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 جامعة تكرٌت  / طرائك تدرٌس

 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة  الشهادة  االســــــم  ت 
 حسن رجب نادٌة ٔ

 الشكوري
فاعلية استخدام  ٖٕٔٓ ماجستٌر 

استراتيجية دورة التعلم 
أنموذج  –الخماسية 

في تحصيل طلبة  –بايبي 
الصف الرابع األدبي في 
مادة قواعد اللغة العربية 
 وفي تنمية مهارة الحوار

 

 مهدي كرٌمٓد
 إبراهٌم

 الرحمن عبد تحرٌر ٕ
 دمحم مصطفى

 التدرٌس استراتٌجٌة أثر ٖٕٔٓ ماجستٌر 
 طالب تحصٌل فً التبادلً
 فً المتوسط الثانً الصف
 االسالمً  التؤرٌخ مادة

 بؤنفسهم ثمتهم وتنمٌة
 

 مرشود صباح    ٓد  

      العبٌدي منوخ

 

 دمحم مطنً خالد تحسٌن ٖ
 الجنابً

 التعلم انموذج اثر ٖٕٔٓ ماجستٌر 

 تحصٌل فً( 7ES)البنائً

 الثانً الصف طالب
 الكٌمٌاء مادة فً متوسط

 .بها واالحتفاظ
 

 ادرٌس رائد. د
 الخفاجً محمود

 حسٌن نظٌر إحسان ٗ
 مصطفى

 فً فراٌر أنموذج أثر"  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
 المنظومً التفكٌر تنمٌة

 الصف طالب لدى
 فً اإلعدادي الخامس

 " اإلسالمٌة التربٌة مادة
 

 دمحم حسن ٌوسفٓد
 الحسنً

 فً فٌرنالد اسلوب أثر ٖٕٔٓ ماجستٌر  توفٌك حكم مروان ٘
                     الممروء فهم

 المرآنٌة النصوص من
               تلمٌذات لدى

 اإلبتدائً الخامس الصف
 

ٌوسف حسن دمحم ٓد
 الحسنً

 

 علً دمحم إبراهٌم ٙ
 الحنتوش

 إستراتٌجٌات بعض اثر ٖٕٔٓ ماجستٌر 
 فً المتعددة الذكاءات
 المفاهٌم اكتساب

 طالب لدى الكٌمٌائٌة
   المتوسط الثانً الصف

 المادة نحو واتجاهاتهم
 
 
 
 
 

 ادرٌس رائد. د
 الخفاجً محمود
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 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة  الشهادة  االســــــم  ت 
منى حساني دمحم  7

 التكريتي

 

 استعمال أثر"  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
 الذكاءات استراتٌجٌات

 التفكٌر تنمٌة فً المتعددة
 الصف طالب لدى النالد

 مادة فً األدبً الخامس
 واتجاهاتهم التارٌخ

 " نحوها
 

 لطٌف دمحم لصًٓد
 السامرائً

 التساإل إستراتٌجٌة أثر ٖٕٔٓ ماجستٌر  ٌاسٌن خلف احمد مراد 8
 اكتساب فً الذاتً

 التؤرٌخٌة المفاهٌم
 طالب لدى بها واالحتفاظ

 المتوسط الثانً الصف
 

 لطٌف دمحم لصًٓد
 السامرائً

عبدهللا مجٌـد عبدالكـرٌم  9
 البٌـاتً

 
 

أثر استراتٌجٌة تدرٌسٌة   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
ممترحة لائمة على 
توظٌف النصوص 

واآلٌات المرآنٌة فً 
تحصٌل طالب الصف 

أالول المتوسط فً مادة 
الفٌزٌاء وتنمٌة مٌولهم 

 نحوها
 

باسم محمـــــــد  ٓد
  جاســـــم الدلٌمً

 

 سرمـد احمد حسٌن علً ٓٔ
 

أثر خرائط الدائرة   ٖٕٔٓ ماجستٌر
فً تحصٌل  المفاهٌمٌة

مادة الفٌزٌاء لدى طالبات 
الصف الرابع العلمً 
 وتنمٌة ذكائهن المنطمً

 

.د. عالء الدٌن سلوم 
 ٌحٌى

بشار احمد سلطان دمحم  ٔٔ
 المرة غولً 

أثر استراتٌجٌة التعلم  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
باأللران فً تصحٌح 

 الفهم الخاطئ
للمفاهٌم الرٌاضٌة لدى  

طالبات الصف الثانً 
 المتوسط 

 

 
أ.د. فائك فاضل 
 احمد السامرائً

 

محمـــود خلٌـــــل   ٕٔ
حمـــد عالوي 

 الجبـــــوري 
 

أثر أنموذجً كارٌن   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
وكارول فً تنمٌة التفكٌر 
المنظومً لدى طالبات 

الصف الثانً متوسط فً 
 مادة الجغرافٌة

 
 
 
 
 
 
 

 
د كرٌـــــم مهدي 

 إبراهٌــــم 
 



 
3 

 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة   الشهادة   االسم  ت 
رعد علً حاذور علً  ٖٔ

 الفضل 
أثر استراتٌجٌة التدرٌس   ٖٕٔٓ ماجستٌر 

المباشر فً تحصٌل 
طالب الصف االول 

المتوسط فً مادة االمالء 
وتنمٌة دافع االنجاز 

 الدراسً لدٌهم 

حمٌد سالم خلف  ٓد
 الجبوري 

مناف جبٌر دمحم نجم  ٗٔ
 الفهداويّ 

 

أثر إستراتٌجٌة تنال    ٖٕٔٓ ماجستٌر 
الممر فً فهم الممروء 

لدى طالب الصف الثانً 
المتوسط فً مادة التربٌة 

 اإلسالمٌة  
 

 
ٌاسر خلف رشٌد  ٓد

 الشجٌريّ 
 

فً  أثر أنموذج دراٌفر  ٖٕٔٓ ماجستٌر  علً عبٌد عمر احمد ٘ٔ
تحصٌل  طالب الصف 

الثانً المتوسط فً مادة 
األحٌاء وتفكٌرهم 

 االستداللً 
 

عالء الدٌن سلوم ٓد
 ٌحٌى
 

 سوٌد عبدهللا حامد ٙٔ
 السوٌحل

 البٌت استعمال أثر  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
 تحصٌل فً الدائري

 طالبات
 المتوسط الثانً الصف

 الفٌزٌاء لمادة
 العلمً تفكٌرهن وتنمٌة

 إبراهٌم ماجدة .د
 الباوي

حسٌن حسن حمدي سواد  7ٔ
 الجبوري

 

 التماثلً التعلٌم أثر  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
 الصف طالب تحصٌل فً

  مادة فً المتوسط الثالث
 واتجاهاتهم األحٌاء

 نحوها
 

عالء الدٌن سلوم ٓد
 ٌحٌى
 

رٌم سالم مصطفى   8ٔ
 السراج 

 

أنموذج )وٌتلً( فً   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
اكتساب المفاهٌم 

االحٌائٌة لدى طالبات 
الصف الثانً المتوسط 
وتنمٌة استطالعهنَّ 

 العلمً

مآرب دمحم أَحمد  ٓد
 المولى

مها دمحم حسن عبدهللا  9ٔ
 الجنابً

ر التعلم التولٌدي فً   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
إكساب بعض المفاهٌم 
الرٌاضٌة لدى طالبات 

 معهد المعلمات
 
 
 
 
 
 
 
 

 د. باسم محم
 د جاسم  
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 أسم المشرف  العنوان السنة   الشهادة   االسم  ت 
خلود ٌاسٌن دمحم خلف  ٕٓ

 الجبوري
 

فاعلٌة إستراتٌجٌة   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
التدرٌس التبادلً فً 

اكتساب المفاهٌم 
الجغرافٌة عند طالبات 
الصف الثانً المتوسط 
وتنمٌة استطالعهن 

 العلمً
 

كرٌم مهدي  ٓد
 إبراهٌم   

 

 مٌسون صالح عالوي ٕٔ
 

األسالٌب التدرٌسٌة   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
لمدرسً ومدرسات مادة 

الرٌاضٌات وعاللتها 
بإكساب طلبة الصف 
الرابع العلمً مهارات 
عملٌات العلم الرٌاضٌة 

 واتجاههم نحو المادة
 

سعٌد حسٌن علً  ٓد
 الثالب

صفاء أحمد حمٌد   ٕٕ
 الخٌالنً

 

أثر التعلم المبنً   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
تحصٌل على المشكلة فً 

طالب الصف الثالث 
المتوسط فً مادة األحٌاء 

وتنمٌة         حب 
 االستطالع المعرفً لدٌهم

 

كاظم علً أحمد  ٓد
 الدوري

 لاسم مزعل حمد الكروي ٖٕ
 

فً  المنظومً لاثر المدخ  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
أنماط التفضٌل المعرفً 
لدى طالب الصف الثانً 

المتوسط فً مادة 
 الفٌزٌاء واتجاههم نحوها 

 

  ٓد
عالء الدٌن سلوم 

 ٌحٌى  
 

 حسان علً عبد جواد  ٕٗ
 

   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
أثر أنموذج 

برسلي في اكتساب 
المفاهيم البالغية لدى 

طالب الصف الخامس 
 األدبي واالحتفاظ بها

 

جمعة رشٌد  ٓد
 كضاض

 

أسعد حمود عبدهللا خلف  ٕ٘
 العجٌلً

 

اللوحات الزمنٌة والرسم   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
اآلنً فً اكتساب 

المفاهٌم التارٌخٌة لدى 
طالب الصف الثانً 

متوسط ودافعٌتهم نحو 
 تعلمها

 
 
 
 
 
 

أ.م.د. ٌوسف حسن 
 دمحم الحسنً
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 أسم المشرف  العنوان السنة   الشهادة   االسم  ت 
 جاسم دمحم شكٌر  ٕٙ

 
أثر أُسلوب التنمٌب    ٖٕٔٓ ماجستٌر 

الحواري فً تحصٌل 
طالب الصف الرابع 

العلمً فً مادة األدب 
والنصوص وتنمٌة 

 تفكٌرهم التباعدي
 

خالد جمال حمدي  ٓد
 الدلٌمً

 

محمود خلف صالح   7ٕ
 الجبوري

 

 تقويم كتاب  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
 الرياضيات للصف

الخامس العلمي في 
ضوء معايير الجودة 

 الشاملة
 

 جاسمباسم دمحم  0د
 

مظهر خلف صالح دمحم  8ٕ
 الجبوري

 

التعلم  استراتٌجٌةأثر   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
التعاونً فً التفكٌر 
 بالمنظومً لدى طال

الصف األول المتوسط فً 
مادة الجغرافٌة ودافعٌتهم 

  نحو اإلنجاز
 

 كرٌم مهدي ٓد
 إبراهٌم

 

عدنان خلٌل   9ٕ
 إبراهٌم الحدٌدي

 

أثر مسرحة المناهج فً  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
 االستٌعاب المرائً وتنمٌة
مهارات المراءة لدى 
تالمٌذ الصف الرابع 

 االبتدائً فً
 مادة المراءة

 

سٌف إسماعٌل  ٓد
 إبراهٌم الطائً

 

جالل مزهر دمحم   ٖٓ
 الصبح

   

أسلوبٌن من أسالٌب ثر أ  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
الحوار النبوي فً تنمٌة 
االستطالع المعرفً عند 

طالب الصف الثانً 
 المتوسط 

فً مادة التربٌة 
 اإلسالمٌة

 

طارق هاشم   ٓد
 خمٌس الدلٌمً

 

ٖٔ  
 سناء كنعان خضر البٌاتً 

 

أثر أستخدام أنموذج    ٖٕٔٓ ماجستٌر 
مارزانو فً تحصٌل 

 طالبات الصف
الخامس األدبً فً مادة  

 التارٌخ 
 واتجاههن نحوها

 

لصً دمحم لطٌف  ٓد
 السامرائً 
 

 تهانً غالب عمر  ٕٖ
 

 -أثر إستراتٌجٌة )فَّكر  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
شاِرْن( فً  -زاِوْج 

تحصٌل طالبات الصف 
مادة فً الثانً المتوسط 

 الالرٌاضٌات وتفكٌرهن 

سعٌد حسٌن علً  ٓد
 الثالب 
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 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة  الشهادة  االســــــم  ت 
عبد الرحمن  مجٌد عبد  ٖٖ

 الكرٌم البٌاتً
 

   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
أثر توظٌـف اآلٌـات 

المرآنٌــــــة 
 واألحــــــادٌث النبوٌـة

فً  كمدخل تعلٌمً 
 ءحٌااأل تحصٌل مادة

وحب االستطالع العلمً 
لدى طالب الصــــــف 

 المتوسط الثالث
 

 
عالء الدٌن سلوم  ٓد

 ٌحٌى
 

ندى شحاذة مضحً  ٖٗ
 الجواري

أثر أنموذج وودز فً   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
لنالد واكتساب التفكٌر ا

لرٌاضٌة المفاهٌم ابعض 
لدى طالبات الصف الثانً 

 المتوسط
 

سعٌد حسٌن علً  ٓد
 لثالبا

سعدٌة حسن  ٖ٘
 العجٌلً حنٌفش

فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
اكتساب أحكام التالوة 

طالبات                 لدى 
 الكرٌم لسم علوم المرآن

 

رائد إدرٌس  ٓد
 محمود الخفاجً   

 

 أحمد ٌاسٌن أحمد عبد هللا ٖٙ
 

أثر استعمال بعض   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
الوسائط المتعددة فً 

العلمً لطالب التفكٌر 
الصف األول المتوسط فً 
مادة الجغرافٌة واتجاههم 

 نحوها
 

كرٌم مهدي د.
 إبراهٌم

 ساجد أحمد أسود 7ٖ
 
          

   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
اثر أنموذج جٌرالن وإٌلً 

فً اكتساب المفاهٌم 
 الجغرافٌة لدى

طالب الصف الثانً 
المتوسط وتنمٌة تفكٌرهم 

 النالد
 

كرٌم مهدي    ٓد
  إبراهٌم

إسماعٌل حماش جاسم  8ٖ
 حندة الجمٌلً

 

اثر إستراتٌجٌة التفكٌر   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
المتشعب فً اكتساب 

المفاهٌم التارٌخٌة لدى 
طالب الصف الثانً 
 المتوسط واستبمائها

 

د حمٌد سالم خلف 
 الجبوري

ٖ9  
 فاتن حسام طه دمحم

 

لتساإل استراتٌجٌة اثر أ  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
لذاتً فً تحصٌل طالبات ا
فً لثانً متوسط الصف ا

مادة الرٌاضٌات 
 لمتعددةاوذكاءاتهن 

 

 د.باسم دمحمجاسم
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 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة  الشهادة  االســــــم  ت 
 خلف محمود ٌاسر ٓٗ

 الجبوري
ثر استراتٌجٌة التدرٌس أ  ٖٕٔٓ ماجستٌر 

 رالتبادلً فً تنمٌة التفكٌ
 النالد

لدى طالب الصف 
دبً فً مادة الخامس األ

 التارٌخ
 

سعد علوان  ٓد
 حسن  

فإاد حمٌد مجٌد  ٔٗ
 الخشمانً

 

أثر إستراتٌجٌة التدرٌس   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
المباشر فً تحصٌل 
طالب الصف الثانً 

المتوسط فً مادة التؤرٌخ 
 وإتجاههم نحوها

 

صاحب عبد  ٓد
 مرزون الجنابً

 
 

مزاحم ابراهٌم حمٌد  ٕٗ
 الصمٌدعً

 

أسئلتً التفكٌر أثر   ٖٕٔٓ ماجستٌر  
التماربً والتباعدي فً 

تنمٌة بعض مهارات 
طالب عند  التفكٌر النالد 

 العلمًالصف الخامس 
فً مادة األدب 

 والنصوص
 

نضال مزاحم  ٓد
 رشٌد العزاوي

 

أثر إستراتٌجٌة تآلف   ٖٕٔٓ دكتوراه  رافد علً حسٌن   ٖٗ
فً تنمٌة التفكٌر األشتات 

اإلبداعً واكتساب 
 عندالمفاهٌم البالغٌة 

 طالب الصف الخامس
 ألدبًا

 

نضال مزاحم  ٓد 
 رشٌد العزاوي  

 

أحمد فارس أحمد   ٗٗ
 علً العزاوي 

 

 استراتٌجٌة روبنسونأثر   ٕٗٔٓ ماجستٌر 

SQٖR) )  فً المراءة

النالدة عند طالبات 
الصف الرابع العلمً 
 واتجاهاتهن نحوها

 

نضال مزاحم  ٓد
 رشٌد العزاوي  

 

زٌد  دمحم  حسٌن    ٘ٗ
 عالوي الراوي

 

أثر إستراتٌجٌة تسلك    ٕٗٔٓ ماجستٌر 
الهضبة فً اكتساب 

 بعض المفاهٌم البالغٌة
عند طالبات الخامس 
 األدبً واالحتفاظ بها

 

نضال   ٓد
مزاحم رشٌد 

 العزاوي
 

رٌاض معن عباس  ٙٗ
 الزبٌدي

 

التخٌل  إستراتٌجٌةثر أ  ٕٗٔٓ ماجستٌر 
مً فً تنمٌة التفكٌر ٌعلتال

االستداللً عند طالب 
الصف الثانً المتوسط 
 فً لواعد اللغة العربٌة

 
 
 

نضال مزاحم  ٓد
 رشٌد العزاوي
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 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة  الشهادة  االســــــم  ت 
أثر بعض    ٕٗٔٓ ماجستٌر  عمر كامل رشٌد العزاوي   7ٗ

استرتٌجٌات مساعدات 
التذكر فً اكتساب 

المفاهٌم التارٌخٌة عند 
طالب الصف الثانً 

 المتوسط واالحتفاظ بها
 

طارق هاشم  ٓد
 خمٌس الدلٌمً 

 علً حسٌن علً الجمٌلً  8ٗ
 

أثر المنظمات التخطٌطٌة   ٕٗٔٓ ماجستٌر 
فً إكتساب المفاهٌم 
اإلسالمٌة لدى طالب 
 الصف الثانً متوسط

وتنمٌة تفكٌرهم 
 اإلستداللً

 

سعد علوان  ٓد
 حسن

سٌاس علً حسٌن عبد   9ٗ
 العزاوي 

أثر استراتٌجٌة باٌبً فً   ٕٗٔٓ ماجستٌر 
اكتساب المفاهٌم 

الجغرافٌة عند طالب 
الصف الرابع االدبً 

 وتنمٌة تفكٌرهم التباعدي 
  

واثك عمر  ٓد
 موسى التكرٌتً 

 حمدي حسن عزت  ٓ٘
 

أثر استعمال    ٖٕٔٓ ماجستٌر 
السبورة الذكٌة فً 

 تحصٌل طالب 
الصف الخامس األدبً 

 لمادة الرٌاضٌات 
 تفكٌرهم الرٌاضًوتنمٌة 

 

باسم دمحم جاسم  ٓد
 الدلٌمً

 

سالمه كردي غضب  ٔ٘
 العزاوي 

أثر استراتٌجٌة الدائري   ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 
فً تنمٌة بعض الذكاءات 

المتعدده لدى طالب 
الصف االول المتوسط فً 

 مادة الجغرافٌة 
 

سعٌد حسٌن  ٓد 
 الثالب 

لٌس ذٌاب عبد علً        ٕ٘
 المجمعً

 

 وودز فً أنموذج  أثر  ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 
 البالغٌة المفاهٌم اكتساب
 الصف طالب عند

األدبً وتنمٌة  الخامس
 تذولهم األدبً

 

نضال مزاحم  
 العزاوي  رشٌد

 

احمد طلب صبار محل   ٖ٘
 الجنابً

  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
اثر خرائط المفاهٌم 

بواسطة عارض البٌانات 
فً اكتساب المفاهٌم 
الفٌزٌائٌة لدى طالب 
 .الصف الثانً المتوسط

 
 
 

أ.د. رائد        
 ادرٌس محمود احمد
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 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة  الشهادة  االســــــم  ت 
 أسٌل طاٌس جبر   ٗ٘

 
التمٌٌم الذاتً كتمنٌة  راث  ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 

تحصٌل  على   استرجاعٌة
اإلعدادٌة المدارس  ةطلب

 فً كتابة 
 اللغة االنكلٌزٌة

 

 ناهدة طه مجيد 0د
 

منال عمر موسى عثمان  ٘٘
 التكرٌتً 

التحمك من تطبٌك   ٕ٘ٔٓ دكتوراه 
الكفاءة التنظمٌة 

لتدرٌسً اللغة االنكلٌزٌة 
فً الجامعات العرالٌة 

 وأثرها على اداء طلبتهم 
 

مدٌحة سٌف  ٓد
 الدٌن صالح 

ٌاســر محــمد عبد    ٙ٘
 هللا هتــــــاش الــــدوري

 

أثر استخدام  إستراتٌجٌة   ٕٙٔٓ ماجستٌر 
الرإوس المرلمة فً 
تحصٌل طالب الصف 

الثانً المتوسط فً مادة 
التارٌخ وتنمٌة تفكٌرهم 

 العلمً
 

لصً محـمد  ٓد
 لطٌف السامرائً

زبٌدة سمٌر عاٌد    7٘
 العبٌدي

 

دور االنماط  أستمصاء  ٕٙٔٓ ماجستٌر 
البالغٌة فً اداء الطلبة 
الدارسٌن اللغة االنكلٌزٌة 

 لغة اجنبٌة 
 فً  االستٌعاب المرائً

 

 نغم لدوري ٌحٌى  ٓد

حمٌد  عبود نجم  8٘
 المٌسً حبٌب

 

ستراتٌجٌة التعلم من إثر أ ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 
جل الفهم فً فهم أ

الممروء للنصوص 
المرائٌة عند طالب 

 دبًالصف الرابع األ
 واتجاهاتهم نحوها

 

نضال مزاحم  ٓد
 رشٌد العزاوي

 

أمل عبد العزٌز شرٌف   9٘
 دمحم

إستراتٌجٌة تحلٌل بنٌة   ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 
النص األدبً فً تنمٌة 

مستوٌات المراءة 
لدى طالبات االبتكارٌة 

الصف الثانً المتوسط 
فً مادة المطالعة 

 والنصوص
 

فالح صالح   ٓد
 حسٌن الجبوري

عطاهللا علً  لٌث   ٓٙ
 العزاوي

 

دوار فً ألأثر تمثٌل ا  ٕ٘ٔٓ ماجستٌر 
تحصٌل طالبات الصف 

دبً فً مادة ألالرابع ا
ارات ـالتارٌخ وتنمٌة مه

 نـلدٌه التحدث
 
 
 

 
د . كرٌم مهدي 
 ابراهٌم التمٌمً
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 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة  الشهادة  االســــــم  ت 
ندى عبد العزٌز صالح  ٔٙ

 الطالبً 
فاعلٌة برنامج تعلٌمً فً   ٕٙٔٓ ماجستٌر 

تنمٌة التفكٌر االبداعً 
لدى طلبة لسم التربٌة 
الفنٌة فً مادة مشروع 

التخرج التشكٌلً 
 واتجاهاتهم نحوها 

 

رائد ادرٌس  ٓد
 محمود 

  شالح رجا احمد جنان  ٕٙ
 

ستراتٌجٌة التدرٌس إاثر  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
لران فً اكتساب باأل

المفاهٌم الرٌاضٌة لدى 
طالبات الصف الرابع 

العلمً فً مادة 
الرٌاضٌات واالتجاه 

 نحوها 
 

 علً حسٌن سعٌد ٓد
  الثالب

اثر استخدام انموذج   ٖٕٔٓ ماجستٌر  منار اسماعٌل خلٌل عبد   ٖٙ

 Es ٘التعلٌم الخماسً 

فً التفكٌر الرٌاضً لدى 
طالبات الصف الرابع 
العلمً واكتسابهن 
 المفاهٌم الرٌاضٌة 

 

سعٌد حسٌن علً  ٓد
 الثالب 

زٌاد خلف إبراهٌم سهٌل   ٗٙ
 الجبوري

ستعمال التدرٌس أثر ا  ٖٕٔٓ ماجستٌر 
المصغر فً إكتساب 

المهارات  بعض
 التدرٌسٌة لدى طلبة لسم
التارٌخ فً كلٌة التربٌة 

استطالعهم  ٌةوتنم
 العلمً

 

سعد علوان  ٓد
 حسن
 

عبد دمحم حسن عبد   ٘ٙ
 العزاوي

 

استعمال المدخل  أثر  ٖٕٔٓ دكتوراه 
المنظومً فً تنمٌة 

التفكٌر االستداللً لدى 
طالبات الصف األول 

معاهد إعداد المعلمات فً 
 مادة التربٌة اإلسالمٌة
 واتجاهاتهن نحوها

 

طارق هاشم  ٓد
 خمٌس الدلٌمً

  

لإي كرٌم لطٌف   ٙٙ
 الجبوري

 

أثر األحداث الجارٌة مع   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
المراءات الخارجٌة فً 

تنمٌة التفكٌر اإلستداللً 
لدى طالب الصف 

الخامس األدبً فً مادة 
 التؤرٌخ 

 
 
 
 

حٌدر خزعل  ٓد
 نزال الخزرجً
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 اسم المشرف العنـــــــــــوان  السنة  الشهادة  االســــــم  ت 
روضان دخٌل  عبدهللا  7ٙ

 الجبوري
 

أثر الخرٌطة الذهنٌة فً   ٖٕٔٓ ماجستٌر 
تحصٌل طالب الخامس 
األدبً فً مادة البالغة 

 ومٌلهم نحوها
 

أبً إبراهٌم  ٓد
 حسٌن الحٌالً

 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


