
المالحظاتسنة القبولاسم المشرفاسم الطالبالتخصصعنوان الرسالةت
2007 - 2006صباح عبد الستار احمد. د. م. أياسر عبد الواحد حميد ثامرطرائق تدريس الجغرافيةاثر استخدام خرائط المفاىيم في التحصيل والتفكير المنظومي لطلبة المرحلة المتوسطة في الجغرافية1
2007 - 2006عبد الواحد حميد ثامر. د. أحيدر عبد الكريم محسنطرائق تدريس الرياضياتاثر استخدام التعليم البنائي في التحصيل والتفكير الناقد لطلبة المرحلة االعدادية2
2007 - 2006عبد الواحد حميد ثامر. د. أناصر عبيد إبراىيمطرائق تدريس الرياضياتاثر استخدام حل المشكالت في التحصيل والتفكير الشكلي لطلبة المرحلة االعدادية في الرياضيات3
2007 - 2006صبري بردان علي الحياني. د. أاسيل صبار محمدعلم النفساالمن النفسي وعالقتو بالمسؤولية االجتماعية لدى طلبة جامعة االنبار4
2007 - 2006صبري بردان علي الحياني. د. أحنان خالد ابراىيمعلم النفسالحكم الخلقي وعالقتو بمفهوم الذات5
2008 - 2007طارق عبد احمد الدليمي. د. أمحمد عبد الكريم محسنتربيةتقويم المناىج التربوية في كليات التربية جامعة االنبار من وجهة نظر التدريسيين والطلبة6
2008 - 2007عبد الكريم محسن غالي. د. أمنذر عبد عباس عبدتربيةتقويم أداء رؤساء األقسام في كليات جامعة االنبار من وجهة نظر التدريس وإعداد مقترح لتطوير عملهم7
2008 - 2007رياض عبد اللطيف. د. م. أوالء خليل إبراىيم جاسم الكربوليتربيةالقيم السائدة لدى طلبة جامعة االنبار وعالقتها بالمناخ التنظيمي8
2008 - 2007عبد الواحد حميد ثامر. د. أرقية احمد مهدي الحديثيعلم النفسبناء برنامج تدريبي في العصف الذىني لطلبة أقسام التربية اإلسالمية في معاىد إعداد المعلمين والمعلمات9

2009 - 2008اكرم ياسين محمد. د. أمحمد عبد الرزاق دحام محمد اللهيبيطرائق تدريس التاريخفاعلية االسلوب التمثيلي في التحصيل واالحتفاظ لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التاريخ10
2009 - 2008عبد الواحد حميد ثامر. د. أأشواق طالب شاىر ظاىر الجبوريطرائق تدريس الرياضياتفاعلية تنظيم محتوى مادة الرياضيات وفق النظرية التوسعية في التحصيل واالحتفاظ لدى طالبات الصف الرابع العلمي11
2009 - 2008عامر بنية حمد الكبيسي. د.أسناء خليفة صالح محمدطرائق تدريس اللغة االنكليزيةدراسة ستراتيجيات التعلم المستخدمة من قبل طلبة جامعة االنبار في تعلم اللغة االنكليزية كلغة اجنبية12
2009 - 2008حسن حمود إبراىيم. د. أعبد المجيد محمد ربيععلم النفسفاعلية الذات والضغوط المهنية لدى تدريسيي جامعة االنبار13
2010 - 2009طارق عبد احمد الدليمي. د. أابتسام عباس فرحان عويد الشجيريعلم النفسالضغوط التي تواجو المرأة األرملة وسبل معالجتها14
2010 - 2009صبري بردان علي. د. أحسين صالح صباحعلم النفسالسيطرة وقوة األنا لدى مدرسي المرحلة االعدادية15
2010 - 2009حسن حمود إبراىيم. د. أطو حميد كوادعلم النفساضطراب ما بعد الضغوط الصدمية والعنف لدى طلبة االعدادية16
2012 - 2011اكرم ياسين محمد. د. أعماد حمد عناد محسن الدليميطرائق تدريس التاريخاثر التعليم النشط في التحصيل واالحتفاظ في مادة التاريخ للصف الرابع االدبي17
2012 - 2011نجم عبيد داود. د.م. أبلقيس خضير عباس جاسم المحمديطرائق تدريس اللغة االنكليزية(من وجهة نظر التدريسيين والطلبة)تقويم مناىج اللغة االنكليزية لالغراض التخصصية اعتماداً على المعايير لكلية التربية االنسانية في جامعة االنبار 18
2012 - 2011عامر بنية حمد الكبيسي. د. أعمر عبد صالح عباسطرائق تدريس اللغة االنكليزيةاثر المنظمات المقدم في التحصيل واالحتفاظ في مادة اللغة االنكليزية لطلبة الرابع االعدادي19
2012 - 2011ناىدة الناصري. د. أمحمد طالب ياسين حسينطرائق تدريس اللغة االنكليزيةالكفاية اللغوية لمدرسي اللغة االنكليزية في المدارس المتوسطة20
2012 - 2011عبد الواحد حميد ثامر. د. أحيدر حامد نافع عبد الجبارعلم النفسالسرعة اإلدراكية ومستوى التفكير التأملي لدى طلبة الدراسات العليا21
2012 - 2011حسن حمود إبراىيم. د. أزىراء طارق بتال شاىر العانيعلم النفسودافعية اإلنجاز لدى أعضاء ىيئة التدريس الجامعي (أ ، ب  )نمطا الشخصية 22
2012 - 2011طارق عبد أحمد الدليمي. د. أزيد ذاكر محمود محسنعلم النفساالنطواء وادارة االنفعاالت لدى مدرسي الثانوية/ نمط الشخصية االنبساط23
2012 - 2011ياسر خلف رشيد. د.  أعمر نجم عبد اهلل مضعن الحلبوسيعلم النفسالدينامية النفسية وعالقتها بالقلق األساسي للطلبة األيتام وغير االيتام في المدارس المتوسطة24
2012 - 2011عبد الكريم محسن غالي. د. ألينا علي ىالل حسنعلم النفسنمط القيادة االداري والبيئة االبداعية في اقسام كليات جامعة االنبار25
2012 - 2011صبري بردان علي الحياني. د. أمحمد حميد محمد ناصرعلم النفسبرنامج البرمجة اللغوية العصبية في تنمية التوافق النفسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية26
2013 - 2012طارق عبد أحمد الدليمي. د. أبيداء رحيم عودة جمعة الكبيسيتربيةالعبء المعرفي وتنظيم الوقت لدى طلبة الدراسات العليا في جامعة األنبار27
2013 - 2012عبد الكريم محسن غالي. د. أعامر كافي طلي مهدي الجوعانيتربيةتوظيف التخطيط اإلستراتيجي في تطوير اإلشراف اإلختصاصي في محافظة األنبار28
2013 - 2012طارق عبد أحمد الدليمي. د.أىبة ياسين بديوي عبد السالم الراويتربيةالشفافية اإلدارية لدى األقسام العلمية في كليات جامعة األنبار وعالقتها باإلبداع اإلداري29
2013 - 2012محمد شكر محمود. د. م. أسالم صبار مالك نصيف الجوعانيتربيةاثر انموذج تعليمي مقترح قائم على االلعاب التربوية في تنمية مهارات التفكير االبتكاري لدى االطفال المعاقين سمعياً في محافظة األنبار30
2013 - 2012محمد شكر محمود. د. م. أعمر خلف رشيد علي الشجيريتربية(متالزمة داون)في خفض التوتر النفسي لدى امهات االطفال المعاقين عقلياً – بورتج – أثر برنامج التدخل المبكر 31

جامعة االنبار
كمية التربية لمعموم اإلنسانية
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الماجستير/ الدراسات العميا

رئيس قسم العموم التربوية والنفسية/ ياسر خمف رشيد الشجيري . د. أ: جمع وتنظيم 



2013 - 2012وليد احمد عبد الشجيري. د. م. أعالء عويد محمد حسين الكربوليطرائق تدريس التربية االسالميةأثر استراتيجية المتشابهات في التحصيل ومهارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة التربية اإلسالمية32
2013 - 2012ياسر خلف رشيد. د. أابراىيم جمعة ابراىيم حسين الفراجّيطرائق تدريس التربية اإلسالمية في التحصيل والتفكير الجانبي لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة التربية اإلسالميةE'S5أثر استراتيجية دورة التعلم المعدلة 33
2013 - 2012عبد الواحد حميد ثامر. د. أىند إسماعيل عبد الباقي سمير المشهدانيطرائق تدريس الرياضياتاستراتيجية المفاىيم الكارتونية في التحصيل والتواصل الرياضي لدى طالبات المرحلة المتوسطة في مادة الرياضيات34
2013 - 2012عبد الواحد حميد ثامر. د. أيوسف محمد سعيد مخلفطرائق تدريس الرياضياتأثر استراتيجية التمثيالت الرياضية في التحصيل والقوة الرياضية لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة الرياضيات35
2014 - 2013سعادة حمدي سويدان. م. أانعام حمد حسن سلمان العبيديطرائق تدريس الجغرافيةأثر استراتيجية الجيجسو في تحصيل مادة الجغرافيا وعمليات العلم لدى طالبات المرحلة االعدادية36
2014 - 2013سعادة حمدي سويدان. م. أسعدي عويد محمد مطلك الكربوليطرائق تدريس الجغرافيةاستراتيجية حوض السمك في التحصيل لدى طالب المرحلة المتوسطة في مادة الجغرافية واالتجاه نحوىا37
2014 - 2013الهام جبار فارس. د. م. أأحالم خاشع عبدو ياسين العانيطرائق تدريس الرياضياتاستراتيجية التعليم المستند على جانبي الدماغ في التحصيل والمرونة الرياضية لدى طالبات الصف الخامس العلمي38
2014 - 2013عبد الواحد حميد ثامر. د. أصبا فوزي شفيق عبد العانيطرائق تدريس الرياضياتفاعلية إستراتيجية عظم السمكة في تحصيل مادة الرياضيات والدافعية نحو تعلمها لدى طالبات الصف األول متوسط39
2014 - 2013عبد الواحد حميد ثامر. د. أمهند حميد كريم كنوشطرائق تدريس الرياضياتفاعلية استراتيجية النمذجة الرياضية على التحصيل والتفكير البصري لطالب المرحلة المتوسطة40
2014 - 2013عبد الواحد حميد ثامر. د. أنادية صبري عبد الحميد مجيدطرائق تدريس الرياضياتفاعلية برنامج الجيوجبرا في التحصيل وعادات العقل لدى طالبات الصف الثاني متوسط في الرياضيات41
2014 - 2013صبري بردان علي الحياني. د. أعلي داود سليمان حمد الفهداويعلم النفسلدى طلبة المرحلة االعدادية (B, A )اساليب التفكير السائدة وفق نظرية غريغورك وعالقتها بنمطي الشخصية 42
2014 - 2013وصال محمد الدوري. د.م. أنور وضاح ساطععلم النفساستراتيجيات التعلم المنظم ذاتياً والكفاءة الذاتية لدى الطلبة الموىوبين43
2014 - 2013حسن حمود ابراىيم. د. أميعاد ضاري فيحان علي العكيديعلم النفساالستقاللية الذاتية والهوية النفسية لدى طلبة جامعة االنبار44
2014 - 2013ياسر خلف رشيد. د. أاوراد عدنان دليمي عليتربيةالتفكير االستراتيجي والقدرة على اتخاذ القرار لدى رؤساء األقسام العلمية45
رقن قيدىا2014 - 2013عبد الواحد حميد ثامر. د. أروئ إسماعيل يوسف خضرتربيةالمساءلة التربوية والقيادة اإلدارية لدى رؤساء األقسام العلمية في كليات جامعة األنبار46
2014-2013مؤجل للعام 2014 - 2013عبد الواحد حميد ثامر. د. أمحمد فخري عبد العزيز ظاىرطرائق تدريس الرياضياتأثر إستراتيجية األبعاد السداسية في التحصيل والدافعية العقلية في الرياضيات لدى طالب الرابع األدبي47
2015 - 2014صالح محمد صالح. د. م. أحافظ ابراىيم شبيب حماديطرائق تدريس اللغة االنكليزيةأثر انموذج مارزانو في االستيعاب القرائي في مادة اللغة االنكليزية لدى طلبة الخامس العلمي48
2015 - 2014علي صباح جميل. دضياء فخري محمود محسنطرائق تدريس اللغة االنكليزيةاثر إستراتيجية المرونة والطالقة في تطوير مهارات الكتابة اإلبداعية واالتجاىات نحو الكتابة لدى طلبة الصف الرابع االعدادي األدبي دارسي اللغة اإلنكليزية لغة أجنبية49
2015 - 2014شيماء عبدالباقي البكري. د. أطارق عبود مشعانطرائق تدريس اللغة االنكليزيةفي أداء طالب المدارس اإلعدادية دارسي اللغة االنكليزية لغة أجنبية في كتابة اإلنشاء (توسيع مجال اإلدراك) 1أثر برنامج كورت 50
2015 - 2014صالح محمد صالح. د. م. أعبد الستار إبراىيم شبيب حماديطرائق تدريس اللغة االنكليزيةاثر استعمال الصور المتحركة في أداء طالب المدارس االعدادية دارسي اللغة اإلنكليزية لغة أجنبية في مهارتي االستماع والقراءة51
2015 - 2014اسماعيل علي حسين. د. م. أإبراىيم حمد شبيب حماديطرائق تدريس اللغة العربيةأثر توظيف الرسوم الكاريكاتورية في تحصيل طلبة الصف الثاني متوسط وبقاء أثر التعلم في مادة اللغة العربية52
2015 - 2014عبد محمد غيدان. د.م . أعبد الرحمن عبد فهد خلف الدليميطرائق تدريس اللغة العربيةأثر انموذج بكستون في التحصيل والتذوق األدبي في مادة األدب والنصوص لدى طالب الصف الخامس األدبي53
2015 - 2014ياسر خلف رشيد. د. أنهاد ىاشم حسين علي الصميدعيطرائق تدريس اللغة العربيةأثر توظيف التقويم البديل في التحصيل واساليب التفكير في البالغة والتطبيق لدى طالب الخامس االدبي54
2015 - 2014صبري بردان علي الحياني. د. أاحمد باسل احمد سويدانعلم النفسأثر برنامج التعبئة النفسية في مواجهة احداث الحياة الضاغطة لدى طالب المرحلة اإلعدادية55
2016 - 2015اسماعيل علي حسين. د. م. أعائشة باسم ابراىيمطرائق تدريس التربية االسالميةأثر أنموذج دانيال في التحصيل ومرونة التفكير لدى طالبات الرابع األدبي في مادة التربية االسالمية56
2016 - 2015صبري بردان علي الحياني. د. أايوب جمال رجة عبد الحيانيعلم النفساسترتيجيات مواجهة الضغوط النفسية وعالقتها بالدافع المعرفي لدى طلبة جامعة االنبار57
2016 - 2015سيف محمد رديف. د. م. أسعد حسن حمود ابراىيم الفالحيعلم النفسانماط الشخصية االنيكرام والذات االكاديمية لدى الطلبة المتميزين58
2016 - 2015صفاء حامد تركي. د. م. أمروان ياسين خضير مرزوكعلم النفس التربويالتدفق النفسي وعالقتو بالتفكير المستقبلي لدى طلبة الدراسات العليا59
2017 - 2016سعادة حمدي سويدان. أفاطمة خليل اسماعيل طوطرائق تدريس التربية االسالميةأثر خرائط التفكير في التحصيل والتفكير البصري لدى طالبات الرابع األدبي في مادة التربية اإلسالمية60
2017 - 2016ابتسام حسين فياض. د. م. أسجى محمد جاسم محمدطرائق تدريس اللغة االنكليزية في التحصيل لدى طالبات الصف الرابع العلمي واالتجاه نحو مادة اللغة اإلنجليزية لغة أجنبيةP.O.S.S.Eأثر استراتيجية 61
2017 - 2016اسماعيل علي حسين. د. م. أعنتر عبد اهلل غزاي خلفطرائق تدريس اللغة العربيةأثر استراتيجية اإلدراك المنفصلة في تحصيل مادة األدب والنصوص واستبقاؤىا لدى طالب الصف الخامس األدبي62
2017 - 2016ياسر خلف رشيد. د. أمحمد ماجد طو شهابطرائق تدريس اللغة العربيةأثر انموذج بنتيريش في التحصيل والتفكير التوليدي لدى طالب الرابع األدبي في مادة قواعد اللغة العربية63
2017 - 2016عبد الكريم عبيد جمعة. د. م. أايالف حميد موسى عكلةعلم النفس التربويالجمود الفكري وعالقتو بالتعصب لدى طلبة جامعة األنبار64
2017 - 2016صبري بردان علي. د. أتيسير عمر ىندي مفردعلم النفس التربويالبناء النفسي وعالقتو بالتشويهات المعرفية لدى الطلبة النازحين65
2017 - 2016صافي عمال صالح. دسيف توفيق مظهر ابراىيمعلم النفس التربويالخبرات الصادمة وعالقتها بقوة األنا لدى معوقي الحرب66
2017 - 2016اسيل صبار محمد. د. م. أشيماء مرشد براك احمدعلم النفس التربويتسامي الذات وعالقتو بالسلوك االيثاري لدى طلبة كليات الطب67
2017 - 2016عمار عوض فرحان. دصابرين علي حسين مسربتعلم النفس التربويفاعلية برنامج قائم على االعتقاد بعدالة العالم في خفض مستوى التفكير االضطهادي لدى النازحات68
2017 - 2016صفاء حامد تركي. د. م. أىند نوري رشيد مصطفىعلم النفس التربويالتحكم الذاتي وعالقتو بالخوف من الفشل لدى المرأة العاملة69
2017 - 2016فؤاد محمد فريح. دوسناء مؤيد يوسف حسينعلم النفس التربوياستراتيجيات تقديم الذات وعالقتها بالتمايز النفسي لدى طلبة الدراسات العليا70



2018-2017صبري بردان علي. د. أجمعو ساجت سعود عودهعلم النفس التربويقلق التصور المعرفي وعالقتو باالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة األنبار71
2018-2017عبد الكريم عبيد جمعة. د. م. أزينب حيدر ذياب خضيرعلم النفس التربوياالنطوائية لدى طلبة الدراسات العليا- التفكير االيجابي وعالقتو ببعد الشخصية االنبساطية 72
2018-2017صافي عمال صالح. دمحمد نواف فياض احمدعلم النفس التربويالتطرف وعالقتو باالستقالل االدراكي لدى طلبة الجامعة73
2018-2017صبري بردان علي. د. أمروة صالح يحيى عبد القهارعلم النفس التربويقوة السيطرة المعرفية وعالقتها بالتفكير الشمولي لدى طلبة الدراسات العليا74
2018-2017فؤاد محمد فريح. دمصطفى جمال تيل جاسمعلم النفس التربويفاعلية طريقة ماكتون لتنمية المهارات الحسية اإلدراكية غير اللغوية ألطفال طيف التوحد75
2018-2017عبد الواحد حميد ثامر. د. أماجد لطيف عبد الرزاق عبد اهللطرائق تدريس اللغة العربيةفاعلية استراتيجيات التفكير المتشعب في التحصيل ومهارات التفكير االستنباطي لدى طالب الصف الرابع العلمي في مادة اللغة العربية76
2018-2017اسماعيل علي حسين. د. م. أنشوان زيدان سريح سعدطرائق تدريس التاريخفاعلية نموذج شوارتز في التحصيل والمرونة العقلية لدى طالب المرحلة المتوسطة في مادة التاريخ77


