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 المحتويات
 الصفحات الباحث عنوان البحث

فعالية إستراتيجية في تنمية سمة التفاؤل لدى تالميذ سنة الثالثة 
 ثانوي

 17-3 أ.م.د. عينو عبد اهلل

التفكير األخالقي وعالقتها باتخاذ القرار لدى طلبة مستويات 
 الجامعة األردنية

 أ.م.د. هناء خالد الرقاد 
 الباحث. عز الدين الخوالدة

18-41 

درجة ممارسة طالب التربية العملية في كليات التربية بالجامعات 
 الفلسطينية لمهارات التدريس الفعال من وجهة نظر المشرفين

 61-42 أ.م.د. شادي جمال أبو حلتم

فاعلية برامج وخدمات التعليم والتشخيص واالرشاد في 
 مؤسسات اطفال التوحد.

 79-62 د. احمد نايل الغرير

المغرب  في األغالبة دولة لقيام السياسي الذي أدى الواقع
 م(800-م750هـ/184-هـ 132)

أ.م.د. عبد الرؤوف أحمد عرسان 
 جرار

80-101 

 استدعاء الشخصيات واألحداث التاريخية في أشعار أحمد مطر
 أ.م.د. علي صياداني 

 د. شاکر عامری
 م.م. صديقه اسدی مجره

102-113 

اتجاهات وآراء المدرسين واإلداريين في التعليم العام نحو إدماج 
المدارس اإلبتدائية العادية في منطقة األطفال غير العاديين في 

 الخليل
 132-114 د. عبد الناصر السويطي

 148-133 أ.م.د. عبد الوهاب عبد اهلل المحاور المشتركة بين األدبين الرومانسي والعرفاني

معطيات الواقع الحجاجية عند الشعراء السود حتى نهاية العصر 
 العباسي الثاني

 شاكر الربيعيأ.د. محمد 
 الباحثة. نورة محمد عباس

149-158 

أثر الخريطة الداللية في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات االول 
 المتوسط

 أ.د. قيس حاتم هاني
 أ.د. فرحان عبيد عبيس

159-171 

 183-172 د. زينب عبد الكريم الشعر المهجري إنموذجًا -الخيال في الشعر العربي 

 القواعد النحوية تعلم التعليمية في األلعاب استخدام فاعلية
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي تحصيل في وأثرها

 الحسيني  خضير مؤيد م.م وصال
 م.باحث. شفاء حسين وارد 

184-202 

 لغة الشعر عند ابن الفارض، قصيدة )نظم السلوك( أنموذجًا
 أ.م.د. حربي نعيم محمد الشبلي

 الـبـاحـث. أحمد سالم عبيد
203-217 

فاعلية تدريس الجغرافية الطبيعية باعتماد القراءات الخارجية 
في التحصيل وتنمية التفكير أالستداللي لدى طالبات الخامس 

 األدبي
 240-218 م. عالء إبراهيم رزوقي

وعالقته باالتجاهات الوالدية لدى األطفال قلق االنفصال 
 المضطربين سلوكيا وأقرانهم العاديين

 أ.م.د. ناجح حمزة خلخال  
 الباحث. عامر عبادي زامل 

241-254 

 268-255 م. وليد سعدي محمد دراسة لنصوص مسمارية من العصر البابلي القديم

قواعد اللغة العربية للصف االول متوسط وفق معايير تقويم كتاب 
 الجودة الشاملة من وجهة نظر مدرسي اللغة العربية ومدرساتها

 292-269 م.م فرح حفظي حسن اللبان

اثر استراتيجيتي خرائط التفكير وحدائق االفكار في تحصيل 
 طالبات الصف الخامس االدبّي في مادة االدب والنصوص

 محمود شاكر م.د. هدى
 م.د. منتهى فهد بريسم

293-308 

 324-309 م.م. رغد حميد مجيد القيم التربوية الفنية في نصوص االوبريت المدرسي

دافعية الطلبة نحو االلتحاق بقسم اللغة العربية وعالقتها 
 بتحصيلهم الدراسي.

 339-325 أ.م. جؤذر حمزة كاظم

الرسوم الكاريكاتيرية في الميل نحو مادة العلوم لدى أثر أستعمال 
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي

 أ.م.د. رائد بايش الركابي
 أ. عدي صبري عبد الرزاق

 الباحثة. زينب كاظم عبد الرضا
340-354 

باالنفتاح على الخبرة لدى طلبة وعالقتها  توجهات اهداف االنجاز
 جامعة بابل والجامعة االسالمية

 م.د صادق كاظم جريو الشمري
 الباحث. زينب خضر كاظم

355-375 

هـ( على النحويين في كتابه 646اعتراضات ابن الحاجب )ت 
 شرح المقّدمة الكافية في علم اإلعراب

 أ.م.د. هاشم جعفر الموسوي
 رزاق عيدانالباحث. محمد 

376-391 

 دراسة في النشأة والمفهوم -نظرية االختصاصات الضمنية 
 أ.د. علي هادي حميدي 

 م. حيدر عبد محسن شهد
392-407 
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تقييم كفاية محاصيل الحبوب لالحتياجات الغذائية في محافظة 
 (2014-2009بابل للمدة )

 432-408 م.م. ندى محسن أمين الخفاجي

برنامج مقترح يعتمد تمارين إثرائية لتعليم مهارات التعبير 
 الكتابي في المدرسة االبتدائية

 أ.د. حاتم طه ياسين السامرائي
 م.م. رجاء سعدون زبون الذهبي

433-454 

 عتبات البنيوية التكوينية ونقاط انطالقها
 أ.د. عباس محمد رضا البياتي

 م.م. إيناس كاظم شنباره
455-473 

اإلفصاح عن الذات وعالقته بمهارات التواصل االجتماعي لدى 
 طلبة جامعة بابل

 أ.م.د. كريم فخري هالل الجبوري
 الباحث. عامر ناظم صالح علي

474-493 

 األساليب النحوية غير المتصرفة في العربية
 أ.د. صباح عطيوي الزبيدي

 الباحث. جاسم عبد الزهرة مفتاح
494-508 

 جيومورفولوجية أحواض ووديان الجزء الشرقي لبحيرة العظيم
 أ.م.د. اياد علي فارس

 م. رحيم حايف كاظم السلطاني
509-520 

تقويم مهارة قراءة الخريطة التاريخية لدى طلبة قسم التاريخ في 
 كلية التربية للعلوم اإلنسانية

 540-521 أ.م. شيماء حمزة كاظم

في تحصيل طالبات الصف الثاني  CASEأثر انموذج كيس 
 المتوسط  وميلهن نحو مادة الفيزياء

 أ.م.د. أميرة ابراهيم عباس
 أ.م.د. عبد االمير خلف عرط

 الباحثة. نوروز حسين سلمان
541-552 

بناء برنامج مقترح لتعليم اإلمالء لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 
 تي يراها المعلمون والمشرفون التربويونفي ضوء المشكالت ال

 أ.م. هاشم راضي جثير
 الباحثة. هبة عليوي مطيلب 

553-568 

أثر مهارات استنطاق النص في التحصيل والتذوق األدبي لمادة 
 األدب والنصوص لدى طالبات الخامس العلمي

 أ.م. جالل عزيز فرمان
 الباحثة. مرسال عبد الحميد عودة

569-584 

التفكير المنظومي لدى مدراء المدارس االعدادية المتميزين 
 ونظرائهم العاديين

 أ.د. كاظم عبد نور 
 الباحثة. غصون عالء جابر

585-613 

تقويم محتوى كتاب مبادئ الجغرافية العامة للصف األول متوسط 
 في ضوء معايير ضمان جودة التعليم األمريكية

 حاتم فالح العجرشأ.م.د. حيدر 
 الباحثة. عذراء باسم عبيس

614-622 

في تحصيل طالبات الصف الرابع  STSEفاعلية استعمال منحى 
 العلمي في مادة علم األحياء واتجاهاتهن نحو البيئة

 أ.د. عبد السالم جودت
 أ.د. عباس حسين مغير

 الباحثة. سراب خضير عبد حسن
623-637 

 الشهية العصبي لدى المراهقينفقدان  –فرط 
 أ.د. علي محمود الجبوري
 الباحثة. نداء هادي محميد

638-650 

مهارات التفكير الناقد المتضمنة في أسئلة كتب الفيزياء للمرحلة 
 المتوسطة )دراسة تحليلية(

 660-651 م.م. فراس حازم هادي

مهارات التفكير الشكلي لدى طالب الصف الخامس بنا ء اختبار 
 العلمي في مادة الفيزياء

 681-661 م.م. وسام خلف جاسم الغراوي

أثر أنموذج جوردن في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 
 في مادة قواعد اللغة العربية

 أ.م. هاشم راضي جثير العوادي
 الباحثة. نهاد جواد كاظم الخفاجي

682-696 

Assessing the Performance of Iraqi EFL 
University - Students in Using Marginal 
Prepositions 

Ban Abdul Wahab 
Munji 

697-703 

تأثير المنتجات الزراعية المستوردة )المعدلة وراثيا( على أنتشار 
 مرض السرطان التوزيع المكاني في العراق

 717-704 زكرياد. عمار محمد 

 
 
 
 
 
 




