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 المحتكيات
 الصفحات الباحث عنوان البحث

 9-ٖ د. إدرٌـس بن خـوٌا فاعلٌة الحوار األسري ودوره فً تنشئة الطفل

دور الدعم بالقراءة فً تعدٌل اتجاهات المتعلمٌن نحو القراءة 
 وتحسٌن نتائجهم الدراسٌة

 ٕٕ-ٓٔ الباحث. إلهام بهاقً

 ٕٗ-ٖٕ أ.د. ثائر سمٌر حسن الشمري فً النصمفهومه وقٌمته  -االعتراض فً الموروث العربً 

 ٙ٘-ٖٗ د. زٌنب عبد الكرٌم دراسة تحلٌلٌة لنماذج شعرٌة من شعر ابن معتوق الموسوي

انواع االسئلة المستخدمة فً المقابالت الصحفٌة فً اللغتٌن 
 االنكلٌزٌة والعربٌة

 5ٓ-5٘ م. لحاظ عبد االمٌر كرٌم مبارك

إٌران من التطورات الداخلٌة  موقف المرجعٌة الدٌنٌة فً
 م(9ٙٗٔ -9ٕٙٔللمدة)

 95-5ٔ د. محمد رسن دمان السلطانً

التربٌة االسرٌة  فاعلٌة العصف الذهنً فً تحصٌل طلبة قسم
 لمادة الفن البٌئً

 حسٌن محمد علً ساقًأ.م.د. 
 سعد ولهان جاسم الماجديم.م. 

99-ٔٓ9 

المقررات  مشكالت استخدام التعلٌم االلكترونً فً تدرٌس
 التارٌخٌة من وجهة نظر التدرٌسٌٌن

 ٖٕٔ-ٓٔٔ جنان مرزه حمزه م.

 ٖ٘ٔ-ٕٗٔ الباحث منٌر عبٌد نجم األسالٌب البدٌعٌة فً شعر ابن هانئ األندلسً

من وجهة نظر  NSTAتقوٌم مدرسً الفٌزٌاء فً ضوء معاٌٌر 
 مشرفً االختصاص

 9ٗٔ-ٖٙٔ أ.م.د. هادي كطفان العبد هللا

 لفاظ المعّربةإصالح األ
 ًّ َبع   أ.د. سعدون أحمد علً الرِّ

 م.م. مازن حسن صكب العبودي
ٔٗ9-ٔٙٗ 

ًّ من األلفاظ فً المعاجم العربٌة  5ٖٔ-٘ٙٔ الباحث. أحمد هادي زٌدان الفارس

 ٕٓٓ-5ٗٔ أ.د. طالب خلٌف جاسم المفهوم النقدي بٌن التحدٌد واالشتغال فً شعر خلٌل مطران

 ٕٙٓ-ٕٔٓ ساهرة علٌوي حسٌن .م.م ً اصل الموشحات األندلسٌةالخالفات األدبٌة ف

 ٕٓٔ-5ٕٓ صبا عبد الستار سلطان ثقافة أبً زٌد القرشً من خالل جمهرته

مستوى طالب الصف الخامس األدبً فً مهارَتً االستماع 
 والقراءة الجهرٌة

 أ.م.د. رغد سلمان علوان
 م.م. سعدون بدر شهٌد

ٕٔٔ-ٕٕ٘ 

 فً موازنة المعنى عند ابً حٌان التوحٌدي الترادف والتضاد
 أ.م.د. فرحان بدر الحربً
 الباحثة. زٌنب علً عبٌد

ٕٕٙ-ٕٖ٘ 

لدى طلبة  اثر مهارات االتصال اللفظً فً التحصٌل واالستبقاء
 المرحلة الثانٌة إنتاج فً قسم التقنٌات المٌكانٌكٌة

 ٖٕٙ-ٖٕٙ ريلبچام. صباح عبد الصمد ا

لدى  مقلوب فً التحصٌل والتذوق االدبًفاعلٌة التفكٌر بال
 طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة البالغة

 سٌف طارق العٌساوي .أ.م
 سارة ثامر المعموريالباحثة. 

ٕٙٗ-ٕ9ٔ 

اثر انموذج دانٌال بالتفكٌر العلمً فً مادة الكهربائٌة العملً/ 
 الجزء العملً لدى طلبة كلٌات التربٌة االساسٌة

 كطفان الشونأ.م.د. هادي 
 د. محمد هادي شنٌن

 الباحث. كــرار حٌــدر نـعمــــة
ٕ9ٕ-ٕ99 

 عتبة العنوانات الداخلٌة )أسماء السور(
 أ.د. هناء جواد عبد السادة

ً داود  م.م. أسعد مكِّ
ٕ99-ٖٓٗ 

 تحلٌل التذبذب واالتجاه للظواهر الغبارٌة فً محافظة القادسٌة
 مٕٓٔٓ–95ٔٔللمدة 

 ٕٖٓ-ٖ٘ٓ سٌنًقصً فاضل الح. د

 ه(9ٖ٘)ت تعلّق الجمل فً الكشاف للزمخشري
 أ.م.د. هاشم جعفر حسٌن

 تحسٌن مطلك صالحالباحث. 
ٖٕٔ-ٖٖ٘ 

 م9ٖ9ٔ-99ٕٔالدور البرٌطانً فً امارات الساحل العمانً 
 أ.م.د. احمد ٌونس الجشعمً

 م. اٌهاب حسٌن علً العجٌلً
ٖٖٙ-ٖٗ٘ 

 الهندٌةالمظاهر الجٌومورفولوجٌة لشطً الحلة و
 أ.م.د. عاٌد جاسم حسٌن الزاملً

 الباحثة. سارة حمزة حسٌن
ٖٗٙ-ٖ5ٗ 

 ٌن فً نفً المطران بطرس البستانًدور الفرنسٌ
 أ.د. محمد هلٌل الجابري

 م.م. كرٌم عباس الجبوري
ٖ5٘-ٖ9ٗ 

التوزٌع الجغرافً لخصائص التربة والنبات الطبٌعً فً محافظة 
 (GISت الجغرافٌة )باستخدام نظم المعلوما القادسٌة

 علً حمزة الجوذري
 هند حسن مطشر

ٖ9٘-ٖ9ٔ 

 ٕٓٗ-9ٕٖ أ.م.د. عباس حسٌن مغٌرتوافر معاٌٌر الجودة فً اداء تدرٌسًٌ اقسام العلوم العامة/ 
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 م.م. نسرٌن حمزة السلطانً من وجهة نظر طلبتهم كلٌات التربٌة االساسٌة
 م. وفاء عبد الرزاق عباس

 دٌة عند أئمة أهل البٌت )علٌهم السالم(الهبات والهداٌا النق
 أ.د. زٌنب فاضل مرجان

 الباحثة. الهام عبد الواحد ناجً
ٖٗٓ-ٗٔ٘ 

أسم  - األسماء المشتقة بٌن الداللة الصرفٌة والوظٌفٌة النحوٌة
 الفاعل )أنموذجاً(

 ٕ٘ٗ-ٙٔٗ أ.م.د. موسى حسٌن الموسوي

Analysis of Back Cover Books Blurbs in English Ahmed Muhammad ٕٗٙ-ٖٗ5 

 9ٗٗ-9ٖٗ وسام صالح الربٌعً .م.م دور المفاوضــات فً تعزٌز الســـلم الـــدولً

A Model for the Pragmatic Analysis of Imprecatives 
Dr. Hameed Hassoon 

Suad Mohammed  
ٗٗ9-ٗٙ٘ 

 -دراسة تارٌخٌةم )9ٖٙٔ -9ٙ9ٔالمدارس األهلٌة فً العراق 
 (ة مقارنةإحصائٌ

 9ٔٗ-ٙٙٗ أ.د. ستار نوري العبودي

أثر الحرب األهلٌة الفرنسٌة على تطور الفكر السٌاسً الفرنسً 
 م(9ٓ٘ٔ-ٕٙ٘ٔ)

 م. احمد جاسم إبراهٌم الشمري
 م. ٌونس عباس نعمة الٌاسري

ٗ9ٕ-ٖ٘ٓ 

ٌّاب  5ٕ٘-ٗٓ٘ أ.م.د. ظاهر محسن كاظم ظواهُر فً أسلوب العطف عنَد السَّ

( فً َتطوٌر Cogni Plusٌة المعرفٌة اإلدراكٌة )َتؤثٌر التقن
الُنُضج االنفعالً وبعض الُمتغٌرات الفِسٌولوِجٌة الُمصاِحَبة 

 "بحث تجرٌبً" َوالمهارات األساسٌة لاِلِعبٌن الَشباب بكرة القدم
د َعبِد َعلً الطائًِ ٌَ  ٖٗ٘-9ٕ٘ د. ُمإ

 المشترك األحزاب السٌاسٌة العراقٌة بٌن العنف والعمل
 الحزب الشٌوعً وحزب البعث أنموذجاً  - (م959ٔ–95ٖٔ)

 ٘ٙ٘-ٗٗ٘ رحٌـــم عبــد الـحسٌـنأ.م.د. 

أثر أنماط التعلم )انموذج دن ودن( فً تحصٌل مادة التربٌة 
 فنٌة لطالبات الصف الخامس االدبًال

 أ.د. عامرة خلٌل إبراهٌم العامري
 م.م. رشا رعد أحمد

٘ٙٙ-٘9ٕ 

 ٕٔٙ-9ٖ٘ د. أمٌن عبٌد جٌجان ربًاألجنبً فً النحو الع

The Iraqi EFL University Students' Use of 

Modals in Requests and Offers as Politeness 

Markers 

Ass.L. Sadiq Mahdi ٖٙٔ-ٕٖٙ 

 9ٖٙ-ٕٗٙ م.م. صبا علً حسن جمالٌة توظٌف عنصري الشمس والنٌل فً الفن المصري القدٌم

هرة الحوادث المرورٌة فً محافظة دراسة أستطالعٌة حول ظا
 األسباب والحلول - ذي قار

 ٘٘ٙ-9ٖٙ صبٌحة نعمة ضهدم.م. 

دراسة تحلٌلٌة لعوامل  - م9٘5ٔثورة السٌبوي الهندٌة عام 
 النشوء واسباب الفشل

 ٘ٙٙ-ٙ٘ٙ م.د. صالح خلف مشاي

مٌن فً أثر المنهج اإلثرائً فً تحصٌل طالب معهد إعداد المعل
 للغة العربٌةمادة قواعد ا

 عقٌل رشٌد عبد الشهٌدم.م. 
 قصً شهاب أحمد الخفاجًم.م. 

ٙٙٙ-ٙ9٘ 

ًّ  تقٌٌم أداء األمم المتحدة فً تسوٌة النزاع ًّ  -العراق  5ٓٙ-9ٙٙ الباحث. قحطان حسٌن طاهر الكوٌت

 تقــــوٌم تدرٌس الجغرافٌة فً استخدام االحداث الجارٌة 
جامعة بابل من  /بٌة األساسٌةفً قســــــــم الجغرافٌة كلٌة التر

 جهة نظر الطلبـــةو

 أ.م. محمد حمٌد المسعودي
 م. جنان مرزة حمزة 

 م.م. سجى عبد مسرهد
5ٓ5-5ٔ5 

 5ٕ9-5ٔ9 أ.د. محمد أنور محمود البحوث التربوٌة والنفسٌة إجراءاتمشكالت فً أعداد 

اثر تكامل الكرسً الساخن وورقة الدقٌقة الواحدة فً تحصٌل 
حقوق االنسان لدى طلبة كلٌة التربٌة وتنمٌة تفكٌرهم  مادة

 االٌجابً 
 5ٗ9-5ٖٓ أ.م.د. ناز بدرخان عبدهللا السندي

 
 
 
 
 
 


