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 المشرف

عدنان طلفاح  ٔ

 دمحم

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓٗ 

 

التفكٌر االٌستداللً 

وعاللته بمستوى الطموح 

 لدى طلبة الجامعة

حمٌد سالم ٓد

 خلف الجبوري

كــاوه علً دمحم  ٕ

 صالح  الداوودي

 

 التربٌة ماجستٌر

 

السلون االٌثاري وعاللته  ٕٗٓٓ

 باألمن النفسً

لدى طلبة المرحلة 

اإلعدادٌة فً محافظة 

 كركون

واثك عمر ٓد

 موسى

 

ربٌعة مانع  ٖ

زٌدان طه 

 الحمدانً

 

 ٕ٘ٓٓ التربٌة ماجستٌر

 

 اإللـتـزام الـدٌـنـً

وعاللته بمولع الضبط 

 لدى طلبة الجامعة

صـباح ٓد

 مرشـود منّوخ 

ابراهٌم اسماعٌل  ٗ

 حسٌن الحمدانً

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ٘ 

 

اتجاهات طلبة الجامعة 

نحو اختصاصاتهم 

الدراسٌة                     

وعاللتها  باإلنجاز 

 الدراسً

 

صباح مرشود ٓد

 منوخ العبٌدي

بشرى خطاب  ٘

عمر احمد 

 ألسناوي

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ٘ 

 

االتجاهات نحو الحداثة 

وعاللتها بمولع الضبط                                                    

لدى طلبة المرحلة 

 اإلعدادٌة

 

 

 

 

واثك عمر ٓد

 موسى
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 المشرف

 اوان كاظم عزٌز ٙ

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ٘ 

 

التفكٌر النالد وعاللته 

ببعض سمات الشخصٌة 

لدى مدرسً المرحلة 

 الثانوٌة

 

 علوم دمحم علًٓد

 

جنار عبد المادر  7

احمد صالح 

 الجباري

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ٘ 

 

السلون التربوي وعاللته 

 باالحتراق النفسً

المرحلة  لدى معلمً

 االبتدائٌة

 ٓد

 واثك عمر موسى

 

زكرٌا عبد أحمد   8

 اللهٌبً

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ٘ 

 

العدائٌة وعاللتها بأسالٌب 

التنشئة االجتماعٌة لدى 

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

حمٌد سالم ٓد

 خلف الجبوري

 

جنان لحطان  9

 سرحان

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓٙ 

 

اثر برنامج تدرٌبً 

لمهارات اإلدران والتنظٌم 

فً تنمٌة حل المشكالت 

لدى طلبة المرحلة 

 اإلعدادٌة

حسام طه دمحم ٓد

 دنٌدل

 

أفراح  إبراهٌم  ٓٔ

 سعٌد صالح

 التربٌة ماجستٌر

 

ٕٓٓ7 

 

ستراتٌجٌات ماوراء 

 المعرفة

وعاللتها بدافع اإلنجاز 

 الدراسً لدى

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

 

 

صباح مرشود ٓد

 العبٌدي
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 المشرف

صاحب أسعد  ٔٔ

 وٌس خضٌر

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ8 

 

دراسة ممارنة فً أسالٌب 

تفكٌر طلبة المرحلة 

الثانوٌة المتفولٌن 

والمتأخرٌن دراسٌاً 

 واتجاهاتهم نحو المستمبل

دمحم سلٌمان ٓد

 إبراهٌم

 

خالد أحمد جاسم  ٕٔ

 حندة الجمٌلً

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ8 

 

إدارة الجودة الشاملة فً 

التعلٌم الجامعً وعاللتها 

بدافع اإلنجاز الدراسً 

 لدى الطلبة

                                                                                                                                                                                              ٓد

 كاظم علً أحمد

زبٌدة عباس دمحم  ٖٔ

 الحٌانً

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ8 

 

اإلحكام الخلمٌة لدى طلبة 

جامعة تكرٌت وعاللتها 

باتجاهاتهم نحو أنفسهم 

 ونحو اآلخرٌن

رؤوف محمود ٓد

 المٌسً

 

رغٌد خورشٌد  ٗٔ

 نامك خورشٌد

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ8 

 

مفهوم الذات وعاللته 

بأتخاذ المرار لدى مدراء 

 المدارس األبتدائٌة

د. واثك عمر 

 موسى

 

حسـام محمود  ٘ٔ

صبار حمد 

 الجبوري

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ8 

 

االلتزام الدٌنً وعاللته 

بالسلون التربوي لدى 

 معلمً المرحلة االبتدائٌة

 

 

 

 

 

حسـام طـه ٓد

 محمـد دنـٌدل
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 المشرف

وسن برجس  ٙٔ

سلمان 

 السامرائً

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

الذكاء المتعدد وعاللته 

بحل المشكالت لدى طلبة 

 الجامعة

 

صباح مرشود ٓد

 منوخ العبٌدي

أمٌنة دمحم أمٌن  7ٔ

 كرٌم العانً

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 للبنات

ٕٓٓ9 

 

المٌم السائدة لدى طلبة 

جامعة تكرٌت فً ضوء 

بعض المتغٌرات دراسة 

 ممارنة

 د. معٌن عبد بالر

 

ذكرى      عبد  8ٔ

الحافظ عبد 

 اللطٌف

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

أثر ستراتٌجٌات ما وراء 

 المعرفة فً حل المشكالت

إعداد لدى طلبة معاهد 

 المعلمٌن

رؤوف محمود ٓد

 المٌسً

 

لاسم خلف  9ٔ

 كجوان

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

الكفاٌات التعلٌمٌة 

وعاللتها بالرضا الوظٌفً 

لدى معلمً الصف األول 

 ابتدائً

د. كاظم علً 

 أحمد

 

جنان دمحم حسٌن  ٕٓ

 علً المرسومً

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

االفكار الالعمالنٌة 

بالعنف لدى وعاللتها 

 طلبة المرحلة  اإلعدادٌة

واثك عمر ٓد

 موسى

 

سرى أسعد  ٕٔ

جمٌل لطٌف 

 الجمٌلً

 

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

الوحدة النفسٌة وعاللتها 

بمولع الضبط لدى طلبة 

 الجامعة

حسام طه دمحم ٓد

 دنٌدل
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 المشرف

نظٌر سلمان  ٕٕ

 علً

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

الذكاء العاطفً وعاللته 

بنمط الشخصٌة لدى طلبة 

 المرحلة اإلعدادٌة

صباح مرشود ٓد

 منوخ 

انتصار غانم  ٖٕ

 شعبان

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

حلة مخاوف طلبة المر

وعاللتها بدافع  اإلعدادٌة

 الدراسًاإلنجاز 

 كاظم علًٓد

 

محجوب إبراهٌم  ٕٗ

 دواس العزاوي

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

المٌم االجتماعٌة اإلسالمٌة 

وعاللتها باالستمرار 

النفسً  لدى معلمً 

 المدارس االبتدائٌة

صباح مرشود ٓد

 منوخ العبٌدي

ابتسام عبد  ٕ٘

الحمٌد مجٌد 

 حسٌن الحمدانً

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٓ9 

 

أثر برنامج تعلٌمً فً 

الذكاء االجتماعً تنمٌة 

لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة

حمٌد سالم ٓد

 خلف

أزهار حمٌد  ٕٙ

 طوكان

 

 

 

 

 

 

 

 

 ماجستٌر

 

التربٌة 

 للبنات

 

ٕٓٓ9 

 

أسالٌب التفكٌر لدى مدراء 

المدارس الثانوٌة 

 وعاللتها بأدائهم اإلداري

أحمد ضامن ٓد

 الهزاع
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 المشرف

عبدهللا عصام  7ٕ

 سلٌمان

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٓ 

 

لولت وعاللته ا تنظٌم

بمولع الضبط لدى طلبة 

 المرحلة اإلعدادٌة

 .حمٌد سالم ٓد

أزهار دمحم مجٌد  8ٕ

 نصٌف السباب

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٓ 

 

أثر برنامج المبعات الست 

 اإلبداعًفً تنمٌة التفكٌر 

لدى طالبات المرحلة 

 ةاإلعدادٌ

صباح مرشود ٓد

 منوخ العبٌدي

أحمد محمود  9ٕ

 طعمه الجبوري

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

تنظٌم الذات وعاللته  ٕٔٔٓ

بالتفكٌر السلبً و 

االٌجابً لدى طلبة 

 المرحلة اإلعدادٌة

 

حمٌد سالم ٓد

 خلف 

كمٌلة شاكر  ٖٓ

 محمود

 

 ماجستٌر

 

التربٌة 

 للبنات

 

ٕٓٔٓ 

 

فاعلٌة برنامج إرشادي 

فً تنظٌم حاالت األنا لدى 

طلبة                  كلٌتً 

 جامعة تكرٌت –التربٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدنان سلمان ٓد

 داود
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 المشرف

ابتسام إبراهٌم  ٖٔ

 أمٌن إبراهٌم

 

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

المعاملة الوالدٌة المدركة 

 وعاللتها ببعض

المظاهر السلوكٌة السلبٌة 

 لدى المراهمٌن

رؤوف محمود ٓد

 المٌسً

 

هاتف عبد  ٕٖ

الرزاق سعٌد 

 التابو

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

بناء برنامج إرشادي 

للتربٌة الجنسٌة لطالب 

 المرحلة المتوسطة

 أدٌب دمحم نادرٓد

ٖٖ 

 

 

 

 

 

ولٌد خلٌل 

 إسماعٌل محمود

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

اثر برنامج معرفً فً  ٕٓٔٓ

تنمٌة بعض المهارات 

األساسٌة للمرشدٌن 

 التربوٌٌن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رؤوف محمود ٓد

 المٌسً
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 المشرف

ٖٗ 

 

 

 

بشرى نورالدٌن 

 غفور

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

أسالٌب المعاملة الوالدٌة 

 وعاللتها بأنماط الشخصٌة

 على وفك نظرٌة هوالند

لدى طلبة المرحلة 

 االعدادٌة

واثك عمر ٓد

 موسى

ٖ٘ 

 

 

عادل َكٌطان 

طلفاح مشوح 

 المجمعً

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

اتجاهات طلبة الجامعة 

نحو األنشطة الرٌاضٌة 

 وعاللتها بالتوافك النفسً

 أدٌب دمحم نادرٓد

شهباء احمد  ٖٙ

جاسم دمحم علً 

 الحمدانً

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

العنف فً األلعاب 

االلكترونٌة وعاللته 

بالسلون العدوانً لدى 

 تالمٌذ المدارس االبتدائٌة

 

 أدٌب دمحم نادرٓد

عـــــــال رافـــــع  7ٖ

 حمٌــــــــد

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

تعلٌمً فً أثر برنامج 

تنمٌة التفكٌر التباعدي 

لدى طالبات المرحلة 

 اإلعدادٌة

د. صباح مرشود 

 منوخ

سٌماء رافع  8ٖ

 حمٌد

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

التفكٌر المنظومً وعاللتة 

بدافع اإلنجاز الدراسً 

 لدى طلبة جامعة تكرٌت

 

واثك عمر ٓد

 موسى

لــادر حسٌــن  9ٖ

 صالــــح

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

الشعـــــور بالـــذنب 

وعاللتـــه بتمدٌر 

الــــــذات لـــــدى 

المحكـــومٌــــــن فً 

مدٌرٌة إصالح 

الكـــبــــــــــــــــار فً 

 السلٌمانٌـــة

 

 

 

د. صباح مرشود 

 منوخ
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 المشرف

دمحم خلف لممان  ٓٗ

 حسٌن العزاوي

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

أثر برنامج ارشادي 

للتخفٌف من التشاؤم لدى 

 طالب المرحلة المتوسطة

 

 أدٌب دمحم نادرٓد

جاسم دمحم حسن  ٔٗ

 الجنابً

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

أثر برنامج الهندسة 

النفسٌة فً بعض مهارات 

التفكٌر النالد لدى طلبة 

 اإلعدادٌةالمرحلة 

حمٌد سالم ٓ.د 

 خلف الجبوري

خالد مرشود  ٕٗ

منوخ دمحم 

 العبٌدي

 ماجستٌر

 

 التربٌة

 

ٕٓٔٔ 

 

اثر برنامج تعلٌمً فً 

تنمٌة بعض مهارات 

التفكٌر وفك نموذج 

)مارزانو( لدى طالبات 

 معاهد إعداد المعلمات

رؤوف محمود ٓد

 المٌسً

لماء دمحم صالح  ٖٗ

 مرعً العزاوي

 ماجستٌر

 

التربٌة 

 للبنات

 

ٕٓٔٔ 

 

مدى انتشار ظاهرتً 

الملك والشعور بالٌأس 

لدى مدرسً ومدرسات 

 المرحلة الثانوٌة

دمحم سلٌمان ٓد

 إبراهٌم ألبٌاتً

 ماجستٌر نغم سعٌد مهدي ٗٗ

 

التربٌة  

 للبنات

 

ٕٓٔٔ 

 

أسالٌب التفكٌر لدى الطلبة 

المتمٌزٌن فً المرحلة 

الثانوٌة وعاللتها 

أنفسهم باتجاهاتهم نحو 

 ونحو اآلخرٌن

دمحم سلٌمان ٓد

 إبراهٌم البٌاتً

 ماجستٌر غٌداء وعد عبد ٘ٗ

 

التربٌة  

 للبنات

 

ٕٕٓٔ 

 

االغتراب النفسً 

واالجتماعً لدى الطلبة 

المهجرٌن وألرانهم غٌر 

المهجرٌن فً المرحلة 

االعدادٌة فً محافظة 

 الدٌن  صالح

 

 

 

 

أحمد ضامن ٓد

 الهزاع
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 المشرف

فٌحاء إسماعٌل  ٙٗ

 إبراهٌم العزاوي

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

 أثر برنامج تعلٌمً فً

تنمٌة التفكٌر االستداللً 

لدى طالبات معهد إعداد 

المعلمات فً محافظة 

 نالدٌ صالح

حسام طه دمحم ٓد

 دنٌدل

عبد هللا محمود  7ٗ

 كرٌم الباالنً

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

 الشخصٌة الصبورة

أسالٌب  وعاللتها ببعض

التفكٌر لدى طلبة المرحلة 

 اإلعدادٌة

 

د.حمٌد سالم 

 خلف الجبوري

غزوان رمضان  8ٗ

صالح عباد 

 الجبوري

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

سلون المخاطرة وعاللته 

لدى طلبة  بمولع الضبط 

 الجامعة

 

د.حمٌد سالم 

 خلف الجبوري

انتصار حسٌن  9ٗ

 جاسم الخالدي

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

أثر برنامج إرشادي 

لمعالجة األفكار 

الالعمالنٌة لدى طلبة 

كلٌتً التربٌة و التربٌة 

 تللبنا

دمحم سلٌمان ٓد

 إبراهٌم البٌاتً

شٌماء ابراهٌم  ٓ٘

 حسن الترنبول

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

عمل نصفً الدماغ 

وعاللتهما بالتوافك 

 لد النفسً واالجتماعً

 

دمحم سلٌمان ٓد

 إبراهٌم البٌاتً

بالل صباح عبد  ٔ٘

 الواحد رجب

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

بعض سمات الشخصٌة 

وعاللتها بحل المشكالت 

 لدى 

 طلبة الجامعة

 

واثك عمر ٓد

 موسى التكرٌتً
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 المشرف

أزهار ٌوسف  ٕ٘

 خلف الجبوري

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

أثر برنامج تربوي على 

وفك استراتٌجٌات 

الذكاءات المتعددة فً 

تنمٌة تمدٌر الذات لدى 

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

 

صباح مرشود ٓد

 منوخ العبٌدي

 رلٌة خلف عباد ٖ٘

 دمحم الجبوري

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

أثر برنامج تربوي فً 

خفض االنسحاب 

االجتماعً لدى طلبة 

 المرحلة المتوسطة

 

صباح مرشود ٓد

 منوخ العبٌدي

أسلم حسام طه  ٗ٘

 دمحم دنٌدل

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

النمو المعرفً وعاللته 

بالتوافك الشخصً 

واالجتماعً لدى طلبة 

 المتوسطةالمرحلة 

 

واثك عمر ٓد

 موسى التكرٌتً

عمر سلمان  ٘٘

 عواد

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

التفكٌر المركب وعاللته 

 بمستوى الطموح

لدى طلبة المرحلة 

 اإلعدادٌة

 

رؤوف محمود ٓد

 المٌسً

ماهر دمحم غالم  ٙ٘

 الجبوري

 ماجستٌر

 

 التربٌة  

 

ٕٕٓٔ 

 

الجودة الشاملة فً 

التدرٌس وعاللتها 

بالتفكٌر اإلبداعً لدى 

 طلبه المرحلة اإلعدادٌة

 

كاظم علً ٓد

 احمد الدوري                                  

 عمر اكرم جالل  7٘

 

سلون طلبة الجامعة   ٕٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

 وعاللته بمٌولهم النفسٌة

 

 

 

أدٌب  ٓدٓمٓأ

 دمحم نادر 
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 المشرف

عمر كاظم علً   8٘

 أحمد

 

الكفاٌات الالزمة لرؤساء    ٕٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

األلسام العلمٌة فً ضوء 

مبادئ إدارة الجودة 

وعاللتها بالتوافك المهنً 

 ألعضاء هٌئة التدرٌس

أدٌب  ٓدٓمٓأ

 دمحم نادر 

مرادي نضال   9٘

جواد حافظ 

 التكرٌتً

 

صعوبات الكتابة وعاللتها   ٕٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

ببعض االضطرابات 

السلوكٌة لدى تالمذة 

 المرحلة االبتدائٌة

األستاذ الدكتور: 

واثك عمر موسى 

 التكرٌتً         

 

شٌماء احمد عبد   ٓٙ

 العزٌز 

السرعة المعرفٌة   ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

وعاللتها  بالصحة 

 الجامعةالنفسٌة لدى طلبة 

 

أدٌب  ٓدٓمٓأ

 دمحم نادر                    

ربٌعة مانع   ٔٙ

 زٌدان الحمدانً

 

 إرشاديفاعلٌة برنامج  ٖٕٔٓ تربٌة  دكتوراه 

فً تنمٌة المرونة انتمائً 

النفسٌة للطلبة ذوي 

فً  الجفاف العاطفً

 المرحلة اإلعدادٌة

 

صباح  ٓدٓمٓأ

مرشود منوخ 

 العبٌدي

 

بشرى خطاب   ٕٙ

عمر أحمد 

 السناوي

 

ماوراء الذاكرة وعاللته   ٖٕٔٓ تربٌة  دكتوراه 

والسٌطرة   بأسالٌب التعلم

المعرفٌة لدى طلبة 

 الجامعة

 

أدٌب  ٓدٓمٓأ

 دمحم نادر                    

سرمد عطٌة   ٖٙ

احمد حسٌن 

 الجبوري

 

االستغاللٌة  ٌةصالشخ  ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

وعاللتها بالتفاعل 

لدى طلبة  االجتماعً 

 ة االعدادٌةلالمرح

 

 

 

حمٌد  ٓدٓمٓأ

سالم خلف 

 الجبوري 



 اطاريح جامعة تكريت / علم النفس
 

 
012 

م ــــــاس ـوانـــــــــنالع السنة الكلٌة الشهادة ـمـــــــــاالســـ ت

 المشرف

جنار عبد المادر   ٗٙ

 احمد الجباري

 

أنماط الشخصٌة وفك   ٖٕٔٓ تربٌة  دكتوراه

نظرٌة االنٌكرام وعاللتها 

بالعبء المعرفً وتماٌز 

المعهد  الذات لدى طلبة 

 التمنً  

واثك عمر  ٓدٓأ

 موسى التكرٌتً 

نمٌر إبراهٌم   ٘ٙ

 حمٌد الصمٌدعً

 

الذكاء الروحً وعاللته   ٖٕٔٓ تربٌة  دكتوراه 

بأسالٌب التفكٌر وبعض 

سمات الشخصٌة لدى 

  طلبة الجامعة

أ.م.د. حمٌد سالم 

 خلف الجبوري 

 

زٌنه حكمت   ٙٙ

 شهاب احمد 

االشباع العاطفً المتولع   ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

والفعلً وعاللته بالتوافك 

االسري لدى موظفً 

 جامعة تكرٌت 

صباح  ٓدٓمٓا

مرشود منوخ 

 العبٌدي 

سلمان عكاب   7ٙ

 صالح المعجون

 

المناخ المدرسً وعاللته   ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

 باالداء المهنً 

لدى معلمً المدارس 

 االبتدائٌة 

األستاذ الدكتور 

 حسام طه دمحم

بان صابر   8ٙ

 لدوري الدوري

 

مالنٌة فكار الالعاأل  ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

 وعاللتها باإلنهان النفسً

 لدى موظفً جامعة تكرٌت

 

واثك عمر  ٓدٓأ

 موسى التكرٌتً

 

حسٌن حسام   9ٙ

 دلً الجمٌلً

 

األسلوب المعرفً   ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

االعتماد على  -)االستمالل

المجال االدراكً( وعاللته 

بالمسؤولٌة االجتماعٌة 

لدى مدرسً المرحلة 

 اإلعدادٌة ومدرساتها

 

حمٌد  ٓدٓمٓأ

سالم خلف 

 الجبوري

 

احمد عزالدٌن   7ٓ

 عبدهللا الجاف  

 

اتجاهات مدرسً المرحلة    ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

اإلعدادٌة نحو التربٌة 

الجنسٌة فً مدٌنتً 

)  تكرٌت والسلٌمانٌة 

 دراسة ممارنة ( 

أدٌب  ٓدٓمٓأ

 دمحم نادر
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 المشرف

هانً خلف علً   7ٔ

 زٌدان االحبابً  

 

أثر برنامج تعلٌمً فً   ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

تنمٌة مهارة حل المشكالت 

لدى الطالب منخفضً 

التحصٌل الدراسً فً  

 المرحلة اإلعدادٌة

 

حسام طه  ٓدٓأ

 دمحم دنٌدل 

 

نوفل عباس   7ٕ

 كرٌم

 

ثر استعمال بعض أ  ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

 ستراتٌجٌات التدرٌسٌةإلا

المفاهٌم  فً اكتساب

 لدىا هءالتارٌخٌة واستبما

الصف الثانً  بطال

 متوسط

 

لصً دمحم  ٓدٓأ

 لطٌف السامرائً

 

بشرى كمال   7ٖ

 كامل الزهاوي

 

دٌمً وعاللته التلكؤ األكا  ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

 ببعض سمات الشخصٌة 

طلبة المرحلة  لدى

 اإلعدادٌة

 

األستاذ المساعد 

 الدكتور

صباح مرشود 

 منوخ العبٌدي

 

علً جمعة   7ٗ

حسٌن زّوٌد 

 العكٌدي

 

للك التحدث وعاللته   ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

بمستوى الطموح لدى 

 طلبة الجامعة

 

 أالستاذ الدكتور

واثك عمر موسى 

 التكرٌتً

 

خلف عبد هللا   7٘

 محٌمٌد الجبوري

 

أثر برنامج تربوي وفك   ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

لتنمٌة  نموذج ترٌفنجر

مهارات التفكٌر االبداعً 

لدى الطالب المتفولٌن فً 

 مرحلة الدراسة المتوسطة

 

 

 

 

صاحب عبد  ٓد

 مرزون الجنابً

 



 اطاريح جامعة تكريت / علم النفس
 

 
011 

م ــــــاس ـوانـــــــــنالع السنة الكلٌة الشهادة ـمـــــــــاالســـ ت

 المشرف

ذكرى عبد   7ٙ

الحافظ عبد 

 اللطٌف الٌوسف

 

برنامج لهندسة الذات أثر   ٖٕٔٓ تربٌة  دكتوراه 

فً التسامح واإللناع 

وبوصلة التفكٌر لدى 

 مدرسً المرحلة الثانوٌة

 

  ٓد

رؤوف محمود   

 المٌسً

 

إحسان علً   77

 خلف الجبوري

 

الذكاء المتعدد وعاللته    ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

باالستعداد للمراءة لدى 

 تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة 

 

 ٓد

صباح مرشود 

 منوخ 

 

انغام حاتم عبد   78

 الرحمن 

أثر برنامج الهندسة   ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

النفسٌة فً تنمٌة التفكٌر 

االبداعً وبعض مهارات 

حل المشكالت لدى طالبات 

معاهد اعداد المعلمات فً 

 محافظة صالح الدٌن 

 

صباح  ٓدٓ

مرشود منوخ 

 العبٌدي 

خلٌل صكر   79

 درباس العبٌدي

 

أثر برنامج تربوي من   ٕٗٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

لصص المرآن الكرٌم فً 

لدى  ة الصبرتنمٌة لٌم

 طلبة المرحلة المتوسطة

 

د . واثك عمر 

 موسى التكرٌتً

 

رسالة عبد هللا   8ٓ

 خلف الجبوري

 

فاعلٌة برنامج ارشادي    ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

فً خفض الرهاب 

االجتماعً لدى طالبات 

 المرحلة االعدادٌة

 

 

 

 

 

صاحب عبد  ٓد

 مرزون الجنابً
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 المشرف

 امٌر هٌكل    8ٔ

   عٌادة محمود

 

 الكٌمٌاء كتاب تموٌم  ٖٕٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

 فً العلمً الرابع للصف

 ةدالجو معاٌٌر ضوء

 الشاملة

 

 علً كاظم ٓد

  احمد

 

عبد نادٌة   8ٕ

الرحمن ٌاسٌن 

عبد الرحمن 

 التكرٌتً

 

أثر المبارٌات العلمٌة   ٕٗٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

ممترحة فً  كإستراتٌجٌة

إكساب المفاهٌم وتنمٌة 

التفكٌر اإلبداعً لدى 

طالب الصف الثانً 

 متوسط فً مادة الفٌزٌاء

 

رائد إدرٌس ٓد

 محمود 

 

ختام كامل زكً   8ٖ

 الجبوري

 

أثر برنامج تربوي فً  ٕٗٔٓ تربٌة  ماجستٌر

تنمٌة مهارات التحدث لدى 

 طلبة المرحلة الثانوٌة

 

كرٌم مهدي  ٓد

 ابراهٌم

 

حنان خالد   8ٗ

ابراهٌم جواد  

 الصالحً 

 

المساندة اإلجتماعٌة   ٕٗٔٓ تربٌة  دكتوراه 

وعاللتها بالضغوط 

النفسٌة وفمدان معنى 

 الحٌاة لدى طلبة الجامعة

 

صاحب عبد  ٓد

 الجنابًمرزون 

 

منذر عبد عباس   8٘

 الدلٌمً

 

فاعلٌة برنامج تدرٌبً    ٕٗٔٓ تربٌة  دكتوراه 

لتطوٌر الكفاٌات الالزمة 

لمعلمً التربٌة الخاصة 

 فً محافظة االنبار

 

 

 

 

 

 

أ.م.د  كاظم علً 

 أحمد الدوري
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 المشرف

وفاء كنعان   8ٙ

 خضر البٌاتً

 

فاعلٌة برنامج معرفً    ٕٗٔٓ تربٌة  دكتوراه 

سلوكً فً خفض 

الصعوبات االجتماعٌة 

واالنفعالٌة لذوي صعوبات 

التعلم فً المرحلة 

 االبتدائٌة

 

رؤوف  ٓد

 محمود المٌسً

 

شاكر دمحم أحمد  87

 البشراوي

 

فً  تربويفاعلٌة برنامج   ٕٗٔٓ تربٌة  دكتوراه 

توى التفكٌر تنمٌة مس

األخاللً والمسؤولٌة 

االجتماعٌة لدى طالب 

 المرحلة اإلعدادٌة

 

حسام طه   ٓد

 دمحم 

 

غزوان رمضان  88

عباد  صالح

 الجبوري

 

فاعلٌة برنامج تربوي فً   ٕٙٔٓ تربٌة  دكتوراه 

 الجمود الفكريخفض 

)الدوجماتٌة( وتنمٌة 

لدى طلبة التفكٌر النالد  

 المرحلة االعدادٌة.

 

كاظم علً ٓد

 احمد الدوري

 

 رٌم رعد توفٌك 89

 

ر برنامج تربوي فً أث  ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

المنظومً  تنمٌة التفكٌر

لدى طلبة المرحلة 

 االعدادٌة

 

صباح أ.م.د 

مرشود منوخ 

 العبٌدي

 

ابتسام عبد   9ٓ

الحمٌد مجٌد 

 الحمدانً

 

برنامج تربوي فً أثر   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

 تنمٌة الٌمظة الذهنٌة

وخفض التوتر النفسً 

لدى طلبة معاهد إعداد 

 المعلمٌن

 األستاذ الدكتور

 واثك عمر موسى

 

رغد سعدي   9ٔ

نصٌف جاسم 

 التكرٌتً  

التنظٌم الذاتً المعرفً  ٕ٘ٔٓ تربٌة ماجستٌر 

الذكاء المتعدد وعاللته ب

 معةلدى طلبة الجا

صباح مرشود  ٓد

 يٌدالعبمنوخ 
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 المشرف

د نزار ـمحم  9ٕ

 العزاوي دـمحم

 

الزخم االلكترونً  كثافة  ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

لعنصري الحدٌد والنٌكل 

بطرٌمة استطارة  وسبائكم

 كومبتون

 

فرٌد مجٌد  ٓد

                                                      دمحم

دمحم ظاهر لطٌف   9ٖ

 الجبوري

 

المنظومة المٌمٌة   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

وعاللتها بأسالٌب 

المعاملة الوالدٌة لدى 

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

 

كاظم علً  ٓد

 احمد

 

حسام محمود   9ٗ

 صبار الجبوري

 

أسالٌب التفكٌر السائدة   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

وعاللتها بالتفاعل 

االجتماعً والشعور 

 بالنمص لدى طلبة الجامعة

 

 ٓد

صاحب عبد  

 مرزون

 

فاتن نواف حسن   9٘

 الشمري

 

اتجاهات موظفً   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

وموظفات جامعة تكرٌت 

نحو انفسهم واالخرٌن 

وعاللتها بتوافمهم النفسً 

 واالجتماعً

 

بشرى خطاب  ٓد

عمر احمد 

 السناوي

 

دمحم ظاهر لطٌف  9ٙ

 الجبوري

 

المنظومة المٌمٌة   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

وعاللتها بأسالٌب 

المعاملة الوالدٌة لدى 

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

 

كاظم علً  ٓد

 احمد

 

مرٌم دمحم جبار   97

 توفٌك العبٌدي

 

الضغــوط الصدمٌــة   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

باالستمرار  اوعاللته

النفسً لــــــدى طلبـــــة 

 الجامعـــــــة

 

أوان كاظم  ٓد

 عزٌز الخشمانً
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دمحم ذٌاب خلف   98

 نوفان العزاوي

 

 

تمصً المعولات التً   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

المراحل  تواجه طلبة

االعدادٌة باستٌعابهم 

النص االدبً للمصة 

 المصٌرة

 

عبد هللا حمٌد  ٓد

 موسى

 

أزهار ٌوسف  99

 خلف الجبوري

أثر برنامج تربوي مسند  ٕٙٔٓ تربٌة دكتوراة

إلى األلعاب التربوٌة فً 

تنمٌة حب االستطالع 

واالعتماد على النفس لدى 

 أطفال الرٌاض

 

صباح مرشود ٓد

 منوخ العبٌدي

 

 آمنة أٌاد خٌرهللا  ٓٓٔ

 

 

اإلبداع اإلداري لدى   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

رؤساء األلسام العلمٌة 

وعاللته بأنماط الشخصٌة 

على وفك نظرٌة هوالند 

فً الجامعة من وجهة 

 نظر التدرٌسٌٌن 

 

كاظم علً احمد 

 الدوري

 

سرمد عطٌه  ٔٓٔ

احمد حسٌن 

 الجبوري

 

أثر برنامج تربوي لتنمٌة   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

التفكٌر المتشعب لدى 

 طلبة المرحلة المتوسطة 

 

حمٌد سالم ٓد

 خلف الجبوري

 

خولة حسٌن  ٕٓٔ

هامان حوٌش 

 الجمٌلً 

اظطرابات مابعد الضغوط   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

الصدمٌة والمساندة 

االجتماعٌة وعاللتها 

ببعض متغٌرات الصحة 

 النفسٌة لدى طلبة الجامعة 

 

 د أدٌب دمحم نادر 

صهٌب صالح   ٖٓٔ

 دمحم علً 

أثر برنامج تربوي فً   ٕٙٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

تنمٌة بعض المهارات 

الحٌاتٌة لدى طلبة 

واثك عمر  ٓد

 موسى التكرٌتً 
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نبأ صباح دمحم   ٗٓٔ

صالح ابراهٌم 

 الحدٌثً 

 

عمل نصفً الدماغ   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

وعاللته بالذاكرة البصرٌة 

لتالمٌذ ذوي صعوبات ل

التعلم فً المرحلة 

 االبتدائٌة 

 

 

 أدٌب دمحم نادر ٓد

 

حسن هادي   ٘ٓٔ

 صالح األحبابً

 

ب وعاللته بأسالٌب التعص  ٕٙٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

الوالدٌة لدى  التنشئة 

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

 

. نمٌر دأ.م. 

إبراهٌم حمٌد 

 الصمٌدعً

 

سرى أسعد   ٙٓٔ

جمٌل لطٌف 

 الجمٌلً

 

االبداع     ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

وعاللته باسالٌب االنفعالً 

التفكٌر ونمطً الشخصٌة 

(A-B)  لدى طلبة الجامعة 

 

واثك عمر  ٓد

 موسى

 

صابر طه ٌاسٌن  7ٓٔ

 الجمٌلً

 

 برنامج إرشاديفاعلٌة   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

خفض حدة فً انتمائً 

االذعان لدى تالمٌذ 

 المرحلة االبتدائٌة

 

كاظم علً  ٓد

 احمد الدوري

 

مفٌد  جلٌل  دمحم    8ٓٔ

 الجاف

فاعلٌة برنامج تربوي   ٕٙٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

الكرٌم  نآمن المر مستمى 

فً تنمٌة لٌمة  التسامح 

المرحلة  لدى طلبة

 اإلعدادٌة

 

  دمحم  أدٌب ٓد

 نادر

 

ابتسام عباس   9ٓٔ

 فرحان الشجٌري 

العنف المدرسً لدى   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

 االبناء فالدي االباء 

 

 

واثك عمر  ٓد

 موسى التكرٌتً 
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 غٌداء وعد عبد  ٓٔٔ

 

ادارة االزمات وعاللتها   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

بفاعلٌة الذات لدى مدراء 

المدارس االعدادٌة فً 

 اربٌل

 

ا.د. صاحب عبد 

 مرزون الجنابً

 هللا خٌر إٌــناس  ٔٔٔ

 منــوخ مرشــود

 ألعبٌدي

البصمة الفكرٌة و عاللتها   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

بأسالٌب التعلم لدى طلبة 

 الجامعة 

 

بشرى خطاب  ٓد

 عمر ألسناوي 

 

لصً حمٌد حامد   ٕٔٔ

 الدلٌمً

 

فاعلٌة برنامج ارشادي   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

فً خفض حساسٌة النمد 

الزائد وتنمٌة التفاعل 

  االجتماعً لدى طلبة

 المرحلة االعدادٌة 

 

صاحب عبد  ٓد

 مرزون الجنابً

 

ناٌف خلٌل   ٖٔٔ

 علوش الشمري 

 

المثابرة وعاللتها   ٕٙٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

بالمساندة االجتماعٌة لدى 

 طلبة الجامـعة

 

د. وفاء كنعان 

 خضر البٌاتً

 

عبدهللا محمود   ٗٔٔ

 كرٌم الباالنً

 

حب االستطالع وعاللته   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

باستبصار الذات واالتجاه 

نحو االخرٌن لدى طلبة 

 المرحلة االعدادٌة 

 

حمٌد سالم  ٓد

 خلف الجبوري

 

دمحم عبد الكرٌم    ٘ٔٔ

محسن غالً 

 الزهٌري 

أسالٌب المعالجة   ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

المعلوماتٌة للدماغ وما 

وراء الذاكرة وعاللتهما 

بالتفكٌر التأملً لدى طلبة 

 الدراسات العلٌا 

 

صباح مرشود  ٓد

 منوخ العبٌدي 
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زبٌدة عباس دمحم   ٙٔٔ

 هندي الحٌانً

 

 تجهٌز  ٕ٘ٔٓ تربٌة  دكتوراه 

 طلبة لدى المعلومات

 وعاللتها  الجامعة

 ما التعلم باستراتٌجٌات

 والمدرة المعرفٌة فوق

 المشكالت حل على

 

  أدٌب دمحم نادر ٓد

 

احمد شهاب   7ٔٔ

 جهاد اسود

 

اثر  استراتٌجٌة سوم   ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

(SWOM فً اكتساب )

المفاهٌم التارٌخٌة عند 

الرابع االدبً  الصف طالب

 وتنمٌة استطالعهم العلمً

 

لصً دمحم  ٓد

 لطٌف السامرائً  

 

هدله ٌحٌى ماجد  8ٔٔ

 حمٌد الناصري

أثر برنامج تربوي ممترح  ٕ٘ٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

تنمٌة بعض المفاهٌم فً 

  الخلمٌة لدى طلبة

 االعدادٌة  المرحلة

 

كرٌم مهدي  ٓد

 ابراهٌم

دمحم عبد الرزاق   9ٔٔ

 دحام دمحم اللهٌبً 

أثر تراكم   ٕٙٔٓ تربٌة  دكتوراه 

المعرفة فً تنمٌة مهارات 

التفكٌر االستداللً 

واالتجاه نحو التخصص 

عند طلبة لسم التارٌخ فً 

 كلٌتً التربٌة واالداب 

لصً دمحم  ٓد

 لطٌف السامرائً 

سعاد صباح   ٕٓٔ

 حسٌن الجبوري

 

برنامج تربوي فاعلٌة  ٕٙٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

  لخفض لصور االنتباه

لدى تالمٌذ المرحلة 

  االبتدائٌة

 

 

 

د شاكر دمحم أحمد 

 البشراوي
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ٌونس زٌدان   ٕٔٔ

مخلف نوفان 

 العزاوي

 

 عملٌة تعلم استمصاء   ٕٙٔٓ تربٌة  ماجستٌر 

محتوى الموضوع فً 

تطور مهارتً اإلصغاء و 

الكالم لدى الطلبة 

العرالٌٌن الدارسٌن للغة 

 االنكلٌزٌة لغة أجنبٌة

 

ٌونس زٌدان  ٓد

مخلف نوفان 

 العزاوي

 

رلٌة خلف عباد   ٕٕٔ

 الجبوري

 

فاعلٌة برنامج تربوي فً   ٕٙٔٓ تربٌة  دكتوراه 

خفض التلكؤ االكادٌمً 

الثمة بالنفس لدى وتنمٌة 

 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

 

صاحب عبد  ٓد

 مرزون الجنابً

 

اسلم حسام طه   ٖٕٔ

 دمحم دنٌدل

 

وعاللتها  الُمْدَرَكةالكفاءة   ٕٙٔٓ تربٌة  دكتوراه 

          بالمرونة المعرفٌة 

واالداء المهنً لدى 

مدرسً المرحلة االعدادٌة 

 فً محافظة صالح الدٌن

 

 صباح مرشود ٓد

 منوخ العبٌدي

 

    ٕٙٔٓ تربٌة  دكتوراه    ٕٗٔ

 دكتوراه    ٕ٘ٔ

 

 

 

   ٕٙٔٓ تربٌة 

 

 خلف الجبوري

 

    ٕٙٔٓ تربٌة  دكتوراه    ٕٙٔ

صباح مرشود  ٓد   ٕٙٔٓ تربٌة  دكتوراه    ٕٙٔ

 منوخ العبٌدي
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