
 / موصل  التربٌة األساسٌةلٌة جدول ك

اسم  عنوان األطروحة اسم الطالب ت
 المشرف

 التخصص السنة التخصص

فتحً رشٌد  1
 علً 

عامر احمد  صورة الممدوح فً شعر األبله البغدادي
 إبراهٌم

اللغة العربٌة  4112 ماجستٌر
/ األدب 
 العباسً

محمود عمار  4
 سالم الحبٌب

ثالثٌة األبعاد فً دراسة تحلٌلٌة مٌكانٌكٌة 
م( بٌن الرجل  111خطوة الركض السرٌع )
 المسٌطرة واأللل سٌطرة

ثائر غانم 
 حمدون مال

العلوم  4112 ماجستٌر
الرٌاضٌة / 
 الباٌومٌكانٌن

احمددد طدده صددال   3
 طه 

 هــ 492المكان فً شعر ابن المعتز 
 

سعاد جاسم 
 دمحم

 األدب العربً 4112 ماجستٌر

نصرة أحمد  2
 المولىعلً 

ا شدددواهدش الصدددحاحي الشدددعرٌةش  يه تصدددحٌ ب ابدددني بدددرهي
 إحصاٌء وتحلٌٌل وتموٌٌم.

عامر باهر 
 اسمٌر الحٌالً

اللغة العربٌة  4112 ماجستٌر
 / لغة

عامر أحمد  شعر الملن األمجد _دراسة موضوعٌة فنٌة_ فرسنت دمحم علً   5
 إبراهٌم 

اللغة العربٌة  4112 ماجستٌر
/ األدب 
 العباسً

نزار موسى  2
 دروٌش 

عطف المختلفات فً المرآن الكرٌم السبع 
 -دراسة نحوٌة داللٌة  –الطوال نموذجا 

دمحم ذنون 
 ٌونس الفتحً

اللغة العربٌة  4112 ماجستٌر
 / النحو

التطدددور الصدددوتً فدددً كتدددب التصدددحٌ  اللغدددوي  زهراء صدٌك     7
                           دراسة ومعجم األندلسٌة

عامر باهر 
 اسمٌر 

اللغة العربٌة  4112 ماجستٌر
 / لغة

ٌ ي اللُّغوي  سوزان موفك 8 ًُّ فً كبتببي التَّصحي رب الدالل التَّطوُّ
لبسٌَّة , دراسةٌ ومعجمٌ   األندش

عامر باهر 
 اسمٌر

اللغة العربٌة  4112 ماجستٌر
 / لغة

أٌمن غازي  9
 صال  احمد

فً كتابه  هـ(النحوٌة915جهود اإلٌجً)ت
 جامع البٌان فً تفسٌر المرآن

حازم سعٌد 
 ٌونس

اللغة العربٌة  4112 ماجستٌر
 النحو   

عمدددددددر الكدددددددرٌم  11
 شعبان الراوي

دراسددة تحلٌلٌددة فسددلجٌة لددرداء الحركددً لمبدداراة 
 التنس األرضً البطال الفردي لجامعة الموصل.

دمحم توفٌك 
 عثمان اغا

 فسلجة  4112 ماجستٌر
التدرٌب 
 الرٌاضً

سعاد جاسم  هـ231الرفض فً شعر إبن الممرب العٌونً ت خلٌل إبراهٌم  11
 دمحم

اللغة العربٌة  4112 ماجستٌر
/ األدب 
 العربً

سرمـــد محمــد  14
 هاشـم الحجــار

 

أثر نموذج فراٌر فً تحصٌل طالب الصف 
الثانً المتوسط فً مادة التارٌخ والتفضٌل 

 المعرفً لدٌهم

أحـــالم أدٌـب 
 داؤد

طرائك  4117 ماجستٌر
تدرٌس 
 االجتماعٌات

د فً المرآن الكرٌم  آمنة سعد فرج 13 جره  –أبنٌة االسم الثالثً المب
 دراسة داللٌة

 علً هالل
 محمود

اللغة العربٌة  4118 ماجستٌر
 / الصرف

رنا رشٌد دمحم  12
 سلٌم

الطمأنٌنة النفسٌة وعاللتها بتحمٌك الذات 
 لدي طلبة الجامعة االكادٌمً

علم النفس  4117 ماجستٌر أحمد دمحم 
 التربوي

عماد جاسم  15
 دمحم رجب

 البرٌدٌون ودورهم السٌاسً واإلداري
 فً العصر العباسً الثانً

 313-323هـ / 329-339م (

عكاب ٌوسف 
 جمعة

التارٌخ  4118 ماجستٌر
 اإلسالمً

حسام حازم  12
 حسن حسٌن

دراسة ممارنة بٌن األطفال البدناء وزائدي 
سنة( فً العتبة 11-11واالسوٌاء بعمر) الوزن
الالهوائٌة والحد االلصى ألستهالن  الفارلة

 من المتغٌرات الوظٌفٌة االوكسجٌن وعدد

دمحم توفٌك 
 عثمان حسٌن

العلوم  4118 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

 سٌناء فاضل 17
 دمحم ظاهر

فً تراجن األعٌان  رر العمود الفرٌدةد كتاب
 م(1221ه/528للممرٌزي )ت:  المفٌدة

 دراسة فً منهجه ومضمونه

خمٌل إبراهٌم 
 جاسم

 تارٌخ إسالمً 4118 ماجستٌر

ٌحٌى مظفر  18
 فتحً ٌحٌى

استجابة بعض المتغٌرات الملبٌة ودٌنامٌكٌة 
,  11,  15هوائً ألعمار مختلفة ) ( الدم لجهد

 سنة11

رٌان عبد 
 الرزاق الحسو

العلوم  4118 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

ف لنبٌـــل خ 19
 أحمـد اسود

 بناء الجملة فً األحادٌث المدسٌة فً سنن
 (ابن ماجه وأبً داؤد والترمذي والنسائً)

 أنماطها ودالالتها

زهراء سعد 
 الدٌن شٌت

العربٌة  لغةال 4118 ماجستٌر
 / لغة

 



ت عبد هللا حكم 41
 حاجم 

سة ممارنة بٌن السباحٌن الناشئٌن درا
متر سباحة حرة فً  511والمتمدمٌن لتأثٌر 

 بعض المتغٌرات الوظٌفٌة 

توفٌك دمحم 
 عثمان 

العلوم  4118 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

ٌاسر دمحم  41
 محمود 

هناء محمود  الصورة البٌانٌة فً رٌاض الصالحٌن 
 شهاب 

 االدب العربً  4118 ماجستٌر

أزهر حسن  44
 سلطان 

ٌزٌد بن المهلب بن ابً صفرة سٌرته ودوره 
 م  1 74-273ه/ 114-53فً احداث عصره 

 

ادهام فاضل 
 خطاب 

التارٌخ  4118 ماجستٌر
 اإلسالمً 

سلوى جابر  43
 عبد اللٌطف

عامر أحمد  ٌٌن شعر الهذلٌ  ًف   المصصٌة الشخصٌة
 إبراٌهم

 ةٌاللغة العرب 4118 دكتوراه

دمحم احمد  42
 جرجٌس 

جذور )ف/ض/ل( فً المران الكرٌم دراسة 
 داللٌة 

رافع إبراهٌم 
 دمحم

 ةٌاللغة العرب 4118 ماجستٌر

 AN INVESTIGATION OF THE ربٌع دمحم هانً 45

OSEEN DIFFERENTIAL 
EQUATIONS FOR THE BOUNDARY 

LAYER 

University 

of Salford 

Manchester 

 رٌاضٌات 4118 دكتوراه

بان أنور عبد  42
 المادر

اثر أنموذج بروندر االستكشدافً فدً تنمٌدة بعدض 
 المدرات المعرفٌة لدى أطفال الرٌاض

خشمان حسن 
 علً

طرائك  4111 ماجستٌر
تدرٌس 
التعلٌم 
 األساسً

برزان سعدي  47
 حمٌد

المباحث اللغوٌة فً )كتاب العباب الزاخر 
األجزاء المطبوعة  واللباب الفاخر( للصغانً

 نموذجا  

عامر باهر 
 اسمٌر

لغة عربٌة /  4111 ماجستٌر
 لغة

زهراء جاسم  48
 دمحم

أثر استخدام مسرح الدمى فً النمو االجتماعً 
 والمحصول اللفظً لدى أطفال الرٌاض

احمد دمحم 
 نوري

طرائك  4111 ماجستٌر
تدرٌس 
رٌاض 
 األطفال

نجالء إدرٌس  49
 دمحم

بٌدي فً  عامر باهر  كتابه مختصر العٌن "" الزُّ
 أسمٌر

اللغة العربٌة  4111 ماجستٌر
 / لغة

حال عبد الفتاح  31
 سعٌد

 الوصف المصصً فً شعر الغزل عند
 عمر بن أبً ربٌعة

جاسم دمحم 
 جاسم خمف

 األدب العربً 4118 دكتوراه

أحمد دحام حبو  31
 الجواري

 تمٌٌم مستوى النفاق اإلداري لعدد
 العرالٌـــة الرٌاضٌةمن المنظمات 

ولٌد خالد همام 
 النعمة

البدنٌة وعلوم  4118 ماجستٌر
 الرٌاضة

علً غانم عبد  34
 الكرٌم

لصائد الثالثٌن لمسابمة رابطة الشعراء العرب 
 دراسة إٌماعٌة4113 -لعام  األولى

جاسم دمحم 
 جاسم

 األدب العربً 4118 ماجستٌر

بشائر بشار  33
 ابراهٌم

 دراسة فً شعر الممطعات فً شعريالتهركٌز ال ه
 عصر صدر االسالم

صال  دمحم 
 حسن أردٌنً

األدب  4118 ماجستٌر
 اإلسالمً

عمر ٌونس  32
 دمحم 

اثر األسلوب التدرٌبً المصحوب بعدد من 
التمارٌن التخصصٌة فً تنمٌة فن االداؤ 

المهاري واالنجاز فً السباحة الحرة لمسافة 
 مترا 45

حازم دمحم عبد 
 الرحمن

البدنٌة وعلوم  4118 ماجستٌر
 الرٌاضة

نور عادل دمحم  35
 حمٌد

 "السرد العجائبً فً رواٌة "ساعة بغداد
 لشهد الراوي

سالم نجم عبد 
 هللا

 األدب العربً 4118 ماجستٌر

عمر عامر  32
 عبدهللا ابراهٌم

فاعلٌة برنامج التروٌ  الرٌاضً لعالج 
النازحٌن فً اضطرابات ما بعد الصدمة لرطفال 

 المخٌمات

عكلة سلٌمان 
 علً

علم النفس  4118 ماجستٌر
 الرٌاضً

عمر ابراهٌم  37
 صال  حمٌد

دراسة تحلٌلٌة باٌومٌكانٌكٌة بأبعاد مختلفة 
لصار المامة 14( ) )رٌو( فئة لبطلً البارالمبٌة

 لفعالٌة رمً الرم 

ثائر غانم 
 حمدون

العلوم  4118 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

خالــــــد عبــد  38
الغفــــور 
 رستـــم

حٌوٌة الضمٌر وعاللتها باالنتماء االجتماعً 

 لدى طلبة جامعة الموصل  

خشمــان 
 ن حســـــ

علــــم  4118 ماجستٌر
النفـــس 
 التربــوي

رٌاض إلٌاس  39
 أحمد

اعظ واالعتبار وومنهجه فً كتابه الم الممرٌزي
 )677-528ه / 5678-5225م) الخطط ربذك

 واآلثار

خمٌل إبراهٌم 
 جاسم

التارٌخ  4118 ماجستٌر
 اإلسالمً

 



أحمـــــد عبد  21
 عواد العنـــزي

ٌفة لعهد الخ ٌة علىالسٌاسٌة واإلدار األوضاع
-383/ هـ 973-993م (هللالعباسً الطائع 

323 

عكاب ٌوسف 
 جمعة الدلٌمً

 تارٌخ إسالمً 4118 ماجستٌر

صمٌم احمد  21
 ٌونس عبد هللا

البعدٌة باستخدام آلة  اجعةرال التغذٌةإثر 
 المتغٌرات ضعة فً بعرالس عالٌة رالتصوٌ

 االركاض فً السباحة لبدء الباٌوكٌنماتٌكٌة

ثائر غانم 
 حمدون

العلوم  4118 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

خنساء حسن  24
 دمحم

- 528/ اـ 5278- 5225و(زي الممرٌ نهجم
 مكتابب ) الممفى الكبٌر( فً تراج فً )277

 ر والواردٌن الٌها ــل مصـــهأا 

إبرااهٌم خلٌل 
 جاسم

 تارٌخ إسالمً 4118 ماجستٌر

حكم سالم  23
 الٌاس 

أسلوب العصف الذهنً فً اكتساب  أثر
التحصٌل المعرفً واألداء العملً للتمارٌن 

 ٌة وتنمٌة التفكٌر اإلبداعً نالبد

نشوان محمود 
 داؤود 

العلوم  4118 ماجستٌر
 الرٌاضٌة

بالل ضرار  22
 جاسم

بالغة الصورة البٌانٌة فً نثر مصطفى صادق 
 الرفاعً كتاب وحً الملم أنموذجا  

دمحم حسن 
 مصطفى

 األدب العربً 4118 ماجستٌر

 بًادب عر 4118 ماجستٌر صال  دمحم المٌس أمرؤاالسترجاع فً شعر  إٌناس سلمان 25

افراح موفك  22
 فرج

 األدب العربً 4118 دكتوراه حسن صال   مالم  الرفض فً شعر صدر اإلسالم  

المرجعٌة والمتخٌل فً رواٌة ٌوم غابت  نور رائد ٌحٌى 27
 ٌلللغانم خ الشمس

سالم نجم عبد 
 هللا

 األدب العربً 4118 ماجستٌر

ضحى محمود  28
 صال  محً

مدن وحمائب  المكان فً لصص سعدي المال :
 ()أنموذجا  

نبهان حسون 
 عبد هللا

 األدب العربً 4118 ماجستٌر

غادة عبد  29
 الستار احمد

ى لى المهام علأثر استخدام المدخل المستند ع
الخامس االبتدائً وتنمٌة  تحصٌل تالمٌذ الصف

 لم اللغة االنكلٌزٌةاهاتهم نحو تعاتج

شعٌب سعٌد 
 عبد الفتاح

طرائك  4112 ماجستٌر
لغة تدرٌس ال
 االنكلٌزٌة

 مروان رمضان 51
 عبد هللا

تموٌم أداء معلمً الصف الخامس االبتدائً فً 
الشفوٌة فً منهاج "  تدرٌس المهارات
 االنكلٌزٌة للعراق

عصام احمد 
 عبد الرحٌم

 

 علم اللغة 4118 ماجستٌر
 اإلنكلٌزٌة 

فاطمة مصطفى  51
 جار هللا

فال فً يسٌاق ال شكالم تحلٌل يخطاب يخال شفات األط
 موصلًهماعً الاالجت

وٌس جلود 
 ابراهٌم

 علم اللغة 4118 ماجستٌر
 اإلنكلٌزٌة 

عبد الستار  54
 طاهر الطحان

تطوٌر برنامج لائم على االحتٌاجات التدرٌبٌة 
ه فً اكسابهم مهارات للمدرسٌن وفاعلٌت

 االتصال ضمن معاٌر الجودة الشاملة 

لصً توفٌك 
 عزال

العلوم  4119 دكتوراه
 التربوٌة 

عبٌر سعد عبد  53
 الغنً 

الفكاهة كتمنٌة فً تدرٌس مفردات اللغة 
 اإلنكلٌزٌة كلغة اجنبٌة للمرحلة المتوسطة 

زٌاد فاضل 
 حمود

 علم اللغة 4118 ماجستٌر
 اإلنكلٌزٌة 

حمزة دمحم علً  52
 عزٌز

أثر األسلوب التبادلً فً اكتساب االداء 
ودلة انجاز عدد من المهارات  المهارى

االساسٌة لكرة المدم للصاالت وتنمٌة الرضا 
 الحركً

لصً حازم 
 دمحم

طرائك  4118 ماجستٌر
تدرٌس 
التربٌة 

 الرٌاضٌة  

األمٌر ابً بكر دمحم رائك ودوره السٌاسً  علً احمد علً  55
-949ه / 331-317واإلداري والعسكري )

  م(924

عكاب ٌوسف 
 جمعة 

 تارٌخ إسالمً  4118 ماجستٌر

أسٌل خالد  52
 سعٌد الدوري

المفردة المرآنٌة فً )مفاتٌ  الغٌب( بٌن األصل 
 دراسة فً تفسٌر الزهراوٌن- والسٌاق

 عبد الستار
 فاضل خضر

 لغة عربٌة 4118 ماجستٌر

افراح ابراهٌم  57
 ٌونس

لس مع بالد المغرب التواصل الحضارٌة لرند
 م(948-755ه/312-138رة)فً عصر االما

فائزة حمزة 
 عباس

التارٌخ  4119 ماجستٌر
 االسالمً

ر ٌسمسارة  58
 علً هللاعبد 

 للك التحدث وعاللته باإلٌحاء الذاتً
 لدى طلبة جامعة الموصل

أنور لاسم 
 ٌحٌى

علم النفس  4119 ماجستٌر
 التربوي

عزام صالح  59
 امٌن احمد 

فترة لل ة حمٌر فً االندلسلوالحضاري لمبٌ  
 م(948-788ه/312-174)من

فـائزة حمـزة 
 عـباس

التارٌخ  4119 ماجستٌر
 االسالمً

رشا طالب  21
  زٌزع

-434ً )نزراء فً العصر العباسً الثا  ودور ال
 م(925-822ه/332

ادرٌس 
 ن دمحم امسلٌ

التارٌخ  4119 ماجستٌر
 االسالمً

شٌماء علً  21
 محمود

دمحم حسن  البٌانـًمحاولـــة فً التفسٌر  ســـورة ق
 مصطفى

 اللغة العربٌة 4119 ماجستٌر

رحمـة زهٌـر  24
 طـه

 اإلخفاق المعرفً وعاللته بالتوتر النفسً لدى
 طلبة المرحلة اإلعدادٌة

أمل فتاح 
 زٌدان العباجً

علم النفس  4118 ماجستٌر
 التربوي



نور أحمد حازم  23
 النعٌمًعبد 

 فً المرآن الكرٌم ر(م  )أالجذر 
 -دراسة داللٌة موضوعٌة  -

باسل خلف 
 حمود الزبٌدي

 اللغة العربٌة 4118 ماجستٌر

 


