج

 

مواصفات تربة قضاء المقدادية كتصنيفها  128
 دراسة جغرافية

نيراف على 
حسين 

 جغرافية 2006 كلية التربية

ستير
ماج
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سد النهضة االثيوبي كأثره في االمن المائي  135
 في مصر كالسوداف

كساـ علي  
 كيطاف النداكم

 جغرافية 2017 =

وراه
دكت

 

ابعاد الصراع الموريتاني في حوض نهر  136
 السنغاؿ )دراسة في  الجغرفية السياسية(

كساـ علي  
كيطاف برسم 

 النداكم

كلية التربية 
 االصمعي

 جغرافية 2010

ستير
ماج

 

 المشهدانى

اثر المنخفضات الجوية الداخلة في تحديد   129
 كمية االمطار الساقطة على العراؽ

نيراف علي 
حسين 

 المشهداني

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2017
وراه

دكت
 

الودياف المستعرضة فى جبل حمرين  130
الجنوبى شماؿ شرؽ المقدادية ) دراسة 

 جيمورفولوجية (

الرحمن ىبة عبد 
 حسين

 جغرافية 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

كاقع الخدمات البلدية كالمجتمعية في مدينة  131
 ىبهب في ضوء التوسع الحضرم للمدينة

ىدل قاسم 
 محمد

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2014

ستير
ماج

 

التحليل المكاني لمقومات االستثمار في  132
 كاالفاؽ  المستقبليومحافظة ديالى الواقع 

ىشاـ توفيق 
 جميل خورشيد

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2016

ستير
ماج

 

فاعلية االنمؤذج التكاملي في تغير المفاىيم  133
في جغرافية اؤراسيا لدل طلبة الجغرافية  

 كلية التربية جامعة ديالى

كجداف نعماف 
 رشيد

كلية التربية 
 االساسية

 جغرافية 2005

ستير
ماج

 

جغرافية االنتخابات البرلمانية في محافضة  134
( دراسة في 1111ػ 1111ديالى للمدة )

 الجغرافية السياسية

كحيد انعاـ غالـ 
 الكاكائي

كلية التربية 
 للعلـو االنسانية

 جغرافية 2011

ستير
ماج
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التحليل المكانى لمرائب النقل فى محافظة  137
 ديالى

كساـ متعب 
 محمد ياسين 

 جغرافية 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 
القول العاملة الزراعية فى محافظة ديالى  138

 دراسة فى جغرافية السكاف
كسن شهاب 
 احمد العبيدل

 جغرافية 2004 كلية التربية
ستير

ماج
 

العوامل المكانية المؤثرة في توطين  139
الصناعات الكيمياكية في قضاء بيجي كسبل 

 تطويرىا

ياسر لفتة 
حسين علواف 

 العزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 جغرافية 2013

ستير
ماج

 

العمليات الجيومورفية كأثرىا في قضاء  140
 السليمانية

ياسر محمد 
 عبد

 جغرافية 2018 =

جس
ما  تير

اثر عمليات التعرية كالتجوية في تكوين  141
أشكاؿ سطح االرض في طية حمرين 

 العراؽالجنوبي شمالي المنصورية ػ 

ياسر محمد 
 عبد التميمي

 جغرافية 2012 =

ستير
ماج

 

جيومور فولوجية الكثباف الرملية في منطقة  142
 العيثة في قضاء المقدادية .

يعرب محمد 
 حميد محمود 

 جغرافية 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

فالق خانقين كاثره في تكوين االشكاؿ  143
 االرضية في منطقة حمرين

يوسف مهدم 
 صالح

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 جغرافية 2012

ستير
ماج

 

العمليات الجيومورفولوجية لحوض باكه  144
 شاسوار )دراسة تطبيقية(

زينة علي خليفة 
 شكر التميمي

 جغرافية 2018 =

ستير
ماج

 

تحليل مكاني لخدمات التعليم االبتدائي في  145
 ناحية كنعاف /محافظة ديالى

اسراء حامد 
 اهللعبد 

 جغرافيو 2016 =

ستير
ماج

 

النمذجو المكانيو لحوض كادم بارياكليو في  146
قضاء كالر باستخداـ تقنيات االستشعار عن 

 GISبعد كنظم المعلومات الجغرافيو 

انتصار مزىر 
 عويد

 جغرافيو 2016 =

ستير
ماج
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التوزيع الجغرافي لخدمات التعليم العاـ في  147
 ديالىناحية بني سعد ػ جامعة 

زينب كامل تايو 
 الجبورم

 جغرافيو 2016 =

ستير
ماج

 
التحليل المكاني للمياه الجوفيو في قضاء  148

بلدركز في محافظة ديالى باستخداـ نظم 
 (GISالمعلومات الجغرافيو )

طيبو جمعو 
 مجيد

 جغرافيو 2016 =
ستير

ماج
 

الخصائص الجيومورفولوجيو لوادم  149
 قالتوبزاف في قضاء كالر

عواطف تحسين 
 احمد

 جغرافيو 2016 =

ستير
ماج

 

التحليل المكاني لخدمات التعليم الجامعي  150
 )جامعة ديالى انموذجا(

نور عبد الكريم 
 محمد نورم 

 جغرافيو 2016 =

ستير
ماج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ) 62  (                                 

 
 ت

 
 عنواف الرسالة  / االطركحة

 
 اسم الطالب

 
 الكلية

 
ص تاريخ

خص
الت

 

رجة
الد

 
الراجعة باستخداـ النماذج  تأثير التغذية 1

المرئية كقياس القوة في تطوير بعض 
المتغيرات  البايوميكانيكية كدقة االرساؿ 

الساحق لالعبين المتقدمين في الكرة 
 الطائرة

صداح ابراىيم 
سيدكلي  

 النعيمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013
ستير

ماج
 

تأثير برنامج ارشادم تدريبي في التدفق  2
النفسي كالمهارات األساسية لالعبين 

 الشباب بكرة القدـ

أزىر كماؿ 
 حسين

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

استخداـ جهاز ناضبي مقترح لتطوير أداء    3
بعض القلبات الهوائية الخلفية على بساط 
الحركات االرضية لؤلشباؿ في الجمناستك 

 الفني

رياض عبد 
الرضا فرحاف 

 الربيعي

التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

االنماط القيادية كعالقتها بالكفايات  4
التدريسية لتدريسيي التربية البدنية كعلـو 

 الرياضة

علي عباس 
 فاضل

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

أثر طريقة العصف الذىني في التحصيل  5
االدارة كالتنظيم كالتفكير االبداعي في مادة 

 لدل طلبة كلية التربية البدنية كعلـو الرياضة

ابراىيم ذياب 
 خليل

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

أثر استخداـ مواقف اللعب باالسلوب  6
العشوائي في االكتساب كاالحتفاظ لبعض 

 المهارات االساسيو بالتنس .....

احساف عبد 
 الكريم عواد

التربية كلية 
 الرياضية

 رياضة 2010

ستير
ماج

 

التنظيم اإلدارم كالقانوني لعقد المحترفين  7
كاالندية الرياضية كفقا لبعض القوانين 

 العراقية

احساف عبد 
 الكريم عواد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت
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تأثير تمرينات خاصة على تطوير سرعة اداء  8
لالعبين الناشئين  الدحرجة كدقة المناكلة 

 بكرة القدـ

احمد جالؿ 
 حسين جواد

كلية التربية            
 الريا ضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 
نسبة مساىمة اىم القياسات الجسمية  9

كالقدرات البدنية كالحركية في انجاز فعالية 
 الوثب العالي )الفوسبرم فلوب ( للمتقدمين

احمد حسن 
 لطيف السامرائي

 كلية التربية
 األساسية

 رياضة 2018
وراه

دكت
 

تأثير تمرينات التصور الذىني المهارم قي  10
تطوير المستول الرقمي للوثب العالي بطريقة 

 الفوسبرم فلوب

احمد حسن 
 لطيف السامرائي

كلية التربية 
 األساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مهارية بأسلوبي التنافس  11
تطوير بعض المهارات الذاتي كالجماعي في 

االساسية بكرة القدـ لطالب الصف االكؿ 
 في كلية التربية الرياضية ػ جامعة ديالى

احمد سعد 
 خليل

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

تأثير منهج تعليمي لذكم االستيعاب مقابل  12
االستقباؿ في االنسيابية كاالداء المهارم 

 لناشئي كرة القدـ

سلماف احمد 
 صالح الشمرم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

تمرينات مقترحة كفق بعض المتغيرات  13
الفسلجية كالبايوميكانيكية لتطوير اللياقة 

 الهوائية لمرضى الداء السكرم

احمد شاكر 
 محمود العبيدل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

مقترح لتاىيل المصابين تاثير منهج تركيحى  14
 بمرض السكر المعتمد على االنسولين

احمد شاكر 
 محمود العبيدل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

فاعلية تقنيات تعليمية في التحصيل المعرفي  15
كتعلم رياضة رفع االثقاؿ لطالب كلية التربية 

 البدنية كعلـو الرياضة

احمد عباس 
 علي خاف

التربية كلية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج
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تاثير استخداـ التغذية الراجعة فى االداء  16
 الفنى لدفع الثقل

احمد مالك 
 ابراىيم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2006

ستير
ماج

 
تاثير استخداـ جهاز تدريبى مقترح لتطوير  17

 ـ فراشة11القوة المميزة بالسرعة لسباحى 
محمد احمد 

 فرحاف
كلية التربية 

 الرياضية
 رياضة 2006

ستير
ماج

 

تأثير تناكؿ الكارنتين المصاحب للتمرينات  18
الهوائية في تركيب الجسم كدىوف الدـ 

 ألصحاب الوزف الزائد

احمد محمود 
 حسن

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تأثير منهج تدريبي في بعض المكونات العصبية  19
كالعضلية كالنشاط الكهربائي للعضالت العاملة 

 ( متر حرة شباب411الرئيسية كانجاز )

احمد محمود 
 حسن

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

اثر تمرينات ادراكية مهارية باالسلوب  20
المتسلسل في معالجة المعلومات كتنمية 

المناكلة بعض المدركات الحسية لمهارتي 
 ( سنة14ػ 11التصويب بكرة اليد ألعمار )

احمد مهدم 
 صالح العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

منهج تعليمي مقترح للتعليم بعض المهارات  21
األساسية بكرة اليد  كعالقتو بموقع الضبط 

 لطالب الصف األكؿ المتوسط

احمد مهدم 
 صالح العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 
ستير  

ماج
 

   

تأثير التدريب الباليستي في تطوير بعض  22
القدرات البدنية الخاصة كعالقتها ب دقة 
مهارة الضرب الساحق لالعبين الشباب 

 بالكرة الطائرة

احمد كلهاف 
 حميد الربيعي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

الصغيرة في تطوير بعض تأثير االلعاب  23
القدرات البدنية كالحركية كالتحصيل 

المعرفي في اللغة االنكليزية لتالميذ الصف 
 الثالث االبتدائي

اركاف طو 
اسماعيل علواف 

 الخزرجي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج
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النقل الحركي كبعض المتغيرات  24
بمؤشرات دقة البايوميكانيكية كعالقتهما 

االرساؿ المستقيم لالعبي المنتخب الوطني 
 بالتنس االرضي دراسة تحليلية

كلية التربية  ازاد علي حسن
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تأثير منهج تعليمي مقترح كفق مستول   25
كفاءة االداء في تعلم مهارة القفزه العربيو 

مع نصف لفو على منصة القفز في 
 الفني للرجاؿالجمناستك 

اسد خضير 
 عباس حسن

كلية التربيو 
البدنيو كعلـو 

 الرياضو

 رياضة 2016

ستير
ماج

 

عالقة بعض المتغيرات الفسيولوجية  26
بانسيابية حركة الذراع الضاربة كدقة االرساؿ 

المواجو من االعلى لالعبي الكرة الطائرة 
 ( سنة14ػ11باعمار )

اسراء فاضل 
 عباس

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

االنماط الجسمية كعالقتها بمستول بعض  27
القدرات البدنية كالمهارية لدل لالعب الحر 

 بالكرة الطائرة

اسماء حسوف 
 مشكور

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

أثر أسلوب التدرج العكسي في تركيز  28
االساسية االنتباه كاكتساب بعض المهارات 

 بكرة فدـ الصاالت لطلبات االكؿ المتوسط

اسيل ابراىيم 
 شهاب

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

تأثير تدريبات خاصة كفقا للتحليل الحركي  29
التتبعي في بعض القدرات البدنية 

كالمتغيرات البايوميكانيكية كانجاز الوثب 
 الطويل للشباب

صبحي اشراؽ 
علواف خضير 

 الزىيرم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

تحليل مستول التحصيل المعرفى كعالقتو  30
باداء بعض المهارات االساسية فى لعبة 

 الريشة الطائرة

اضؤاء ؤرؤر 
 نعمة الشمرل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج
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كعالقتها بدقة سمة القلق المتعدد االبعاد  31
اداء مهارتى المناكلة كالتصويب فى لعبة كرة 

 اليد

االء زىير 
مصطفى خماس 

 الربيعى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 
الوسائط فائقة التداخل كاثرىا في تعلم بعض  32

المهارات االساسية على بساط الحركات 
 االرضية في الجمناستك الفني

المعتصم باهلل 
كيس  كىيب

 الزبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012
ستير

ماج
 

القول العضلية كبعض القدرات الوظيفية الال  33
 اككسيجينية

اماؿ صبيح  
 سلماف التميمي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة في بعض  025.1000 34
المؤشرات الفسلجية كانسيابية مهارة الضرب 

 المواجو العالي بالكرة الطائرة الساحق

اماؿ صبيح 
 سلماف التميمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

اثر التدريس بالفريق في تعلم بعض  35
المهارات األسا سية بكرة السلة لطا لبا ت 

 الصف األكؿ المتوسط

امل رشيد عايش 
 حسين العاني

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2002

ستير
ماج

 

استخداـ المنحدر لتحسين السرعة القصؤل  36
 للحواجز الثالثة االكلى للنساء

اميرة محمد 
 دىاـ السامرائى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

تأثير التدريب الباليستي في بعض القدرات  37
البدنية الخاصة كانجاز رمي القرص لناشئات 

 منتخب ديالى

انتصار عباس 
 زيداف

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

دراسة تحليلية لبعض انواع الدفاع كعالقتو بنجاح  38
الهجـو السريع للدكرم الممتاز بكرة السلة للموسم 

(1111_1111) 

انيس قاسم 
 صالح

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات تطبيقية باستخداـ تكنلوجيا  39
الرياضة في تطوير بعض المؤشرات 

متر 411الفسيولوجية كالبدنية كانجاز ركض 
 B13حرة للمعاقين فئة 

اكراس عدناف 
 حتركش احمد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج
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تأثير تمرينات باالسلوب العرضي في بعض  40
كالمتغيرات الوظيفية القدرات البدنية 

كاالنجاز لفعالية رمي الرمح لذكم االعاقة 
 (41ػ41قصار القامة فئة )

اكراس عدناف 
حتركش احمد 

 العزم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

وراه
دكت

 

بناء مقياس للصحة النفسية لدل الالعبين  41
المتقدمين في االلعاب )المالكمة ػ الجودك ػ 

 التايكواندك( في العراؽ

اياد كامل 
 شعالف

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

بناء كتقنين مقياس العمليات االدارية  42
لكليات التربية البدنية كعلـو الرياضة من 

 كجهة نظر أصحاب القرار في العراؽ

اياد محمد 
 صالح

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

بعض معايير الجودة الشاملة المطبقة في   43
كليات التربية الرياضية في العراؽ من كجهة 

 نظر طلبتها

اياد محمد 
 صالح

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

اعداد مقياس نفسى للدافعية قبل المباراة  44
 كعالقتو بالنتيجة لالعبى كرة السلة

ايمن صاـر 
 شكيب الفضلى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

تأثير منهج تدريبي باستخداـ الكرياتين في  45
تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة لرفعة 

 ( سنة18ػ 11الخطف للناشئين )

ايهاب نافع  
 كامل محمد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

الراجعة تأثير تمرينات مهارية معززة بالتغذية  46
البصرية في تعلم بعض المهارات األساسية 
بكرة قدـ الصاالت لطالبات الصف الثاني 

 المتوسط

إسراء رفعت 
 حسين الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات )الكورس فت ( في تطوير  47
القوة الخاصة كالمستول الرقمي لرفعتي 

 الخطف كالنتر للشباب

إيهاب نافع  
 كامل

كلية التربية 
 األساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج
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تأثير تمرينات بجهاز مقترح في تطوير بعض  48
المهارات الهجومية كالدفاعية كعالقتها 

 بانجاز سالح السيف العربي للشباب

أثير قاسم 
 محمد الكرخي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

وراه
دكت

 
كوسيلة مساعدة   تأثير الجهاز المقترح 49

لتمرينات في المهارات الدفاعية بسالح 
 الشيش الندية محافظة ديالى

أثير قاسم 
 محمد الكرخي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012
ستير

ماج
 

تأثير استخداـ تمرينات مقدمة لبعض  50
القدرات البدنية المرتبطة بالصحة لتفادم 

 ( سنة11ػػ 11أمراض قلة الحركة كأعمار )

أحمد حسن 
 ياس

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير تناكؿ جرع مختلفة من الحبة السوداء  51
بعد التدريب في بعض المتغيرات 

البيوكيميائية كأنواع القوة لالعبي القوة 
 البدنية

أحمد عباس 
 فاضل االسدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

فاعلية التعلم بالبحث اك  األسلوب األكثر 52
المبادرة في التحصيل المعرفي كتعلم بعض 

 المهارات بكرة السلة للطالب

أحمد عقيل 
 عباس امير

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات باالثقاؿ في بعض المتغيرات  53
الوظيفية كالبايوكيميائية لدل العبي الشباب 

 القدـبكرة 

أحمد مبارؾ 
 محمد مصطفى

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

بناء كتقنين مقياس المناعة النفسية لالعبين  54
 المتقدمين في بعض األلعاب الفردية كالفرقية

أسامة عبود 
 خضير

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2016

ستير
ماج

 

البصرية نسبة مساىمة أىم القدرات  55
كالمهارات النفسية بنتائج العبي القوس 

 كالسهم في البطولة العربية

أفراح عبد 
القادر عباس 

 المنصورم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج
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استخداـ  المنحدر لتحسين السرعة  56
 القصول للحواجز الثالثة األكلى للنساء

أميرة   محمد  
 دىاـ  السامرائي

التربية كلية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 
دراسة مقارنة للقوة التناظرية كعالقتها بأىم  57

المتغيرات البايوميكانيكية لرفعة الخطف 
لبعض الفئات الوزنية لرباعي المنتخب 

 الوطني

أنور جميل عبد 
 اهلل خماس

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017
ستير

ماج
 

التعصب الرياضي للمشجعين  تقنين مقياس 58
كعالقتو بنتائج بعض فرؽ دكرم الدرجتين 

 االكلى كالثانية بكرة القدـ

أيسر احمد 
 حارز

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

أىم المؤشرات الوظيفية للعصبين الوسطى  59
كالزندم كعالقتها بالنشاط الكهربائي 

المسلحة المرافق للقدرات الحركية للذراع 
 لالعبي المبارزة بسالح الشيش

آية قاسم 
 حمادم عبد

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

التقدير الكمي لمساىمة اىم القدرات  60
الحركية في دقة اداء بعض المهارات الفنية 

الالعبي المنتخب الوطني العراقي بالكة 
 الطائرة

باسم ابراىيم 
 العبيدمحميد 

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2010

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مشابهة للعب في تطوير حيازة  61
الكرة كعالقتها بمستوىاالداء الخططي 

 لالعبي الشباب بكرة القدـ

باسم جبار 
 منصور القيسي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

التعاكني في تاثير استخداـ اسلوب التعليم  62
التحصيل المعرفي كاالداء المهارم لبعض 

 مهارات العاب القول

كلية التربية  بثينة عبد الخالق
 االساسية

 رياضة 2001

ستير
ماج

 

التنبؤ بدقة التصويت بداللة بعض القدرات  63
الحركية الخاصة أساسا النتقاء الناشئين في 

 رياضة المبارزة

بشار غالب 
 شهاب البياتي

التربية كلية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج
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تأثير التداخل بين التمرين المكثف كالموزع   64
باألسلوبين ا؟ألمرم  كالتدريبي لتعليم بعض 

 المهارات الهجومية  بكرة السلة

بشائر  رحيم 
 شالؿ الربيعي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 
تطوير  اثر استراتيجية التعلم التوليدم في 65

بعض المهارات االساسية للطالبات بكرة 
 القدـ للصاالت

تحسين شاغي 
 عبد العتبي

كلية التربية 
البدنية 
كالغلـو 
 الرياضية

 رياضة 2015
ستير

ماج
 

تأثير كقت إجراء التمرين الصباحي  66
كالمسائي في مستول الكتاب الدـ 

كااللومين كعالقتهما في تأخير التعب 
 متقدمين( متر 1111العدائي )

تغلب سالـ 
 مجيد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة في النشاط الكهربائي  67
لبعض العضالت العاملة كالقدرات البدنية 

كالهجـو المضاد لدل منتخب العراؽ 
 بالمالكمة

ثائر خميس 
 احمد

كلية التربية 
كعلـو 
 الرياضة

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

تأثير أسلوب األكتشا ؼ الموجو في تطوير  68
التفكير االبداعي كاكتساب مهارتي 

الضربتين األرضيتين االمامية كالخلفية 
 بالتنس االرضي

ثائر خميس 
 أحمد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مهارية بجهاز قاذؼ الكرات  69
المهارات في تنمية التوقع الحركي كتعلم 

 الدفاعية بالكرة الطائرة للناشئين

ثائر رشيد حسن 
 المطر

كلية الربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

كاقع  األداء المهارم كالخططي الفردم  70
الدفاعي كالهجومي لدل العبي المنتخب 

 الوطني العراقي بكرة القدـ

كلية التربية  ثائر عامر عباس
 الرياضية

 رياضة 2003

ستير
ماج
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بناء مقياس للبرمجة اللغوية العصبية  71
(NlP لالعبي المتقدمين في بعض )

 االلعاب الفرقية

جاسم محمد 
 راضي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 
االسناد االجتماعي ك عالقتو بمستول االداء   72

ك ترتيب الفريق في الدكرم الممتاز بكرة 
 القدـ

كلية التربية  جبار فالح ىزبر
 االساسية

 رياضة 2010
ستير

ماج
 

اثر استخداـ تمارين خاصة باالسلوب  73
التدريبى عال تنمية بعض القدرات الحركية 
كتحسين فعالية الوثب الطويل بالعاب القول 

 فى درس التربية الرياضية

جعفر حسين 
 على

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

باستخداـ توزيع حمل تدريب منهج تدريبي  74
القوة لتنمية بعض اشكاؿ القوة العضلية 

 كتأثيرىا على االنجاز في رمي القرص

جماؿ عبد 
 الكريم حميد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تحليل بعض المتغيرات الكيتماتيكية للرفسة  75
الخلفية المنتظمة بالتايكواندك كعالقتها 

 باالداء

عبد جماؿ 
الكريم كزار 

 العبيدل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2006

ستير
ماج

 

اثر منهج تدريبى مقترح لتطوير بعض  76
القدرات البدنية كالمهارية الخاصة بمصارعى 

 كغم  61كزف  18-16الحرة اعمار 

جماؿ محمد 
 شعيب القيسى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

الغذائية على كفق منهج استخداـ المكمالت  77
تدريبي لتطوير القدرات البدنية الخاصة كتأثيرىا 

على االداء الفني لبعض المسكات لمصارعي الحرة 
 ( سنة18_16اعمار )

جماؿ محمد 
 شعيب القيسى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

وراه
دكت

 

اسلوب التعلم االتقاني بداللة نظرية  78
في اداء بعض الذكاءات المتعددة كأثره 

المهارات الهجومية بكرة السلة كالميوؿ 
 نحو درس التربية الرياضية

جناف حسين 
 علي الجنابي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

ستير
ماج
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أثر برنامج نفسي مقترح للتقليل من  79
االحتراؽ النفسي كبعض المتغيرات 

الفسلجية كالعالقة بينهما لالعبي كرة اليد 
 المتقدمين

جناف محمد 
نوركز سعيد 

 البصراكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

تاثير منهج تعليمي ك اعادت التعليم في  80
اكتساب بعض المهارات االساسية بكرة اليد 

 ك ادخار جهد تعلمها

جناف محمد 
نوركز سعيد 

 البصراكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2010

ستير
ماج

 

استخداـ اسلوبي التدريس األمرم تأثير  81
كالتضمين في استثمار كقت درس 

التربيةلرياضية كاكتساب بعض المهارات 
 األساسية بكرة اليد لطالب األكؿ المتوسط

حاتم شوكت 
 ابراىيم الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

فاعلية االسلوب التدريبي لذكم التصلب  82
االندفاعي في تعلم بعض  المركنة كالتاملي

 المهارات االساسية بكرة اليد

حاتم شوكت 
 ابراىيم الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

تأثير تمرينات خاصةفي تطوير دقة تنفيذ  83
 سنة 11الركلة الحرة بكرة القدـ بعمر 

حارث غفورم 
 جاسم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

بناء كتقنين اختبارات مهارية كعالقتها ببعض  84
المتغيرات البايوميكانيكية لحراس المرمى 

 المتقدمين بكرة اليد

حرداف عزيز 
 سلماف

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

وراه
دكت

 

التفكير االبداعى كعالقتو ببعض المهارات  85
االساسية لحراس مرمى دكرل النخبة العراقى 

 بكرة اليد

حرداف عزيز 
 سلماف

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير استخداـ تمرينات البليومترؾ بأسلوبي  86
الدائرم كالمحطات في تطويرالقوة 

األنفجارية لبعض انواع التصويب لفئة 
 الشباب بكرة اليد

حساـ محمد 
 ىيداف الخزرجي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج
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تأثير التدريب المتباين على كفق معايير  87
محكية المرجع في تطوير القوة الخاصة 

كبعض أنواع التصويب لالعبي كرة اليد فئة 
 الشباب

حساـ محمد 
 ىيداف الخزرجي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

التصوير العقلى كعالقتو باداء بعض  88
لدل المهارات االساسية بالكرة الطائرة 

 العبين اندية النخبة

حسنين ناجى 
 حسين

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات الرؤية البصرية في تطوير  89
ادراؾ المحيط كبعض القدرات الحركية 
كدقة اداء المهارات االساسية للشباب 

 بالكرة الطائرة

حسنين ناجي 
 حسين

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

تأثير تمارين خاصة كفق تقسيم منطقة  90
الجزاء لتطوير بعض القدرات البدنية 

كالمهارات االساسية لحراس المرمى بكرة 
 القدـ

حسين جبار 
 جاسم الدنيناكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

أثر منهج تدريبي مقترح في تطوير بعض  91
األستحواذ على المهارات الهجومية لحظة 

الكرة لدل العبي كرة اليد )بحث تجريبي ( 
. 

حسين عبد 
الكريم عالكم 

 الهاشمي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2006

ستير
ماج

 

التباين باالستجابات الحاصلة لبعض  92
المتغيرات البيوكيمائية كالطاقة المصركفة 

لجهد بدني متقطع عالي الكثافة لالعبي كرة 
 كالصاالت القدـ للساحات

حسين علي  
 التميمي

كلية التربية 
كعلـو 
 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مشابهة للنزاؿ باستخداـ  93
كسيلة تدريب مبتكرة في تطوير بعض 

المؤشرات الوظيفية كالمهارات االساسية 
 للمالكمين الشباب

حسين علي 
فقير مبارؾ 

 القيسي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج
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الصالبة  النفسية كعالقتها باألداء المهارم  94
كفقان لترتيب فرؽ الدكرم لدل العبي النخبة 

 ألندية بغداد  بكرة القدـ

حكمت عبد 
العزيز غفورم 
 سعد العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 
اثر اسلوب التدريس المركب على كفق  95

المجاؿ االدراكي )تحمل الغموض ػ مقابل 
عدمو( في  التحصيل المعرفي كاداء بعض 

 المهارات االساسية بكرة القدـ للطالب

حال عدناف 
 سعدم الالمي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018
ستير

ماج
 

اثر التمرينات الهوائية االيقاعية في الجزء  96
الرياضية في االعدادم من درس التربية 

 تطوير بعض عناصر اللياقة البدنية

حناف حسين 
علي محمد 

 الجنابي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2001

ستير
ماج

 

تأثير منهج تدريبي لتطوير تحمل القوة  97
المميزة بالسرعة كاداء بعض مهارات الرمي 
 باليدين )تي ػ كازا( لالعبي الجودك الشباب

حيدر جليل 
ابراىيم 
 الخزرجي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

دراسة تحليلية للواقع التنظيمي في كليات  98
التربية الرياضية المستحدثة في العراؽ بين 

1111/1111 

حيدر حسن 
 لفتة االسدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تأ ثير برنامج  تفاعلي  مقترح  با لحاسوب  99
 تعليم بعض المهارات الحركية  الهجوميةفي 

حيدر صبحي  
 ابراىيم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

تاثير التمرينات الخاصة على تعبئة الطاقة  100
النفسية كاداء بعض المهارات االساسية 

 لشباب نادل الجيش فى كرة اليد

حيدر غازل 
 عزيز الشمرم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

بناء مقياس الضغوط النفسية لحكاـ كرة  101
 القدـ في العراؽ

حيدر غضباف 
 أبراىيم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير اسلوبي التعلم من اجل التمكن كالتعلم  102
الذاتي في دقة اداء كاحتفاظ بعض 
 المهارات االساسية بالكرة الطائرة

حيدر فاضل 
 صالح

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت
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اثر طرائق تعلم متعددة في اكتساب بعض  103
المهارات الهجومية بالكرة الطائرة للصف 

 الثاني متوسط .

حيدر فاضل 
 صالح

كلية التربية 
 األساسية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 
اثر المنهج التدريبى المقترح فى تطوير  104

 كدقتو بكرة اليدبعض انواع التصويب 
كلية التربية  حيدرشاكر مزىر

 االساسية
 رياضة 2004

ستير
ماج

 

تأ ثير تدريب المنحدرات  في تطوير بعض  105
المتغيرات البايوميكانيكية  كعالقتها  

 بمستول  األداء كاألنجاز  في رمي القرص

خالد خميس  
 جابر خميس

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات على جهاز مقترح لتطوير القوة  106
الخاصة كبعض القدرات البدنية كالبايوميكانيكية 
لمرحلتي الرمي كاالنطالؽ كانجاز رمي القرص 

 للشباب

خالد خميس 
 جابر خميس

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

اثر تمرينات النقل الحركي في تطوير اداء مهارتي  107
الساحق ك االبعاد الدفاعية بالريشة الطائرة الضرب 

 للناشئين

خالد عباس 
 زيداف التميمي

كلية التربية 
 ساسيةاأل

 رياضة 2010

ستير
ماج

 

تصميم جهاز كأثره في موضوعية اتخاذ القرار  108
 التحكيمي كعالقتو بترتيب العبي الريشة الطائرة

خالد عباس 
 زيداف التميمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

السلوؾ االدارم لرؤساء األندية الرياضية في  109
العراؽ على كفق متغيرم التخصص في 

 العراؽ كالخبرة الميدانية

خالد عبد ىادم 
 جساـ

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

دراسة اتجاىات طلبة الجامعات العراقية  110
 نحو الرياضة كاللياقة البدنية

خضير حسين 
 عباس

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2010

جس
ما  تير

تأثير منهج تعليمي باأللعاب الصغيرة في  111
فرط الحركة كتعلم بعض المهارات االساسية 

ػ 5بكرة السلة المصغرة للتالميذ بأعمار )
 ( سنة11

خلدكف ابراىيم 
 محمد الجنابي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

وراه
دكت
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تأثير االلعاب التعليمية بطريقة الدمج   112
المكثف في اكتساب بعض المهارات 

 الحركية بكرة السلة للتالميذ الصم كالبكم

خلدكف ابراىيم 
 محمد الجنابي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 
تأثير تمرينات  حيازة الكرة على كفق  113

المناطق المحددة غي بعض القدرات  
الحركية كالمهارات االساسية بكرة القدـ 

 للناشئين

خلف جالؿ 
 ابراىيم الشمرم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017
ستير

ماج
 

تأثير تمرينات )بدنية ػ مهارية( في تطوير  114
القوة االنفجارية كبعض المهارات االساسية 

 لناشئي كرة اليد

خماس كريم 
 خماس الفضلي

التربية كلية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

دراسة تحليلية لنتائج المنتخبات العراقية  115
المشاركة في دكرات بطولة كأس الخليج 

ـ ػ 1586العربي بكرة القدـ من عاـ 
 ـ1114

دنيا عبد المنعم 
محمد علي 

 فدعم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

مساعدة كفق أسلوب التعلم تصميم أجهزة  116
من أجل التمكن كتأثيرىا في تعلم كربط 
 مهارة قفزة اليدين االمامية مع قلبة ىوائية

دنيا محمد 
 فاضل

 رياضة 2015 =

ستير
ماج

 

تقييم منهج تدريبي على كفق بعض  117
المتغيرات الوظيفية كالبيوكيميائية كاالنجاز 

 (متر111( متر ك)111لعدائي )

راشد حسين 
عايد ماؿ اهلل 

 المفرجي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

النشاط الكهربائي للعضلة المستقيمة  118
الفخذية كالتوآمية كالشغل بداللة الطاقة 

الحركية  لمرحلة االقتراب كعالقتهما بقوة 
الدفع  لحظة االرتقاء بالضرب الساحق في 

 الكرة الطائرة

رافد حبيب 
 قدكرم

التربية كلية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج
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اثر منهاجين تدريبين مقترحين بنقص  119
متر بداللة  111الفوسفاجين كانجاز عدك

 المتغيرات البايوكينماتيكية

ربيع عبد 
الوىاب ادريس 

 الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 
تاثير استخداـ بعض االساليب التدريبية  120

المساعدة لتنمية القوة العضلية الخاصة على 
 انجاز القفز بالزانة

رجاء عبد 
 الكريم حميد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2006
ستير

ماج
 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض  121
القدرات البدنية كاالداء الفني كانجاز فعالية 

 القفز بالعصا الزانة

رجاء عبد 
 الكريم حميد

التربية كلية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

تأثير تمرينات بدنية خاصة في بعض  122
المتغيرات البيوكينماتيكية لمهارة قفزة الغزاؿ 
في الجمناستك االيقاعي لطالبات المرحلة 

 الثالثة في كلية التربية االساسية

كلية التربية  رشا سعد عزيز
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

تمارين مقترحة فى نقل اثر التعلم استخداـ  123
لليد المفضلة كغير المفضلة لمهارة 

 التصويب فى كرة السلة

رشا طالب 
 ذياب

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تؤلثير منهج تأىيلي)بدني ػ نفسي( في  124
تحدب الظهر الزائد كالخجل النفسي 

 لطالبات المرحلة االعدادية

رشا عبد الرزاؽ 
عبد سهيل 

 العبيدم

التربية البدنية 
كعلـو 
 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

تأثير برنامج ارشادم في تنمية الذات  125
المهارية كعالقتها ببعض المهارات االساسية 
 في كرة اليد لدل طالبات المرحلة المتوسطة

رشا عبد الرزاؽ 
عبد سهيل 

 العبيدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

تاثير منهج تعليمى مقترح فى تعلم سباحة  126
 الفراشة

رشواف محمد 
 جعفر الهاشمى

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2003

ستير
ماج
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تأثير تمرينات مهارية باألسلوب التدريبي في  127
تنمية التوافق الحركي كاكتساب بعض 

المهارات الهجومية بكرة قدـ الصاالت 
 الخامس االبتدائيلتالميذ الصف 

رشيد عناف 
 جواد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات االدراؾ الحس ػ حركي  128
كالتصور الذىني في تعلم بعض المهارات 

 االساسية بكرة القدـ  )للصاالت (

كلية التربية  رعد ابراىيم لفتة
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

مقارنة لبعض المتغيرات  دراسة تحليلية 129
الخططية الهجومية لمباريات المنتخبين 

الوطني العراقي كالياباني المشاركين 
 1114بالتصفيات المؤىلة لكأس العالم 

كلية التربية  رعد عبد القادر
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

دراسة مقارنة بين أنماط اإليقاع الحيوم  130
كالمؤشرات اليومي ألىم القدرات البدنية 

الوظيفية لدل الرياضيين المتقدمين الخواص 
 في بعض األلعاب الفردية كالفرقية

كلية التربية  رفاه رشيد خليفة
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تأثير منهج للتمرينات الهوائية المصاحبة  131
للموسيقى )ايركبكس( على كفق الشغل 

 المنجز في الكتلة العضلية كمركنة

رشيد خليفة رفاه 
 جواد التميمي

كلية 
التربيةالبدنية 

كعلـو 
 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

فاعلية األ لعاب الصغيرة في التعلم كنقل  132
اثره الى بعض المهارات األساسية بكرة 

 السلة

رفيعة عيسى 
 موسى الزبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

لبعض المتغيرات التحليل الكيتماتيكي  133
لمهارتي اللف كالوثوب على عارضة التوازف 

 كعالقتو بمستول األداء الفني .

رنا عبد الستار 
 جاسم النعيمي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج
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دراسة تحليلية مقارنة للعالقات االرتباطية  134
البينية لبعض القدرات البدنية الخاصة 

كالمهارات االساسية كالمتغيرات الوظيفية 
 بين العبي  فرؽ النخبة بكرة القدـ

رياض مزىر 
 خريبط

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تأثير أستخداـ  التدليك اليدكم للتهيئة  135
كاألستشفاء لتحسين بعض الجوانب 

 الوضيفية كالمهارية بكرة السلة

زاىد صبحي 
عبد الرزاؽ 

 الخزرجي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

دراسة مقارنة لؤلمن النفسي بين طالبات  136
الريف كالمدينة كعالقتو بأداء بعض 

 المهارات األساسية بكرة اليد

زىراء عقيل 
 مسلم

كلية التربية 
الرياضية/جامع

 ةديالى

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

نسبة مساىمة اىم المتغيرات البدنية  137
بدقة المهارات الدفاعية كالبيوكينماتيكية 

 لالعب المدافع الحر في الكرة الطائرة

زيد خليفة عبد 
 مهدم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير استراتيجية االدخاؿ )التضمين ( في  138
اكتساب بعض المهارات االساسية على 
بساط الحركات االرضية في الجمناستك 

 الحرج الموقفيالفني لذكات 

زينب صباح 
 ابراىيم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

استخداـ جهاز الكتركني مصمم مع بعض  139
التمرينات لتطوير بعض المتغيرات 

البيوكينماتيكية لمرحلة الرمي كانجاز رمي 
 القرص للشباب

زينب عبد 
 الرحيم اسماعيل

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

السلوؾ القيادم لدل مدرسي التربية  140
الرياضية في المدارس الثانوية كعالقتو 

 بدافعية االنجاز الرياضي

زينب مزىر 
 خلف

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

منهج  متدريبي مقترح كاثره  في تطوير  141
الرؤيا المزدكجة على بعض مهارات التمرير 

 بكرة اليد

سامر عزيز 
 محسن البطاكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2003

ستير
ماج
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اثر اداء التمرينات بشكل حر في درس  142
التربية الرياضية في تنمية بعض صفات 

 اللياقة الحركية

سامي علي  
 كاظم جمعة

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2010

ستير
ماج

 
تطوير السرعة تأثير تمرينات مهارية في  143

األنتقالية كبعض القدرات الحركية كىهارات 
الهجـو السريع كمؤشرات الجهاز التنفسي 

 لالعبي كرة السلة فئة الناشئين

سجى ستار 
 قدكرم خلف

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017
ستير

ماج
 

تأثير المقتربات الخططية في تطوير بعض  144
كالمهارات الهجومية العمليات العقلية 

 للطالبات بكرة السلة

سحر حر مجيد 
 الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

اثر استخداـ األسلوبين المنفرد كالمزدكج  145
في درس التربية الرياضية لتطوير بعض 

 المهارات الهجومية بكرة السلة

سحر حر مجيد 
 الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2002

ستير
ماج

 

أثر تمرينات خاصة بالتوفيق العددم في  146
تطوير بعض القدرات البدنية كمهارتي 

ػ 11المناكلة كالتصويب بكرة اليد لؤلعمار )
 ( سنة14

سردار حكيم 
 محمد امين

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

القلق األمتحاني كعالقتو بالتحصيل  147
األكاديمي لطلبة بعض كليات التربية 

 الرياضية.

سعدعباس عبد 
 الجنابي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تاثير بعض التمرينات البدنية كالمهارية  148
الخاصة لتطؤير مهارة االستالـ بيد كاحدة 

 كعالقتها بدقة التصويب بكرة اليد

سعدكف عبد 
 الرضا فرحاف

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

تأثير منهج تدريبي مقترح لتطوير التحمل  149
 11الخاص لالعبي التايكواندك أعمار )

 ( سنة14دكف 

سعيد علواف 
 ىالؿ

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج
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بعض المتغيرات البايوكينماتيكية كعالقتها  150
كالرجلين باالدراؾ الحس ػ الحركي للذراعين 

لمهارة التصويب بالقفز عاليا" لالعبات 
 نادم الفتاة الرياضي في كرة اليد

سكنة عبد 
 الرزاؽ طارش

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

أثر إستراتيجية التعلم النشط باألسلوب  151
التعاكني كفقا ..للنمذجة الصورية في تعلم 

بعض المهارات األساسية بكرة السلة 
 لطالب الصف االكؿ متوسط

سالـ موسى 
 شكر

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

دراسة مقارنة لمؤشرات النشاط الكهربائي  152
لبعض العضالت العاملة في القوة بين العبي 

 رفع االثقاؿ كالقوة البدنية الشباب

سلواف اسعد 
 داكد العبيدم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير استخداـ بعض األكزاف في تطوير القوة  153
العضلية  كبعض المتغيرات الوضيفية  في 

الدـ في التنس األرضي                )بحث 
 تجريبي (

سمر خالد ناظم 
 الشيخلي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

كعالقتهما الشعور بالذنب كالصالبة النفسية  154
بترتيب نتائج الالعبين لى بساط الحركات 

 االرضية في الجمناستك الفني

سناريا جبار 
 محمود السعدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

االيقاع الحيول البدنى كالنفسى لبعض  155
المتغيرات البدنية كالمهارية كالنفسية 

 لناشئات المنتخب الوطنى فى الجمناستك

سنارياجبار 
 محمودالسعدل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

أثر اسلوب )التضمين (في تعلم بعض  156
المهارات األساسية بكرة اليد لطالب 

 المرحلة المتوسطة

سناف عباس 
 علي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

أثر البدءبإرتفاعات متباينة في بعض متغيرات  157
المسار الحركي للثقل كانجاز رفعة الخطف 

 للرباعين الشباب

سيف الدين 
 كاثق فؤاد

كلية التربية 
 االرياضيو

 رياضة 2010

ستير
ماج
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تأثير تمرينات خاصة في تطوير القوة النسبية  158
للذراعين كالنشاط الكهربائي للعضالت 

الرئيسة كدقة التصويت لذكم االعاقة البدنية 
 بالقوس كالسهم

سيف حارث 
 ابراىيم احمد

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

فاعلية منهج بوسائل متعددة في تأىيل  159
التمزؽ الجزئي للوتر االخيلي لالعبين 

 المتقدمين بكرة القدـ للصاالت

سيف حسين 
 ماضي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

( Crossfitخاصة باسلوب )تأثيرتمرينات  160
في تطوير القوة الخاصة للمالكمين 

 ( سنة11ػ 18لالعمار)

سيف سعد 
 احمد العزاكم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

تأثير التدريب المركب في تطوير بعض  161
القدرات البدنية الخاصة للمالكمين الشباب 

 (سنة11ػ18بأعمار )

سيف سعد 
 أحمد العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

بناء مقياس قوة التحمل النفسي لالعبي  162
الكرة الطائرة جلوس فئة المتقدمين في 

 العراؽ

سيف محمد 
 عبد الرحمن

كلية التربية 
للعلـو البدنية 

كعلـو 
 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

الخبرة تأثير اسلوب الكتساب الموجو في  163
 االدراكية كتعلم بعض المهارات االساسية

سيناء فليح 
 حسن

كلية التربية            
 الريا ضية

 رياضة 2010

ستير
ماج

 

اثر التمرينا ت كاأللعاب في التوافق النفسي  164
األجتماعي للتالميذ بطيئي التعلم الصف 

 الرابع األبتد ئي

شها ب احمد 
عكاب 

 الحسيناكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

تاثير تمرينات مقترحة في تطوير بعض  165
المهارات العقلية كاالساسية كالحاالت 

 الثابتة كراس كرة القدـ

شهاب احمد 
حمود 

 المشهداني

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2009

ستير
ماج
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أثر تمرينات بأسلوب التعلم باألقراف على  166
الهجومية بكرة اليد لطالبات بعض المهارات 

 الصف الثاني المتوسط

شهد حيدر 
 أحمد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 
أثر تمرينات بأسلوب التعلم باألقراف على  167

بعض المهارات الهجومية بكرة اليد لطالبات 
 الصف الثاني المتوسط

شهد حيدر 
 أحمد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018
ستير

ماج
 

مقارنة في بعض األستجابات الوظيفية  168
الدكرية التنفسية بعد درس التربية الريضية 
 بين الطلبة من مركز كاطراؼ محافظة ديالى

شيما عبد 
 الرزاؽ أحمد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تاثير اسلوب االدخاؿ على تعلم االحتفاظ  169
الجمناستك  بعض المهارات االساسية فى

 الفنى للنساء

شيماء حسوف 
 مشكور

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مقترحة لتركيز األنتباه في  170
تطوير مستول األداء لبعض المهارات 

 األساسية في لعبة التنس األرضي

شيماء سامي 
شهاب احمد 

 الحيالي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2003

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات بااالسلوب التبادلي ككسائل  171
مساعدة في بعض القدرات البدنية الخاصة 
كالمتغيرات البايوميكانية لحركات الركض 
بأداة كبدكنها لالعبي كرة القدـ للمرحلة 

 المتوسطة

شيماء سعدكف 
 طعمة

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

لؤلداء المهارم لبعض التقويم الموضوعي  172
انواع التصويت في كرة السلة كاليد 

باستخداـ االىداؼ المرحلية لطالبات كلية 
 التربية الرياضية

صابرين ماضي 
 صالح

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

تأثير استخداـ الرـز التعليمية المبرمجة في  173
تعلم كاحتفاظ بعض المهارات الهجومية 

 اليدبكرة 

صالح نهاد 
 صالح الدليمي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج
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بناء مقياس الخصخصة كدكره لتطوير األندية  174
 الرياضية للمؤسسات في العراؽ

صبار محمود 
 شحاذة

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 
تأثير تمرينات خاصة بمساحات لعب  175

في تطوير بعض القدرات الحركية مصغرة 
كالمهارات االساسية لالعبي الصاالت بكرة 

 القدـ

صداح محمد 
 احمد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013
ستير

ماج
 

أثر ألعاب كشفية  بأسلوب التنافس  176
الجماعي  في تعلم بعض المهارات الكشفية 

 لطالبات كلية التربية البدنية كعلـو الرياضة

 ضحى عالء
 حسين

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تنظيم الحمل التدريبي على كفق  177
المسافة كعدد الخطوات كالسعرات 
المستهلكة لمراكز اللعبين في بعض 

المتغيرات الفسلجية كالبدنية الخاصة بكرة 
 القدـ

ضياء 
 حمودمولود

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

تأثير التمرينات المركبة في تطوير بعض  178
المهارات العقلية كاألساسية للناشئين بكرة 

 القدـ

ضياء 
 حمودمولود

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة  كفق مناطق محددة  179
في تطوير االداء المهارم كالخططي لالعبين 

 الشباب بكرة القدـ

طارؽ حميد 
 سلطاف

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تاثير تمرينات التصور العقلى المصاحب  180
لالداء المهارل فى تطويرتركيزاالنتباه كمهارة 

االرساؿ الساحق كاالحتفاظ بها فى كرة 
 الطائرة

طارؽ ضايع 
 محمد العزاكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج
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توافقية كمهارية في تطوير تأثير تمرينات  181
سرعة االستجابة الحركية كدقة اداء بعض 
المهارات االساسية كعالقتهما بمستويات 

 االبداع بالكرة الطائرة

طارؽ ضايع 
 محمد العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

تأثير أسلوب األكتشا ؼ الموجو بالتعلم  182
المهارات المتسلسل في أكتساب بعض 

 بكرة القدـ

طارؽ محمد 
 نهاد الطائي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

بناء معايير محكميةالمرجع لبعض القدرات  183
العقلية كالحركية ألختبار األشباؿ في 

 المبارزة

ظافر ناموس 
خلف حسن 

 الطائي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

بأستخداـ الحا سوب نظا ـ منهج تعليمي  184
الوسائل المتعددة في تعلم كانجاز بعض 

 مهارات التصو يب بكرة السلة

ظاىر غنا كم 
 محمد الصالحي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات بوسائل تعليمية لذكم االداء  185
المتميز في بعض القدرات الحركية كتعلم 

بالكرة الطائرة لطالب المهارات االساسية 
 المرحلة االعدادية

عادؿ حمداف 
 علي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

اثر استخداـ اساليب متنوعة فى تعلم بعض  186
المهارات االساسية بكرة القدـ لطالب 

 الصف الثانى المتوسط

عادؿ عباس 
 ذياب

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مقترحة في تطوير بعض  187
القدرات الحركية  كالمهارات االساسية بكرة 

 القدـ

عادؿ عباس 
 ذياب

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

بعض القياسات الجسمية كالمؤشرات  188
 (ـ فراشة11كعالقتهما بأنجاز سباحة )

عادؿ عبد 
الوىاب عبد 

 الرزاؽ

التربية كلية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج
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بناء كتقنين بطارية اختبار للقدرات البدنية   189
 كمؤشر ألنتقاء ناشيءكرة القدـ

عايد علي 
 عذاب

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 
القوة النسبية كبعض المتغيرات  190

البيوكينماتيكية باألبعاد الثالثية كعالقتها 
المهارم لمسكات الرمي من فوؽ باألداء 

 ( سنة11ػ14الصدر للمصارعين أعمار )

عباس حسن 
 جواد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011
ستير

ماج
 

استخداـ تمرينات بدنية مهارية لتطوير مهارة  191
الجرل بالكرة كالرشاقة الخاصة لالعبين 

 الشباب بكرة القدـ

عباس خضير 
 شاكل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات  192
البدنية كالحركية مؤشران الختيار االشباؿ 

لفغاليات القفز كالوثب العالي بألعاب القول  
 في مركز محافظ  ديالى

عبد الجبار كريم 
 علو

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

كفق النمذجة تأثير تمرينات مهارية على  193
الحسية في تعلم بعض المهارات الهجومية 

 بكرة السلة للمبتدئين

عبد الرحمن 
 نبهاف اسماعيل

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تقويم معلمي كمعلمات التربية الرياضية في  194
ضوء الكفايات التدريسية من كجهة نظر 

 المشرفين في محافظة ديالى

عبد الرحمن 
بكر  يوسف

 العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

بناء مقياس للتوافق النفسى لدل الالعبين  195
 المتقدمين لبعض االلعاب الفردية فى العراؽ

عبد الرزاؽ 
 كىيب ياسين

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2006

ستير
ماج

 

دراسة مقارنة لالساليب القيادية لمدربي فئة  196
C االلعاب الفرقية كعالقتهما لبعض

بمستول دافعية االنجاز لمحافظتي صالح 
 الدين كديالى

عبد الصمد 
نصيف جاسم 

 الزىيرم

كلية التربية 
 للعلـو البدنية

 رياضة 2017

ستير
ماج
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تأثير تمرينات خاصة في تطوير االستقرار  197
النفسي كاالداء الفني لبعض المسكات في 

اعمار المصارعة الركمانية للشباب 
 ( سنة11_14)

عبد الغفور رداـ 
 كيطاف العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

بناء مقياس لضغط العمل االدارم للهيئات  198
التدريسية لبعض كليات التربية الرياضية في 

 العراؽ

عبد الكريم عطا 
 اهلل عبد الرحمن

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

تصميم بطارية قياس اللياقة البدنية للطالب  199
 المتقدمين الى كلية الشرطة

عبد الكريم 
 محمود عبداهلل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

فاعلية بعض التمارين الخاصة لتطوير سرعة  200
االداء الحركى لالعبين الناشئين فى رفعة 

 الخطف

عبد المنعم 
 حسين صبر

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

الذكاء كالتصرؼ الخططي كعالقتهما بأداء  201
بعض المهارات الدفاعية كالهجومية لحراس 

 المرمى المتقدمين بكرة القدـ

عبد الهادم 
 محمد موسى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

بناء مقياس الدارة الجودة الشاملة كاحد  202
لتصنيف آندية المؤسسات المؤشرات 

 الرياضية في العراؽ

عثماف محمود 
 شحاذة

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

دكر مشاىدة القنوات الفضائية الرياضية في  203
 نشر الثقافة الرياضية بين طلبة جامعة ديالى

عثماف محمود 
 شحاذة

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

بعض القدرات البدنية الخاصة بدقة  عالقة 204
 اداء مهارة التصويب بكرة السلة

عدل عبد 
الحسين كريم 

 الربيعى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

تحليل السلوؾ القيادل السائد لدل بعض  205
 مدراء مراكز الشباب فى العراؽ

عدل كريم 
 رحمن العامرم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج
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تأثير منهج تدريبي مقترح بإسلوب التدريب  206
المركب في بعض القدرات البدنية كالنشاط 
الكهربائي ألىم العضالت العاملة في قوة 

 التصويب لالعبي كرة اليد

عالء ابراىيم 
 جاسم الغريرم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

بعض سرعة السياؿ العصبي كعالقتو في  207
مؤشرات النشاط الكهربائي ألىم العضالت 

العاملة في الذراع كسرعة كدقة التصويت 
 لدل العبي كرة اليد

عالء احمد 
 زيداف خلف

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

تقويم الحالة التدريبية بداللة المؤشرات  208
القلبية كالتنفسية كعالقتهما ببعض القدرات 

لالعبي الدرجة الممتازة بكرة القدـ البدنية 
 صاالت

عالء احمد 
 زيداف خلف

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

ثاثيرتناكؿ الحبة السوداءعلى بعض  209
المؤشرات الوظيفية كالهرمونية كعالقتها 

 متر. 111بانجازركضة 

عالء خلف 
 حيدر

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات بأسلوبي التنافس الفردم  210
كالجماعي في دقة مهارتي المناكلة 

كالتصويب كعالقتها بتوجهات أىداؼ 
االنجاز بكرة اليد لطلبة كلية التربية البدنية 

 كعلـو الرياضة

عالء عاصي  
 كريم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

المعرفى لبعض مواقف حكاـ كرة الجانب  211
 القدـ كعالقتو بقوانين اللعبة

كلية التربية  عالء عبد القادر
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تصميم ميداف مقترح في بعض مكونات  212
اللياقة الصحية كتقليل الرىاب االجتماعي 

 لطالب المرحلة المتوسطة

عالء عيسى 
 سعيد رشيد

كلية التربية 
كعلـو البدنية 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج
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تمرينات خاصة على كفق بعض المتغيرات  213
البايوميكانيكية كتأثيرىا عل زخم الجذع 
 لمهارة التصويب بالقفز عاليا بكرة اليد

كلية التربية  عالء كامل جبار
 االساسية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 
اثر استخداـ تمرينات خاصة فى تعلم بعض  214

 الحركية بكرة القدـالمهارات 
على مهدل 

 حسين
كلية التربية 

 االساسية
 رياضة 2005

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير عـز قوة  215
الذراعين كبعض المهارات األساسية بالكرة 
الطائرة لالعبي منتخب تربية ديالى بأعمار 

 سنة 11ػ11

علي حميد علي 
 الزبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

التفكير االبداعي كعالقتو بالمعرفة الخططية  216
كاداء الواجبات الهجومية للمتقدمين بكرة 

 القدـ

علي حميد علي 
 الزبيدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات بؤلرض الرملية في تطوير  217
بعض القدرات البدنية كالمهارات االساسية 

 الشباب بكرة القدـلالعبي 

علي خلف 
 حسين العامرم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

سرعة رد الفعل كعالقتها بدقة األداء  218
المهارم كالخططي لالعبي األرتكاز بكرة 

 القدـ

علي خلف 
 حسين العامرم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

التحمل النفسي  تأثير برنامج تدريبي لتطوير 219
كأداء بعض المهارات األساسية لناشئي كرة 

 (16_14القدـ بأعمار )

علي خليفة 
 بريص العبادم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تأثير برنامج مقترح في تأىيل مفصل الركبة  220
لؤلصابات المتوسطو بالرباط الصليبي 

 االنديةاالمامي لدل لالعبين المتقدمين في 

علي طالؿ عبد 
 اهلل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2010

ستير
ماج
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تأثير تمرينات االدراؾ الحس ػ حركي كفق  221
االسلوب المتسلسل في تعلم بعض 

المهارات االساسية بكرة القدـ للصاالت 
 لطالب الثاني متوسط

علي عبد كاظم 
 عمير

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

تأثير أستخداـ بعض التمرينات الخاصة  222
ـ 411لتنمية القوة السريعة كانجاز عدك 

 حرة للشباب

علي نورم علي 
 العبيدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات بأسلوبي الباليوترؾ في تطوير  223
القوة الخاصة على أنجازفعالية الوثب 

 الطويل

علياء عبد 
 التميميالخضر 

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تاثير استخداـ اداة مفتوحة مضافة الى كزف  224
الجسم لتنمية تحمل القوة على انجاز عدك 

 ـ حرة للشباب 111

عماد كاظم 
 احمد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2006

ستير
ماج

 

فاعلية اسلوب التمرين الثابت كالمتغير  225
كالموزع في تعلم بعض المهارات كالمكثف 

 االساسية بالتنس

عمار جبار 
 عباس الشمرل

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

تاثير نقل التعليم لبعض تمرينات االلعاب فى  226
اكتساب المهارات االساسية بلعبة التنس 

 االرضى

عمار جبار 
 عباس الشمرل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2006

ستير
ماج

 

تأثير برنامج تعليمي في تنمية بعض القدرات  227
الحركية كاكتساب المهارات الهجومية لذكم 

 االحتياجات الخاصة بكرة اليد

عمار طاىر 
 منديل الدليمي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

أثر استعماؿ بعض التقنيات التربوية في  228
الفسلجة لطلبة التحصيل المعرفي لمادة 

قسم التربية البدنية كعلـو الرياضة كلية 
 التربية األساسية

عمار عاشور 
 خلف العادلي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج
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ثأثير تدريبات باستخداـ جهاز اللكم  229
المتعدد في تطوير اللياقة العضلية العصبية 

كبعض المتغيرات البيوميكانيكية للكمة 
 المستقيمة لفئة الناشئين

عمارموسى 
 جعفر جواد

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تدريبات باستخداـ جهاز المقاكمات  230
( في تطوير بعض Vertimaxالمتعددة )

القدرات البدنية كالبيوميكانيكية كالمستول 
 الرقمي لرمي المطرقة لفئة الشباب

عمر حامد 
 خميس

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة للعضالت العاملة في  231
تطوير بعض القدرات البدنية كالمتغيرات 
البايوميكانيكية للمسار الحركي لمهارتي 
الضربتين االرضيتين األمامية كالخلفية 

 لالعبي شباب التنس

عمر حسين 
 علي

كلية التربية 
كعلـو البدنية 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

بناء معايير محكمية المرجع لبعض القدرات  232
البدنية كالمهارية مؤشراَ الختيار االشباؿ 

( سنة بكرة اليد في 14_11بعمر )
 محافظة ديالى

عمر رشيد 
 حسين الراشدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

الخمسة في  تأثير التدريب على كفق الشدد 233
بعض المتغيرات الفسيولوجية كالقوة الخاصة 

 كاالنجاز للرباعين الشباب

عمر سعد احمد 
 العزاكم

كلية الربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

تأثير تمرينات خاصة لتطوير القوة األنفجارية  234
كبعض القدرات الؤلأككسيجينية  برفعة 

 ( سنة 11ػ  18الخطف لالعبين الشباب )

عمر سعد أحمد 
 العزاكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير تدريبات خاصة على كفق متغيرات  235
الكتلة كالسرعة في تطوير بعض القدرات 

البدنية كالمتغيرات البايوميكانيكية كاالنجاز 
 في رمي القرص للشباب

عمر عبد االلو 
 سالمة

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج
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أستخداـ تمارين مهارية مقترحة لتطوير  236
مهارات الهجـو السريع لدل العبي  كرة 

 ( سنة18ػ 16السلة للشباب بأعمار )

عمر عبد الغفور 
 عبد الحافظ

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 
دراسة تحليلية للسمات االنفعالية المميزة  237

اللعب المختلفة لالعبي كرة القدـ بخطوط 
كعالقتها بترتيب الفرؽ في دكرم الدرجة 

 االكلى

كلية التربية  عمر علي حسن
 االساسية

 رياضة 2013
ستير

ماج
 

تصميم محطات تعليمية كاثرىا في تعلم اىم  238
المهارات الكشفية لجوالة المرحلة االكلى 

 لكلية التربية البدنية كعلـو الرياضة

عمراف علي 
 عباس

التربية كلية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مهارية باسلوب التدريس  239
المتباين في تعلم بعض المهارات الهجومية 

بكرة القدـ لطالب كلية التربية البدنية كعلـو 
 الرياضة

عوؼ رحمن 
 ابراىيم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

اختبار لقياس دقة التصويب تصميم كبناء  240
من منطقة الزاكية كعالقتها ببعض المتغيرات 

 البايوميكانيكية لالعبي كرة اليد المتقدمين

غزكاف فيصل 
غازم عبد 

 العزيز

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

الذكاءالجسمي ػ الحركي كعالقتو بالثقة  241
بالنفس كبعض المهارات االساسية بكرة 

 سنة16القدـ للناشئين دكف 

غساف عدناف 
 جميل الكيالي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تأثير منهج بالتمرينات العالجية في تأىيل  242
التحدب القطني الزائد المصاحب ألأل 
اسفل الضهر كفق عدد من المتغيرات 

االنثركبومترية كالصفات البدنية للسيدات 
 (سنة41ػ11عمر)

غفراف ابراىيم 
 نعمة

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج
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التفكير ماكراء المعرفة كفقا للسيادة المخية   243
كعالقتو بدقة بعض المهارات الفنية بالكرة 

الطائرة لطالب المرحلة الرابعة في كلية 
 التربية البدنية كعلـو الرياضة

 كلية التربية غيد محمد كريم
 االساسية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

اثر برنامج مقترح بكرة المنضدة كالريشة  244
الطائرة فى تنمية قدرات االدراؾ الحسى 

 الحركى لتالميذ الصف الثانى االبتدائى

فاضل باقر 
 مطشر

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

الكفايات التدريسية لمدرسي التربية الرياضية  245
كعالقتها في اكتساب بعض المهارات 
 الحركية للطلبة في المدارس المتوسطة

فاضل علواف 
جبار علي 

 الزيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مقترحة باسلوب الدمج  246
 Aالمكثف النماط الشخصية )

_B_AB في تعلم بعض المهارات )
 االساسية بالمالكمة

فراس عبد 
المنعم عبد 

 الرزاؽ

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

الضغوط النفسية كعالقتها باألداء المهارم  247
 للمالكمين المتقدمين

فراس عبد 
المنعم عبد 

 الرزاؽ

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة بأسلوب التفكير  248
المهارات األساسية المتشعب في تعلم بعض 

 بالكرة الطائرة للطالب

فراس مسلم 
 جاسم الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

منهج تدريبى مقترح لتطوير صفة المركنة  249
الخاصة كاثره فى اداء بعض مهارات 

 الؤثبات الفنية على جهاز الحركات االرضية

فردكس مجيد 
 امين البياتى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

تأثير كسيلتي األستشفاء في بعض المؤثرات  250
 ـ11111البدنية كالوظيفية لعدائي ركض 

فرياؿ سامي 
خليل محمد 

 الزبيدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج
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معوقات العمل كعالتها بالرضا الوظيفي  251
العامة لمدرسي التربية الرياضية في المديرية 

 لتربية ديالى

فهمي حسين 
 خميس

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 
تأثير مواقف اللعب التافسية في بعض  252

القدرات العقلية كمستول أداء المهارات 
 الفنية بالكرة الطائرة

فؤد عبد 
 اللطيف غيداف

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012
ستير

ماج
 

تفييم المعرفة القانونية كالشخصية القيادية  253
كاللياقة البدنية باستخداـ 

( مؤشراالختيار SHUTTERUNاؿ)
 حكاـ كرة اليد في العراؽ

قحطاف فاضل 
 محمد العزاكم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

وراه
دكت

 

تأثير منهج )معرفي ػ بدني ( في تطوير  254
كبعض القدرات البدنية المعرفة القانونية 

كعالقتها بدقة القرارات لحكاـ  الدرجة 
 الثانية بكرة اليد

قحطاف فاضل 
 محمد العزاكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

سرعة السياالت العصبية كالذكاء الجسمي  255
عالقتهما بأداء بعض حركات البساط 

األرضي للجمناستك الفني لطالبات كلية 
 التربية الرياضية

قصواء ناظم  
 كاظم جواد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مشابهة للعب في أكتساب  256
بعض الصفات  الحركية كالمهارات 

 األساسية بخماسي كرة القدـ.

قصى حاتم 
 خلف عباس

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

الشبكة التدريبية باسلوب تأثير تمرينات  257
الللعب في تطوير اىم مؤشرات التوافق 

الحركي كبعض المهارات االساسية  لدل 
 ناشئي كرة القدـ

قصي حاتم 
 خلف عباس

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج
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تأثير تمرينات تعليمية مقترحة في اكتساب  258
مهارتي اإلعداد كاالستقباؿ بكرة الطائرة 

 لتالميذ الخامس االبتدائي

قيس عبد 
الجليل محمد 

 جاسم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 
بناء مقياس لقوة التحمل النفسي لدل العبي  259

الدرجو االكلى لبعض االلعاب الفردية في 
 العراؽ

كامل عبود 
 حسين العزاكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004
ستير

ماج
 

تمرينات خاصة باستخداـ جهاز تدريبي تأثير  260
مقترح في سرعة االستجابة الحركية كالخداع 

 كدقة التصويب بالقز عاليا لناشئي كرة اليد

كرار احساف 
 محمد عباس

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مهارية باألسلوب العشوائي  261
األساسية بكرة  في اكتساب بعض المهارات

 القدـ لطالب الثاني المتوسط

كريم عبد الغني 
عبد جاسم 

 الحيالي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

تأثير استخداـ بعض االوسائل التدريبية  262
المساعدة في تطوير القوة الخاصة للمعاقين 
على الكراسي المتحركة  كانجاز رمي قرص 

 11فئة 

كريم عبيس 
فهد محمد 

 القريشي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات اللعب بمساحات مختلفو في  263
سرعة األستجابو الحركيو كتعلم بعض 

المهارات االساسيو بكرة القدـ الصاالت 
 للطالبات

كريم ىادم 
 محمود العزاكم

كلية التربية 
للعلـو البدنيو 

كعلـو 
 الرياضو

 رياضة 2016

ستير
ماج

 

دراسة عاملية لتحديد بعض القياسات  264
الجسمية كالقدرات البدنية الخاصة كمؤشر 

 النتقاء الموىوبين بكرة اليد

كماؿ جاسم 
 محمد التميمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

اثر بعض التمرينات النركبة في تطوير  265
االرساؿ كالضرب الساحق كعالقتهما ببعض 

 المهارات العقلية بالكرة الطائرة

لقاء علي عناد 
 النداكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2009

ستير
ماج
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اثر التباين في نشاط  الغدة الدرقية  كعال  266
قتو  ببعض المتغيرات  الوظيفية  قبل كبعد 

 الجهد البدني

لقاء غالب 
 ذياب التميمي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2003

ستير
ماج

 
فاعلية تمرينات مهارية توافقية لذكم السيادة  267

المخية في تعلم كاحتفاظ بعض المهارات 
االساسية لطالبات الرابع االعدادم بالكرة 

 الطائرة

كلية التربية  لمياء جبار كاظم
 االساسية

 رياضة 2013
ستير

ماج
 

تمرينات تأىيلية في تطوير الكثافة العظيمة  268
العضلية كالمدل الحركي للمصابات كالنغمة 

 ( سنة45ػ41بأعمار )

كلية التربية  لمياء جبار كاظم
 االساسية

 رياضة 2017

وراه
دكت

 

تأثير األسلوب التدريبي كالتبادلي في تعلم  269
 بعض المهارات األساسية بالتنس األرضي .

لمياء عبد األمير 
 محمود

كلية التربية 
 االرياضيو

 رياضة 2010

ستير
ماج

 

اثر تمرينات مقترحة فى اكتساب بعض  270
المهارات الهجومية بكرة اليد لطالبات 

 الصف الثانى المتوسط

لمياء على 
 حسين

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

بناء مقياس الحواجز النفسية لالعبي اندية  271
الدرجة االكلى المتقدمين لبعض االلعاب 

 الفردية

لهيب احمد 
 شاكر

كلية التربية 
البدنية 
كالغلـو 
 الرياضية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

دراسة مقارنة فى بعض المتغيرات الوظيفية  272
 للقلب لدل العبى كرة السلة

لؤل سامى 
 رفعت االسدل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 

اثر منهاج مقترح لالنشطة الرياضية  273
العدكانى لطالب  الالصفية فى تفريغ السلوؾ 

 االكؿ المتوسط

ليث اسماعيل 
 ابراىيم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2004

ستير
ماج
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تأثير تمرينات مقترحة لذكم المجازفة مقابل  274
الحذر في تنمية بعض القدرات البدنية 

الخاصة كتعلم السباحة الحرة لطالب كلية 
 التربية البدنية كعلـو الرياضية

ليث خليل 
 جاسم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات الفعل العضلي االنعكاسي  275
بالمطاط في كهربائية بعض العضالت 

كالقدرات البدنية كاالداء المهارم لمصارعي 
 الجودك

ليزا رستم 
 يعقوب

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

كفق بعض تأثير برنامج ،، الهيبرميديا ،،  276
المتغيرات الكينماتيكية لتعلم اللكمة 

 المستقيمة اليسارية في المالكمة

ماجد حيدر 
 عبود

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

تاثير ارتفاعات مختلفةالشبكة فى تطوير  277
اكتساب تعلم بعض المهارات االساسية 

 بالتنس االرضى

ماجد خليل 
 خميس الطائى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2003

ستير
ماج

 

تأثيرمنهج مقترح علىتعليم مسافات اللكم  278
 المختلفة للناشئين بالمالكمة

ماجد نعيم 
 حسين

كلية التربية            
 الريا ضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

-Xتأثير تمرينات خاصة باستخداـ جهاز) 279
BOX في تطوير التوقع الحركي كاالداء )

 للناشئين المالكمينالمهارم 

ماجد نعيم 
 حسين

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

وراه
دكت

 

اثر استخداـ التمرينا ت كاأل لعا ب الصغيرة  280
في درس التربية الريا ضية  في تطوير اللياقة 

 الحركية

ماجدة حميد  
 كمبش القيسي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2002

ستير
ماج

 

تمارين في العركض األرضية تأثير استخداـ  281
لتطوير التوافق كزمن األستجابة الحركية لدل 

 طالبات المرحلة المتوسطة

متين سليماف 
 صالح علي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج
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تأثير منهج تدريبي مقترح باستخداـ اسطح  282
رملية كأكزاف مثقلة في تطوير بعض الصفات 

البايوميكانيكية لدقة البدنية  كالمتغيرات 
 اللكمة المستثيمة ) اليسارية (

مثنى اياد 
 قدكرم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة بوسائل تدريبية  283
مساعدة في تطوير سرعة األدراؾ الحس 
حركي كبعض المهارات األساسية لالعبات  

 (سنة14ػ16)كرة القدـ االصاالت بأعمار 

مثنى ستار 
 حسين الخزرجي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

أثر منهج تدريبي بأسلوب ) الفرتلك ( في  284
تطوير بعض المهارات األساسية كاألداء 

 الفني لالعبين الشباب بكرة القدـ

مثنى ستارحسين 
 الخزرجي

التربية 
 االساسية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

اثر التعليم فى االكتساب كاالحتفاظ انتقاؿ  285
بمهارتى االرساؿ الساحق كالضرب الساحق 

 فى الكرة الطائرة

مجاىد حميد 
 رشيد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات باجهزة مقترحة لتطوير الرشاقة  286
كالتوافق الحركي كبعض المهارات االساسية 

 لالعبي كرة القدـ للصاالت
 ( سنة11ػ11باعمار)

محمد  زامل 
عبد الكريم 

 العباسي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

وراه
دكت

 

تأثير التمرين المكثف كالموزع بأسلوب  287
التعليم الذاتي في تنمية االدراؾ كالتوافق 

 الحركي لبطيئي التعلم

محمد  زامل 
عبد الكريم 

 موسى العباسي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة بملعب مصغر  288
كاعتيادم في تعلم بعض المهارات االساسية 

بكرة اليد كاالحتفاظ بها لتالميذ الصف 
 السادس االبتدائي

محمد احمد 
 خليل

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج
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فاعلية كسائل مساعدة في تعلم كاحتفاظ  289
األساسية بالكرة الطائرة بعض المهارات 

 لطالب األكؿ متوسط

محمد توفيق 
 حسن

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 
تأثير تمرينات بادكات مساعدة كملعب  290

مصغر في التوافق كاالستجابة الحركية كتعلم 
بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة 

 لطالب الثاني المتوسط

محمد توفيق 
 حسن

التربية كلية 
 األساسية

 رياضة 2018
ستير

ماج
 

عالقة النشاط الكهربائي لبعض العضالت  291
العاملة كالمتغيرات البيوميكانيكية بسرعة 

كدقة التصويب البعيد بالقفز لالعبي الدكرم 
 الممتاز بكرة السلة

محمد جعفر 
 مجيد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

باأللعاب الصغيرة في تنمية تأثير برنامج  292
 سنوات(4بعض الحركات األساسية ألعمار )

محمد جماؿ 
جياد شالوخ 

 العنبكي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات بمقاكمات متنوعة في تطوير  293
(ـ حرة 111بعض القدرات البدنية كانجاز)

 للشباب

محمد حاج 
 مراد علي

جامعة ديالى 
التربية  /كلية

كعلـو 
 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة بأسلوبي االدخاؿ  294
كاالكتشاؼ الموجو في بعض القدرات 

 البدنية كعلـو الرياضة

محمد خضير 
 عباس

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

تأثير منهج تدريبي باستخداـ الدمية في  295
القدرات البدنية  تطوير سرعة األداء كبعض

الخاصة لمسكات الرمي من فوؽ الصدر 
 (سنة11ػ  14لمصارعي الركمانية بأعمار )

محمد رشيد 
 لطيف الحيالي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج
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تأثير تمينات مهارية بأسلوبي التنافس الذاتي  296
كالمقارف في مركز التحكم كتعلم الوثب 

لطالب المرحلة الثانية كلية التربية  الثالثي
 كعلـو الريا ضة

محمد سالم 
 محمد

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

بناء كتقنين اختبارات االدراؾ الحس ػ حركي  297
لبعض المهارات الهجومية لالعبي المركز 
 الوطني لرعاية الموىبة الرياضية بكرة السلة

محمد سعد 
 محمد الخشالي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات  298
البدنية كالحركية كالمهارات الهجومية غلى 

العبي المركز الوطني لرعاية الموىبة 
 الرياضية لكرة السلة

محمد عبد 
الشهيد حسن 

 الحمداني

كلية التربية 
كعلـو البدنية 

 الرياضة

 رياضة 2017

وراه
دكت

 

بناء مقياس االتجاىات النفسية نحو لعبة   299
كرة السلة لطلبة البمرحلة االعدادية 

 للممارسين كغير الممارسين

محمد عبد 
الشهيد حسن 

 الحمداني

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2009

ستير
ماج

 

تاثير برنامج تدريبي مقترح لتطوير بعض  300
الحركية           كعالقاتها بدقة الصفات 

اداء مهارة الضرب الساحق لفئة الشباب 
 بالكرة الطائرة

محمد عبد 
 المنعم طاىر

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2009

ستير
ماج

 

بناء مقياس الدافعية العقلية كنسبة مساىمتها  301
في التحصيل المعرفي كبعض المهارات 

المرحلة  األساسية بالكرة الطائرة لطالب
 الثانية

محمد عبد 
 المنعم طاىر

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

بناء بطاريتي اختبار لكل من االعداد البدني  302
 الخاص كالمهارم لالعبي كرة القدـ للشباب

محمد عدناف 
 جميل الكيالي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج
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مستؤل اداء اللعب كعالقتو باالنجاز تحليل  303
 لالعبى الريشة الطائرة الفردل

محمد على 
 جالؿ

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 
تأثير تمرينات خاصة في تطوير قوة االنا  304

 كتعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدـ
محمد علي 

 ابراىيم
كلية التربية 

 االساسية
 رياضة 2013

ستير
ماج

 

اثر منهج تدريبى مقترح باستخداـ مساعدة  305
 لتطوير بعض المهارات االساسية بكرة اليد

محمد فاضل 
 مصلح

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2006

ستير
ماج

 

دراسو مقارنو لبعض المهارات االساسيو بين  306
العبي الصاالت المغلقو كالمالعب 

 الخارجيو

محمد فرحاف 
 الدليمي

التربيو كلية 
 الرياضيو

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

تاثير المعرفة العلمية على مستول االداء فى   307
 كرة القدـ

محمد مجيد 
 صالؿ العزاكل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2003

ستير
ماج

 

المعرفة العلمية كعالقتها ببعض اساليب  308
 القيادة لمدرسي التربية الرياضية في ديالى

محمد مسرىد 
 علي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

تأثير أستخداـ منهج  بدني مقترح لتأىيل  309
بعض األصابات  الخاصة  بمفصل الكاحل 

 لالعبي كرة السلة

محمد مطلك 
 بدر الـز

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2003

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة على كفق االنظمة  310
 االساسية بالتنسالتمثيلية في تطوير 

محمد ناصر  
 كامل

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

بناء مقياس الكفاية المهنية على كفق بعض  311
متطلبات ادارة الجودة الشاملة للعاملين في 
االنشطة الرياضية في الجامعات الحكومية 

 في العراؽ

محمد كىيب 
 مهدم الزبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االساسية

 رياضة 2017

وراه
دكت
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تأثير تدريبات القوة االنفجارية في الوسط  312
المائي لتطوير بعض المهارات بالكرة الطائرة 

 للناشئين

محمد كىيب 
 مهدم الزبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 
أنموذج تقويم أىم القدرات البدنية كالمهارية  313

المركز الوطني لرعاية كاالنثركبومترية لالعبي 
ػ 11الموىبة الرياضية بالكرة الطائرة بأعمار )

 ( سنة18

محمود مهدم 
 رميض

كلية التربية 
 البدنية

 رياضة 2018
ستير

ماج
 

دراسة تقويمية لمناىج المعسكرات الكشفية  314
 للكشاؼ المتقدـ من كجهة نظر قادتها

محمود كادم 
 حسين

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تأأثير تمرينات مهارية لذكم التمايز النفسي  315
في تعلم بعض المهارات الكشفية لمرتبة 

 الكشاؼ المبتدلء

محمود كادم 
 حسين

كلية التربية 
 األساسية

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

تأثير تمرينات بدنية خاصة في بعض  316
المتغيرات البايوميكانيكية لمؤشر نقل الطاقة 

 التصويب من القفز عاليا بكرة اليدلمهارة 

كلية التربية  مركة خالد جهاد
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

اثر تمرينات تنافسية بكرات مختلفة  317
)المحيطات كاالكزاف ( في تعلم بعض 

 المهارات االساسية بكرة اليد

مصطفى جواد 
 حسين

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تمرينات مهارية باألسلوبين الثابت تأثير  318
كالمتغير في تنمية التوافق الحركي كتعلم 

مهارة التهديف بكرة القدـ الصاالت لطالب 
 االكؿ المتوسط

مصطفى سعد 
 طاىر

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأ ثير استخداـ األ لعاب الصغيرة في تطوير  319
 السلةبعض المهارات الهجومية بكرة 

مصطفى عبد 
الجليل محمد 

 الديرم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2003

ستير
ماج
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تقويم أداء االدارة الرياضية لمديريات  320
النشاط الرياضي كالكشفي في محافظة 

 بغداد

مصطفى كاظم 
 علي الطائي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 
تطوير بعض تأثير تمرينات الباليومترؾ في  321

المتغيرات البايوكينماتيكية كنشاط العضلو  
كهربائيا كدقة التهديف البعيد بالقفز في كرة 

 السلة

معتز خليل 
 ابراىيم البيطار

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014
وراه

دكت
 

برنامج تدريبي مقترح لمدرسي التربيو  322
 الرياضية في ضوء حاجاتهم التدريبيو

معتز خليل 
 إبراىيم احمد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2010

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات الخططية كالتعليم األتقاني في  323
تعلم بعض المهارات األساسية كمستول 

األداء الخططي بكرة القدـ للناشئين بأعمار 
 ( سنة16ػ14)

مقداد غازم 
 مجيد الكرخي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تمرينات خاصة بحواجز مصممة ككسائل  324
مساعدة كتأثيرىا في السرعة الخاصة 

كميكانيكية خطوة الحاجز لبعض مراحل 
 ـ حواجز للشباب 111االداء كانجاز 

كلية التربية  منى زيداف بكي
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

اثر منهج تدريبى مقترح لتطوير التحمل  325
باستخداـ االسلوب الدائرل على الخاص 

متر  111مستول االنجاز لدل عدائى 
 حواجز

كلية التربية  منى زيداف يكى
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير منهاج مقترح باستخداـ التصور العقلي  326
كاالدراؾ الحس ػ حركي لذكم السيادة 

المخية في تعلم كأحتفاظ مهارتي الضرب 
 بالكرة الطائرةالساحق كحائط الصد 

مها احمد عبود 
 الزبيدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 



  ) 104  (                                 

أثر التعلم باألسلوب كإعادتو بالعشوائي في  327
اتقاف بعض المهارات االساسية كادخار جهد 

 تعلمها بكرة اليد لطالبات االكؿ متوسط

كلية التربية  مها كدكد كماؿ
 الرياضية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 
تأثير تمرينات خاصة كفقا لالنتباه االنتقائي  328

في تعلم بعض المهارات االساسية الستبعاد 
( 11ػ11الشركد الذىني بكرة اليد ألعمار)

 سنة

مهدم محسن 
الياس القرة 

 لوسي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017
ستير

ماج
 

توظيف جهاز معدؿ لقياس القوة الدافعة  329
الماء كعالقتها باالنجاز لسباحي داخل 

 ـ( حرة11)

مهند كامل 
 شاكر

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تحليل بعض المتغيرات البايوميكانيكية  330
كعالقتها بزمن كقوة الركلة الدائرية األمامية 

 لالعبي منتخب الشباب للتايكوندك

مؤيد محمد 
 أمين

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

تأثير اسلوب التعليم التعاكني في اداء رفعة  331
النتر كاالحتفاظ بها لدل طلبة كلية التربية 

 الرياضية ػ جامعة ديالى

ميثاؽ صادؽ 
 ىادم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

بناء كتقنين مقياس االدارة باألىداؼ على  332
لموظفي كزارة كفق معايير الجودة الشاملة 

 الشباب كالرياضةفي العراؽ

ميثم حبيب 
 خضير

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تناكؿ تراكيز مختلفة من االمالح  333
المعدنية على بعض المتغيرات الفسليوجية 

كالبيوكيميائية كتطور األداء بداللة تردد 
الخطوة كالطاقة المصركفة  لالعبي كرة 

 للصاالتالقدـ 

ميسم كساـ 
 سبع

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

اثر تمرينات خاصة بداللة ىيمنة تفكير  334
الدماغ في إتقاف بعض الحركات األرضية في 

 الجمناستك الفني للطلبات

نادية عباس 
 محمد

كلية 
التربيةاالساسي

 ة

 رياضة 2015

ستير
ماج
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السمعية كالبصرية أثر تمرينات كفقا للذاكرة  335
المستندة الى بوصلة التفكير في بعض 

القدرات العقلية كالحركية كتعلم مهارة قفزة 
 اليدين االمامية من عارضة التوازف للطالبات

نادية عباس 
 محمد

كلية التربية 
 األساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تاثير تمارين فىالجمناستك لتنمية اللياقة  336
 االبتدائىالحركية لالكؿ 

ناظم احمد 
عكاب 

 الحسيناكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير ميداف لعب في تطوير بعض القدرات  337
البدنية كالحركية كاكتساب المهارات 

 االساسية بالجمباز للصف االكؿ االبتدائي

ناظم أحمد 
عكاب 

 الحسيناكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

وراه
دكت

 

تأثير تمرينات باالسلوب البالستي في تطوير  338
تحمل القوة كالسرعة كبعض المؤشرات 

الفسيولوجية للعضالت العاملة كالمضادة في 
( لذكم االعاقة فئة 111انجاز ركض )

 )الصم كالبكم (

نبراس عدناف 
 حتركش احمد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

التفاعلي بالحاسوب في األداء تأثير التعليم  339
المهارم كالتحصيل المعرفي لرفعة التتر لدل 

 طالب كلية التربية الرياضية

نبراس علي 
 لطيف الزىيرم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

فاعلية تنظيم الوقت كاسلوب بيجز في تعلم  340
 رفعة النتر لدل طالب كلية التربية الرياضية

نبراس علي 
 لطيف الزىيرم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

وراه
دكت

 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض مظاىر  341
االنتباه كالمهارات االساسية لناشئي كرة 

 القدـ

نبيل احمد عبد 
 احمد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

اثر التمرينات الهوائية باستخداـ دكرة التعلم  342
تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة في 

 السلة لطالب كلية التربية كعلـو الرياضة

نجالء حميد 
 خميس القيسي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج
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بناء اختبار معرفىفى)الميكانيكية(التحكم  343
 طبقا لقوانين كرة السلة لتقويم اداء الحكاـ

كلية  نزار على جبار
 التربيةالرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 
تأثير منهج تدريبي مقترح في تطوير القوة  344

الخاصة كعالقتها بالتصويب كدافعية االنجاز 
 لالعبي كرة اليد للشباب

نزار ناظم حميد 
 الخشالي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012
ستير

ماج
 

تأثير استخداـ البصرية كالسمعية في تعلم  345
على جهاز  بعض المهارات األساسية

 الحركات األرضية في الجمناستك

نسيمة عباس 
 صالح العزاكم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات البليومترؾ بأسلوب  346
السوبرسيت في تطوير بعض أنواع القوة 

 كالمهارات الهجومية بكرة اليد

نصير حميد  
 كريم سعيد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2013

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات لعب المجموعات بالهجـو  347
المنظم في بعض القدرات الحركية كالبدنية 
الخاصة كدقة مهارتي المناكلة كالتصويب 

 (سنة14ػ 11بكرة اليد لؤلعمار )

نصير حميد  
 كريم سعيد

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضية

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

توافقية مهارية في تنمية تأثير تمرينات  348
التوافق الحركي كتعلم بعض المهارات 
االساسية بكرة القدـ للصاالت لطالب 

 االكؿ متوسط

نصير كردم 
 ذباح

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة في تنمية سرعة  349
االستجابة الحركية كتعلم بعض المهارات 

الطائرة لطالبات الثاني االساسية بالكرة 
 متوسط

نظاؿ فاضل 
 عباس

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

منهج  تدريبي لؤل دراؾ الحس _حركي اك  350
اثره  في تطوير مستول  األداء  للمهارات  

 الدفاعية  با لكرة الطائرة

نعيمة زيداف  
 خلف التميمي

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2003

ستير
ماج
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تحليل بعض المتغيرات الكتماكية الداء قفزة  351
اليدين الخلفية على عارضة التوازف كعالقتها 

 بمستول االداء المهارل

نغم سلماف كريم 
 التميمى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 
تأثير منهج توجيهي لمهارات القيادة في  352

بادارة الدرس السلوؾ القيادم كعالقتو 
)الطلبة المطبقين لكلية التربية البدنية كعلـو 

 الرياضة(

نور عبد القادر 
 عبد الستار

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2016
ستير

ماج
 

تأثير تداخل مهارات التدريس الفعاؿ  353
باألسلوب المتسلسل في تعلم بعض 

المهارات األساسية بالتنس لطالب قسم 
 التربية البدنية كعلـو الرياضة

نور عبد الكريم 
احمد كريم 

 الحلفي

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

( EMGدراسة العزـك العضلية بداللتي الػ ) 354
( لبعض عضالت الساعد عالقتها MRIك)

 بدقة التصويب بكرة اليد

نورس نجيب 
 احمد حسن

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2015

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات باالسلوب التبادلي في تعلم  355
كدقة أداء بعض المهارات االساسية بالتنس 

 لطالب كلية التربية البدنية كعلـو الرياضة

ىاد م ظافر 
 ىادم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة على بعض المتغيرات  356
كالمكوف الشحمي كغير الشحمي الوظيفية 

 للنساء الحوامل

ىبة قاسم 
 حمادم عبد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

دراسة الفاعلية الميكانيكة كبعض االستجابات  357
الفسيولوجية كعالقتها بصعوبة االداء لبعض 

المتطلبات الخاصة على بساط الحركات االرضية 
 لالعبي منتخب الجمباز

قاسم ىبة 
 حمادم عبد

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

تأثير تمرينات خاصة باستخداـ جهاز مساعد  358
(RANDOM  SHOT في تطوير سرعة )

االستجابة الحركية كدقة التهديف للناشئين بكرة 
 القدـ للصاالت

ىجـو اسماعيل 
 جمعة

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج
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تأثير تمرينات ادراكية في تعلم بعض  359
المهارات االساسية بكرة القدـ للصاالت 

 لطالبات االكؿ متوسط

ىديل يحيى 
 محمد

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 
ىناء عبد الكريم  تأ ثير منهاج مقترح لدرس التربية الرياضية 360

 حسن التميمي
كلية التربية 

 االساسية
 رياضة 2002

ستير
ماج

 

اداء االدارم لمدراء المدارس الثانوية  361
كعالقتو بمستول جودة التدريس لمدرسي 

 التربية الرياضية في محافظة ديالى

ىند محمود 
معيوؼ حسن 

 العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثيرات التمرينات التوافقية في مستول  362
الحركية كعالقتها بمستول بعض القدرات 

 سنة 11ػػ 11الذكاء لؤلعمار 

ىياـ سعدكف 
 عبود

ػكلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تأثيرمنهج تدريبي كفق األىداؼ الفترية في  363
تطوير الثقة بالنفس كالتهديف للشباب بكرة 

 القدـ

كاثق كسمي 
 راضي العبادم

التربية 
 الرياضية

 رياضة 2011

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات نوعية في تطوير المؤشرات  364
الفسيولوجية كالقدرات البدنية كالمهارات 

ػ 18االساسية بكرة القدـ للشباب بأعمار )
 ( سنة15

كساـ جليل 
 سبع العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2015

وراه
دكت

 

زمن امتالؾ الكرة كعالقتو بنسبة تراكم  365
في مباريات دكرم النخبة حامض الالكتيك 

 بكرة القدـ

كساـ جليل 
 سبع العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

تأثير تناكؿ جرعات المكمل الغذائي  366
( في بعض المؤشرات الوظيفية  )المغنسيـو

ـ حرة 111كمستول االنجاز في سباحة 
 للمتقدمين

كساـ صاخب 
 حسن

كلية التربية 
 للعلـو البدنية

كعلـو 
 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج
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ثأثير استراتيجية التعليم المعكوس في تعلم  367
بعض المهارات االساسية بكرة السلة 

 لطالب الصف االكؿ المتوسط

كساـ ىادم 
 رميض

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2017

ستير
ماج

 
تاثير التمرينات الهوائية االيقاعية فى تعديل  368

 اتجاه الطالبات نحو درس التربية الرياضية
كفاء ناجى 

 زيداف
كلية التربية 

 االساسية
 رياضة 2006

ستير
ماج

 

تقويم مستول تحمل السرعة الخاصة  369
كعالقتو  ببعض المتغيرات الكينما تيكية  

متر ( 411-متر 111لعدائي ركض )
 حواجز

كليد جليل 
 أبراىيم  حسين

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2004

ستير
ماج

 

تمرينات )السوبر سيت كالترام سيت  370
(باالثقاؿ كأثرىا في بعض المتغيرات 

 البيوكيميائية لالعبي بناء االجساـ المتقدمين

كليد عطا اهلل 
عيسى عبد 

 العبيدم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

وراه
دكت

 

البايوكيميائية استجابة بعض المتغيرات  371
لالكسدة كمضادات االكسدة بعد أداء 

كحدة تدريبية عالية الشدة باكقات كظركؼ 
 متباينة

كليد عطا اهلل 
عيسى عبد 

 العبيدم

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 

اثر استخداد االلعاب الصغيرة في تطوير  372
 قدرات

كليد كماؿ 
 البرزنجي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2001

ستير
ماج

 

تأثير منهج تدريبي مقترح على كفق النظاـ  373
المختلط في بعض المؤشرات الفسيولوجية 

 كالمهارات الخططية للمالكمين الشباب

كميض طارؽ 
 ستار

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2017

وراه
دكت

 

تأثير تمرينات مهارية خاصة في تطوير بعض  374
كالحركية للناشئين القدرات البدنية 

 بالمالكمة

كميض طارؽ 
 ستار

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج
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تحديد اختبارات بدنية كمهارية كمعرفية كفقا  375
لساللم التقدير الختيار طلبة المرحلة األكلى 

 في كلية التربية الرياضية / جامعة دياؿ

ياسر محمود 
 كىيب المكدمي

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2012

ستير
ماج

 
تأ ثير أستخداـ اسلوب التدريب الدائرم في  376

 تطوير بعض انواع  التصويب بكرة السلة
يسار صباح جا 

 سم الدليمي
كلية التربية 

 الرياضية
 رياضة 2002

ستير
ماج

 

تاثير منهج تدريبى باستخداـ تدريبات  377
متر  111التحكم بالتنفس فى تطوير انجاز 

 سباحة حرة

يسار صبيح 
 على

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

تاثير اسلوبى المتسلسل العشوائى فى تعلم  378
بعض المهارات الحركية فى الجمناستك 

 الفنى

يسرل صفاء 
 حسن

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2008

ستير
ماج

 

سرعة االستجابة الحركية كعالقتها بدقة اداء  379
المهارات االساسية لالعبى الدرجة بعض 

 الممتازة بالكرة الطائرة

يوسف منصور 
 حسين الكبيسى

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2007

ستير
ماج

 

تأثير التمرينات التنافسية بالنقص العددم  380
في تطوير بعض القدرات البدنية كالمهارات 

 الهجومية لالعبين الشباب بكرة اليد

سردار حكيم 
 أمينمحمد 

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

عالقة بعض متطلبات الجودة الشاملة  381
بالخصائص االبداعية لعمداء كليات التربية 

الرياضية من كجهة نظر التدريسين في 
 الجامعات العراقية

شهاب احمد 
 عكاب

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

االستراتيجي للعبو بناء مقياس للتخطيط  382
الكره الطائره من كاجهة نظر أعضاء 

 االتحادات الفرعيو في العراؽ

احمد شمس 
 الدين عبد اهلل

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج
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تأثير تمرينات خاصو في تطوير بعض  383
المتغيرات البدنيو كالوظيفيو كاالنجاز 

 متر حرة للشباب 111لسباحي 

احمد محمد 
 فرحاف

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

وراه
دكت

 
تأثير منهج تدريبي بادكات مساعدة مقترحو  384

في تطوير بعض المؤشرات الفسيولوجيو 
 سنو بالمالكمو 11ػ14كالمهاريو لالعمار 

امجد محمد 
 كىاب

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016
ستير

ماج
 

في تعلم تأثير مصاد متنوعو للتصور العقلي  385
ـ حواجز كبعض 111فعالية ركض 

المتغيرات الكينماتيكيو لدل طالبات كلية 
 التربية البدنيو كعلـو الرياضو

اياد محمد عبد 
 اهلل جاسم

كلية التربية 
البدنيو كعلـو 

 الرياضو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة باستخداـ مثيرات  386
بعض بصريو في تطوير قوة التركيز كدقة 

 المهارات الهجوميو لالعبات الكرة الطائرة

جليلو جوير عبد 
 اهلل جاسم

كلية التربيو 
البدنيو كعلـو 

 الرياضو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تصميم كتقنين اختبارات مركبو )بدنيو ػ  387
 مهاريو( بكرة القدـ لالعبي الدرجو االكلى

رياض مزىر 
 خريبط

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

وراه
دكت

 

تأثير برنامج نفسي ػ حركي في االزمات  388
النفسيو كتطوير مهارتي المناكلو كالتصويب 

 لالعبي كرة اليد الشباب

سمير صبرم 
 حسن التميمي

كلية التربيو 
للعلـو 
 االنسانية

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات بجهازم حامل الكرات  389
كقاذفها في تطوير بعض المتغيرات 

البايوميكانيكيو كدقة الضرب الساحق بالكره 
 الطائره للشباب

صداح ابراىيم 
 سيدكلي النعيمي

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات باألجهزه المساعده في تطوير  390
سرعة االستجابو الحركيو كبعض القدرات 
البدنيو كالمهارات االساسيو بكرة القدـ 

 ( سنو14ػ16لالعبات باعمار)الصاالت 

صداـ محمد 
 احمد

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 



  ) 112  (                                 

نسبة مساىمة السمات الشخصية كالذكاء  391
الجسمي ػ الحركي بدقة المهارات الهجوميو 

 بالكرة الطائره لطالب المرحلو الرابعة

ضحى سعد 
 عزيز

كلية التربيو 
البدنيو كعلـو 

 الرياضو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 
تأثير تمرينات متناظره كموجهة للدماغ في  392

تطوير القدرات الحركيو الخاصو كتعليم 
بعض المهارات االساسيو بكره القدـ 

 للطالب

عباس احمد 
 رحيم

كلية التربيو 
البدنيو كعلـو 

 الرياضو

 رياضو 2016
ستير

ماج
 

تأثير تمرينات بجهاز ذم مقاكمات مختلفو  393
الخاصو كاداء بعض في تطوير القوه 

المهارات الدفاعيو كالهجوميو المركبو بكرة 
 السلو لالعبات المتقدمات

عبد الرحمن 
 نبهاف اسماعيل

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

وراه
دكت

 

دراسة تحليليو ألىم القدرات العقليو  394
كالحركيو كالمهاريو لالعبي سيفا المبارزه 

كديالى كالسيف العربي ألندية بغداد 
 للمتقدمين

غزكاف صادؽ 
بنياف قاسم 

 التميمي

كلية التربيو 
البدنيو كعلـو 

 الرياضو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مهاريو على كفق العادات  395
العقليو في تعلم بعض الحركات االرضيو 

 بالجمناستك الفني للسيدات

كلية التربيو  فرح خضير ياس
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصو بجهاز مقترح في تعلم  396
دقة اداء مهارتي الضربو الساحقو كاالبعاد 

 الهجوميو بالريشو الطائره للطالب

ليث عامر عبد 
 الجبار

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تأثير التغذيو الراجعو الخارجيو باستخداـ  397
( في دقة ZEPP TENNISجهاز )

كقوة ضربات بعض المهارات االساسيو 
 بالتنس لالعبي المنتخب الوطني

محمد رافد 
 مهدم

كلية التربية 
البدنيو كعلـو 

 الرياضو

 رياضو 2016

ستير
ماج
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تحليل مستول االداء المهارم كعالقتو بعدد  398
االىداؼ لالعبين المحترفين في الدكرم 

 الممتاز بكرة اليد

محمد كاظم 
 صالح

التربيو كلية 
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 
بناء مقياسي ادارة الحكمو كالمعرفو  399

الخططيو للمدربين كعالقتهما بنتائج فرؽ 
الدكرم للدرجتين الممتازه كاالكلى بكرة 

 القدـ

محمود فرحاف 
 حسن

كلية التربيو 
للعلـو 

 االنساسيو

 رياضو 2016
ستير

ماج
 

تطوير بعض تأثير تمرينات االيركبك في  400
 الصفات البدنيو كالحركيو للطالبات

مركة عبد 
الكريم عبد 

 الرحمن الجاجي

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تصميم جهاز لقياس سرعة االستجابة  401
الحركية كمدل مساىمتها باداء بعض 

المهارات األساسية لحراس المرمى بكرة 
 اليد

مقداد لطيف 
خلف حسن 

 السعيدم

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضو 2017

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات بجهاز مقترح ذم مقاكمات  402
مختلفو في تطوير بعض الصفات البدنيو 

الخاصو كعالقتهما بانجاز سياحة 
 (ـ حره للناشئين111ك11)

مهند كامل 
 شاكر

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

وراه
دكت

 

التعلم العامودم كالمعكوس في انتقاؿ أثر  403
االداء الفنيلوثبتي الغزاؿ كالسمكو 

 للجمناستك االيقاعي

نبراس عبد 
 الستار حسوب

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات مركبو كخططيو في تطوير  404
سرعة االدراؾ كبعض المتغيرات البدنيو 

في  كالمهارات االساسيو لالعبين الشباب 
 كرة القدـ

ياسر جعفر عبد 
 اهلل الحسيني

كلية التربيو 
البدنيو كعلـو 

 الرياضو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 



  ) 114  (                                 

القدرات الحركيو كالقياسات الجسميو  405
االكثر أىميو كعالقتهما بدقة االرساؿ 

المتوج )الفلوتر( كالضرب الساحق لدل 
 العبي المنتخب الوطني بالكره الطائره

ياسر سعد جواد 
 كاظم

كلية التربيو 
 للبنات

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

أثر استراتيجتي التعليم باألقراف كالتعليم  406
الجمعي في تحصيل طالب الصف الرابع 

 األدبي في مادة االدب كالنصوص

ياسر كىاب 
 أحمد  الجوارم

كلية التربيو 
 االساسيو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

االدراؾ تأثير كسائل مساعدة في تطوير  407
الحس _ حركي كسرعة كدقة مهارة الرفسة 

 النصف دائرية بالكاراتيو للناشئن

يزداف نجم عبد 
 جعفر

كلية التربية 
للعلـو البدنيو 

كعلـو 
 الرياضو

 رياضو 2016

ستير
ماج

 

  Tribulusتأثير تناكؿ نبات الحسك ) 408
terretris المصاحب لتمرينات القوة )

البيوكيميائية الخاصة في بعض المؤشرات 
كالوظيفية كانجاز رفعة النتر للرباعين 

 الشباب

عبد الرحمن 
احمد موسى 

 محمد

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2014

ستير
ماج

 

تأثير تمرينات خاصة باستعماؿ كسائل  409
مساعدة في تطوير بعض القدرات التوافقية 

( سنة11ػ11لتالميذ بطئي التعلم لؤلعمار )  

سرل جواد 
 ياسين

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير التمرينات الهوائية المصاحبة للموسيقى  410
في بعض المتغيرات البايوكيميائية كالوظيفية 
كالقدرات البدنية كالحركية للنساء بأعمار 

( سنة11ػ11)  

ميسم كساـ 
 سبع

 رياضة 2018 =

وراه
دكت

 

التحمل النفسي لالعبي بناء مقياس قوة  411
الكرة الطائرة جلوس فئة المتقدمين في 

 العراؽ
 

سيف محمد 
 عبد الرحمن

 

= 
 

 رياضة 2017

ستير
ماج
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بناء كتقنين مقياس التنمية االدارية للمالكات  412
التدريبية العاملين باألندية الرياضية 

 للمنطقتين الوسطى كالجنوبية

عادؿ عبد 
الوىاب عبد 

 الرزاؽ

= 
 

 رياضة 2018

ستير
ماج

 
تأثير منهج االلعاب الصغيرة في تحسين  413

بعض الحركات االساسية كالسلوؾ 
سنوات 1ػ4االجتماعي لالطفاؿ بعمر   

 

فؤاد كاظم 
 خلف

 

كلية التربية 
 االساسية

 

 رياضة 2018
ستير

ماج
 

تأثير تمرينات بإستخداـ جهاز مصمم كفق  414
زكايا االداء في بغض المتغيرات 

البايوكيميائية كمستول االنجاز لالعبي القوة 
 البدنية الشباب

أحمد عباس 
 فاضل االسدم

 

كلية التربية 
البدنية كعلـو 

 الرياضة

 رياضو 2018

ستير
ماج

 
ستير

ماج
 

     

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض  415
مكونات اللياقة الفسيولوجية كدقة االرساؿ 

الطائرة لمنتخب المواجو من االعلى بالكرة 
 جامعة ديالى

سامر حسين 
 خليفة

 

كلية التربية 
 االساسية

 
 

 رياضة 2018

ستير
ماج

 

تأثير تدريبات القوة المطلقة ألجزاء الجسم  416
كالتحفيز الكهربائي في تطوير المتغيرات 
 البايوميكانيكية كانجاز رمي القرص للشباب

يحيى غضباف 
 برج علي

 

كلية التربية 
كعلـو البدنية 

 الرياضة

 رياضة 2018

ستير
ماج

 
ستير

ماج
 

 

مركز التحكم كعالقتو ببعض قدرات االدراؾ  417
 الحس ػ حركي لدل العبي المبارزة

 

فراس طالب 
 حمادم الطائي

 

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2005

ستير
ماج

 
ستير

ماج
 

 

التخطيط المبرمج لتوزيع حمل تدريب  418
البدني العاـ تحمل السرعة في االعداد 

كالخاص أثناء الدكرات التدريبية المتوسطة 
متر 411لركض   

فائزة عبد الجبار 
 أحمد

 

كلية التربية 
 الرياضية

 رياضة 2002

ستير
ماج

 
ستير

ماج
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تأثير تمرينات خاصة بجهاز مقترح في  419
تطوير دقة كسرعة رمي الكرة لالعب الرامي 

 بلعبة  البيبوؿ للمتقدمين
 

حيدر جمعة 
 حسين

 

كلية التربية 
 االساسية

 

 رياضة 2018

 
ستير

ماج
 

  

تأثير تدريبات خاصة على جهاز مقترح في  420
بعض المتغيرات البايوميكانيكية كتطوير 

القوة المطلقة لمرحلة الرمي النهائي في رمي 
 الثقل للشباب

 

محمد عبد االلو 
 سالمة

 

كلية التربية 
 االساسية

 رياضة 2018

 
ستير

ماج
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 تاريخ الكلية اسم الطالب عنواف الرسالة  / االطركحة ت

ص
خص

 الت

رجة
الد

 
أثر منشطات استراتيجيات االداراؾ في  1

تنمية مهارات االمالء لدل تالمذة الصف 
 الخامس االبتدائي

 

سيماء عبد 
 القادر عباس

 

 عربي 2018 كلية التربية
ستير

ماج
 

تعليمي على كفق التعليم فاعلية بناء برنامج  2
االلكتركني في تحصيل قواعد اللغة العربية 

 لطالب المرحلة االعدادية

سلواف خلف 
 جاسم الكناني

 

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018

وراه
دكت

 

تحليل كتاب قواعد اللغة العربية للصف  3
 السادس العلمي في ضوء التعلم االتقاني

فاطمة احمد 
عبد اللطيف 

 العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

فاعلية برنامج تدريبي مقترح على كفق  4
النظرية البنائية في تنمية مهارات التدريس 
لدل طلبة اقساـ اللغة العربية في كليا ت 

 التربية

ابتساـ جاسم 
 حسين الخزرجي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018

وراه
دكت

 

المتضمنة في كتب المطالعة القيم التربوية  5
 كالنصوص للمرحلة المتوسطة

ابتساـ جاسم 
 حسين الخزرجي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

التشكيل االستعارم في شعر اديب كماؿ  6
 الدين

ابراىيم خزعل 
 خليفة حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

كالنحويو في )نخب األفكار المباحثاللغويو  7
في تنقيح االخبار في شرح معاني االثار 

 ىػ(411لالماـ بدر الدين العيني )ت 

ابراىيم خلف 
 صالح القيسي

كلية التربيو 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج
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ابراىيم عبد  شركح ابيات كتاب سيبويو دراسة تحليلية 8
 الرحمن محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

وراه
دكت

 
اثر أستخداـ الحاسوب في تحصيل طالب  9

 الصف الخامس األدبي في مادة البالغة
ابراىيم عبد 
 الكريم محمد

 عربي 2004 كلية التربية
ستير

ماج
 

االضطراب النحوم عند النحويين دراسو  10
 كصفيو تحليلية

ابراىيم عبد اهلل 
 مراد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

وراه
دكت

 

ىػ 1415الشيخ محمد شولي الشعراكم ت 11
ـ( كالمباحثات اللغوية كالنحوية 1554-

 في تفسيره.

ابراىيم عبد اهلل 
 مراد الجوارم

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

اثر استخداـ اسلوبي التقويم التمهيدم  12
كالتقويم التكوينى في تحصيل طالبات 

 األكؿ المتوسط في مادة اللغة العربيةالصف 

اثير جا سم رضا 
 المهداكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2002

ستير
ماج

 

أثر استراتيجية التعليم باألقراف في تحصيل  13
طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 

 اللغة العربية

احالـ فاضل 
 مصلح الشمرم

كلية التربية 
 االصمعي

 عربي 2011

ستير
ماج

 

شرح نهج البالغة لكماؿ الدين البحرانى ت  14
 دراسة بالغية 685

احمد بطل 
 كسيج

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

احمد خلف  األثر الباني للتشبيو في التعبير القرأني 15
 عبد اهلل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

احمد خليل  المصطلح النحوم في دراسات المحدثين 16
 حبيب زنكة

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج
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تقويم اداء مطبقي قسم اللغة العربية في كلية  17
 التربية االساسية في ضوء المهارات اللغوية

احمد ضياء 
 احمد العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
صرفية ديواف )الكتاب( ألدكنيس دراسة  18

 نحوية
استبرؽ ابراىيم 

 يعقوب
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015
ستير

ماج
 

النقد من الداخل دراسة نقدية فى ثالثة   19
 كتب مختارة

اسراء ابراىيم 
 محمد الخزرجي

 عربي 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

الصورة البصرية في الشعر الحديث محمود  20
 دركيش كسعدم يوسف إنموذجا

اسراء ابراىيم 
 محمد الخزرجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

وراه
دكت

 

توظبف مفهـو السياؽ القرآني في التوجيو  21
النحوم دراسة في تفسير ركح المعاني 

 لاللوسي

اسراء احمد 
 محمود

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

اسراء عبد  النقدم المعاصرالبديع اللفظي في الخطاب  22
 الخالق جاسم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

التوجيو النحوم للقراءات القرآنية في كتاب  23
شرح الهداية ألبي العباس 

 ىػ(441المهداكم)ت

اسراء محمد 
 منصور

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

تنمية بعض مهارات اثر برنامج مقترح في  24
الخط العربي لدل تالميذ الصف الرابع 

 االبتدائي

اسكندر احمد 
 محمد

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

مستويات العدكؿ كالتخيل فى امثلة من  25
 قصائد ابى تماـ كالبحترل

اسالـ فاركؽ 
 عيسى

 عربي 2007 كلية التربية

ستير
ماج
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للصف الرابع تحليل كتاب المطالعة  26
االعدادم في ضوء مهارات التفكير 

 االبداعي

افراح فخرم 
 داكد المعمورم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
المادة اللغوية في معجمات األلفاظ غي  27

 القرف الرابع للهجرة دراسة معجمية نقدية
االء ثائر يوسف 

 اسماعيل
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018
ستير

ماج
 

( في 8ESاثر دكرة التعلم المعدلة )  28
اكتساب المفاىيم النحوية لدل طالبات 
 الصف الثاني المتوسط في مادة القواعد

االء عبد 
الحسين علواف 

 العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

اثر توظيف برنامج مقترح على كفق نظرية  39
االعرابية لطالبات تريز لتنمية المهارات 

 المرحلة االعدادية

االء عبد 
الحسين علواف 

 العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018

وراه
دكت

 

االء قحطاف  صورة المثقف في ركايات فؤاد التكرلي 40
عبد الرحمن 

 العنبكي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

امجد محمد  موضوعية فنيةشعر دعبل الخزاعى دراسة  41
 شكر البياتى

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

فاعلية برنامج تعليمي قائم على توظيف  42
كسائل إنماء الثورة اللغوية في األداء 
التعبيرم لدل طالبات الصف االكؿ 

 المتوسط

انتصار كيطاف 
ىزاع ناصر 

 العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018

وراه
دكت

 

اثر السبر التشجيعي كالتبريرم  في تحصيل  43
طالبات الصف الرابع االدبي في مادة قواعد 

 اللغو العربية كاالحتفاظ بو

انتصار كيطاف 
ىزاع ناصر 

 العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2011

ستير
ماج
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انتصار يونس  المماثلة الصوتية فى اللهجات العربية 44
 مهيهى

 عربي 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 
بناء برنامج مقترح لتنمية المهارات االساسية  45

للقراءة الجهرية لتالمذة المرحلة االبتدائية 
 كقياس اثره

انعاـ عبد اهلل 
 خميس

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014
ستير

ماج
 

اثر استخداـ األسئلة السا برة في تحصيل  46
الصف المفاىيم العلمية لدل طا لبا ت 

 األكؿ معهد اعداد المعلمات

ايما ف مجيد 
 عزيز

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2002

ستير
ماج

 

أثر استخداـ خرائط المفاىيم في اكتساب  47
المفاىيم البالغية لدل طالبات المرحلة 

 االعدادية

ايماف حسن 
 علي غربي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

الشعر النسول العراقى قضايا المراءة فى  48
 دراسة موضوعية كفنية 1541--1541

ايماف خضير 
 مطاؼ الغريرل

 عربي 2002 كلية التربية

ستير
ماج

 

الصورة البيانية في الرسائل كاالطاريح  49
 (1115ػ 1544الجامعية العراقية )الشعر:

ايماف خليفة 
 اسماعيل ظاىر

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

اثر العرض الضوئي للصورة التعليمية في  50
تنمية األ داء التعبيرم لطلبة المرحلة 

 المتوسطة

اينا س خلف 
 محمد العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2002

ستير
ماج

 

المباحث النحوية في كتاب مختار تذكرة أبي  51
عل الفارسي كتهذيبها ألبي الفتح عثماف بن 

 جني

قحطاف إسراء 
 خلف

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

إياد عبد الجبار  االطالؽ في االحكاـ النحوية 52
 احمد الويسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

ستير
ماج
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إيماف خليفة  مصادر الصورة في شعر السياب 53
 إسماعيل ظاىر

كلية التربية 
 األصمعي

 عربي 2010

ستير
ماج

 
فاعلية التركيب في تشبيهات حماسة أبي  54

 تماـ
أبو ذر سلماف 
 شطب مسرىد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016
ستير

ماج
 

أحمد صالح  النصب على نزاع الخافض في النحو العربي 55
اسماعيل 

 النعيمي

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

ترتيب األبواب كالقواعد النحوية في كتاب  56
 سيبويو  في ضوء المنطق اللغوم

أحمد فالح 
 كادم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

--اللهجات العربية فىالضركة الشعرية  57
 دراسة موضوعية كصرفية كنحوية

أسو صبحى 
 غزالى

 عربي 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

أمجد حميد  تراسل الحواس في النقد العربي الحديث 58
 عبد اهلل التميمي

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر انموذج التعلم التوليدم في تحصيل  59
مادة قواعد اللغة العربية عند طالبات الصف 

 األكؿ المتوسط

أمل داكد 
 سلماف

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

أنمار ابراىيم  فاعلية الكناية في النقد المعاصر 60
 أحمد

كلية التربية 
 ديالى

 عربي 2011

ستير
ماج

 

االستلزاـ التخاطبي في الدراسات النقدية  61
 العربية المعاصرة

أنمار إبراىيم 
 أحمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

وراه
دكت
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أنور سلماف  فخر الدين قباكة كجهوده اللغوية كالنحوية 62
 مصطاؼ

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
اثر المنظمات المتقدمة في تحصيل طالب  63

الصف الرابع االدبي في مادة اللغة العربية 
 كاستبقائها

أيمن عبد العزيز 
 كاظم التميمي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2011
ستير

ماج
 

الجهود النحوية لتدريسيي جامعة ديالى منذ  64
 ـ1111تأسيسها الى 

آية احساف 
جعفر صادؽ 

 التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

اثر استخداـ اسئلة التحضير القبلية في  65
تحصيل طالبات الصف السادس األ دبي 

 في مادة النقد األدبي

با سمة احمد 
 جا سم الجميلي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2002

ستير
ماج

 

التحليل النص النحوم كشرحو دراسة في  66
النحوم ػ الموشح على كافية ابن الحاجب 

 ىػ( ػ مثاال811لشمس الخبيصي )ت: 

بارؽ عبد اهلل 
 احمد ىنودة

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

التوجيو النحوم للقراءات القرآنية في  67
الكتاب الفريد في اعراب القرآف المجيد 

 ق(641للمنتخب الهمذاني)ت

خلف  باسمة
 مسعود

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

أثر إستعماؿ اإلمالء اإل ستبارم كالذاتي  68
كالوقائي في تصويب األخطاء اإلمالئية لدل 

 طالبات الصف الثاني المتوسط

بتوؿ فاضل 
 جواد المجمعي

كلية التربية 
 الساسية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

مادة تحسين االداء بناء برنامج لتدريس  69
لطلبة كليات التربية االساسية في ضوء 

 اىداؼ المادة

بثينة محود 
 عباس المهداكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

أثر استعماؿ أنموذجي انتوستل كبيجز في  70
االداء التعبيرم كتنمية التفكير االبداعي 

 لدل طالبات المرحلو االعدادية

براء سلطاف 
 العزاكم حسن

كلية التربيو 
 االساسيو

 عربي 2016

ستير
ماج
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تقويم أداء معلمات اللغة العربية في المرحلة  71
االبتدائية في ضوء المعايير المقترحة لجودة 

 االداء التعليمي

بشائر جواد  
 كاظم السعدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
اثر استعماؿ انموذج سكماف في تحصيل  72

طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة 
قواعد اللغة العربية كتنمية مهارات التفكير 

 الناقد

بشائر سالم الـز 
 الجوراني

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014
ستير

ماج
 

ركاية )مدف الملح ( لعبد الرحمن منيف  73
 دراسة في ضوء لسانيات النص

بشائر علي عبد 
 عباس

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

الوىم في نسبة االراء النحوية الى الكوفيين  74
 في ضوء كتب الخالؼ النحوم

بشرل عبد 
المهدم ابراىيم 

 التميمي

 عربي 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

بشرل عبد  األيثار الداللي في القرآف الكريم 75
المهدم ابراىيم 

 التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

وراه
دكت

 

أثر استراتيجية التدريس البصرم في تنمية  76
مهارات التعبير التحريرم عند تالميذ الصف 

 الخامس االبتدائي

بشرل عدناف 
 علواف العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

اختصاص البنيو في القراف الكريم دراسو  77
 صرفية دالليو (

عبد بيداء 
الخالق سلماف 

 سلطاف

كلية التربيو 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

وراه
دكت

 

ىػ /  681اثر مصنفات بن مالك /ت  78
النحويو في مغنى اللبيب البن ىشاـ 

 ىػ 861االنصارم /ت 

بيداء عبدالخالق 
 سلماف سلطاف

كلية التربيو 
 االصمعي

 عربي 2010

ستير
ماج
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تغريد مجيد  )دراسة نقدية(شعر عبد الكريم راضي جعفر  79
 حميد محمود

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
شرحا المقدمو المحسبو البن باشاذ )ت  80

ىػ( 411ىػ( كابن ىطيل اليمني )ت465
 دراسو موازنة

جاسم محمد 
 سرحاف ىزاع

كلية التربيو 
 االساسيو

 عربي 2016
ستير

ماج
 

جالؿ عبد اهلل  كالفني في شعر الجواىرمالتمرد األجتماعي  81
 خلف

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

جناف خليفة  اآلخر في شعرصدر االسالـ 82
 عباس حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

اثر انموذج كارين في تحصيل طالب  83
 المرحلة االعدادية لمادة قواعد اللغة العربية

فياض حاتم 
 حمادم الزكبعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

النقد اللغوم في معاني القرآف كاعرابو  84
 ىػ(111للزجاج )ت 

حافظ رشيد 
 ظفير

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

فاعلية استراتيجيتين للتعلم النشط في  85
المرحلة التحصيل كاالحتفاظ لدل طالب 

 االعدادية في مادة االدب كالنصوص

حامد عبد 
ابراىيم ناصر 

 الزىيرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

أثر تحريك األنشطة الصفية كالالصفية في  86
تحصيل تالمذة الصف الرابع االبتدائي في 

 مادة التدريبات اللغوية

حذاـ خزعل 
 حسين الشمرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

دراسة لغوية كنحوية في قراءتي االمامين  87
محمد الباقر كجعفر الصادؽ )عليهما 

 السالـ(

حساـ غضباف 
 جاسم الربيعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج
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االخطاء االمالئية الشائعة لدل تالمذة  88
كعالقتها باالخطاء المرحلة االبتدائية 

 النحوية كمقترحات عالجها

حسن خلف 
 جاسم الشمرم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 
اثر استراتيجية التنظيم في تحصيل مادة  89

العركض لدل طلبة قسم اللغة العربية في  
 كليات التربية االساسية كاالحتفاظ بو

حسن فهد عواد 
 األكسي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014
ستير

ماج
 

البحث الصرفي في التفسير الكبير لفخر  90
 الدين الرازم .

حسين حمود 
 خضير الشمرم

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

بناء أداة قياس جودة كتب القواعد كتوظيفها  91
 للمحلة االبتدائية

حسين علي 
 عباس الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

تمثيالت السيرة الذاتية في ركايات احمد  92
 خلف

حسين علي 
يوسف 
 المعمورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

المديح عند الشعػػػػػػػػػراء المخضرمين قراءة  93
 معاصرة

حسين عمراف 
 محمد

 عربي 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

حسين عمراف  تداكليةشعر ابي نواس دراسة  94
 محمد

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2015

وراه
دكت

 

التصوير البياني في المشاىد الكونية القرآنية  95
 دراسة في االنماط كالوظائف

حميد جفات 
 ثويني الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

االثر اللهجي في التوجيو اللغوم كالنحوم  96
تفسير الهداية الى بلوغ النهاية لمكي بن في 

 ىػ(418ابي طالب القيسي)ت

حميد رشيد 
احمد حسن 

 الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج
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حناف قادر امين  كتب المدارس النحوية دراسة كتحليل 97
 الباجالف

 عربي 2003 كلية التربية

ستير
ماج

 
بالمتن في كتب النقد المقدمة كعالقتها  98

 األدبي القرف الخامس الهجرم مثاالن 
حنين كساـ 

 جياد
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017
ستير

ماج
 

أثر أنموذج ثيلين في تنمية المهارات القرائية  99
لدل طالبات الصف الثاني المتوسط في 

 المطالعة

حوراء عدناف 
خلف عطية 

 االنصارم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

المظاىر البديعية فى خطب االماـ على عليو  100
 السالـ

حيدر احمد 
 حسين

 عربي 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

كتاب الهداية في النحو لعبد الجليل  101
الغزنوم من علماء القرف الثامن الهجرم 

 دراسة كتحقيق

حيدرستار عبد 
 اهلل الزىيرم

التربية كلية 
 االساسية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

اثر  استخداـ طريقتي التجزئة كالمحو  102
التدريجي في تحفيظ النصوص الشعرية  

 لتالميذ ة الصف الخا مس األبتدائي

خا لد نجم 
 محمود الزيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2002

ستير
ماج

 

المكاف في شعر الصعاليك كالفناؾ الى  103
 األموم نهاية العصر

خالد جعفر 
 مبارؾ

 عربي 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

التشكيل البياني في شعر الصعاليك كالفتاؾ  104
 حتى نهاية العصر االموم

خالد جعفر 
 مبارؾ

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

وراه
دكت

 

دراسة في النقد القصصي العربي العربي  105
 الحديث تنظير كاجراء

كلية التربية  ياس خالد علي
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج
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شعر الغزؿ بين عمربن ابي ربيعة كبشار بن  106
 برد كنزار قباني )دراسة بالغية موازنة (

كلية التربية  خالد فائز ياسين
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

ستير
ماج

 
اثر انموذج كمب في تحصيل طالبات  107

اعداد المعلمات في الصف الثالث / معهد 
 مادة قواعد اللغة العربية

خالد ناجي 
 احمد الجبورم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012
ستير

ماج
 

خالدة حسين  اآلخر في شعر آماؿ الزىاكم 108
 خلباص سعيد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

البحث اللغوم كالنحوم في الالمع العزيزم  109
 ىػ(445العالء المعرم)تألبي 

خليل ابراىيم 
 احمد الربيعي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

بناء برنامج لتدريس مادة المنتخب من  110
االدب لطلبة كليات التربية االساسية في 

 ضوء صعوبات تدريس المادة كدراستها

خليل ابراىيم 
 خلف الناجي

كلية التربية 
 الساسية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

الخبر المركم في الشعر الجاىلي انماطو  111
 ككظائفو

خليل ابراىيم 
 عبد الوىاب

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

الموضوعات النحوية في كتاب دليل  112
الفالحين لطرؽ رياض الصالحين لمحمد بن 

 ىػ (1118عالف الصديقي المتوفي )

رابعة حسين 
مهدم 

 الحمداني

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

ىػ( 441شرح التصريف للثمانيني )ت  113
 دراسة تحليلية في ضوء علم اللغة الحديث

كلية التربية  رائد احمد عزيز
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

التوظيف البالغي للتجنيس كالمشاكلة في  114
 شعر المتنبي

رائد حمد خلف 
 كريش الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج
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ثر توضيف معجم اعراب الفاظ القرآف  115
الكريم في تحصيل طالب الصف الرابع 

العلمي في مادة قواعد اللغة العربية 
 كاتجاىهم  نحوىا

رائد حميد 
 ىادم الزىيرم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2011

ستير
ماج

 
ربى عبد الرضا  جماليات التلقي كالتأثير في شعر الحوليات 115

عبد الرزاؽ 
 التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015
ستير

ماج
 

معاجم ابنية االفعاؿ الصرفية الحديثة في  116
 اللغو العربيو دراسة تحليليو

رسل شهاب 
 احمد

كلية التربيو 
للعلـو 

 االنساسيو

 عربي 2016

ستير
ماج

 

تقويم أداء معلمي كمعلمات مادة اللغة  117
العربية لمدارس اليافعين في ضوء الكفايات 

 التعليمية

رسوؿ عاشور 
 حسن العقيلي

كلية التربية 
 األساسية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

تحليل أسئلة االمتحانات العامة لمادة اللغة  118
العربية لمراحل التعليم العاـ في العراؽ في 

 ضوء تصنيف بلـو

رشا خليل ىوبي 
 العنبكي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

أثر استراتيجيات القراءة الناقدة في تنمية  119
المهارات القرائية لدل طالبات الصف الثاني 

 المتوسط في مادة المطالعة كالنصوص

رشا شاكر 
 محمود

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

بارماف في تنمية الفهم القرائي اثر انموذج  120
لدل طالبات الصف الرابع االدبي في مادة 

 المطالعة

رشاحكمت 
 جميل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

اثر توظيف الصور اك الرسـو في اكتساب  121
المهارات اللغوية لدل تالمذة الصف الثاني 

 االبتدائي

رشاعدناف جواد 
 المعمورم

التربية  كلية
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج
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شواىد الشعر الجاىلي في تفسير الطبرم  122
ىػ ( دراسة في القيم الفنية 111)ت

 كالتوظيف التفسيرم

رعد ماموؾ 
 حسين عبد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 
المعاني النبوية الشريفة في البحث الجامعي  123

 1111 -1551                  العراقي 
 ـ

رغد اسماعيل 
 حسين االكسي

 عربي 2008 كلية التربية
ستير

ماج
 

السبك معياراَ نصيا في كتاب ) االمتناع  124
كالمؤانسة ( ألبي حياف التوحيدم 

 ىػ (  دراسة في لسانيات النص411)ت

كلية التربية  رنا خليل علي
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

رياض عبود  حساـ سعيد النعيمي كجهوده في العربية 125
 غوار

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

( في 8Esاثر استراتيجية الياءات السبع ) 126
تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في 

 مادة المطالعة

زمن عالء الدين 
حسين علي 

 الدراجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

الكشف كالتنبيو على الوصف كالتشبيو  127
 (ىػ864لصالح بن آيبك الصفدم)ت

زين العابدين 
 حسين جاسم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

زينب باسل   ق(411المرزكقى لغويا )ت 128
 كامل

 عربي 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

النحوية القرآنية في تفسير الطبرم الداللة  129
 بين التفسير بالمأثور كقوانين العربية

زينب عباس 
 موسى

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

عالم ميسلوف ىادم الركائي دراسة في  130
 االشكاؿ كالمضامين

زينب عبد الرضا 
 علي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج
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البحث النحوم عند الحسن بن أحمد  131
( في كتابيو المواىب 1144الجالؿ )ت

الوافية بمراد طالب الكافية كاالغراب في 
 تيسير االعراب

زينب عبد كاظم 
 عمير

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 
بناء دليل لتيسير تدريس مادة الصرؼ في   132

للمرحلة كتاب شذا العرؼ في فن الصرؼ 
األكلى في اقساـ اللغة العربية في كليات 

 التربية العراؽ

زينب فالح 
 مهدم السلطاني

 عربي 2007 كلية التربية
ستير

ماج
 

التوجية الصرفى للقراءت القرانية المتواترة  133
فى البحر المحيط البى حياف االندلسى ت 

 ىػ 841

زينب محمد 
 صالح خوشناك

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

الجهود اللغوية كالنحوية عند الدكتور عبد  134
 العاؿ سالم مكـر

زينب محمد 
 صالح خوشناك

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

وراه
دكت

 

أثر تعليم القواعد األمالئية بأستخداـ  135
الحاسوب في تحصيل تالميذ الصف 

 الخامس األبتدائي في مادة األمالء

ساجد عباس 
 محمد الجوراني

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

اثر استعماؿ استراتيجية )باير( في تدريس  136
المطالعة لطالبات الصف الخامس االدبي 
في تنمية مهارات التفكير الناقد كالتواصل 

 اللغوم

سارة كامل 
 احمد الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

ساماف جليل  دراسة من الوجهة النفسيةشعر المفضليات  137
 ابراىيم محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

سامة ماجد  كتب االماف دراسة موضوعية فنية 138
 سلماف القيسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج
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التوجيو النحوم للقراءات القرأنية في  139
ىػ 144الكبير لفخر الدين الرازم التفسير 

 ـ616--

ستار فليح 
 حسن العبيدم

 عربي 2002 كلية التربية

ستير
ماج

 
القصيدة الومضة في الشعر العراقي المعاصر  140

 ـ دراسة فنية 1111حتى 
سجى عبد 

الرضا ىاشم 
 العزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016
ستير

ماج
 

كتاب )الكفاية في البحث الصرفي غي   141
النحو ( لمحمد بن عبد اهلل بن محمود 

 ىػ (415)ت

سحر جماؿ 
 ساالرالزركوشي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

التوظيف الداللي ؿ)غفر( كمشتقاتها في  142
 القرآف الكريم

سراب سامي 
 حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

2012  

ستير
ماج

 

بنية االقفاؿ كالنهاية في قصص محمد  143
 خضير

سرل حسين  
 كاظم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

الصورة االستعارية في شعر أبي فراس  144
 الحمداني

سعاد عزيز 
 جداع

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

أثر منهج الفرائن في تحصيل طالبات  145
المرحلة االعدادية في مادة البالغة 

 كاالحتفاظ بها

سعاد موسى 
يعقوب 
 السلطاني

التربية 
 األساسية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

المصطلح اللغوم عند المرزكقي )ت  146
411) 

سعد ابراىيم 
 محمد عبد

كلية التربية 
البدنية للعلـو 

 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

عبد القاىر الجرجاني في الخطاب النقدم  147
 المعاصر

سعد جمعة 
 صالح الدليمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج
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شخصية الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بين  148
النص القراني كشعر صدر األسالـ )دراسة 

 تناصية(

سعد عدكاف 
 كىيب خلف

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 
سعد عدكاف  األدب االسالمي في دراسات المستشرقين 149

 كىيب خلف
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015
وراه

دكت
 

فاعلية استراتيجية المتشابهات في تنمية  150
التفكير الناقد لدل طالب المرحلة 

 االعدادية في مادة المطالعة

سلواف خلف 
 جاسم الكناني

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

فاعلية استراتيجتتي المراقبة الذاتية  151
كاالستيعاب في تنمية مهارات التذكؽ 

 األدبي لدل طالبات الصف الخامس االدبي

سلول حسين 
 عبد اهلل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

سميرة كاظم  شعرياسين طو حافظ دراسة فنية 152
 عباس الصالحى

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر توضيف استراتيجية المدخل المتعدد في  153
لدل تلميذات حفظ النصوص الشعريو 

 الصف الخامس االبتدائي كاالحتفاظ بو

سميو عدناف 
 ناصر الشمرم

كلية التربية 
للعلـو 

 االنساسيو

 عربي 2016

ستير
ماج

 

أثر توظيف استراتيجية التعليم الجمعي في  154
تحصيل طالبات الصف األكؿ متوسط في 

 مادة قواعد اللغة العربية

سناء حسوف 
 مشكور

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

اثر انموذجي االنتقاء كفراير في اكتساب  155
المفاىيم النحوية لدل طالبات الصف االكؿ  

 المتوسط

سهاـ عبد 
 غيداف

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2010

ستير
ماج

 

النحو القرأني  في الكتب كالرسائل الجامعية   156
 الى -1564عند الباحثين العراقين  من 

 ـ1111

سهى ياسين زيد 
 رشيد الكرخي

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج
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قرائن المعنى في ديواف الحماسة ألبي تماـ  157
 في ضوء شركحو

سهى ياسين زيد 
 رشيد الكرخي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

وراه
دكت

 
بناء برنامج لتطوير الكفايات التدريسية  158

االدبي في المرحلة االعدادية لمدرسي النقد 
 على كفق معايير الجودة الشاملة

سوزاف حسن طو 
 الطائي

كلية التربية 
العلـو 
 االنسانية

 عربي 2012
ستير

ماج
 

المصادر البالغية : النقدية في كتاب )  159
 دالئل االعجاز ( دراسة تحليلية

سوسن خيرم 
 نجم الجبورم

 عربي 2011 كلية التربية

ستير
ماج

 

النقد النحوم في فكر النحاة الى القرف  160
 السادس الهجرم

سيف الدين 
 شاكر نورم

 عربي 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

سيف الدين  ظاىرة النقل في العربية دراسة نحوية 161
شاكر نورم 

 البرزنجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

وراه
دكت

 

مهارات  أثر توظيف المعجم العربي في تنمية 162
المطالعة كاألتجاه نحو المادة لدل طالب 

 الصف الرابع العاـ

سيف سعد 
 محمود األركي

 عربي 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

تقويم اداء معلمي اللغة العربية في تعليم  163
القراءة في ضوء المهارات الالزمة لتنمية 
التفكير االبتكارم لدل تالميذ الصف 

 الخامس االبتدائي

علي سيف 
 حسين الدفاعي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

أثر تدريس قواعد اللغة العربية بالطريقة  164
التوليفية في التحصيل كانتقاؿ أثر التعلم 

كاألحتفاظ بو لدل طالبات الصف الخامس 
 األدبي .

شذا مثنى علواف 
 الجشعمي

 عربي 2003 كلية التربية

ستير
ماج
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المدينة من خالؿ القراف الكريم مجتمع  165
)الجوانب السياسية كألجتماعية  (دراسة 

 تاريخية

شذل عبد 
الصاحب عبد 

الحسين 
 العبيدم

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 
فتح الرحمن في تفسير القرآف لمجبر الدين  166

 ىػ( دراسة لغوية كنحوية584العليمي )ت
شهد نائل ناجي 

 محمد
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015
ستير

ماج
 

تقويم السلوؾ التدريسي لمدرسات اللغة  167
 العربية للمرحلة المتوسطة

شيماء باسم 
محمد 

 المشهداني

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

الصورة البيانية في شعر امرئ القيس كاثر  168
 البيئة فيها

شيماء حاتم 
 عبود الصباحي

التربية كلية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

مظاىر التشكيل السيميائي دراسة في  169
 لوحات الصراع في الشعر الجاىلي

شيماء حاتم 
 عبود الصباحي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

وراه
دكت

 

ألفاظ الحب كالبغض في القرآف الكريم  170
 دراسة داللية

شيماء حسين 
 علي

التربية كلية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

التفسير الداللي أللفاظ القرآف الكريم  171
دراسة تحليلية موازنة في كتب مفردات 

 القرآف كغريبو

شيماء زيداف 
 عبد حيدر

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

شيماء ستار  الرسائل في فضائل اىل االندلس 172
 الخفاجيجبار 

كلية التربيو 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج
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شيماء صباح  الحزف في شعر العصر األسالمي 173
 عبداؿ التميمي

 عربي 2003 كلية التربية

ستير
ماج

 
الجهود اللغوية كالنحوية ألبي نصر  174

 ق(411الحدادم )ت نحو 
شيماء عبد 

الحليم اسماعيل 
 الحالؽ

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012
ستير

ماج
 

الحركة النقدية حوؿ شعر المعلقات في  175
 الدرس النقدم المعاصر

شيماء نزار 
 عايش مخلف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

البداكة كالحضارة في الشعر العربي دراسة  176
 في تشكل األنساؽ الثقافية للصورة الشعرية

شيماء نزار 
 عايش مخلف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

وراه
دكت

 

اثر استراتيجية نصوص التغيير المفاىيمي في  177
اكتساب طالب المرحلة المتوسطة للمفاىيم 

 االدبية في مادة االدب كالنصوص

صبار سعود 
 عبد المسارم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

النحوم القرآني عند العلماء البحث  178
 الصريين المحدثين

صداـ مجيد 
 طالب

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

ألفاظ الزماف في صحيح مسلم دراسة  179
 نحوية داللية

صداـ محمد 
 اسماعيل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

االستكشاؼ في أثر استخداـ نمطين من  180
اكتساب المفاىيم النحوية لدل طالبات 

 الصف الخامس العلمي

صفا سالم 
 محمد العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

أثر الظواىر اللغويو في تشكيل  181
المصطلحات دراسة تطبيقيو في كتاب 

 ىػ(416التعريفات للشريف الجرجاني )ت

صفاء نصر اهلل 
رداـ جاسم 

 الشمرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج
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أثر استراتيجية االصطفاؼ المنطقي في  182
تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي 
 في مادة قواعد اللغة العربية كاالحتفاظ بو

صقر محمد 
 شياع الكرخي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 
في تحصيل طالب  أثر أنموذج مارزكانو 183

المرحلة االعدادية في مادة األدب 
 كالنصوص

صالح غافل 
 حجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013
ستير

ماج
 

أثر أبي تماـ كالبحترم كالمتنبي في شعر  184
 الجواىرم

صندؿ سلماف 
 ابراىيم النداكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

وراه
دكت

 

منهج مقترح لتدريس مادة التقنيات بناء  185
التربوية في كليات التربية االساسية كقياس 

 أثره

صهيب خليل 
 سهيل الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

وراه
دكت

 

ألفاظ أنواع التمور في العراؽ )دراسة داللية  186
 معجمية مصورة(

ضياء أحمد 
 حميد ياسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

عادؿ خضير  المكاف في شعر صفي الدين الحلي 187
 أحمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

التعالق النصي كامتداداتو في شعر صفي  188
 الدين الحلي

عادؿ كمر 
 صجم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

االسلوب القصصي بناء برنامج قائم على  189
في تصحيح االخطاء القرائية لدل تالميذ 

 المرحلة االبتدائية

عادؿ يونس 
 قرمز

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

اثر الجداكؿ كاللوحات الملونو في تحصيل  190
تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة 

 القواعد كاالحتفاظ  بو

عبد الحسين 
 احمد رشيد
 الخفاجي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2010

ستير
ماج
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أساليب التعليم في القرآف الكريم كالتراث  191
 العربي داسة كصفية مسحية إحصائية

عبد الحسين 
أحمد رشيد 

 الخفاجي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

وراه
دكت

 
عبد الرحمن  التوظيف األسلوبي للتثنية في التعبير القرآني 192

محمود كريم 
 ناكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017
ستير

ماج
 

تقويم أداء معلمي اللغة العربية لسلوؾ  193
تالميذ المرحلة االبتدائية في ضوء االساليب 

 التقومية للرسوؿ محمد )ص(

عبد القادر عطا 
 سعيد التويجرم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

البياف الستيني في العراؽ من الرؤية شعراء  194
 النظرية الى المواقف النقدية

عبد اهلل عبد 
الرحمن غضيب 

 عباس

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

عبير خزعل  الجهود النحوية للدكتور محمود اخمد نحلة 195
 خلف ىالؿ

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

أثر طريقتي اإلشارة كالكلية في حفظ  196
النصوص األدبية لدل طالب الصف األكؿ 

 المتوسط )دراسة مقارنة (

عثماف علي 
 حسين كاظم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

تقويم كتب قواعد اللغة العربية للمرحلة  197
 االعدادية في ضوء معايير الجودة

عثماف كهالف 
 فرحاف

التربية كلية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

المباحث اللغوية كالنحوية في كتابي  198
)المخترع في إذاعة سرائرالنحو( ك)شرح 

ديواف أبي تماـ ( لؤلعالـ الشنتمرم 
 ىػ(486)ت

عدناف أحمد 
 رشيد

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج
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دراج أنماط التصوير المجازم في شعر ابن  199
 القسطلي

عدناف كنعاف 
 مهدم

كلية التربية 
 االصمعي

 عربي 2009

ستير
ماج

 
تعدد الوجوه االعرابية فى الحديث النبول  200

 الشريف
عدل احمد 

 علواف
 عربي 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

البحث الداللي في كتب معجمات  201
المصطلحات العامة من القرف الرابع 

 عشر الهجرمالهجرم حتى القرف الحادم 

كلية التربية  عصاـ نجم عبد
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

وراه
دكت

 

داللةااللفاظ النفسية في الحديث النبوم  202
 في صحيح البخارم

كلية التربية  عصاـ نجم عبد
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

االيقاع انماطو  كدالالتو في ديواف  203
 ماضي)الجداكؿ ( اليليا ابو 

عفراء سامي 
 عبود الداكدم

 عربي 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

عفراء سامي  تجليات الشعرية في شعر نزار قباني 204
 عبود الداكدم

كلية التربية 
للعلـو 

 االنساسيو

 عربي 2015

وراه
دكت

 

بناء قاموس لغوم كقياس أثره في األداء  205
 التعبيرم لدل تالمذة المرحلة االبتدائية

علي عالء 
 حسين الزبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

عالءحسين  الصورة البيانية عند شعراء البديع 206
 عليول البدرانى

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

على خلف  الجهود المعجمية للدكتور ابراىيم السامرائى 207
 حسين العبيدل

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج
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علل االختيار عند العكبرم في كتبو المعنية  208
باعراب القرآف كقراءاتو كالحديث النبوم 

 كالشعر

علي احمد 
ابراىيم امين 

 الجاككشي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 
أثر توظيف أساليب متنوعة مبنية على اساس  209

الذكاءات المتعددة في الفهم القرائي في 
طالب الصف الرابع  مادة المطالعة لدل

 األدبي

علي ثامر جعفر  
 كريم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012
ستير

ماج
 

البحث النحوم في مختصر تذكرة ابن ىشاـ  210
االنصارم لمحمد بن جالؿ الحنفي التباني 

 ىػ(414)ت

علي عبد الخالق 
كاظم الشكرم 

 الجبورم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

قياس مقركئية كتب القراءة للمستويات  211
الثالثة عند تالميذ مدارس التعليم المسرع 

 كاالعتيادم )دراسة مقارنة(

علي فاضل 
 مهدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

ػ  1111الرمز في الشعر العراقي الحديث  212
1114 

علي ماجد 
 عباس ناشد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

أثر إنموذج جوردف في اكتساب المفاىيم  213
البالغية لدل طالب الصف الخامس االدبي 

 كاتجاىاتهم نحو المادة

كلية التربية  علي محمد سيد
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

النحو مدخال لتفسير النص الشعرم دراسة  214
في كتاب )مشكل اعراب االشعار الستة 

 ىػ (615الجاىلية للحضرمي ( )ت 

علي نجم 
 عليوم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

النحو مدخال لتفسير النص الشعرم دراسة  215
في كتاب )مشكل اعراب االشعار الستة 

 ىػ (615الجاىلية للحضرمي ( )ت 

علي نجم 
 عليوم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج
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أثر توظيف استراتيجية المحطات العلمية في  216
تحصيل مادة القراتءة لدل تلميذات 

 الصف الخامس االبتدائي

علياء صبحي 
 علواف الزىيرم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2016

ستير
ماج

 
العلة النحوية في شركح كتاب )اللمع في  217

 العربية( البن جني
عماد علي 

 سرحاف الدليمي
كلية التربية 

 االساسية
 عربي 2015

ستير
ماج

 

فاعلية استراتيجية التعليم المتمايز في  218
تحصيل طالب الصف الرابع االدبي في 

 مادة االدب كالنصوص

عماد ىاشم 
 محمد السعدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

المباحث اللغوية كالنحوية في شرح اللمع  219
ىػ ( 465الضرير )توفي قبل للواسطي 

 دراسة كتحليل

عمار احمد 
 حسن الحمداني

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

أثر عرض المسلسالت باللغة العربية  220
الفصحى في األداء التعبيرم لدل طالب 

 الصف الثاني المتوسط .

عمار اسماعيل 
 خليل المركاني

 عربي 2003 كلية التربية

ستير
ماج

 

عمار عبد  الصوائت القصيرة في العربية دراسة صوتية 221
 الستار محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

عمر خزعل  كتب اللغة النحوية التراثية دراسة موازنة 223
 جاسم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

ىػ( 665شرحا المقرب البن عصفور )ت 224
ىػ( دراسة 654النحاس الحلبي )تكابن 

 موازنة

عمر رحمن 
جواد حزاـ 
 المسعودم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

وراه
دكت

 

كلية التربية  عمر رعد اسعد فاعلية الحركة في المشاىد القرآنية 225
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج
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اراء المبرد النحوية في شرح كتاب سيبويو  226
 سعيد السيرافيالبي 

عمر عواد عبد 
اهلل ضاحي 

 التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
اثر انموذج دكرة التعليم الخماسي لػ بايبي  227

في تنمية مهارات االداء التعبيرم لدل 
 طالب المرحلة االعدادية

عمر فاضل 
غالـ محمد 

 القيسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013
ستير

ماج
 

بناء منهج مقترح لتدريس مادة النقد األدبي  228
القديم في كليات التربية االساسية كقياس 

 أثره

عمر ىشاـ 
بهلوؿ عبد 

 الوىاب الدكرم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

وراه
دكت

 

عود الضمير في الحديث النبوم الشريف  229
 في متن صحيح البخارم

غازم فيصل 
 اللهيبي عزاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

غزام درع  االيقاع أنماطو كداللتو في شعرمظفر النواب 230
 فاضل النعيرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

نمط االستعارة كأثره البياني في التعبير  231
 القرآني

غساف عبد 
 خلف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

أثر توضيف استراتيجيات حل المشكالت  232
في تنمية المهارات القرائية لدل طالبات 

 المرحلة المتوسطة

غفراف صافي 
 عبد العقابي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

أثر استراتيجيات التذكير في تحصيل  233
في مادة قواعد  تلميذات المرحلة االبتدائية
 اللغة العربية

فادية خليل 
 ابراىيم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

التفكير النحوم في كتاب النهاية في شرح  234
 ىػ (615الكفاية البن الخباز الموصلي )ت 

فاطمة محمد 
 عبد الستار

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج
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التكرلي السردم في الخطاب ادب فؤاد  235
 النقدم العراقي

فاىم طعمة 
 احمد سبتي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

وراه
دكت

 
فاىم طعمة  عبد اإللو أحمد ناقدان  236

 أحمد سبتي
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011
ستير

ماج
 

اثر انموذج الندا في اكتساب المفاىيم  237
كاالحتفاظ بها لدل طالب الصف البالغية 

 الخامس االدبي

فتحي حمدم 
 لطيف النعيمي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

فنن نجم عبد  المجاز في الرؤية النقدية العربية المعاصرة 238
 االلو

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

الشريف  الترابط النصي في الحديث النبوم  239
ىػ( 686كتاب رياض الصالحين للنوكم )ت

 مثاالن 

فهد رشيد حسن 
 خميس الزىيرم

كلية التربية 
للغلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

أثر استعماؿ الرسـو التعليمية في حفظ  240
النصوص الشعرية كاالحتفاظ بها لدل 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي

فؤاد داكد 
 سلماف

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

فياف رياض  البحث اللغوم في كتب البالغة 241
 اديب القيسي

 عربي 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

قاسم كريم  صورة الذات في شعر الشريف الرضي 242
أحمد حمد 

 الخوالني

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

المفاىيم اثر انموذج ككدز في اكتساب  243
البالغية كتنمية التفكير الناقد عند طالب 

 الصف الخامس االدبي

قاسم محمد 
 عبود العميرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج
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اثر انموذج ميرؿ ػ تينسوف في اكتساب  244
المفاىيم النحوية كاالختفاظ بها لدل طالب 

 الصف الثاني المتوسط في مادة القواعد

قحطاف عدناف 
 حسين العنبكي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
البحث الصرفي في حاشية عبد القادر  245

ىػ( على شرح بانت 1151البغدادم )ت
 ىػ(861سعاد البن ىشاـ االنصارم )ت

كاظم محي  
 كاظم األعرجي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2015
ستير

ماج
 

التمثيلي في تحصيل طلبة اثر اسلوب الدكر  246
 الصف االكلى المتوسط في مادة المطالعة

كريم علواف 
 عبد اهلل

 عربي 2003 كلية التربية

ستير
ماج

 

المباحث النحوية في كتاب )المستقبل  247
بالمفهومية في حل ألفاظ الجركمية( لشمس 

 ىػ(411الدين الراعي)ت

لقاء خضير 
محمد خميس 

 السعيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

ىػ( كالقارم 851شرحا التفتازاني )ت 248
ىػ( على تصريف العزم للزنجاني 1114)ت

 ىػ( ))دراسة صرفية موازنة((611)ت

لمى حسين 
 محمود

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

اثر توظيف المنظمات المعرفية التخطيطية  249
كالتفكير العلمي في تنمية مهارات االعراب 

 لدل طلبة المرحلة االعدادية

لؤم حمد 
خضير عباس 

 الدكرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

مظاىر االنزياح في الشعر االندلسي عصر  250
 الطوائف كالمرابطين مثاال

لؤم صيهود 
 فواز التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

شعر حارثة بن بندر الغداني دراسة موضوعية  251
 فنية

ليث سامي 
 علواف الكرخي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

أثر توظيف استراتيجيات الذكاء اللغوم في  252
تنمية التعبير الكتابي لدل طالب الصف 

 االكؿ المتوسط

ليث عثماف 
نصيف جاسم 

 النعيمي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2016

ستير
ماج
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القصيدة الجاىلية المكوف الثقافي كاآلداء  253
 الشعرم

ماجد يعقوب 
 نجم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 
ماجدة حسن  الهوية النسوية في شعر المرأة الجاىلي 254

 اديب عيس
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017
ستير

ماج
 

تعدد األكجو اإلعرابية في الشواىد الشعرية  255
 ىػ(1151في خزانة االدب البغدادم )ت

مثنى عدناف 
 محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

القراءة على االصل فى القراف الكريم دراسة  256
 صوتية كصرفية كنحوية

محمد بشير 
 حسن العبيدل

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

تشكل صورة نقد المجتمع في الشعر  257
 األندلسي عصر الخالفة مثاالن 

محمد جميل 
 مصطفى

التربية للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

المطاكالت الشعرية في الخطاب النقدم  258
 العراقي الحديث

محمد سلماف 
 حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

بناء دليل لتيسير تدريس النحو العربى فى  259
شرح قطر الندل كبل الصدل فى اقساـ 

 اللغة العربية فى كلية االداب كالتربية

محمد صالح 
 ياسبن الجبورل

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

كتاب تحفة القادـ البن األبار األندلسي  260
ىػ( دراسة في منهجو كجماليات 614)ت

 االختيار

طو محمد 
جوادياسين 

 الساعدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

مباحث النحو القرآني في كتاب األمالي  261
 ىػ(141الشجرية ت)

محمد طو 
محمود ابراىيم 

 القيسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج
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البحث الصرفي كالنحوم في كتاب شرح  262
العربية لالسعد بن نصر العبرتي اللمع في 

 ىػ(145)ت

محمد عطية 
عبد اهلل 
 الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
شركح الشواىد الشعرية في المفصل دراسة  263

 موازنة
محمد عيسى 

 جعفر حميد
 عربي 2018 =

ستير
ماج

 

االستدراؾ على المعجم العربي القديم عند  264
 العراقيين المحدثينالدارسين 

محمد كاظم 
 محمد

 عربي 2014 =

ستير
ماج

 

معجمات المصطلحات اللسانية الحديثة في  265
 اللغة العربية دراسة منهجية موازنة

محمد محمود 
 حميد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

محموديوسف  عبد الغفار حامد ىالؿ كجهوده اللغوية 266
رميض رجب 

 العباسي

 عربي 2017 =

ستير
ماج

 

شعر تميم  بن مقبل في الدرس النقدم  267
 القديم

مخلص سليم 
 جاسم دلي

 عربي 2017 =

ستير
ماج

 

لسانيات النص القرآني في الدراسات  268
 1114الجامعيو العراقيو حتى عاـ 

مركاف راغب 
 حميد الربيعي

 عربي 2016 =

ستير
ماج

 

األسئلة في تحصيل اثر استراتيجيتين لطرح  269
مادة األدب كالنصوص لدل طالبات الصف 

 الرابع العلمي

مركة طو حسن 
 حميدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

اثر اسلوبي االستذكار كالمراجعة كالتغذية  270
الراجعة في تحصيل تلميذات الصف 
الخامس االبتدائي في مادة االمالء 

 كاالحتفاظ بو

مركة علي 
 حسين

كلية التربية 
 االصمعي

 عربي 2012

ستير
ماج
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( كخالد األزىرم 485شرحا الكافيجي )ت 271
ىػ( لكتاب قواعد االعراب البن 511)ت

 ىػ(861ىشاـ )ت

مركة محمد 
 عبد اهلل

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 
حداثة جبراف في الخطاب النقدم العربي  272

 الحديث
مركة مهدم 

 فرجصالح 
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017
ستير

ماج
 

التشكيل االستعارم في حماسة أبي تماـ  273
 ىػ( دراسة تحليلية111)ت

مركة ىاشم 
 حسن التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

أثر السياؽ في داللة الصيغة الصرفية في  274
 القرأف الكريم

مركه عباس 
 علي حسن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة طرائق  275
التدريس العامة على كفق منحى النظم في 

 تحصيل طلبة كليات التربية االساسية

مريم خالد 
 مهدم الجنابي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

في االداء التعبيرم  أثر توظيف أنموذج يونغ 276
كتنمية مهارات تفكير ماكاء المعرفة لدل  

 طالب المرحلة االعدادية

مزف خضر 
 عباس الفياض

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

أثر أنموذج التعلم التوليدم في تنمية  277
مهارات األداء التعبيرم كالتفكير االبداعي 

 لدل طالب المرحلة االعدادية

خنجر مصدؽ 
 كريدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

الداللة الزمنية للجملة العربية في الحديث  278
المبوم الشريف في صحيح البخارم 

 ىػ116ت

مصطفى احمد 
 محمد

كلية التربية 
للعلـو 

 االنساسية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

اتجاىات مابعد الحداثة في دراسة الركاية  279
 (1116ػ1551العراؽ )العربية في 

مصطفى مجبل 
 متعب

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

ستير
ماج
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أثر أنموذج التعلم البنائي في اكتساب  280
المفاىيم البالغية لدل طالبات الصف 

 الخامس االدبي

مصعب علي 
عبد الرحيم 

 العكيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2015

ستير
ماج

 
محمود دركيش الشعرية )دراسة مطوالت  281

 نقدية (
معتز قاسم 

 ابراىيم
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013
ستير

ماج
 

معتز قاسم  تمثالت مابعد الحداثة في الشعر العراقي 282
 ابراىيم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

تحليل كتاب اللغة العربية للصف األكؿ  283
 المتوسط في ضوء نواتج التعلم

مقداد ستار 
 جواد المياحي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

أثر توظيف المعجم العربي في تحصيل  284
طالبات الصف الخامس االعلمي في مادتي 

 األدب كالنصوص كاالداء التعبيرم

مناىل عبد 
الوىاب ىاشم 

 العميرم

التربية 
 االساسية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

التوسع في المعنى في التعبير القرآني عند  285
( في كتابة 641القاضي البيضاكم )ت 

 التنزيل كأسرار التأكيل

منذر محمود 
 جاسم خليل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

أنماط الجملة االساسية في قصص االطفاؿ  286
 الكالسيكية

منى حسيب 
 ىويد الجوراني

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

الوحدة العضوية في ديواف ابن ىانيء  287
 األندلسي

منى رفعت عبد 
 الكريم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

منى صاحب  قضايا النحو في سورة يوسف 288
 محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج
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الحاسوب في تحصيل طالبات أثر استخداـ  289
الصف الخامس العلمي في مادة األدب 

 كالنصوص

كلية التربية  مها كاظم موسى
 االصمعي

 عربي 2009

ستير
ماج

 
ظاىرة الزعم النحوم عند أبي حياف  290

 االندلسي
مهدم خزعل 
مغير شهاب 

 الزىيرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014
ستير

ماج
 

جهاز الحاسوب فى تحصيل  اثر استخداـ 291
تالمذة الصف الرابع االبتدائى فى مادة 

 التدريبات اللغوية

مؤيد سعيد 
 خلف الشمرل

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

كتب شركحشواىد كتاب االيضاح ألبي علي  292
 ىػ( دراسو موازنو188الفارسي )ت

كلية التربيو  مي مجيد كامل
 االساسيو

 عربي 2016

ستير
ماج

 

ميادة محمد  اثر االسالـ في شعر النقائض 293
عيد اللطيف 

 المشهداني

 عربي 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

القصيدة النسوية في الشعر العراقي الحديث  294
بين الرؤية االبداعية كالتجربة الذاتية )نازؾ 

 المالئكة كبشرل البستاني مثاال(

ميسوف عدناف 
حسن علوش 

 السعدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

بناء برنامج تعليمى فى صياغة  295
االسئلةكتوجيهها كاثره في المهارات 

 التدريسية للطلبة المطبقين في اللغةالعربية

نادية ستار 
 احمد كونة

 عربي 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

استدراكات الدكتور فاضل السامرائي على  296
 العربيالتراث النحوم 

نبأ شاىر 
 اسماعيل

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

انماط الشخصية في قصص محيي الدين  297
 زنكنة دراسة تحليلية

ندل حسن 
 محمد زنكنو

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج
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-111مناىج دراسة الشعر العباسي ) 298
القرف  ىػ( عند الباحثين العراقيين في114

 العشرين

نردين رضا كريم 
 العميرم

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 
أثر تجزئة القواعد األمالئية كتطبيقاتها في  299

تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط في 
 مادة األمالء .

نسرين جبار 
سلماف 

 المندالكم

 عربي 2004 كلية التربية
ستير

ماج
 

طالبات فاعلية انموج الندا في تحصيل  300
الصف االكؿ المتوسط في مادة قواعد اللغة 

 العربية

نسور جبار 
 مهدم العباسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

البنية االيقاعية كاثرىا الداللي في شعر )عبد  301
 العزيز المقالح (

نصر اهلل عباس 
 حميد حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

فتح  المغلقات ألبيات السبع المعلقات  302
 ىػ( دراسة لغوية نحوية541للفاكهي )ت

نصير عبد 
اللطيف عبد اهلل 

 محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

نضاؿ احمد  شعر المخضرمات بين الجاىلية كاالسالـ 303
 باقر الزبيدل

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

البحث النحوم في كتاب شرح اللؤلؤة في  304
علم العربية لجماؿ الدين 

 ىػ(886السرمرم)ت

نضاؿ محمود 
 حسن

كلية 
التربيةاالساسي

 ة

 عربي 2017

ستير
ماج

 

أثر أنموذجي ياكر البنائي كدرايفر في  305
تحصيل تلميذات المرحلو االبتدائيو في 

 قواعد اللغو العربيو

نغم كساـ حسن 
 الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

كلية التربية  نهاد محمد علي ظاىرة االعراب في تفسير الميط 306
 االساسية

 عربي 2015

ستير
ماج
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أثر الرصيد اللغوم في تحصيل طالبات  307
 الصف الرابع العاـ في االداء التعبيرم

نهى احمد 
 شهاب التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2009

ستير
ماج

 
االستالب كأنماطو في قصص محيي الدين  308

 زنكنة
نهى خليل 
 ابراىيم رشيد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014
ستير

ماج
 

أثر استراتيجي أكجد الخطأ كالمواجهة في  309
تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في 

 مادة اإلمالء

نهى كريم 
إسماعيل مهدم 

 العكيدم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

أسلوبية األلتفا ت محاكلة تأصيلية كتطبيقية  310
 قصار  السور القرانية أنموذجا"

نوافل يونس 
 سالم الحمداني

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

نور حسين علي  شعرية المقالة عند حسين مرداف 311
 الخالدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

نور عبد الرزاؽ  الصورة  في شعر بشرل البستاني 312
 محمود القيسي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

أثر استعماؿ الخريطة الداللية في تنمية  313
مهارات االداء التعبيرم لدل طالبات الصف 

 االكؿ

نور فراس عبد 
 الكريم

التربية كلية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

اثر انموذج بوسنر في تصحيح مفاىيم  314
قواعد اللغة العربية المغلوطة عند طالبات 

 الصف االكؿ المتوسط

كلية التربية  نور ياس خضير
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

أثر انموذج المنحني التعليمي في االداء  315
التفكير االبتكارم لدل التعبيرم كتنمية 

 طالبات المرحلة االعدادية

نورس مالك 
 سطوف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج
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كتاب سيبويو كالمقتضب للمبرد دراسة  316
 موازنة في منهج التأليف النحوم

نوفل اسماعيل 
 صالح الدليمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

وراه
دكت

 
الخالؼ النحوم بين ابي حياف كأبي البقاء  317

 في  البحر المحيط
نوفل أسماعيل  

 صالح الدليمي
 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

شرح المقصود المسمى بالشكرية الحمد  318
 ق 414بن عماد اال قفهى ت 

نيدرا على عباس 
 الزبيدل

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

عند بياف الحق النيسابورم  المباحث اللغوية 319
 ق(111)ت

ىاجر محمد 
 جاسم محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

اتجاىات نقد الركاية في صحيفة األديب  320
 ـ1116ػ1111الثقافية 

ىبة جاسم 
محمد عباس 

 الطائي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

اللغوية كالنحوية في كتاب صرؼ المباحث  321
العناف الى قراءة حفص بن سليماف للشيخ 

عبد الغني بن اسماعيل النابلسي 
 ىػ(1141)ت

ىبة فائق فاضل 
 الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

شركح التعريف في ضركرم التصريف البن  322
 ىػ( دراسة تحليلية موازنة681مالك )ت

 ىدل داكد سليم
عبد علي 
 العبيدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 

المظاىر البديعة كأثرىا االسلوبي في التعبير  323
 القرآني

ىدل صيهود 
 زرزكر العمرم

 عربي 2013 =

ستير
ماج

 

البحث المعجمي في كتب معاني القرآف  324
 للفراء كاالخفش كالزجاج

ىدل كريم 
ىادم صالح 

 الجبورم

 عربي 2017 =

ستير
ماج
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المباحث اللغوية كالنحوية في كتاب تعليق  325
 الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني

ىدل ماؿ اهلل 
 احمد

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 
تحليل كتب القراءة للمرحلة االبتدائية على  326

كفق معايير النمو اللغوم كاقتراح كحدات 
 النتائجدراسية في ضوء 

ىديل حميد 
 علو الحميرم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018
وراه

دكت
 

اثر استخداـ انموذجي جا نيو ككلوز ما يز  327
في أكتسا ب المفاىيم البالغية لدل طالب  

 الصف الخا مس األدبي

ىديل حميد 
 علو الحميرم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2002

ستير
ماج

 

كتاب االيضاح في شرح   البحث الداللي في 328
 ىػ611مقامات الحريرم للمطرزم ت 

ىمم راضي 
 عليوم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2017

ستير
ماج

 

تضافر االساليب النحوية في التعبير القرآني  329
 دراسة في البنية الداللية

ىناء عباس 
سلماف عناد 

 الشمرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

ستير
ماج

 

اثر استعماؿ االلعاب التعليمية في اكتساب  330
 بعض المهارات اللغوية لدل اطفاؿ الرياض

ىند حامد 
 جاسم الجميلي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2013

ستير
ماج

 

اثر استراتيجية التخيل التعليمي الموجو في  331
االداء التعبيرم لدل طالبات المرحلة 

 المتوسطة

ىند مهدم 
 حسن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

شرح عمدة الحافظ كعدة الالفظ لجماؿ  332
الدين محمد الدين محمد بن مالك الخوم 

 دراسة كتحليل.

ىند ناجي 
 ابراىيم ناجي

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

اثر كتب معاني القرآف كاعرابو في المحكم  333
 ىػ(414سيده )تكالمحيط االعظم البن 

ىيرش عبد اهلل 
 لطف اهلل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

ستير
ماج

 



  ) 154  (                                 

اختيارات يعقوب بن احمد حاجي عوض  334
ىػ( النحوية في كتابو شرح الكافية 441)ت 

 البن الجاجب

كركاء عامر ياس 
 خضر

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2017

ستير
ماج

 
القرآف الكريم_ دراسة ألفاظ القضاء في  335

 لغوية نحوية
كساـ طو شهاب 

 احمد القيسي
كلية التربية 

 االساسية
 عربي 2014

ستير
ماج

 

النقد اللغوم في المحكم كالمحيط االعظم  336
 البن سيده االندلسي

كسن شاكر 
 محمود الكرخي

كلية التربيو 
للعلـو 
 االنسانيو

 عربي 2016

ستير
ماج

 

البالغى النقدل  كظيفة الشعر فى التراث 337
ق الى  111عند العرب من الجاحظ ت 

 ىػ 644حاـز القرطاجى ت

كسن عبد 
المنعم ياسين اؿ 

 فليح الزبيدل

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

--- 615ت--توجيو اللمع البن الخباز  338
 ق دراسة لغوية كنحوية

 عربي 2008 كلية التربية كعد كريم حسن

ستير
ماج

 

المكاف دراسة في شعر االخطل صورة  339
 كالفرزدؽ كجرير

كالء فخرم 
 قدكرم الدليمي

كلية التربية 
 االصمعي

 عربي 2009

ستير
ماج

 

البنية السردية في )نشوار المحاضرة كأخبار  340
 ىػ(144المذاكرة (للتنوخي )ت

كالء فخرم 
 قدكرم الدليمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

وراه
دكت

 

ياسر عمار  شعر امل الزىاكم دراسة موضوعية فنية 341
 مهدم الشبلي

 عربي 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

الطبيعو رمزا في الشعر العراقي الحديث  342
 ـ1111)مابعد الركاد ( الى

ياسر عمار 
 مهدم الشبلي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

وراه
دكت
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كنزار قباني دراسة صورة الذات بين السياب  343
 موازانة

ياسمين أحمد 
علي محمود 

 العنبكي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2015

وراه
دكت

 
ياسمين أحمد  النقد القصصي عند علي جواد الطاىر 344

علي محمود 
 العنبكي

 عربي 2004 كلية التربية
ستير

ماج
 

االشتراط النحوم في كتب اعراب القرآف  345
تطبيقية في اعراب القرآف ألبي جعفر دراسة 

 (ىػ114النحاس )ت

يحيى خلف 
 داكد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

االثرالداللي للوجوب النحوم في القراف  346
 الكريم

يسرل ىادم 
 رشيد الكرخي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2016

وراه
دكت

 

القاموس المحيط البحث النحوم في  347
 ىػ(418للفيركز أبادم المتوفي في )

يسرل ىادم 
 رشيد الكرخي

 عربي 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

ياسين غضباف  تقويم فكر الفراء النحوم 348
 لطيف نصيف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 

جديلية الناقد الشاعر في التراث النقدم  349
 رشيق القيركاني مثاالن العربي ابن 

غفراف عبد 
 االمير ضايع

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي   2018

ستير
ماج

 

آثر استراتيجية ليد في تنمية مهارات القراءة  350
 الجهرية عند تالميذ الصف الرابع االبتدائي

ابراىيم خالص 
 حسين العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

النشاط المعجمي في الفهم القرائي لدل  أثر 351
 طالب الصف الخامس االدبي

احمد خليل 
 علي الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج
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النظرية التوليدية التحويلية كمالمحها  في   352
 ىػ (141كتاب المقتضب للمبرد )ت

بشائر علي عبد 
 عباس

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 
بشرل عبد اهلل  اختالؼ البنية الصرفية في القراءات القرآنية 353

 قدكرم أحمد
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012
ستير

ماج
 

أثر استراتيجيات التدريس التبادلي في  354
تحصيل الصف الخامس األدبي في مادة 

 االدب كالنصوص

بيداء حسن 
 حسين

كلية التربية 
 للعلـو

 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

التوجيو النحوم في كشف المشكالت  355
كإيضاح المعضالت في اعراب القرآف كعلل 

 ىػ141القراءات للباقولي )ت 

حناف محمود 
 حسين

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2011

ستير
ماج

 

حضور النص الجاىلي كاالسالمي في الشعر  356
 الستينات(العراقي الحديث) جيل 

كلية التربية  رنا جمعة صالح
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

الجذر )كلي ( كاشتقاقاتو في التعبير القرآني  357
 )دراسة داللية (

سارة جبار 
 محمود

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

أثر توضيف المراحل الخمس للكتابة في  358
الصف الثاني  االداء التعبيرم لدل طالب

 المتوسط

سوزاف عبد 
الستار عبد 
الحسين 
 الحبيب

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

تقويم تحصيل طلبة أقساـ اللغة العربية في  359
 كليات التربية االساسية في مادة النحو

صادؽ جعفر 
عبد اهلل 
 الحسيني

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج
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النحوية في اعراب القراءات السبع العلة  360
 ىػ(181كعللها البن خالويو الهمذاني ) ت 

صداـ مجيد 
 داكد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 
صندؿ سلماف  مظاىر الحداثة في شعر المتنبي 361

 ابراىيم النداكم
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012
ستير

ماج
 

أداء معلمي مادة اللغة العربية في تقويم  362
 المرحلة االبتدائية في ضوء التقويم التكاملي

صهيب خليل 
 سهيل الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

أثر مختارات من قصص األنبياء المصورة  363
في األداء التعبيرم لدل طالب الصف 

 األكؿ المتوسط

عباس عبد 
 خسباؾ

كلية التربية 
 األساسية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

أثر أنموذج شميك في تحصيل طالب  364
المرحلة االعدادية في مادة األدب 

 كالنصوص

عبد الرحمن  
كريم خميس 

احمد 
 المشهداني

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

أثر توظيف أنموذج ريجليوت في تحصيل  365
 طالبات الصف الرابع األدبي في مادة قواعد

 اللغة العربية

عبد المنعم عبد 
القادر محمد 

 العرناؤط

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

أثر إستراتيجية السرد اإلمالئي في تحصيل  366
طلبة الصف الثاني المتوسط في مادة 

 االمالء

عالء جبار 
 محمود العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

الكرماني على النحاة في كتابة  غرائب ردكد  367
 التفسير كعجائب التأكيل

علي عبد اهلل 
 محيسن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج
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فاعلية انموذج مكارثي في تحصيل طالبات  368
المرحلة المتوسطة في مادة قواعد اللغة 

 العربية

عمر ىاشم 
بهلوؿ عبد 

 الوىاب الدكرم

التربية كلية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 
سيبويو في كتابي الكشف كالمشكل لمكي  369

 القييسي
ليث اسعد عبد 

 الحميد
 عربي 2012 =

ستير
ماج

 

اإلطناب كأنواعو في أمثلة من الشعر العربي  370
 القديم

مزىر حمد عواد 
 دركيش الجبورم

 عربي 2014 =

ستير
ماج

 

مصطفى مجبل  السبعينيات مثاالن لغة القصة العراقية  371
 متعب

 عربي 2012 =

ستير
ماج

 

اثر استراتيجية التساؤؿ الذاتي في تحصيل  372
طالبات الصف الرابع األدبي في مادة 

 االدب كالنصوص كاالحتفاظ بو

نغم خالد جاسم 
 الخزرجي

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2014

ستير
ماج

 

المتعددة في أثر استراتيجيات الذكاءات   373
تنمية المهارات االمالئية لدل طالبات 

 الصف الثاني المتوسط

نها ابراىيم 
 حسين التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

اثر توظيف قصص االعراب المصورة في  374
تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي 

 في مادة قواعد اللغة العربية

كسناء محمد 
 نعمة فرج

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2012

ستير
ماج

 

االفراد كالجمع فى القراف الكريم دراسة  375
 صرفية داللية

نجم عبد 
 جاراهلل

 عربي 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

بناء منهج مقترح لتدريس مادة طرائق  376
التدريس العامة على كفق معايير التنمية 

قسم اللغة المستدامة كقياس اثره لدل طلبة 
 العربية /كلية التربية االساسية

أيمن عبد العزيز 
 كاظم التميمي

 
 

كلية التربية 
 االساسية

 

 عربي 2018

وراه
دكت
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أثر استعماؿ نمطين للتغذية الراجعة في  377
تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي 

في مادة قواعد اللغة العربية   
 

عناية يوسف 
 حمزة العميرم

 

التربيةكلية   عربي 2002 

ستير
ماج

 
تقويم كتب القراءة لتالميذ الصف االكؿ  378

االبتدائي لعدد من البلداف العربية في ضوء 
 معايير جودة الكتاب المدرسي

 

بثينة محمود 
 عباس

 

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018
وراه

دكت
 

فاعلية بناء برنامج تعليمي مقترح لتنمية  379
التحريرم لدل طالبات مهارات التعبير 

 المرحلة االعدادية على كفق برنامج كورت
 

بشائر جواد  
 كاظم

 

كلية التربية 
 االساسية

 عربي 2018

وراه
دكت

 

 النقد اللغوم في شركح صحيح البخارم 380
 

غازم فيصل 
 عزاكم اللهيبي

 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 عربي 2018

ستير
ماج

 
وراه

دكت
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 ت

                                                
 عنواف الرسالة  / االطركحة

                 
 اسم الطالب

                   
 الكلية

            
ص تاريخ

خص
الت

 

رجة
الد

 
الكفايات التربوية المطلوبة من معلمي اللغة  1

 المنهج الجديد االنكليزية على كفق
ثاير جبار  جبار
 حميد المعمورم

علم  2012 كلية التربية
ستير النفس

ماج
 

اثر مشاىدة الرسـو المتحركة في السلوؾ  2
 التعنيفي لدل تالمذة المرحلة االبتدائية

جالؿ محمد 
 جاسم الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2013
 النفس

ستير
ماج

 

العصبية  أثر اسلوب المعرفي البرمجة اللغوية 3
في تنمية مفهـو الذات لدل طالب المرحلة 

 المتوسطة .

حسن عبد اهلل 
 العطافي

علم  2007 كلية التربية
 النفس

ستير
ماج

 

الممارسات التربوية الديمقراطية لدل معلمي  4
 المرحلة األبتدائية في محافظة ديالى

حسين خليل 
 أبراىيم العبيدم

علم  2006 كلية التربية
ستير النفس

ماج
 

فاعلية برنامج تعليمي على كفق نظرية  5
فالفيل في تنمية مهارات التفكير ماكراء 
 المعرفة لدل طالب المرحلة المتوسطة

حسين ىادم 
 علي التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 النسانية

علم  2014
 النفس

ستير
ماج

 

الذكاء اللفظي كعالقتو بتقديم الذات لدل  6
 طلبة الجامعة

حناف أسعد اهلل 
 يار نظر

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2018
 النفس

ستير
ماج

 

الذكاء االقناعي كعالقتو بالحرية العاطفية  7
 عند طلبة الجامعة

حنين شهاب 
 أحمد جاسم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2018
 النفس

ستير
ماج

 

أثر برنامج تعليمي كفق نظرية تريسي في  8
طالبات المرحلة الدافعية العقلية لدل 

 االعدادية

سارة ابراىيم 
 ىاشم محمود

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2013
 النفس

ستير
ماج

 



  ) 161  (                                 

المهارات الحياتية كالسيادة الدماغية  9
كعالقتهما بقابلية االستهواء لدل طلبة 

 الجامعة

ضمياء إابراىيم 
 محمد الخزرجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2014
وراه النفس

دكت
 

التفكير التوفيقي كعالقتو بالشخصية المؤثرة  10
 عند طلبة الجامعة

ضي عوؼ عبد 
 الرحمن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2018
 النفس

ستير
ماج

 

أحداث الحياة الضاغطة كعالقتها باالتجاه  11
 نحو الهجرة عند طلبة الجامعة

عبير عبد علي 
 عبد عويد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2018
 النفس

ستير
ماج

 

المشكالت التي تواجو الطلبة كالمدرسين  12
عند تدريس مادة علم األجتماع كالفلسفة  

في الصف الخامس األدبي كحلولهم 
 المقترحة

فاضل حسن 
 جاسم العنبكي

كلية التربية 
 االساسية

علم  2002
 النفس

ستير
ماج

 

بالشعور بالنقص السلوؾ المتصنع كعالقتو  13
 لدل طلبة الجامعة

كلية التربية  مها جماؿ جداع
للعلـو 
 االنسانية

علم  2011
 النفس

ستير
ماج

 

المناعة النفسية كعالقتها بالمساندة  14
 االجتماعية لدل طلبة الجامعة

نادية محمد 
 رزكقي االعجم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2013
 النفس

ستير
ماج

 

المنظومي كعالقتو بالتفكير عالي الذكاء  15
 الرتبة عند طلبة الجامعة

ىند نزار 
مصطفى محمد 

 العزم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2018
 النفس

ستير
ماج

 

التفاعل الرمزم كالعالقات االجتماعية  16
المتبادلة كالقبوؿ االجتماعي لدل االيتاـ 
 بدكر الدكلة كأقرانهم في المرحلة الثانوية

اياد ىاشم 
 محمد السعدم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علم  2013
 النفس

ستير
ماج
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اإلنفاؽ المعرفي كعالقتو بعوامل الشخصية  17
 الخمس لدل طلبة الجامعة

تمارا قاسم 
 محمد الدكرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2012
 النفس

ستير
ماج

 
احتـر الوقت كعالقتو بنمطي الشخصية  18

(A_Bلدل التدريسين الجامعة ) 
شركؽ ثاير 

 رجب
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

علم  2012
 النفس

ستير
ماج

 

الذكاء األنفعالي كعالقتو بأساليب المعاملة  19
 الوالدية لدل طلبة المرحلة األعدادية

ضمياء أبراىيم 
محمدسبع 

 الخزرجي

علم  2007 كلية التربية
 النفس

ستير
ماج

 

النفسية كعالقتها بأحداث الحياة المركنة  20
 الضاغطة لدل طلبة الجامعة

لمياء قيس 
سعدكف محمود 

 الزىيرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2012
 النفس

ستير
ماج

 

اثر برنامج ارشادم في تنشيط دافعية  21
الطالبات ذكات التحصيل المتوسط نحو 

 التفوؽ الدراسي في المدارس المتوسطة

 مركة عدناف
 عباس االموم

كلية التربية 
 االساسية

علم  2012
 النفس

ستير
ماج

 

التفكير المتوازيوعالقتو بالمعتقدات   22
 المعرفية لدل الطلبة المتميزين

احمد سليماف 
 حسن الخزرجي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2016
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

السعادة النفسية كعالقتها بالتفاعل  23
 االجتماعي

اسحاؽ فيصل 
 عزيز محمد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2017
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

الذكاء الناجح كعالقتو بالتهديد االجتماعي  24
 لدل طلبة المرحلة االعدادية

افراح لطيف 
خدادكست 

 العنبكي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2017
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

الذكاء الركحي ككشف الذات كعالقتهما  25
 بالتفكير االيجابي لدل طلبة الجامعة

اقباؿ محمد 
 صيواف الطائي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2016
النفس 
 التربوم

وراه
دكت
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التفكير االجتماعي كعالقتو بقلق المستقبل  26
 لدل طلبة المرحلة االعدادية

ايسر مجيد 
 حميد

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2015
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

فاعلية برنامج تعليمي لتنمية التفكير المنتج  27
 لدل طالبات المرحلة االعدادية

آية جالؿ عبد 
 اهلل

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2017
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

التخيل االبداعي ككفاءة الذات المدركة  28
لدل  A.Bكعالقتهما بنمطي الشخصية 

 طلبة المرحلة االعدادية

تميم حسين 
 عباس التميمي

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2015
النفس 
 التربوم

وراه
دكت

 

فاعلية برنامج سكامبر التعليمي في تنمية  29
القدرات االبداعية لدل تالميذ المرحلة 

 االبتدائية

كلية التربية  دنيا رزكقي نجم
للعلـو 
 االنسانية

علم  2015
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

السلوؾ االستكشافي كعالقتو بالتنظيم  30
 الذاتي لدل طلبة المرحلة الثانوية

ركاء رشيد حميد 
 العيثاكم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2014
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

التنظيمي المدرسي كعالقتو بدافع المناخ  31
 االنجاز لدل مدرسي المرحلة الثانوية

زينة شهيد علي 
 البندر

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2013
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

االسى النفسي كعالقتو بالعزلة االجتماعية  32
 لدل الطلبة االيتاـ في المرحلة المتوسطة

سرل جاسم 
محمد حسن 

 الجبورم

كلية التربية 
للعلـو 
 النفسية

علم  2014
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

التعلقاآلمن كعالقتو بالفاعل االجتماعي لدل  33
 تالميذ المرحلة االبتدائية

عدناف حسين 
 علي الساعدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2014
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

بالتأقلم االتجاىات نحو الحداثة كعالقتها  34
 لدل طلبة الجامعة

قبيلة ابراىيم 
 حسن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2013
النفس 
ستير التربوم

ماج
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التفكير الشمولي كعالقتو بالمركنة العاطفية  35
 عند طلبة الجامعة

لبنى حسين  
 كاظم التميمي

علم  2018 =
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

النفسية لدل العـز الذاتي كعالقتو بالصحة  36
 الطلبة االيتاـ

محمود لطيف 
 عبد جاسم

علم  2018 =
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

التفكير االحصائي كعالقتو بتحمل الغموض  37
 كالسعو العقليو لدل طلبة المرحلو االعداديو

نزار علي خضير 
 العامرم

علم  2016 =
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

بالتمركز المخططات االدراكية كعالقتها  38
حوؿ الذات كمهارة التعايش لدل الطلبة 

 المتميزين

نظيرة ابراىيم 
 حسن

علم  2014 =
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

الفراغ الوجودم كتجاكز الذات كعالقتهما  39
 بالتصورات المستقبلية لدل االرامل

نور جبار علي 
 محمد

علم  2014 =
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

كعالقتو بقدرة الذات على العبء المعرفي  40
 المواجهة لدل طلبة الجامعة

نور فاضل 
 محمود العبادم

علم  2014 =
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

فاعلية برنامج تعليمي في تنمية االبداع  41
الجاد كفق نظرية ديبونو لدل طالبات 

 المرحلة االعدادية

نور محمد 
 حسين الجبورم

علم  2013 =
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

التفكير التحليلي كعادات العقل كعالقتهما  42
 باالبداع لدل طلبة الجامعة

سعد صالح  
 كاظم الرزاقي

علم  2015 =
النفس 
ستير التربوم

ماج
 

اثراسلوب حل المشكالت في تنمية قوة  43
 االنا لدل طالب المرحلو المتوسطو

صفاء قاسم 
 عبداهلل احمد

كلية التربيو 
 االصمعي

علم  2010
النفس 
ستير التربوم

ماج
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استراتيجيات االستذكار كعالقتها بالذاكرة  44
 ماكراء المعرفية لدل طلبة الجامعة

عباس كرجي 
 حسن

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2013
نفس 
ستير تربوم

ماج
 

التحكم الذاتي كعالقتو بادارة االنفعاالت  45
 لدل طلبة جامعة ديالى

عمر محمود 
 احمد

 كلية التربية
للعلـو 
 االنسانية

علم  2014
نفس 
ستير تربوم

ماج
 

القيم الشخصية كعالقتها باتخاذ القرار لدل  46
 مديرم المارس الثانوية

كريمة احمد 
حسن حميدم 

 الراشدم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2013
نفس 
ستير تربوم

ماج
 

المسؤكلية االجتماعية كعالقتها بالحكم  47
 الجامعاتالخلقى لدل طلبة 

احالـ مهدل 
 عبداهلل

علم  2008 كلية التربية
ستير النفس

ماج
 

ستير 
ماج

 
 

التعاطف االنفعالي كعالقتو بالتأثير  48
 الشخصي عند طلبة كلية التربية

 

 أية رياض عبد
 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2018
 النفس

ستير
ماج

 
ستير 

ماج
 

 

الذاتي  التفكير المستقبلي كعالقتو بالوعي 49
 عند طلبة الجامعة

 
 

ابتساـ عباس 
 ياسين كلي

 

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

علم  2018
 النفس

ستير
ماج

ستير 
ماج
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 ت

                                              
 عنواف الرسالة  / االطركحة

              
 اسم الطالب

             
 الكلية

             
ص تاريخ

خص
الت

 

رجة
الد

 
اثر استخداـ المستخلصات النباتية  ك منظم  1

في انبات ك نمو نبات  N A Aالنمو 
 Solonum melonالباذنجا 

genal 

ابتساـ اسماعيل 
 جميل الربيعي

كلية التربية 
 الرازم

 علـو 2009
ستير

ماج
 

تصميم األنشطة العلمية لعلم األنسجة  2
تحصيل طلبة باالستقصاء الموجو كاثره في 

قسم العلـو كلية التربية األساسية جامعة 
 ديالى

ابتهاج قيس 
 خليل

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2008

ستير
ماج

 

ابتهاؿ جاسم  دراسة فصلية كبائية لداء المقوسػػػػػات 3
 الغريرم

 علـو 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

تقو يم اداء طلبة فرع العلـو كلية المعلمين  4
في ضوء المهارات الال زمة ال جراء  / ديالى

 التجارب  المختبرية في المرحلة اال بتدائية

اسراء عاكف 
 علي العبيدم

كلية  التربية 
 االساسية

 علـو 2002

ستير
ماج

 

دراسة مناعية ككراثية لبكتيريا الكالميديا  5
الرئوية عند بعض المرضى المصابين بأمراض 

 القلب الوعائية

اسراء فاضل 
 غالـ

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

تحصير كتقييم الفعالية البايولوجية لمعقدات  6
بعض ايونات العناصر االنتقالية مع مزيج من 

 الليكاندات كمعالجتها نظريا

اسماء عبد 
 الكريم رشيد

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 

تفسية بذكر الذرة البيضاء كاثرىا في زيادة  7
 للجفاؼتحمل النبات 

اسيل كاظم 
 األنبارم

 علـو 2007 كلية التربية

ستير
ماج
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-Proteusفوعة بعض انواع المتقلبات  8
Spp المعزكلة من االذف الوسطى فى

 بعقوبة كضواحيها

افاؽ رشيد 
 سلماف

 علـو 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 
دكر بكتيريا الزكائف الزنجارية في معالجة  9

 المبيدات الحشريةالحيوية لبقايا بعض 
انوار علي كاظم 

 مهدم
كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2013
ستير

ماج
 

مدل اكتساب تالمذة الصف السادس  10
االبتدائى فى محافظة ديالى للمفاىيم 

العلمية كعالقتها باتاجاىاتهم نحو مادة 
 العلـو

ايماف خلف 
 مهدل العتبى

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2006

ستير
ماج

 

تحضير كتشخيص بعض االكاسيد النانوية  11
كاستخدامها الزالة العناصر الثقيلة من مياه 

 المخلفات الصناعية

ايماف رحمن 
 مهدم

 علـو 2016 كلية العلـو

ستير
ماج

 

دراسة تأثير أشعة كاما على بعض الخصائص  12
الفيزيائية ألغشية أككسيد الكاديـو الرقيقة 

 المحضرة كيميائيا

ايماف صفاء 
 نورم

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 

آثر التغذية الورقية كالحديد المخبلي في  13
 zea maysنمو كحاصل الذرة الصفراء 

 تحت نظاـ الرم بالتنقيط

ايمن احمد عبد 
 الكريم العباسي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2014

ستير
ماج

 

دراسة تصنيفية مقارنة النواع جنس  14
TRIGONELLAL فى العراؽ 

ايوب كاظم 
 خميس العبيدل

 علـو 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

تحضير كتشخيص بعض المشتقات الجديدة  15
 للبنزايميدازكؿ الفعالية الحيوية لها

أحمد مظفر 
 محمد

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

فاعلية األقصاءالمو جو  16
الثقة  ألجراءالتجاربالفيزيائة في التحصيل ك

 بالنفس

أزىار برىاف 
 اسماعيل

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2005

ستير
ماج
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االنشطار المصلي للمضدات النوعية  17
لفيركس الحصبة األلمانية في بعقوبة محافظة 

 ديالى.

أسماء حسيب 
 ىويد الجوراني

كلية التربية 
 الرازم

 علـو 2008

ستير
ماج

 
راسة الخواص الثرموفيزيائية لبعض االحماض د 18

 water+N,N%40كwaterاالمنية في 
 عند درجات حرارية مختلفة

أسيا عصاـ 
 أيوب

 علـو 2017 كلية العلـو
ستير

ماج
 

دراسة مسحية لفقر الدـ بعض األطفاؿ في  19
 مدينة بعقوبة

أمجد أدىم 
 أحمد

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2017

ستير
ماج

 

اثر التدريس على كفق انموذج ككدز في  20
تحصيل تآلمذة الصف الخامس األبتدائي 

 في مادة العلـو

بتوؿ محمد 
 جاسم

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2001

ستير
ماج

 

التجزئة الضوئية لبوليمر الستايرين المشوب  21
 ببعض المركبات العضوية الفلزية

براؽ ناظم كاظم 
 جواد

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

بركج محمد  االتهاب االذف الوسطى البكتيرل فى ديالى 22
 ارزكقى

 علـو 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

فاعلية انموذج كمب في تحصيل طالبات  23
الصف األكؿ المتوسط في مادة العلـو 

 العامة

تأميم خضير 
 علواف العنبكي

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2005

ستير
ماج

 

انتاج الثايموؿ كمشتقاتو في نبات الحبة  24
خارج  Nigella sativa lالسوداء 

 كداخل الجسم الحي

تحسين علي 
 ابراىيم العبطاف

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2013

ستير
ماج

 

تأثير معامالت  نقع بذكر الحنطة كمدد الرم  25
 في انبات كنمو كحاصل الحنطة

تمارا صباح 
 ىادم

 كلية التربية
 للعلـو الصرفة

 علـو 2013

ستير
ماج
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المنشط  -- c --تحديد عيارية بركتين  26
لدل المرض المصابين بالتهاب الكبد 

 الحاد كالمزمن --B --الفايركسى نمط 

تمارا عامر طو 
 الزبيدل

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 
اثر استخداـ طريقة االستقصاء الموجو فى  27

العلمية لدل تالمذة اكتساب المفاىيم 
الصف الخامس االبتدائى فى مادة العلـو 

 العامة

ثائر سلماف 
طامى حميد 

 العبيدل

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2005
ستير

ماج
 

تقويم الصوره التعليميو في كتب العلـو  28
 للمرحلو االبتدائيو دراسو تحليليو

ثائر غفور 
 ابراىيم الزبيدم

التربيو 
 االساسيو

 علـو 2011

ستير
ماج

 

كبائية اداء الدبوسيات  29
Enterobiasis بين تالمذة المدارس

 االبتدائيةفى قضاء بعقوبة

جابر عودة  
 كاظم

 علـو 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

اثر انموذج جيرالؾ كايلى فى تحصيل  30
طالبات الصف الخامس العلمى فى مادة 

 الكيمياء كتفكيرىن العلمى

جميلة كاظم 
 مجيد

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2006

ستير
ماج

 

تأثير فرط االكسدة في بعض المؤشرات  31
 الحيوية لدل مرضى السكرم النوع الثاني

جناف خليل 
ابراىيم 
 الدىلكي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2013

ستير
ماج

 

اثر ستراتيجية تطبيق المبادل فى التحصيل  32
الصف الرابع كالتفكير العلمى لدل طالب 

 العاـ فى مادة االحياء

حساـ يوسف 
 صالح الجبورل

 علـو 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر أستخداـ خرائط المفاىيم في أكتساب  33
المفاىيم الفيزياكية لدل طالب الصف 

 الثاني المتوسط

حسن عارؼ 
 عبداؿ

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2008

ستير
ماج
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الخصائص الفيزيائية تحضير كدراسة بعض  34
لطالء األيبوكسي الراتنجي المدعم بحبيبات 
اككسيد المغنيسيـو النانوية لمقاكمة تأكل 

 الحديد الكربوني في األكساط

حسن عباس 
 جاسم

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 
تأثير تركيز الثيوريا على الخواص التركيبية  35

( CZTSكالبصرية ألغشية الرقيقة)
Cu2znsns4 المرسبة بتقنية التحلل

 الحرارم

حسين اسماعيل 
 مهدم

 علـو 2016 كلية العلـو
ستير

ماج
 

تحضير فرايت الباريـو النانوم كقياس  36
خصائصو الكهربائية ضمن النطاؽ السيني 

 باستخداـ الدليل الموجي

حسين سليماف 
 محمود علي

 علـو 2016 كلية العلـو

ستير
ماج

 

زمة لمدرسي الكفايات التدريسية الال  37
الكيمياء في المرحلة المتو سطة  كعالقتها 

 بحا فز التحصيل لدل  طلبتهم

داكد عثما ف 
 عبد الجنا بي

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2002

ستير
ماج

 

دراسة المحتول الفينولي الكلي المضاد لالكسدة  38
لمستخلص ثفل الطماطم باستخداـ يرقات الذبابة 

كنموذج MUSCA  domestica lالمنزلية 
 تجريبي

دعاء عبد الرزاؽ 
عبد الوىاب 

 العبيدم

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 

التكوين الجيني للكيس الغازم لسمكة  39
 البعوض

ذكرل عطا 
 أبرىيم

 علـو 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

تاثير التلقيح بانواع فطريات  40
penicillum trichoderma 

and aspergillus 

رباب مجيد 
 عبد

 علـو 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

اثراستخداـ تعلم االقراف كفرؽ العاب  41
المسابقات فى تحصيل طالب الخامس 

 االبتدائى كاستباقو فى مادة العلـو

رعد كريم محمد 
 الخيالني

 علـو 2006 كلية التربية

ستير
ماج
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دراسة الخواص التركيبية كالمغناطيسية  42
لمتراكبات فيرايتية )صلدة ػ ىشة كالكهربائية 

 ( المحضرة بطريقة السوؿ ػ جل

رغد عدناف 
 مجيد الزىيرم

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 
دراسة الخصائص التركيبية كالبصرية  43

  GDSE2كالكهربائية ألغشية )
lGDSlTTO الرقيقة المرسبة بواسطة )

تقنية التبخير الحرارم لتطبيقات الخالليا 
 الشمسية

رؤل جاسم 
 محمد

 علـو 2017 كلية العلـو
ستير

ماج
 

اثر استخداـ أنموذج ريجيليسوث في  44
اكتساب المفاىيم العلمية لدل  طا لبات 
الصف األكؿ المتوسط في مادة العلـو 

 العامة

رؤل علي 
 خضير العزاكم

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2008

ستير
ماج

 

الدكائية فى دراسة عوامل القوعة كالحساسية  45
 المكورات المعوية المعزكلة من المرضى

زينب حسين 
 مهدم العزاكم

 علـو 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

دراسة بكتريولوجية ككراثية لبكتريا  46
Streptococcus  pyogenes 

المعزكلة من مرضى مصابين بالتهاب 
 اللوزتين في مدينة المقدادية

زينب عامر 
 حاتم التميمي

التربية كلية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2013

ستير
ماج

 

دراسة عن النبيت الطبيعي البكتيرم المنتج  47
 لرائحة كالقدـ

زينب عبد 
 محمد التميمي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2013

ستير
ماج

 

-CTX-Mتحديد جينات  48
IكGTX-M-3 في العزالت الضارية

ذات المقاكمة  الكتعددة لبكتيريا الزائفة 
 الزنجارية

زينب محمد 
 حميد

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج
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دراسة السلوؾ االمتزازم لبعض ايونات  49
العناصر الثقيلة باستخداـ حبيبات الجل 

 المائية كقياسات االمتصاص الذرم

سارة ثامر عبد 
 الشمرم

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 
كعالقة cyp9دراسة التباين الوراثي لجين  50

النشاط الرياضي بمتالزمة تكيس المبيض 
 لدل عينة مختارة من طالبات جامعة ديالى

سارة رشيد 
 ىادم

 علـو 2018 كلية العلـو
ستير

ماج
 

إزالة أيونات الكاديـو كالنيكل من  أنظمتها  51
الثنائية بأمتزازىا على أككسيد النحاس 

 النانوم

سالي كامل 
 سعدم

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

أثراتجاه الخطوط كتوزيع النباتات في  52
اعتراض الضوء كصفات النمو كحاصل الذرة 

 (ZEA MAGSLالصفراء )

سعاد خيرم 
 عبد الوىاب

 علـو 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 

تحضير كدراسة بعض الخواص الفيزيائية  53
(/ pvaلمتراكبات )بولي كحوؿ الفينيل 

 أمالح االلمنيـو

سلمى سلماف 
 عبد اهلل

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

اثر استخداـ انموذج  درايفر في التغيير  54
المناىجي لد ل طالبا ت الصف الثاني 

 المتوسط

سماء ابراىيم 
عبد اهلل  المندال 

 كم

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2002

ستير
ماج

 

دراسة تصنيفية لبعض انواع حشرات عائلة  55
 الذباب فى العراؽ

عبد سناء نجم 
 الحديدل

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

دراسة تأثير عسل النحل على البكتريا التي  56
تلوث الحركؽ كامكانية استخدامو في 

 العالج .

سندس عادؿ 
 ناجي العزاكم

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

دراسة عن الملوثات الميكركبية لعدسات  57
 العيوف الال صقة

سهاد ياسين 
 علي الفيليعبد 

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2012

ستير
ماج
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التجزئةا الضوئية لبولي كلوريد الفاينيل  58
 بواسطة بعض المركبات العضوية الفلزية

سهى بدر 
 عليوم عايد

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 
دراسة بكتريولوجية كجزيئية لبكتريا  59

Enterococcus  
faecalis مجموعة المقاكمة لمضادات

االمينوكاليكوسايد المعزكلة من اخماج 
 سريرية مختلفة

شهد سعد 
 علواف العزاكم

 علـو 2016 كلية العلـو
ستير

ماج
 

تحضير كتشخيص كدراسة الصفات البلورية  60
ثايادايازكؿ  4.1.1السائلة لبعض مشتقات 

كتقييم كفاءة استخدامها في االجهزة 
 البصرية

شهد عدناف 
 حاتم علواف

 علـو 2018 العلـوكلية 

ستير
ماج

 

تقييم بعض الجوانب المناعية للمرضى  61
 المصابين بداء السكرم في محافظة ديالى

شهرزاد احمد 
 خلف محمد

 علـو 2016 كلية العلـو

ستير
ماج

 

الكشف عن منتجات األرض الثانوم  62
كالعناصر المعدنية في نبات السذاب 
RUTA CHALEUSISL 

كاستخالص زينة الطيار كمدل تأثيره في 
 بعض األنواع البكتيرية الممرضة .

شيماء حاتم 
 الصالحي

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

تصنيع خلية شمسية صبغية متحسسة كتعزيز   63
 كفاءتها بتحسين معلمات التحضير

شيماء مفيد 
 جاسم

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 

التعقيم للتربة كفطرل الهيوميك تقويم فاعلية  64
 على نمو حاصل الذرة الصفراء

صبا حسن 
 علواف خضير

 علـو 2007 كلية التربية

ستير
ماج
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التداخل بين الملوحة كالكالسيـو كاثره فى  65
نمو كتطور نباتات الحنطة باستخداـ المزرعة 

 المائية

صالح عباس 
 زيداف

 علـو 2007 كلية التربية

ستير
ماج

 
المستخلصات المائية لبعض النباتات  تأثير 66

في عيوشية طفيلي المتحولة الحالة للنسيج 
 في الزجاج.

ضمياء ابراىيم 
 علواف الجبورم

 علـو 2005 كلية التربية
ستير

ماج
 

دراسة تأثير مستلخص قشرة ثمارالرماف على  67
البكتيريا المعزكلة من مرض التهاب اللوزتين 

المناعية في محافظة ديالى كبعض السمات 
 لديهم .

عباس ياسين 
 حسن المهداكم

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر تدريس  مدرسي  الفيز ياء  على  بعض  68
أستراتيجيات التدرس في أدائهم الصفي  

 كفي  تحصيل طلبتهم

عبد الرزاؽ 
 عيادة

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2005

ستير
ماج

 

المعوية بين االطفاؿ كبائية بعض الطفيليات  69
 في بعض أقضية  محافظة ديالى

عبد الستار 
منصور عبد 

 الزىيرم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2012

ستير
ماج

 

دراسة تأثير التشعيع على بعض  الخصائص  70
( sno2:mg,fe9الفيزيائية للمركب )

 المحضر كيميائيا

عبد السالـ 
 محمود حسن

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

توزيع عبارية االضداد النوعية للسالمونيال  71
 فى محاظة ديالى كتاثير بعض العوامل عليها

عدكية فاضل 
 عباس الزبيدل

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

اثر استخداـ التعلم التعاكنى فى القدرة على  72
حل المسائل الكيميائية كاستبقائها لدل 

 طالبات الصف الرابع العاـ

عفراء صبرل 
محمد 

 السامرائى

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2005

ستير
ماج

 



  ) 175  (                                 

فاعلية نمطين عالجيين مقترحين لتعلم  73
الرموز كالصبغ الكيميائية فى تمكن طالبات 
الصف الثانى المتوسط فى كتابة المعادالت 

 الكيميائية

علياء حميد 
 نصيف البياتى

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2005

ستير
ماج

 
دراسة تأثير المستخلص المائي لبذكر  74

في حياتية عثة  sesbaniaالسيسباف 
 phthorimaeaدرنات البطاطا 

operculella (zeller ) 

عمار احمد 
سلطاف القرة 

 غولي

 علـو 2005 كلية التربية
ستير

ماج
 

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على نباتي  75
 العراؽ القصب كالشمبالف في نهر ديالى/

عمر شعالف 
 يوسف

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 علـو 2018

ستير
ماج

 

اثر التفعيل المناعي في الحد من امراض  76
طفيلي المشوكات الحبيبية فى الفئراف 

 البيضاء

غساف حمداف 
 جميل القيسى

 علـو 2006 كلية التربية

ستير
ماج

 

فاعلية الخرائط المفاىيمية فى اكتساب  77
المفاىيم الكيميائية لدل طالب الصف 

 الثانى  المتوسط

فالح عبد 
 الحسين عويد

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2004

ستير
ماج

 

أثر انموذج جانيو التعليمي في تحصيل  78
طالب الصف الخامس العلمي للمفاىيم 

 األحيائية كاستبقائها

فائق ابراىيم 
 علي األحبابي

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

تنشيط تاكل حديد أنابيب النفط الخاـ  79
باستخداـ طالء األككسيد األحمر التجارم 

 المشوب بأكاسيد نانوية

فرح عبد اهلل  
 كاظم

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

قياس الحركيات الخلوية  80
il_4il_17A_IP,10MP_1a 

قاسم حسن 
 رضا السعدم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2014

ستير
ماج
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دراسة مرض فقر الدـ عوز الحديد لدل  81
نساء الحوامل في قضاء بعقوبة / كحافظة 

 ديالى

لؤم قاسم عبد 
الحميد 
 الحميرم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2012

ستير
ماج

 
التراث عند أدكنيس في كتابو )ديواف الشعر  82

 العربي ( ػ دراسة نقدية
محمد طو 

 ياسين دركيش
كلية التربية 

للعلـو 
 االنسانية

 علـو 2018
ستير

ماج
 

دراسة تأثير التشعيع على بعض  الخصائص  83
الفيزيائية ألغشية االلكترككركمك الرقيق 

المحضرة بطريقة التحليل الكيميائي 
 الحرارم

مرتضى جماؿ 
 ثامر جواد

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

الفردل اثر استخداـ استراتيجى التعليم  84
كالتعليم الجمعى فى تحصيل طالبات 
 الصف االكؿ المتوسط فى مادة العلـو

كلية التربية  مركة سالم نورل
 االساسية

 علـو 2007

ستير
ماج

 

تأثير المستخلص الكحولي كالقلويدم  85
 meliaلنبات السبحبح 

azedarah على انقساـ الخاليا اللمفاكية
 كالخاليا السرطامية

مريم حكمت 
 اللطيفعبد 

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 

تحضير كدراسة بعض الخصائص الفيزيائية  86
 ( cus) : (znsلؤلغشية الرقيقة للمركب )

 علـو 2017 كلية العلـو مريم ستار جبار

ستير
ماج

 

تأثير بعض الظركؼ البيئية على النظاـ  87
الدفاعي للتأكسد خارج الخلوم لدل 

مجاؿ اللحاـ المدخنين كالعاملين في 
 كاالشعاع

معد رشيد 
 مطلك الزبيدم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2014

ستير
ماج

 

فاعلية  انموذج  الندا في تحصيل كاتجاه   88
طالب الصف الرابع األعدادم  نحو 

 الكيمياء

منذر مبدر عبد 
 الكريم  العباسي

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2005

ستير
ماج
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د راسة الفعالية التنشيطية  لمستخلص قلق   89
ضد    QUERCUSSPنبات  

 العزالت  البكترية

مها  علي عبد 
 األمير

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 
تحضير كدراسة خصائص متراكبات )بولي  90

)  قناديل ػ أمالح البوتاسيـو
ميادة فيصل 

 خليل
 علـو 2016 كلية العلـو

ستير
ماج

 

المعايير الدموية كىرمونات دراسة بعض  91
 الدرقية في دـ النساء الحوامل

ميادة نزار جبار 
 مصلح الخفاجي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2013

ستير
ماج

 

حدكث ا؟ألصا با ت الفطرية  الجلد ية  بين   92
 السكاف  في  مدينة  بعقوبة  كضواحيها

ميساء  تقي 
عبد الحسين  

 الخزعلي

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

تأثير امالح الحديد على بعض الخصائص  93
 (pvAالفيزيائية لبوليمر فنايل الكحوؿ )

ميسم عبد 
 الرحمن عيسى

 علـو 2016 كلية العلـو

ستير
ماج

 

تقييم العالقة بين اضداد بكتيريا الكالميديا  94
 الرئوية كامراض القلب التاجية

نصير حافظ 
 ابراىيم جاسم

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 

تاثير اضافة تراكيز مختلفة من الحديد  95
المخلبى فى انتاج الثمار كالزيت فى نباتى 

 الكرفس كالمعدنوس

نغم سعدكف 
 ابراىيم

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

التأثير المشترؾ لمثبطات طبيغية مع ايوف  96
اليود للسيطرة على تأكل الفوالذ في الوسط 

 الحامضي

نغم عارؼ 
 احمد خميس

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

المفاىيم البيئية فى كتب االحياء للمرحلة  97
 االعدادية دراسة فى تحليل المحتول

كلية التربية  نوار طالب عويد
 االساسية

 علـو 2008

ستير
ماج
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دراسة مصلية كمناعية للفايركس المضخم  98
للخاليا لدل عينو من النساء ذات الحمل 
الطبيعي كاالسقاطات المتكررة في محافظة 

 يالىد

نور الهدل 
 سعدكف جاسم

 علـو 2017 كلية العلـو

ستير
ماج

 
بواسطة تفاعالت  CكEتقدير فيتامينات  99

التعقيد كاالكسدة كاالختزاؿ باستخداـ 
 طرائق طيفية مختلفة

نور جاسم 
 محمد علي

 علـو 2018 كلية العلـو
ستير

ماج
 

وسط تثبيط تأكل الفوالذ الكاربوني في 100
باستخداـ مستخلص اكراؽ نبات  ضحام

 النارنج

 علـو 2016 كلية العلـو نور حاتم رشيد

ستير
ماج

 

 TRITICUMAتقنية يذكر الحنطة  101
AESHVUM بامالح الكالسيـو كاثره

 فى تحمل النبات للملوحة

نور صباح ناجى 
 الصالحى

 علـو 2008 كلية التربية

ستير
ماج

 

أث أنموذج  بركنر التعليمي في تحصيل   102
تالميذ الصف الخامس األبتدائى  للمفاىيم 

 الزراعية  كأستبقائها

ىاركف حميد  
عليوم 
 المزركعي

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

تأثير حامض الهيومك كالحديد المخلبي في  103
نمو كحاصل زىرة الشمس 

Helianthus annuusl 

ىبو محمود 
 احمد

كلية التربيو 
 للعلـو الصرفو

 علـو 2016

ستير
ماج

 

دراسة تأثير أمالح الصوديـو على بعض  104
فنايل الخصائص الفيزيائية لبوليمر بولي 

 ( pvaالكحوؿ )

ىدل تركي 
 حومد

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

اثر طريقة تمثيل األدكار في تحصيل  105
تلميذات الصف الخامس األبتدائي 

 كدافعيتيهن لتعلم العلـو

ىديل ساجد 
 ابراىيم

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2002

ستير
ماج
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اثر استخداـ المجمعا ت في تحصيل  105
تلميذات الصف الخامس األبتدائي في ما 

 دة العلـو العامة

ىند ىادم رعيد 
 دكام الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2002

ستير
ماج

 
فاعلية استراتيجية كلوزماير فى تحصيل  106

كاستبقاء مادة الكيمياء لدل طالبات الصف 
 الثانى المتوسط

ىياـ غائب 
 حسين

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2006
ستير

ماج
 

التحرم عن المؤشيات المناعية كالتباين الوراثي في  106
في عينة من المرضى   11جين البين األبيضاضي ػ

 العراقيين المصابين بداء الذئب األحمرارم

كسن عبد 
اللطيف مجيد 

 العزاكم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2017

ستير
ماج

 

لمعلمي العلـو الكفايات التعليمية الالزمة  107
العامة في المرحلة األبتدائية في محافظة 

 ديالى .

كفاء عبد الرزاؽ 
 عباس العنبكي

كلية التربية 
 األساسية

 علـو 2006

ستير
ماج

 

دراسة كبا ئية  مفصلية  عن التهاب الكبد  108
(  في محافضة  Eالفيركسي  النمط  )

 ديالى

كالء نجم عبود  
 السا مرائى

 علـو 2005 كلية التربية

ستير
ماج

 

تأثير المستخلصات النباتية لبعض االنواع النباتية  109
المنتج من عزلة الفطر  B1في سم االفال 

ASPERGILLUS FLAVUS 

ياسر موفق 
 مهدم الكرطاني

 علـو 2012 كلية التربية

ستير
ماج

 

اثر كل من العرض التتا بعي با الحاسوب  110
للرسـو كالرسم األني كالمصورات الجاىزة 

األحيا ئية في تحصيل طا لبا ت الصف الثا 
 ني المتوسط

يوسف احمد 
 خليل الجوراني

كلية التربية 
 االساسية

 علـو 2004

ستير
ماج

 

111 A Comparative Study on 
Three Methods for Detection 

of Rotavirus from Patients 
with Diarrhea and Farm 

Animals 

Ansam 
Dawood 
Salman 

كلية العلـو 
 الصرفة

 علـو 2012
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أزالة صبغة االيوسين من المحاليل المائية  112
 باستخداـ سطوح نانوية

دنيا احمد عبد 
 اللطيف

 علـو 2018 كلية العلـو

مياء
كي

 
الكشف عن الفطريات المرافقة لبذكر الحبة  113

السوداء كتقويم تاثيرىا على البنات 
 كمقوماتها احيائيا

ديار صكباف 
علواف 

 المهداكل

 علـو 2008 كلية التربية
ستير

ماج
 

تحضير المتراكب فرايت الباريـو السداسي  114
 / بوليمر كدراسة خصائصو الفيزيائية

زىراء جبار حمو 
 خاف

 علـو 2018 كلية العلـو

ستير
ماج

 

دراسة مصلية النتشار االصابة بفايركس  115
في عينة من  1ك1الحؤل البسيط نمط 
 مدينة بعقوبةاالشخاص في 

عمار طالب 
 ناصر

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2014

ستير
ماج

 

تأثير الكثافة النباتية كمستويات التسميدفي  116
نمو كحاصل أصناؼ مختلفة من نبات زىرة 

  Helianthusالشمس ) 
annuusl). 

محمد سلماف 
 كريم الزبيدم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

 علـو 2014

ستير
ماج

 

انتشار االجساـ المضادة اللولبية في بعض  117
عينات دـ للمتبرعين عراقيين مع بعض 

 التقييمات المناعية

كلية التربية  انس كساـ مالك
 للعلـو الصرفة

علـو   2015
 احياء

ستير
ماج

 

تقنية ىجنية لتميز الوجو باالعتماد على  118
متجهات الدعم االلي كطائر الوقواؽ 

 للبحث االمثل

ابراىيم سعاد 
 محمد الجبورم

علـو   2018 كلية العلـو
الحاسو 

ستير ب
ماج

 

فاعلية التدريس باستراتيجية ابعاد التعلم في  119
تحصيل طالبات الصف االكؿ المتوسط 

 لمادة االحياء كتفكيرىن االستداللي

نورا نزار حسن 
 الدليمي

كلية التربية 
 االساسية

علـو   2014
 طرائق

ستير
ماج

 

متراكبات بوليميرية مدعمة بالمواد تحضير  120
 السليلوزية كدراسة بعض خصائصها الفيزيائية

محمد منذر 
 حسين

علـو   2018 كلية العلـو
ستير فيزياء

ماج
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تأثير درجة حرارة القاعدة كالسمك على  121
الخصائص التركيبية كالبصرية الغشية 

( الرقيقة fe2O3اككسيد الحديديك )
الكيميائي  المحضرة بطريقة التحليل

 الحرارم

احمد نصيف 
 جاسم

علـو   2014 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

أثر خرائط التفكير كانموذج المكعب في  122
تنمية مهارات التفكير فوؽ المعرفي لدل 

طالبات الصف الثاني المتوسط كتحصيلهن 
 لمادة الفيزياء

ازىار برىاف 
اسماعيل 

 العزاكم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو   2013
 فيزياء

ستير
ماج

 

دراسة تأثير التدلين على الخصائص التركيبية  123
( المحضرة zn1 fe oكالبصرية ألغشية )

 بطريقة التحليل الحرارم

أكس خواـ 
 محمد

علـو   2014 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

دراسة خصائص االجساـ السيراميكية  124
المحضرة من مساحيق مايكركية كنانوية 

 بتقنية الصب االنزالقي

حيدر علي 
 سلماف العبيدم

علـو   2014 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

تقديرالبعد الوراثي لبعض اصناؼ نخيل  125
. phoenix dactyliferalالتمر 

المزركعة في العراؽ باستعماؿ تقانة ) 
RAPD) 

مهند رشيد 
 حسين الزيدم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو   2014
 نبات

ستير
ماج

 

126 micro _Nano   compartive  
structure  characterizatio of  

some  metallic  oxide  powders 
by using  Rietveld    method 

noor  amer 
Hameed 

AL-
SAFAR 

علـو  2014 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

الخصائص التركيبيو كالبصريو ألغشية فرايت النيكل  127
الرقيقو كالمحضره   NI ZNالمشوبو بالزنك 

 بطريقو التحليل الكيميائي الحرارم

ىياـ فاضل 
 خضير

علـو  2016 كلية العلـو
ستير فيزياء

ماج
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خصائص المطثيات العسيرة الجرثومية  128
كالسمية كعالقتها بتناكؿ المضادات الحيوية 

مستشفى البتوؿ التعليمي في مدينة في 
 بعقوبة

رنا صالح 
 مهدم الزبيدم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2015
 احياء

ستير
ماج

 
مقارنة كراثية كبكتريولوجية بين  129

staphyococcus.spp.macrol
ide المقاكمة لمضادات الػmacrolid 

 كالمعزكلة من اصابات سريرية مختلفة

سيف علي 
 الحياليحسين 

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
 احياء

ستير
ماج

 

دراسة بكتريولوجية لبعض االجناس البكتيرية  130
السالبة لصبغة غراـ المقاكمة لمضادات 

البيتاالكتاـ كالمعزكلة من اخماج المجارم 
 البولية في محافظة ديالى

محمد خضير 
 عباس النعيمي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
 احياء

ستير
ماج

 

دراسة بكتريولوجية لبعض أنواع العائلة  131
المعوية المعزكلة من صاالت مستشفى 

 الوالدة في مدينة بعقوبة

دعاء عدناف  
 كاظم العتبي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 احياء

ستير
ماج

 

دراسة عن البكتيريا المختزلة للكبريت  132
 تسوس االسنافالمعزكلو من حاالت 

لقاء محمد 
 خضير

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
ستير احياء

ماج
 

دراسة مصلية عن التهاب الكبد الفيركسي  133
 ( في مدينة بعقوبةA)النمط 

صبا جاسم 
 جواد الزبيدم

علـو  2007 كلية التربية
ستير الحياة

ماج
 

دراسة كراثية كبكتريولوجية لملوثات  134
 التجميل في محافظة ديالىمستحضرات 

أنفاؿ محمد 
جمعة ذياب 

 الجبورم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2017
 الحياة

ستير
ماج

 

استعماؿ كمشركعية االجنو الفائضو من  135
عمليات الحقن المجهرم بوصفها خزينا 

 للخاليا الجذعيو

ساره سعد عبد 
 اهلل

كلية التربيو 
 للعلـو الصرفو

علـو  2016
 الحياة

ستير
ماج
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دراسة بعض المؤشرات المناعيو  136
كالكيموحيويو لدل مرضى الفشل الكلوم 

 في محافظة ديالى

عالء محمد 
 حميد البياتي

علـو  2016 كلية العلـو
 الحياة

ستير
ماج

 
دراسو لبعض المؤشرات المناعيو لمرضى  137

الجلطات القلبيو كالمصابين بفايركس 
 ديالىالمضخم للخاليا في محافظة 

علي عباس عبود 
 الدليمي

كلية التربيو 
 للعلـو الصرفو

علـو  2016
 الحياة

ستير
ماج

 

ة دراسة بكتريولوجية ككراثية على بكتيريا  138
Helicobacter pylori المعزكلة من

 االلتهابات المعدية لالنساف

علي غازم 
 حمدم

علـو  2016 كلية العلـو
 الحياة

ستير
ماج

 

النباتية على بعض تأثير المستخلصات  139
 العزالت البكتيرية المرضية

غساف علواف 
 فرحاف طالؿ

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
ستير الحياة

ماج
 

المعالجة الحيوية لبعض العناصر النزرة  140
الملوثة ألصبعيات اسماؾ الكارب بأستخداـ 

(pseudomonas  aeruginosa 
 ( المعزكلة محليا

فيحاء محمد 
 الباكمنجم 

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 الحياة

ستير
ماج

 

دراسة االنماط المصلية كعوامل الضراكة  141
المعزكلة من حاالت E.COLIلبكتريا 

خمج المجارم البولية لدل النساء في 
 محافظة ديالى

الرة محمود 
شفيق السورة 

 ميرم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
 الحياة

ستير
ماج

 

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على  142
النباتات المائية في نهر دجلة ضمن مدينة 

 بغداد / العراؽ

كئاـ احمد 
 علواف الدليمي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 الحياة

ستير
ماج

 

دراسة العالقو الوراثيو الجزيئيو كالكمية بين  143
الدكدة ثالث مجتمعات سكانيو لذبابة 
 الحلزكنيو للعالم القديم

حسين محمد 
 بريسم التميمي

كلية التربيو 
 للعلـو الصرفو

علـو  2016
 الحياة

ستير
ماج
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دراسة تأثير درجة حرارة القاعدة كالتشويب  144
بالفلور على الخصائص التركيبية كالبصريو 

الرقيقو المحضره بطريقة  sno2ألغشية 
 التحليل الكيميائي الحرارم

نايف  محمد
 علي

علـو  2016 كلية العلـو
 الفيزياء

ستير
ماج

 
الكشف عن اصابات التهاب الكبد  145

الفيركسي نمط )ب( الخفي بوساطة تقنية  
 تفاعل البلمرة المتسلسل في محافظة ديالى

ابتهاؿ حميد 
 محسن العزم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 

تقييم فاعلية المستخلصات الخاـ لنباتي  146
كالنعناع  thymus vugarisالزعتر 

mentha piperita كالمضادات
المعزكلة  candidaالحياتية ضد انواع 

 من االنساف في محافظة ديالى

ابتهاؿ قاسم 
 محمد دنبوس

كلية التربية 
 الرازم

علـو  2011
 حياة

ستير
ماج

 

 proteusدراسة بكتريولوجية لبكتريا  147
mirabilis المعزكلة من اخماع سريرية

 مختلفة في مدينة المقدادية

ابراىيم عدناف 
 محمود الرجب

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
 حياة

ستير
ماج

 

التفاعلي  cكظائف الغدة الدرقية كبركتين  148
لدل مرضى العجز الكلوم المزمن 

المستمرين على الدليزة الدموية كمرضى 
 الزرع الكلوم

احمد جاسم 
محمد 

 المشهداني

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
 حياة

ستير
ماج

 

دراسة كراثية لبكتريا  149
staphylococcus spp  المقاكمة
 لمضاد الفانكومايسين

احمد عيسى 
 التميميجعفر 

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 

دراسة التلوث البيئي بالرصاص كالكادميـو  150
 في مدينة بعقوبة كضواحيها

احمد ىاشم 
 ابراىيم الجوراني

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
ستير حياة

ماج
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في التداخل بين الملوحة كالهرمونات النباتية كأثره  151
 TRITICUMنمو نبات الحنطة كتكشفو )

AESTIVUM L 

الحاف محمد 
 علواف الشمرم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 
التحرم الجزيئي كمدل انتشار  152

  GIARDIA  LAMBLIAطفيلي
 في مدينة بعقوبة

انتصار مهدم 
 حمد الحسيني

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 

انتشار مرض السل المقاـك في محافظة  153
 ديالى

انعاـ علي عبد 
 عباس

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
ستير حياة

ماج
 

دراسة بكتريولوجية ككراثية لبكتريا  154
klbsiella spp المعزكلة من اصابات

 مرضية مختلفة

ايماف عباس 
علي نور اهلل 

 الزنكنة

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 حياة

ستير
ماج

 

تأثير مواعيد الزراعة كالتسميد الفوسفاتي في  155
صفات النمو كالحاصل لثالثة أصناؼ من 

 الذرة الصفراء

أحمد فرحاف 
 فليح الحسن

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 

دراسة الخصائص التركيبية كالبصرية ألغشية  156
(NIO) 

علـو  2012 كلية العلـو أسامة زيد  عبد
ستير حياة

ماج
 

تأثيرمغنطة البذكر كمياه الرم العذبة كالمالحة  157
في انبات كنمو كحاصل نبات الذرة الصفراء 

(zea mays L 

بثينة محمد 
حمود 

 الصميدعي

كلية 
 التربيةالرازم

علـو  2011
 حياة

ستير
ماج

 

المعايير فرط االكسدة االثره على بعض  158
الكيموحيوية لدل مرضى السكرم النوع 

 الثاني كارتفاع ضغط الدـ

بشار حمد 
 مطلك

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2015
 حياة

ستير
ماج

 

دراسة بعض التغايرات الفسلجية كالوراثية  159
لصفة تحمل الملوحة في بعض التراكيب 

الوراثية المنتخبة من الحنطة 
(triticum) 

فاضل بالؿ 
 زكريا

كلية التربية ػ 
 الرازم

علـو  2011
 حياة

ستير
ماج
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حض بذكر صنفين من الحنطة  160
(Triticum aestivum لزيادة )

 تحملها للملوحة

جناف محمد 
حمود 

 الصميدعي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 
تقييم بعض المؤشرات المناعية للتفاعالت  161

المترافقة مع األصابة بطفيلي األلتهابية 
 االكياس المائية

حارث برع 
حسن علي 

 االكسي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
 حياة

ستير
ماج

 

تأثير تدخين السكائر على فعالية انزيمات  162
ALPكALTكAST,LSJ كمستويات,

 الشوارد في مصل دـ المدخنين

حساـ ىاشم 
 محمد العزاكم

كلية التربية 
 الصرفة للعلـو

علـو  2015
 حياة

ستير
ماج

 

دراسة بكتريولوجية كمناعية مقارنة بين  163
 مرضى الربو كالمدخننين

كلية التربية  حلى احمد داكد
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
ستير حياة

ماج
 

الوصف الشكليائي كالتركيب النسجي  164
للكلى في نوعين من الفقريات العراقية 

 الشجيرم كالعصفور المنزلي كالضفدع

دينا عبد الرزاؽ 
عبد اهلل زيداف 

 العنبكي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 حياة

ستير
ماج

 

أثر بعض منظمات النمو كالمغذيات  165
كالمجاؿ المغنا'طيسي في نشوء الكالس  

كمحتواه من الهرمونات كبعض الزيوت لنبات 
 NIGELLAالحبة السوداء )

SATIVA) 

رجاء محمد 
 التميميعبيد 

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 

اثر التدخين على بعض مضادات االكسدة  166
 البالزمية لدل المدخنين االصحاء

رشا كاظم 
 حسوف الدكرم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
ستير حياة

ماج
 

تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل لكشف  167
لفايركس المليساء المعدية التنميط الجيني 

 في محافظة ديالى

رغد إبراىيم 
 احمد

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 حياة

ستير
ماج
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دراسة بعض المؤشرات المناعية لدل بعض  168
المرضى المصابين بفيركس المليساء المعدية 

 في محافظة ديالى

رغد ياسين 
 اعويد

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
 حياة

ستير
ماج

 
تأثير نوع مستخلص الداتورة في فعالية  169

انزيمي اليوريز كالبرتيز كمؤشرات النمو 
 Triticumلنبات الحنطة 

aestivum  L. 

كلية التربية  سارة منذر مبدر
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 حياة

ستير
ماج

 

صالحية الفحوص المصلية لمرض حساسية  170
عند االطفاؿ في القمح )السيلياؾ ( 

 محافظة ديالى

شهد خليل 
 ابراىيم القيسي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 حياة

ستير
ماج

 

تلوث الجركح البكتيرية كبعض المؤشرات  171
 المناعية الدالة على شفائها

شيماء محمد 
 علواف

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
ستير حياة

ماج
 

الخصائص الفيزككيميائية دراسة بعض  172
كالملوثات البكتيرية كحساسيتها لبعض 

المضادات الحياتية لمياه االبار في مدينة 
 بعقوبة كضواحيها

صالح سعود 
 يعقوب

علـو  2011 التربية الرازم
 حياة

ستير
ماج

 

انتشار اصابات الفيركس العجلي  173
كالمسببات الجرثومية كالطفيلية االخرل 

 لالسهاؿ في بعقوبة

عبد القادر 
يحيى حمد 

 العزاكم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 

عزؿ كتشخيص البكتريا المختزلو للكبريت  174
من االمعاء الغليضو للمرضى الراقدين في 

 مستشفى الخالص العاـ

عبير يونس 
 محمد

كلية التربية 
 للعلـو الصرفو

علـو  2016
 حياة

ستير
ماج

 

دراسة مصلية لمدل انتشار االصابة بطفيلي  175
المقوسة الكوندية 

TOXOPLASMA GONDII 
 بين مرضى السرطاف في العراؽ

عصاـ ىادم 
 رشيد الدايني

علـو  2017 كلية العلـو
 حياة

ستير
ماج
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استجابة  نبات . الشليك . لالكثار كنشوء  176
الكالس كانتاج بعض المركبات الطبية خارج 

 الجسم الحي

عماد خلف 
 نجم العزاكم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 
تأثير المطفرات الكيميائية كالفيزيائية على  177

  serratiaقابلية بكتريا 
marcescens في انتاج أنزيم األسبار

 جينيز

فاتن علي احمد 
 الجلبي

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2011
 حياة

ستير
ماج

 

تأثير مستخلصات العكبر كبعض النباتات  178
 على بعض انواع البكتيريا

فاطمة عمراف 
 يوسف جاسم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2015
ستير حياة

ماج
 

دراسة العالقة بين مؤشرات الدـ كظائف  179
 الغدة الدرقية لدل مرضى الفشل الكلوم

فاطمة كاظم 
ابراىيم 
 المهداكم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج

 

  Triticumدراسة صنفين من الحنطة ) 180
aestivuml من الناحيتين الفسلجية )

 كالتشريحية لتحمل الملوحة

فراس نايف 
 صالح العزاكم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2014
 حياة

ستير
ماج

 

اثر اداء المقوسات الكوندية على  181
 الشخصية في محافظة ديالىاضطرابات 

لمياء سعود 
 عبود

كليةالتربية  
 الرازم

علـو  2011
ستير حياة

ماج
 

دراسة بكتريولوجية لبكتريا  182
pseudomonas 

aeruqinosa المعزكلة من مصادر
 سريرية مختلفة في مدينة بعقوبة كضواحيها

لينا عبد االمير 
 سلماف السعدم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2011
 حياة

ستير
ماج

 

دراسة العالقة بين مستول ىرموف اللبتين مع  183
حاالت العقم لدل الرجاؿ كالنساء في 

 محافظة ديالى

محمد علي 
 البدرم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج
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دراسة تأثيرات فترات الرم ألصناؼ من  184
حنطة الخبز على بعض الصفات المظهرية 

 كالفسلجية

محمد ياسين 
 محي الجبورم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 حياة

ستير
ماج

 
معالجة الشقوؽ الكونكريتية باستخداـ  185

 BACILLUSبكتريا 
Subtilis المعزكلة محليان 

مركج محمد 
 صناع العبيدم

كلة التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
 حياة

ستير
ماج

 

العالقة بين داء المقوسات التحرم عن  186
 كمرض السكرم من النوعين االكؿ كالثاني

مسار ىادم 
اسماعيل 

 حمادم

علـو  2017 كلية العلـو
 حياة

ستير
ماج

 

دراسة مقارنة لبعض الممرضات البكتيرية  187
 السريرية كالبيئية

مالح نور الدين 
 عيسى الفياض

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2016
ستير حياة

ماج
 

دراسة التغايرات النسجية كالمناعية لمرضى  188
 للشمانيا الجلدية في محافظة ديالى

منى حميد 
 احمد العزاكم

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2015
ستير حياة

ماج
 

مدل انتشار أضداد فايركس التهاب الكبد  189
نمط)ج ( بين المرضى المصابين ببعض 

المعدية في محافظة االمراض الجلدية غير 
 ديالى

نهاد كامل 
 شعالف

علـو  2011 كلية التربية
 حياة

ستير
ماج

 

تأثير السماد البوتاسي كالشد الرطوبي في  190
 Triticumنمو كحاصل الحنطة )

aestivuml) 

كلية التربية  نور سالـ لطيف
 للعلـو الصرفة

علـو  2015
 حياة

ستير
ماج

 

أثر المجاؿ المغناطيسي كمنظمات النمو  191
النباتية في نمو كاستحداث الكالس في 

 citrus  limonنباتي الاللنكي ) 
l.BURMF) 

كلية التربية  نور صبرم ناصر
 للعلـو الصرفة

علـو  2012
 حياة

ستير
ماج
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دراسة شكلية كنسجية لكبد افعى الماء  192
 العراقية

ىبة صالح 
 مهدم الشمرم

التربية كلية 
 للعلـو الصرفة

علـو  2013
ستير حياة

ماج
 

193 preparation and studying 
the physical  properties  of 

nano  alumina 

Nawar  
thamer 

mohmm
ed 

علـو  2014 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

تحضير فيرايت الباريـو النانوم كدراسة  194
 خصائصو الفيزيائية

نسرين زيداف 
 خلف

علـو  2014 كلية العلـو
ستير فيزياء

ماج
 

195 preparation and 
characterization  of  some 
nano  metal  oxides  and  

their   ferrites 

zena  
moham
mad ali 

علـو  2012 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

تحضير كدراسة بعض الخصائص الفيزيائية  196
 ( الرقيقةcd-cr oألغشية )

علـو  2014 كلية العلـو احمد عليرحيم 
ستير فيزياء

ماج
 

دراسة الخصائص التركيبية كالبصرية لبلورات  197
 منماة بتقنية االنماء من المحلوؿ

سجى باسم 
 محمد

علـو  2017 كلية العلـو
ستير فيزياء

ماج
 

الخصائص التركيبية كالبصرية ألغشية  198
(Zno:v) 

كاظم مصطفى 
 كاظم

علـو  2012 كلية العلـو
ستير فيزياء

ماج
 

دراسة بعض الخصائص الفيزيائيو ألككسيد  919
( النانوم المطعم بأيوني mgoالمغنيسيـو )

 السيريـو كالحديد المحضر كيميائيا

احمد حامد 
 عبد حبيب

علـو  2016 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمتراكبات بولي  200
 المدعمة بأنابيب الكاربوف النانوية( psستارين )

حامد عبد األمير 
 يونس مخيبر

علـو  2016 كلية العلـو
ستير فيزياء

ماج
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دراسة الخصائص التركيبية كالبصرية  201
المحضرة بطريقة التحلل NI  ZNألغشية

 الكيميائي الحرارم

ردينة صديق 
عبد الستار 

 الدليمي

علـو  2013 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 
( pvaالخصائص الفيزيائية لبوليمر ) 202

 المشوب بأمالح الكوبلت
علـو  2013 كلية العلـو زينب فالح نزاؿ

ستير فيزياء
ماج

 

( على الخصائص snتأثير التشويب ب) 203
( الرقيقة znoالتركيبية كالبصرية ألغشية )

كاستخدامها كمتحسس للغازات كالمحضرة 
 بطريقتين

سرل جماؿ 
 عباس

علـو  2016 العلـوكلية 
 فيزياء

ستير
ماج

 

تحسين الخصائص الفيزيائية ألغشية  204
(czts الرقيقة الستخدامها كمادة ماصة )

 في تطبيقات الخاليا الشمسية

صابرين عبد 
 الكريم حميد

علـو  2018 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

تحضير كدراسة خصائص أغشية متراكبة  205
 فيرككهربائيةفيريمغناطيسية 

عمر عبد 
 الوىاب احمد

علـو  2017 كلية العلـو
ستير فيزياء

ماج
 

دراسة الخصائص التركيبية كالبصرية ألغشية  206
(CUO:V,AL الرقيقو المحضرة )

 بطريقة الرش بالتحليل الحرارم الكيميائي

نوره حبيب 
 شالؿ

علـو  2017 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

الميكانيكية كالعزلية لخراسانة الخصائص  207
الركاـ الخفيف المنتجة بواسطة راتنج 

 الفينولي )النوفوالت(

كساـ عبد 
 الكريم حسين

علـو  2016 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 

دراسة خصائص العزؿ الكهربائي لمتراكب  208
 بوليميرم مدعم بمساحيق سيراميكية

عمر أحمد 
 حسين الجبورم

علـو  2012 كلية العلـو
ستير فيزياء

ماج
 

تحضير فيرايت الكوبلت ػ زنك النانوني  209
co1 zn  fe o4  كدراسة خصائصها

 الكهربائية كالتركيبية

ليث شاكر 
 محمود

علـو  2012 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج
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دراسة الخصائص التركيبية كالبصرية ألغشية  210
(zno : sn المحضرة بطريقة التحلل )

 الحرارمالكيميائي 

نور محمد علي 
 الكرخي

علـو  2012 كلية العلـو
 فيزياء

ستير
ماج

 
 cufe2o2  ,Batioتحضير مساحيق  211

 كمتراكباتها كدراسة خصائصها
علي احمد 

 حسن
علـو  2017 كلية العلـو

ستير فيزياء
ماج

 

تحضير كتشخيص كتقييم الفعالية البايولوجية  212
( مع بعض zn.cu.cdلمعقدات )

الليكندات الحديثة باستخداـ الطرائق 
 العلمية كالحاسوبية

تحسين رضا 
 علي السعدم

علـو   2016 كلية العلـو
 كيمياء

ستير
ماج

 

تصنيع كدراسة كفاءة خاليا شمسية ذات  213
 (DSSCاصباغ متحسسة )

زينب اسماعيل 
 صادؽ

علـو   2017 كلية العلـو
ستير كيمياء

ماج
 

الثقيلة باستخداـ  ازالة بعض ايونات العناصر 214
طين االتابلغات المحلي من مياه الصرؼ 

 الصحي في مدين بعقوبة

فيحاء فاضل 
 ىادم

علـو   2017 كلية العلـو
 كيمياء

ستير
ماج

 

دراسة مقارنة في كفاء استرداد  215
Ni+2كCd+2  من بطاريات نيكل ػ

كاديـو باستخداـ طرئق كيميائية مختلفة 
 كتحديد الظركؼ المثلى

 محمد جبار
 محمد السعيدم

علـو   2017 كلية العلـو
 كيمياء

ستير
ماج

 

استخداـ نظرية دكاؿ الكثافة في تقييم كفاءة  216
الصبغات العضوية كمتحسسات للخاليا 

 الشمسية

علـو   2017 كلية العلـو نبأ برىاف علي
 كيمياء

ستير
ماج

 

تقدير بعض االدكية طيفيا في مستحضراتها  217
 الصيدالنية المختلفة

قاسم احمد  نور
 نايل

علـو   2018 كلية العلـو
ستير كيمياء

ماج
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دراسة عملية كنظرية لتحضير معقدات بعض  218
أيونات العناصر الفلزية مع ليكانداتت 

متعددة المنح كتقييم فعاليتها كمواد مضادة 
 للبكتيريا

علـو   2017 كلية العلـو رىاـ مهند نورم
 كيمياء

ستير
ماج

 
لؤلمبسيلين في امصاؿ دـ التوافر الحيوم  219

 متطوعين اصحاء
محمد رضا 
 ىادم داكد

علـو   2017 كلية العلـو
ستير كيمياء

ماج
 

إنشاء نظاـ أمني باستخداـ  220
ROPUF باالعتماد على رقاقة المتحكم

 الدقيق

سجى طالب 
 أحمد

علـو        2018 كلية العلـو
حاسبا

ستير ت
ماج

 

تخليق كخصائص بعض قواعد شيف  221
الجديدة لالندكؿ كدراسة فعاليتها المضادة 

 للسرطاف

اسيل فائق 
 غيداف

علـو   2018 كلية العلـو
 كيمياء

ستير
ماج

 
 

ستير
ماج

 
 

فاعلية التدريس باستراتيجية ابعاد التعلم في  222
تحصيل طالبات الصف االكؿ المتوسط 

 لمادة االحياء كتفكيرىن االستداللي

نورا نزار حسن 
 الدليمي

 

التربية كلية 
 االساسية

 علـو 2014

ستير
ماج

 
ستير

ماج
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 ت

 
 عنواف الرسالة/االطركحة

 
 اسم الطالب

 
 الكلية

 
ص تاريخ

خص
الت

 

رجة
الد

 
اثر استراتيجية االثراء الوسيلي في تحصيل  1

 طالب المرحلة المتوسطة في مادة التأريخ
داكد سلماف 
 حميد الدكرم

كلية التربية 
للعلـو 
 االنسانية

 فلسفة 2012
ستير

ماج
 

الطبيعة االنسانية كاىداؼ التربية كاساليبها  2
 في القرآف الكريم

داكد عثماف 
 عبد الجنابي

كلية التربية 
 االساسية

 فلسفة 2012

وراه
دكت

 

الفكر التربوم  في االندلس كاثره في الفكر  3
 التربوم الغربي

سرمد صالح 
محيي الدين 

 الزىاكم

كلية التربية 
 االساسية

 فلسفة 2012

وراه
دكت

 

التربية باللعب في الفكر التربوم االسالمي  4
كالمضامين التربوية ألنماط اللعب المنهجي 

 في رياض االطفاؿ

كلية التربية  مركة سالم نورم
 االساسية

 فلسفة 2012

ستير
ماج

 

حقوؽ الطفل في الفكر التربوم االسالمي  5
كمدل رعايتها في المرحلة االبتدائية من 

 كجهة نظر االطفاؿ

نسرين جبار 
سلماف 

 المندالكم

كلية التربية 
 االساسية

 فلسفة 2012

ستير
ماج

 

تأثير التعليم التعاكني في تنمية مهارات  6
المشغوالت الفنية لدل طلبة قسم التربية 

 الفنية

ىبة مظهر عبد 
 المفرجي

كلية التربية 
 االساسية

 فلسفة 2012

ستير
ماج

 

الفكر التربوم االسالمي جودة التعليم في  7
 كالغربي دراسة موازنة

اشراؽ عيسى 
 عبد القيسي

كلية التربية 
 االساسية

فلسفة  2014
وراه تربية

دكت
 

الجماؿ في الفلسفات الحديثة كتوظيفو في  8
 التربية الجمالية

انساـ اياد علي 
 الصالحي

كلية التربية 
 االساسية

فلسفة  2013
ستير تربية

ماج
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العلـو على كفق متطلبات تربوية اعداد معلم  9
 من اجل التنمية المستدامة

ايماف خلف 
 مهدم العتبي

كلية التربية 
 االساسية

فلسفة  2014
وراه تربية

دكت
 

تربية االبداع كأساليب تطبيقها على كفق  10
 متطلبات التنمية المستدامة

ثائر سلماف 
طامى حميد 

 العبيدل

كلية التربية 
 االساسية

فلسفة  2013
وراه تربية

دكت
 

تربية الطفل في السنة النبوية الشريفة  11
 كتوظيفها لمعالجة بعض المشكالت التربوية

خالد نجم 
 محمود الزبيدم

كلية التربية 
 االساسية

فلسفة  2013
ستير تربية

ماج
 

رؤية تربوية مستقبلية على كفق اتجاىات  12
 فلسفية معاصرة للتعامل مع تحديات العولمة

محمد رعد كريم 
 الخيالني

كلية التربية 
 االساسية

فلسفة  2013
وراه تربية

دكت
 

المضامين التربوية للصحة النفسية في الفكر  13
 االسالمي

موفق ايوب 
 محسن

كلية التربية 
 االساسية

فلسفة  2013
ستير تربية

ماج
 

اساليب التفكير كاساليب التعلم لدل طلبة  14
 الجامعات الراقية

مؤيد حامد 
 الجميليجاسم 

كلية التربية 
 للعلـو الصرفة

فلسفة  2013
وراه تربية

دكت
 

تربية االبداع كأساليب تطبيقها على كفق  15
 متطلبات التنمية المستدامة

 

ثائر سلماف 
 طامي

 

كلية التربية 
 االساسية

فلسفة  2013
وراه تربية

دكت
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 ت

 
 عنواف الرسالة  / االطركحة

 
 اسم الطالب

 
 الكلية

 
ص تاريخ

خص
الت

 

رجة
الد

 
أثر طرائق التدريس السائدة  في رسـو  1

تالمذة الصف الخامس االبتدائي في مادة 
 التربية الفنية

احمد عدناف 
 علي الخفاجي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2012
ستير

ماج
 

اثر تقنية التعليم المصغر في تطوير مهارات  2
التفاعل الصفي لدل الطلبة المطبقين في 

 قسم التربية الفنية

اركاف عادؿ 
 موسى

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2015

ستير
ماج

 

المكاف في ركايات  أبتساـ  عبد اهلل  دراسة   3
 فنية

انتصار احمد 
 حسن

 فنية 2004 كلية التربية

ستير
ماج

 

أثر استخداـ )فكر ػ زكاج ػ شارؾ ( في  4
تحصيل طلبة قسم الفنية في مادة المسرح 

 المدرسي

انتصار علي 
 حسين

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2014

ستير
ماج

 

انموذج تعليمي في مادة التشريح الفني  5
لتنمية مهارات رسم حركات جسم االنساف 
لدل طلبة قسم التربية الفنية _كلية التربية 

 االساسية _جامعة ديالى

اياد سليماف 
 حميد النداكم

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2010

ستير
ماج

 

تقويم برامج االطفاؿ التلفزيونية لتعليم  6
الرسم على كفق تصميم الدركس التعليمية 

 التلفزيونية

اية عباس 
 ابراىيم

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2015

ستير
ماج

 

تصميم كحدة تعليمية على كفق أنموذج   7
جانيو الكساب طلبة قسم التربية الفنية في 

 مادة التخطيط كااللواف

ايفاف كاظم 
 صالح العميرم

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2001

ستير
ماج

 

فاعلية برنامج تعليمي في تنمية مهارات  8
 تصوير الطبيعة لدل طلبة قسم التربية الفنية

ايناس جرياف 
 محمد

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2013

ستير
ماج
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أثر نوع األلواف في التعبير الفني لتالميذة  9
 الخامس األبتدائيالصف 

أنساـ أياد علي 
 الصالحي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2006

ستير
ماج

 
أثر سرد الحكايات في تنمية التعبير الفني  10

 لدل تلميذات المرحلة االبتدائية
أيماف محمد 
 صناع  العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2008
ستير

ماج
 

رياض االطفاؿ تقويم برامج التربية الفنية في  11
من كجهة نظر المعلمات كالمختصات 

 كالمشرفين التربويين

بشرل عباس 
 عكاش

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2012

ستير
ماج

 

( في trizفاعلية برنامج تدريبي كفق نظرية ) 12
تنمية مهارات التفكير االبداعي في 

المشغوالت الفنية لذكم االحتياجات 
 الخاصة

بيداء انور رزكقي 
 العزاكم

التربية 
 االساسية

 فنية 2011

ستير
ماج

 

أثر استخداـ انموذج ىيلدا تابا في تحصيل  13
طلبة قسم التربية الفنية في مادة مبادلء 

 التمثيل

بيداء محمد 
 رضا

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2014

ستير
ماج

 

استخداـ انموذج ريجليوث فى تدريس مادة  14
تحصيل طلبة االنشاء التصويرل كاثره فى 

 فرع التربية الفنية فى كليات المعلمين

جناف احمد 
محمد 

 المرسومى

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2003

ستير
ماج

 

انموذج تعليمي لتوظيف الموركث الحضارم  15
 لبالد كادم الرافدين في تصميم األ قمشة

جواد كا ظم 
 حنوش النجار

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2004

ستير
ماج

 

توظيف النظرية البنائية في تنمية مهارات  16
التحليل في مادة االنشاء التصويرم لطلبة 

 اقساـ الفنوف التشكيلية

جواد كاظم 
 حنوش النجار

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2015

وراه
دكت

 

اثر النشاط التمثيلي في تنمية السعة  17
التوليدية لدل طالبات قسم رياض االطفاؿ 

 المعلمين _جامعة ديالىفي كلية 

حذاـ خليل 
 حميد البياتي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2001

ستير
ماج
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فاعلية طريقة ستانسالفسكي في تنمية  18
 مهارات التمثيل لدل المرحلة االبتدائية

حسين محمد 
 علي حسين

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2011

ستير
ماج

 
المهارات أثر عركض الدمى في تنمية بعض  19

 االجتماعية لدل اطفاؿ الرياض
حال عبد 

الحسين ناصر 
 حسين الخفاجي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2013
ستير

ماج
 

تأثير استخدـ طريقة االستكشاؼ الموجو  20
في تنمية مهارات المشغوالت الفنية لدل 

 طالبات الصف الثاني المتوسط

رجاء حميد 
 رشيد

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2013

ستير
ماج

 

اثر استخداـ طريقة حل المشكالت في  21
تنمية مهارات تنفيذ االعماؿ الطباعية لدل 

 طلبة قسم التربية الفنية

رغد سعد سعود 
 العبادم

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2013

ستير
ماج

 

أثر التعلم المتحفي االلكتركني في تحصيل  22
 طلبة كلية الفنوف الجميلة في مادة تأريخ

 الفن

رغد سلماف 
 خليل الحيالي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2014

ستير
ماج

 

فاعلية العرض المسرحي الصفي  في تنمية  23
المفاىيم العلمية لدل تالميذ المرحلة 

 االبتدائية

رنين رعد شهاب 
 احمد القريشي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2013

ستير
ماج

 

انموذج اثر برنامج تعليمي على كفق  24
ريجليوت في تحصيل قسم التربية الفنية في 

 مادة النقد كالتحليل الفني

رؤل شاكر 
 عجاج كاظم

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2012

ستير
ماج

 

تأثير تقنية النقطة كالخط على كفق الطريقة  25
االستقرائية في تنمية مهارات الرسم لدل 

 طلبة قسم التربية الفنية

ريم عبد 
محمود الحسين 

 طريخ

التربية 
 االساسية

 فنية 2011

ستير
ماج

 

اثر استخداـ الوسائط المتعددة في تحصيل  26
طلبة قسم التربية الفنية في مادة مبادلء 

 االخراج

زياد ىاشم 
 محمد

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2013

ستير
ماج
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بناء مقاييس لؤلحكاـ الجمالية في الرسم  27
 الثانويةلدل طلبة المرحلة  

زينب جاسم 
 عبود الربيعي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2005

ستير
ماج

 
تصميم تعليمى فى تنمية مهارة الرسم  28

 الكاركاتيرل لطلبة اقساـ التربية الفنية
سا مر عونى 
 رزكقى البكرل

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2005
ستير

ماج
 

فاعلية انموذج مقترح فى تحصيل طلبة  29
المرحلة االكلى فى مادة المسرح المدرسى 

 كلية التربية االساسية

سرمد صالح 
محى الدين 

 الزىاكم

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2006

ستير
ماج

 

أثر برنامج تعليمي على كفق انموذج كمب  30
في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة 

 علم الجماؿ

كلية التربية  سرل رشيد عزيز
 االساسية

 فنية 2014

ستير
ماج

 

تأثير طريقة لعب الدكر المسرحي في  31
تخفيف تدمير الذات لدل طلبة المرحلة 

 الثانوية

سفانة ناظم علي 
 الزبيدم

كلية التربية 
 الساسية

 فنية 2011

ستير
ماج

 

معوقات التعبير الفني لدل طلبة المرحلة  32
 الثانوية

سلسل قاسم 
 عباس البياتي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2003

ستير
ماج

 

برنامج تعليمي لتطوير التصور الذىني لدل  33
طلبة قسم التربية الفنية في مادة األشغاؿ 

 اليدكية

سناء عبد 
 الصمد جوامير

كلية التربية 
 الساسية

 فنية 2010

ستير
ماج

 

برنامج تعليمي كفق انموذج مارزانو في  34
تطوير االحكاـ الجمالية في الرسم لدل 

 طلبة المرحلة الثانوية

سناءعبد الصمد 
 جوامير

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2014

وراه
دكت

 

اثر استخداـ طريقة المشركع في تنمية  35
مهارات التمثيل لدل طلبة قسم التربية 

 الفنية

كلية التربية  سهاد رشيد علي
 االساسية

 فنية 2013

ستير
ماج
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تطوير في k.w.l tاثر استخداـ استراتيجية  36
المفاىيم الفنية لدل طلبة قسم التربية الفنية 

 في مادة عناصر الفن

سهاد عبد 
الرحمن كامل 

 رشيد

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2014

ستير
ماج

 
برنامج تعليمي بأسلوب الكاريكاتير لتدريس  37

عناصر كاسس التصميم كأثره في التفكير 
 األبتكارم

صبا محمد عبد 
 الكريم

التربية كلية 
 األساسية

 فنية 2006
ستير

ماج
 

فاعلية انموذج ميرؿ في تحصيل طلبة قسم  38
 التربية الفنية في مادة المسرح المدرسي

طارؽ ابراىيم 
 خليل

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2012

ستير
ماج

 

تصميم برنامج تعليمي على كفق انموذج  39
ىيلد اتابا كاثره في تحصيل طلبة التربيو 

 الفنيو

عادؿ عطا اهلل 
 خليفو

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2011

ستير
ماج

 

فاعلية برنامج اثرائي في مادة أسس التصميم  40
لتنمية التفكير االبتكارم لدل طلبة قسم 

 التربية الفنية

عبير قاسم 
 خلف البياتي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2010

ستير
ماج

 

البث النسق القيمى كعالقتو بمشاىدة  41
 الفضائى لدل طلبة الجامعة

 فنية 2006 كلية التربية على عباس على

ستير
ماج

 

أثر برنامج تعليمي في مهارات صناعة  42
القوالب كاستخدامها لدىطلبة قسم التربية 
 الفنية كلية التربية األساسية في مادة الفخار

عماد خضير 
 عباس

كلية التربية 
 األساسية

 فنية 2006

ستير
ماج

 

الحقيبة التعليمية كتاثيرىا فى تحصيل طلبة  43
قسم التربية الفنية فى مادة االنشاء 

 التصويرل

عمار فاضل 
 حسين الدراجى

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2007

ستير
ماج

 

اثر الفلم التعليمي في تنمية مهارات التمثيل  44
الحركية لدل طلبة قسم التربية الفنية كلية 

 التربية االساسية

كلية التربية  قاسم علي عمر
 االساسية

 فنية 2012

ستير
ماج
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اثر كحدة تعليمية الكساب طالبات الصف  45
الخامس االدبي بعض مهارات التذكؽ الفني 

 التشكيلي

فرح عبد االمير 
 سلماف

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2015

ستير
ماج

 
برنامج تدريبي في تقنيات الطباعة كأثره في  46

النقش على الجلد لدل طلبة تنمية مهارات 
 قسم التربية الفنية

مازف تحسين 
 ناصر العقابي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2013
ستير

ماج
 

تأثير المدرس الرساـ في تطوير القدرات  47
 الفنية لطلبة الصف الثاني المتوسط

مثنى إبراىيم 
 عزيز البهرزم

كلية التربية 
 الساسية

 فنية 2011

ستير
ماج

 

برنامج تعليمى لتنمية مهارات التدريس لدل  48
 الطلبة المطبقين فى قسم التربية الفنية

نجاة حسين 
 موسى

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2005

ستير
ماج

 

أثر استخداـ أنموذج  جوردف في تنمية  49
 القدرات األبداعية في مادة التنضيم

كلية التربية  ندل عبد العزيز
 االساسية

 فنية 2002

ستير
ماج

 

أثر حقيبة تعليمية في تطوير مهارات الصوت  50
 كااللقاء لدل طلبة قسم التربية الفنية

نور علي ابراىيم 
 عليوم

التربية 
 االساسية

 فنية 2011

ستير
ماج

 

اثر الرحالت التعليمية في تنمية التعبير الفني  51
 لدل تالمذة المرحلة االبتدائية

نورس حيدر 
 محمود العنزم

التربية 
 االساسية

 فنية 2011

ستير
ماج

 

برنامج تعليمي في رسـو األطفاؿ كأثره في  52
تنمية التعبير الفني لدل تالمذة المرحلة 

 االبتدائية

كلية التربية  ىشاـ رعد طعاف
 االساسية

 فنية 2015

ستير
ماج

 

بناء برنامج تعليمى بأستخداـ الوسائط  53
المتعددة كاثره في تعلم طالبات الصف 

 العاـ بعض المفاىيم الفنيةالرابع 

كساـ محمد  
 حمود العبيدم

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2006

ستير
ماج
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برنامج تدريبي إلكساب طلبة المرحلة  54
 اإعدادية مهارات الصوت كاإللقاء

كضاح طالب 
 دعج

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2012

ستير
ماج

 
فاعلية العمل الجماعى فى تطوير خصائص  55

 رسـو تالمذة المرحلة االبتدائية
كفاء شكر 

 حسن
كلية التربية 

 االساسية
 فنية 2006

ستير
ماج

 

اثر استخداـ اسلوبين لحل المشكالت  في  56
تطوير النتاجات الفنية لطالبات المرحلة 

 الثانوية

يسرل  عبد 
الوىاب محمود 

 القيسي

كلية التربية 
 االساسية

 فنية 2002

ستير
ماج
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 ت

 
 عنواف الرسالة  / االطركحة

 
 اسم الطالب

 
 الكلية

 
ص تاريخ

خص
الت

 

رجة
الد

 
انعاش المنشاءات المنفذة باستعماؿ نمذجة  1

 معلومات  البناء
االء سمير 

 خميس
 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

حركة السائل كالملوث في التربية الغير  2
 مشبعة باستخداـ المياه الجوفية الضحلة

أنمار شاىر 
 صالح

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

تقييم البدائل كاالمثلية لمشاريع التخطيط  3
 الحضرم المستداـ

 ىندسة 2016 كلية الهندسة آية علي حسن

ستير
ماج

 

سلوؾ االنثناء للعتبات الخرسانية المسلحة  4
باستخداـ  بوليمر فائق االمتصاص كمعالجة 

 داخلية

بيداء خضير 
 احمد

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

قابلية القص الثابت للبالطات الخراسانية  5
الرغوية ذات البعدين المسلحة التي تحتوم 

 الياؼ فايبر

دنيا خليل 
 اسماعيل

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

تقييم بدائل الوحدات البنائية باستخداـ  6
 تقنية نمذجة معلومات البناء

 دنيا صباح جار
 اهلل

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

اعتماد تقنية نمذجة معلومات البناء  7
(BIM لمقارنة طرؽ االتصاالت بين)

الجهات التصميمية كالتنفيذية في المشاريع 
 االنشائية

زينب انور عبد 
 الكريم

 ىندسة 2016 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

علي  زينب سلوؾ استقرارية الميل في السدكد الترابية 8
 مطني

 ىندسة 2016 كلية الهندسة

ستير
ماج
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سلوؾ العتبات الخرسانية  العميقة ذاتية  9
 الرص ذات دعامات االنضغاط المسلحة

سارة فرحاف 
 جبر

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج

 
تمثيل كتحليل التداخل بين التربة  10

كالمنشأألساس توربين تحت تأثير األحماؿ 
 الديناميكية

اسماعيل صبا 
 جواد

 ىندسة 2017 كلية الهندسة
ستير

ماج
 

سلوؾ االنثناء للعتبات الخرسانية الرغوية  11
الخفيفة الوزف المسلحة بأستخداـ قضباف 

 البوليمر المسلحة بااللياؼ الزجاجية

ضمياء غالب 
 جاسم

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

كصيف المواد المركبة كتحليل االجهادات  12
 زيت المحركات في حوض

عبد الحميد 
ابراىيم حميد 

 علي

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

العالقة بين محتول الفراغ كالنفاذية للترب  13
 الجبسية تحت االحماؿ الديناميكية

عثماف محمد 
 ابراىيم

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

دراسة مختبرية لتصريف ركيزة جانبية معرضة  14
 مركبة مختلفةالى احماؿ 

قاسم ابراىيم 
 حسين

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

سلوؾ العتبات الخرسانية  المسلحة ذات  15
مع فتحات مقواة بصفائح الفوالذ Tمقطع 

 في االجنحة

ليث عبد الستار 
 عيادة اللهيبي

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

االداء االنشائي عند تسليح دعامات  16
كرباطات الشد في قبعات الركائز  االنضغاط

 الخرسانية المسلحة

مصطفى احمد 
 فرىود

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

تحليل المباني الطابوقية المعرضة لخطر  17
 الزلزاؿ داخل المناطق العراقية

 ىندسة 2017 كلية الهندسة معن حاتم سعيد

ستير
ماج
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السلوؾ المرف كاللدف لمقاطع الحديد  18
 الدائرية المجوفة تحت تأثير عـز االنثناء

مناىل شحاذ 
 خلف

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج

 
التقييم الهدرككيميائي للمياه الجوفية  19

الضحلة في الطبقات الرسوبية )منطقة 
 المنصورية كحالة دراسية(

نادية لطفي 
 عباس

 ىندسة 2018 كلية الهندسة
ستير

ماج
 

لنقل المياه خالؿ االنابيب النموذج الرياضي  20
 لمسافات طويلة

نسرين جواد 
 رشيد

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

التحرم عن الفوائد كالتحديات المحتملة  21
(  في المشاريع BIMفي استخداـ )

 االنشائية في العراؽ

 ىندسة 2018 كلية الهندسة نغم نوار عباس

ستير
ماج

 

شد التربة  مقاكمة الجدار القصول لركيزة 22
 الجبسية

ىبة قاسم 
 حسين

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

التحليل النظرم بطريقة العناصر المحددة  23
 لجدراف القص المركبة الذكية

ىدل محمد 
 نجم

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

مقاكمة كسلوؾ البالطة الخرسانية المسلحة  24
فجوات ذات االتجاه الواحد الحاكية على 

 فقاعية

ىماـ عبد 
الستار عبد 

 الحسين

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

تصريف القص كاالنحناء للعتبات العريضة  25
المقواة بألياؼ الكاربوف البوليميرية باختالؼ 

 تفاصيل حديد التسليح

يوسف رشيد 
 حسن

 ىندسة 2016 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

تخمين الترسبات في خزاف حمرين  26
 HEC_HMSبأستخداـ   

يوسف كاثق 
 أمين

 ىندسة 2017 كلية الهندسة

ستير
ماج
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تقييم االجهادات المتبقية في طالءات  27
الحماية ضد السوفاف باستخداـ عدة 

 تقنيات

سماح رشيد 
 حسن

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 
تحليل نظاـ التخميد للجسور المعلقة  28

 بالكيبالت تحت تأثير االحماؿ الديناميكية 
 

حنين عامر 
 محمود
 

 ىندسة 2017 كلية الهندسة
ستير

ماج
 

المحاكاة الرياضية ألنظمة الحصاد الماني  29
 لالمطار ألعلى خانقين في محافظة ديالى

 

محمد عمار 
 حسن
 

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

تحسين بعض خواص التربة الطينية الرخوة  30
 بأستخداـ الجيوبوليمرات

 

عبد اهلل محمد 
 شهاب
 

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج

 

سلوؾ الركيزة الخاضعة لالحماؿ المحورية  31
 كالجانبية الدكرية في التربة الرملية

 
 

مقداد عبد اهلل 
 خريبط

 ىندسة 2018 كلية الهندسة

ستير
ماج
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    ت
     

  عنواف الرسالة/ االطركحة  
 

سنة  القسم           اسم الطالب
 التخرج

BAتأثير  1 ك الحديد المخلبي في إكثار أصل األجاص  
 Prunus cerasifera)  x Prunusماريانا 

munsonianaخارج الجسم الحي ) 

رغد عبد الحمزة 
 جوامير عنيزم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2014 

تأثير الموقع , موعد التلقيح  كمصدر  اللقاح في نسبة العقد  2
ك صفات الحاصل لنخلة التمر صنف أشرسي                

Phoenix dactylifera L. 

احمد ثامر حومد 
 خميس

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2013 

تأثير الرش ببعض االسمدة العضوية كطرائق التربية  3
في نمو كحاصل ثالثة ىجن من الخيار 

Cucumis sativus L. في البيوت المحمية    

عمر غازم يحيى 
 سعود

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2013 

تأثير نوع السماد في صفات نمو كحاصل الطماطة   4
      Lycopersecun esculantum 

Mill.) بعض المعالم الوراثية ( كتقدير  

فيصل موفق مزىر 
 فهمي

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2014 

تأثير حامض االرجنين كنترات الكالسيـو في بعض صفات  5
النمو كالحاصل كالقدرة التخزينية لثمار الطماطة صنف كنز 

Lycopersecun esculantum Mill. 

زينة سامي راشد 
 يوسف

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2013 

 Trichoderma sppتأثير التلقيح بفطر  6
 كالتسميد العضوم في نمو بعض أصوؿ الحمضيات

منعم فاضل مصلح 
 نجم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2013 

تأثير ملوحة مياه الرم كالرش باالحماض االمينية  7
)البركلين , االرجنين( في نمو كحاصل البطاطا  

Solanum tuberosum  L. 

محمد سلماف محمد 
 محمود

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2013 

تأثير ملوحة مياه الرم كمغنطتها كالرش ببعض المواد  8
المقاكمة للشد الملحي في نمو كحاصل الخيار 
Cucumis sativus L. في البيئة المحمية   

عبد الرحيم عاصي 
 عبيد حسين

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2013 

الخضرم تأثير نوع السماد في صفات النمو  9
 كالحاصل في ثالث ىجن من القرنابيط

 

صبا صبحي خميس 
 جنيد

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 
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تأثير الصنف كفترات الرم كالكثافة النباتية في نمو  10
 .Vigna unguiculata Lكحاصل اللوبيا  

Walp 
 

عمار صباح غني  
 كاظم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 

تأثير المعاملة بتركيز الكولشيسين في نمو كتزىير  11
 Dianthusصنفين من القرنفل 

caryophyllus L. 

كرقاء خليل ابراىيم  
 كاظم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 

تأثير التسميد البوتاسي في صفات النمو كالحاصل  12
 Vignaلبعض أصناؼ اللوبيا )

unguiculata L. كدراسة البعد الوراثي )
 باستخداـ تقنية الرابد

ايمن إبراىيم محمد 
 علي

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 

 تأثير اإلرتباع ك الرش بالجبرلين ك حامض 13
 الهيومك في نمو ك حاصل اللهانة

Brassica oleracea var.capitata 

نشواف عبد الحميد 
 عباس محمد

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 

العضػوية كالتلقيح الحيػوم تأثير األسمدة  14
 بالمايكورايزا في نمػو كتزىير نبات الكػالديولس

رسل مهدم صالح 
 مهدم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 

EMIتأثير إضافة المخصب الحيوم  15 كالمستخلص  
البحرم كالجبرلين في نمو فسائل النخيل صنفي 

 البرحي كالخالص

ندل محمد شندكخ 
 شطب

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 

تأثير التظليل في نمو بعض أصوؿ الحمضيات  16
 كطعـو البرتقاؿ المحلي كالليموف الحامض

 

نهى علي عبد 
 اللطيف عبد العزيز

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 

تأثير الرش بحامض الهيوميك في تحمل بعض أصوؿ  17
 الحمضيات لملوحة ماءالرم

 

نسرين محمد ىذاؿ 
 خميس

كىندسة البستنة 
 الحدائق

2015 
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 تأثير مستويات حمل الكرمة ، الرش 18

، حامض االرجنين كاليوريا في  بنترات الكالسيـو
 صفات النمو كالحاصل كالقابلية الخزنية للعنب

Vitis vinifera L. صنف فرنسي    

أنساـ مجيد نعماف 
 محمود

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2015 

تأثير التكييس ك الرش باالثيفوف ك االنضاج في  19
الصفات الكمية ك النوعية لثمار نخلة التمر 

Phoenix dactylifera L. صنف الزىدم    

رؤل عبد حسن 
 محمد

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2014 

دراسة كاقع حاؿ متنزه مابين الجسرين في مدينة  20
 بعقوبة كاعداد مقترح تصميمي لتطويره

رياض زماف ميسر 
 ايديم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2017 

 .Dahlia variabilis Lاستجابة نبات الداليا  21
Arizonaصنف  للنمو كاإلكثار في ظركؼ  

 الحقل ك خارج الجسم الحي

سارة علي محمد 
 عبد

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2014 

إستجابة شتالت البرتقاؿ أبوسرة كالليموف الحامض  22
 Greenالمحلي للرش بالمحلوؿ المغذم 

planet كالسايتوكاينين   CPPU 

باسم يوسف جميل 
 مشارم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2016 

تأثير التسميد العضوم كالكثافة النباتية في نمو  23
 كحاصل القرنبيط

البستنة كىندسة  حنين ثائر ىادم
 الحدائق

2016 

تأثير التركيب الوراثي كالماء المعالج مغناطيسيان  24
كطريقة التربية في نمو كحاصل البطيخ في الزراعة 

 المحمية
 

البستنة كىندسة  رموش حقي اسماعيل
 الحدائق

2016 

تأثير بعض المعامالت الكيميائية كطرائق التجفيف  25
 كالخزف في الصفات النوعية لثمار المشمش صنف

 زاغنيا

البستنة كىندسة  رىاـ ابراىيم خليل
 الحدائق

 
 

2016 
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تأثير اإلرتباع كالتركيب الوراثي في حاصل بذكر  26
.Allium cepa Lالبصل  كتحديد البعد  

 الوراثي لها باستخداـ البصمة الوراثية

البستنة كىندسة  محمد حاتم رشيد
 الحدائق

2015 

التطعيم في نجاح تأثير المخصبات الحيوية كموعد  27
 تطعيم كنمو  بعض اصناؼ  المشمش

 

محمد عبداهلل 
 مهجهج

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2016 

أنبات بذكر الكيوم كنمو الشتالت كاقلمتها في  28
 ظركؼ الحقل كبالزراعة النسيجية

البستنة كىندسة  مصطفى عطا حمدم
 الحدائق

2016 

تأثير سماد الدكاجن كالكثافة النباتية في نمو  29
 Solanum tuberosumكحاصل البطاطا 

L. 

البستنة كىندسة  منى عصاـ عدناف
 الحدائق

2016 

تأثير األكساط الزراعية كالكثافة النباتية في نمو  30
 كانتاج الثـو

 Allium sativum L. 

كضاح عبد الجبار 
 محمد

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2016 

تحسين القيمة الغذائية لتبن الحنطة بأستخداـ بعض  31
المعامالت الكيميائية كالبايولوجية كتأثيرىا على 
 األداءاإلنتاجي كبعض معايير دـ الحمالف العواسي

 

ياسمين خلدكف 
 حميد

 2015 االنتاج الحيواني

دراسة األداء اإلنتاجي لثالثة عركؽ من السماف  32
الخريف كالربيع في العراؽالياباني خالؿ فصلي   

 

 2016 االنتاج الحيواني علي رافع عبد الستار

  Pimpinellaتػػػأثػػير اضػػػػافة  اليػػانسػوف   33
anisum كالقػػػػرفػػػػػة    

Cinnamomum verum في معايير  
 النمو كالصفات الفسلجية

 Cyprinusلعالئق أسماؾ الكػػارب الشػػائػع 
carpio L. 

احمدمحمد علي   2016 االنتاج الحيواني 
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دراسة التاثيرات الوراثية كالبيئية في بعض الصفات  34
 االنتاجية كالتناسلية لالغناـ العواسي التركي كالمحلي

 

 2016 االنتاج الحيواني تمارا حسين علي

العالقة بين كزف الجسم ك بعض الصفات التناسلية  35
 كمعايير الدـ للكباش العواسي التركي

جليل ابراىيم  علي
 فياض

 2016 االنتاج الحيواني

 تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوؽ القرفة 36
 (Cinnamon ( الى العليقة في الصفات  
 االنتاجية كالفسلجية لدجاج البيض لوىماف البني

 2015 االنتاج الحيواني حناف زكي منصور

تأثير االضافة المفردة كالمتداخلة للمعزز الحيوم  37
Iraqi Probioticالعراقي  كحامض الستريك  
Citric Acid الى العليقة في االداء االنتاجي  

 للدجاج البياض

 2016 االنتاج الحيواني عالء ياسين طو ياس

 تأثير بعض المواد الكيميائية في نمو نبات عين 38
القمويدات االندكلية داخل كخارج البزكف كانتاجو من 

 الجسم الحي

البستنة كىندسة  اخالص متعب احمد
 الحدائق

2016 

تأثير إضافة المخصبات االحيائية كالسماد الكيميائي  39
في نمو كحاصل ثالثة اصناؼ من الباميا 
Abelmoschus esculentus 

اثير عبد الوىاب 
 علي

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2017 

السماد العضوم الحيواني في نمو كحاصل تأثير  40
 ثالثة ىجن من البرككلي

البستنة كىندسة  قصي حميد محمد
 الحدائق

2017 

استجابة بعض اصناؼ البطاطا للمعاملة  41
بالكولسيشين إلحداث التغايرات الوراثية كاثره في 

 نمو كحاصل النبات

زينب حسن اكـر 
 سبع

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2017 

تأثير الرش بحامضي السالسيلك كالهيومك في نمو  42
 كحاصل صنفين من الفاصوليا

البستنة كىندسة  سرمد عامر نجف
 الحدائق

2017 
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تأثير طريقة التربية كالرش ببعض المغذيات في نمو  43
 Vitis vinifera )  شتالت العنب    )

L.صنف حلواني 

البستنة كىندسة  محمد عباس حميد
 الحدائق

2017 

تأثير الصنف كاالصل كالرش باالرجنين في بعض  44
 صفات النمو لنوعين من الحمضيات

مريم حبيب عناد 
 مشارم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2017 

 إستجابة نبات الراننكيل للمعاملة بالمركبات 45
Putrescineعديدة األمين )  ك  

Spermidine  )  
 كحامض السالسيلك قبل كبعد الحصاد

البستنة كىندسة  مريم رفعت طاىر
 الحدائق

2018 

تأثير مكافحة األدغاؿ كالرش بحامض االسكوربك  46
كبعض المغذيات في كمية الحاصل لثمار الرماف 

 صنف سليمي كنوعيتو

البستنة كىندسة  مهيمن خليفة قهار
 الحدائق

2017 

تأثير التظليل كالرش بكبريتات البوتاسيـو في نمو  47
 .Cucumis sativum Lكحاصل الخيار 

البستنة كىندسة  نور حامد جواد
 الحدائق

2017 

تأثير التظليل كالرش بحامض السالسيلك في نمو  48
 كحاصل الطماطة باستخداـ طريقة التربية العمودية

ياسر ياسين خضير 
 علو

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2016 

تأثير بعض الخصائص الفيزيائية كالكيميائية لمياه  49
الواقعة على نهرم دجلة كالفرات في  بعض المفاقس

 نسبة البقاء ألجنة أسماؾ     الكارب الشائع
Cyprinus carpio L.)) 

احمد إبراىيم 
 اسماعيل شبيب

 2017 االنتاج الحيواني

استخداـ معامالت كيمياكية مختلفة لتحسين القيمة  50
الغذائية كمعامل الهضم لبعض المواد العلفية الخشنة 

النوعيةالمنخفضة   

احمد علي احمد 
 حسين

 2017 االنتاج الحيواني

تأثير التضريب التبادلي بين ثالثة عركؽ من السماف  51
 الياباني على بعض الصفات االنتاجية كالفسلجية

 2017 االنتاج الحيواني اسراء عبود حسين
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 Synbioticاستخداـ الخليط الحيوم التآزرم  52
مع مستويات مختلفة من مسحوؽ السماؽ 

Sumac محفزان إلنتاج دجاج البيض   

 2017 االنتاج الحيواني رقاد فيصل علي

تأثير غرز ثيراف الهولشتاين بهرموف الميالتونين في  53
 نوعية السائل المنوم الطازج كالمحفوظ بالتجميد

 2017 االنتاج الحيواني زيد حسن علي

العوامل الوراثية كالالكراثية في انتاج دراسة تأثير  54
الحليب كبعض مكوناتو في ساللتي الماعز المحلي 

 ك الشامي

 2017 االنتاج الحيواني زينب سامي خليل

تأثير إ ضافة طلع النخيل في العليقة على االداء  55
االنتاجي كبعض الصفات الفسلجية لدجاج البيض 

 لوىماف البني

فهد عبد اللطيف 
 صادؽ

 2017 االنتاج الحيواني

تأثير إضافة حامض الالكتيك كحامض الخليك إلى  56  
عليقة الدجاج البياض في األداء اإلنتاجي كإعداد 

 بكتريا النبيت المعوم

 2016 االنتاج الحيواني محمد عادؿ حسن

التأثير التثبيطي لبعض المستخلصات النباتية كتغطية  57
 التربة في نمو كحاصل الطماطة

البستنة كىندسة  احمد عامر مراد
 الحدائق

2017 

تأثير الرش بالحديد المخلبي في صفات النمو  58
 كحاصل

( كتقدير بعض .Vicia faba Lالباقالء  )
 المعالم الوراثية

البستنة كىندسة  اركل احمد ابراىيم
 الحدائق

2018 

تأثير اضافة المخصبات االحيائية كالرش بالمحلوؿ  59
تكنوكاؿ( في شتالت السدر صنف  المغذم ) 

 كمثرم

البستنة كىندسة  ذكاء مجيد لفتو
 الحدائق

2018 

تأثير تكييس العذكؽ في مواصفات الثمار لكل من  60
 صنفي نخيل التمر الزىدم ك الخستاكم

رند محمود عبد 
 الغفور

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 
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تأثير المخصبات االحيائية كالرش بالمحلوؿ المغذم   61
كاليبور في صفات النمو الخضرم كالحاصل المبكر 

 Wonderfulلشتالت الرماف صنف 

سالـ خالد كامل 
 محمد

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 

تأثير عدد السعف ك الرش بالبنزؿ ادنين في صفات  62
 Phoenix dactyliferaثمار نخيل التمر) 

L. صنفي الخضراكم كالمكاكم (  

عبد الهادم حسين 
 محمد جمعة

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2017 

 تأثير سماد الدكاجن المخمر كالرش بمادة 63
Tecamin Max في نمو كحاصل البطاطا   

Solanum tuberosum L. 

البستنة كىندسة  غزكاف سالم محمد
 الحدائق

2017 

المائي لثالثة تأثير البيراليت في تقليل اإلجهاد  64
 تراكيب كراثية من الطماطة

 

البستنة كىندسة  غساف جعفر حمدم
 الحدائق

2017 

تأثير القرط كالرش بحامضي االسكوربك كالتايركسين  65
 في انتاج نباتات العرض المزىرم للداكدم

 

كاترين عدناف 
 محمود

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 

تأثير التظليل كالرش بحامض السالسليك في نمو  66
 Solanumكحاصل صنفين من البطاطا  

tuberosum  L. 

لؤم محمد كريم 
 مرىج

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 

تأثير النقع بحامض الجبرلين كالرش باالحماض  67
الدبالية كمستخلص االعشاب البحرية في نمو 

الكالديولسنتاج كورمات ككريمات ٳزىار كٳك  

مصطفى عبد الصمد 
 صالح

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 

تأثير الكولشسين في احداث التغاير الوراثي كبعض  68
صفات نمو كحاصل نبات الشليك المزركع تحت 

 البيئة المحمية كبالزراعة النسيجية
 

يوسف عبد الرحمن 
 محمود

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2019 
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مختلفة من الزيوت النباتية إلى تأثير إضافة أنواع  69
العالئق في تخمرات الكرش كمعامل الهضم 

 المختبرم كإنتاج غاز الميثاف

 2018 االنتاج الحيواني احمد حسين خطار

تأثير اضافة المستخلص الكحولي  لنبات شرش  70
Ferula hermonisالزلوع  ك بعض مضادات  

Trisاالكسدة الى مخفف  في نوعية السائل  
 المنوم  المبرد كالمجمد في ثيراف الهوليشتاين

 2018 االنتاج الحيواني ايسر حامد سلماف

تأثير اعطاء تراكيز مختلفة من اككسيد الزنك في  71
بعض الصفات االنتاجية كالفسلجية لالغناـ العواسية 

 المحلية

 2017 االنتاج الحيواني دعاء فخرم قدكرم

بيئة كحياتية سمكتي البلطي النيلي  72
Oreochromis niloticus كالبلطي  

Oreochromis aureusاالزرؽ  في نهر  
 دجلة جنوبي بغداد

 2017 االنتاج الحيواني سالـ زيداف خليفة

خفض التغييرات الفسلجية لتقليل الخسائر  73
االقتصادية خالؿ عمليات نقل فركج اللحم في 

 ظركؼ العراؽ

محمدعلي حسين   2017 االنتاج الحيواني 

Biominتأثير إضافة المعزز الحيوم  74 ك حامض  
الستريك في العليقة في الصفات االنتاجية 

 كالفسلجية لفركج اللحم

 2017 االنتاج الحيواني علي عباس فيحاف

تأثير حقن بيض التفقيس بحامض الخليك في األداء  75
 اإلنتاجي كالمناعي لفركج اللحم

عبد  علي محمد
 الرحيم

 2017 االنتاج الحيواني

تأثير إضافة مستويات مختلفة من معزز الكيفير  76
الحيوم إلى العليقة في األداء اإلنتاجي كبعض 

 صفات نوعية البيض                  للدجاج البياض

 2017 االنتاج الحيواني محمد صبيح سلماف
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التربية تأثير التضريب التبادلي بين ىجن قطعاف  77
 لفركج اللحم في بعض الصفات االنتاجية كالفسلجية

 2017 االنتاج الحيواني مها مهدم علي

عالقة المظاىر الوراثية لجين الصدمة الحرارية  78
HSP90AA1 كالتغيرات الموسمية في السلوؾ  

 الجنسي كصفات السائل المنوم للثيراف

 2018 االنتاج الحيواني ميثم ثامر صالح

إضافة الكلوكوز بماء الشرب في األداء  تأثير 79
اإلنتاجي كالفسلجي لفركج اللحم خالؿ فصل 

 الصيف في العراؽ

 2018 االنتاج الحيواني نوفل ناظم احمد

مقارنة تأثير القلش المستحث في  األداء اإلنتاجي  80
Ross308كالفسلجي المات  ك  Arbor 

Acres كالنسل الناتج  عنها   

 2018 االنتاج الحيواني كصاؿ فاضل علي

تأثير التركيب الوراثي للصنف كالرش بمستخلص  81
الطحالب البحرية في نمو كحاصل البطاطا 

Solanum tuberosum L. 

عمار جبار خلف 
 ابراىيم

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 

NPKأثير االضافة االرضية لسماد  82 كالرش بالزنك   
 Brassicaالنانوم في نمو كحاصل القرنابيط

oleracea var. botrytis 

لبنى صباح عبد 
 الرحمن محمود

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 

االكثار الدقيق لنبات الداكدم من العقد المفردة  83
كتحفيز التغاير لتحمل االجهاد الملحي في المزارع 

 النسيجية

محمد ظاىر 
 عبدالهادم عبداهلل

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 

تأثير تبريد الشتالت كالرش ببعض المغذيات في نمو  84
 كحاصل نبات الشليك صنف

 Ruby Gem 

عدم محمد عبداهلل 
 خميس

البستنة كىندسة 
 الحدائق

2018 
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أثير اضافة مسحوؽ زىرة البابونج الى العلف كالرش  85
بالماء في أداء أبقار الهولشتاين تحت االجهاد 

 الحرارم في كسط العراؽ

حميد رغد حاـز 
 مجيد

 2018 االنتاج الحيواني

دراسة بعض العوامل الالكراثية في بعض الصفات  86
اللبنية كالتناسلية كتقدير بعض المعالم الوراثية البقار 

 الهولشتاين في جنوب العراؽ

سجى سالم محمد 
 جاسم

 2018 االنتاج الحيواني

تأثير إضافة الشام االخضر للعليقة في االداء  87
كبعض الصفات الفسلجية كالنسيجية االنتاجي 

 كالمايكركبية لفركج اللحم

علي ىادم محمد 
 سعيد

 2018 االنتاج الحيواني

 IGFBP-3دراسة المظاىر الوراثية لجين  88
كالموقع الجغرافي في بعض مظاىر اداء الحمالف 

 العواسية

مائدة خلدكف حميد 
 رشيد

 2018 االنتاج الحيواني

مختلفة في بعض صفات السائل أثير مدد إسالة  89
المنوم المجمد لمدة عامين لثيراف الهولشتاين 

 المعاملة كغير المعاملة بهرموف الميالتونين

نور محمد محمود 
 علي

 2018 االنتاج الحيواني

 

 

 


