
/ موصل  التربٌة للعلوم اإلنسانٌةلٌة جدول ك       

 التخصص السنة الشهادة  اسم المشرؾ عنوان األطروحة اسم الطالب ت
جمان فٌصل  ٔ

 خلٌل دمحم
فاطمة عٌسى  البناء السردي فً لصص مً مظفر

 جاسم
 -النثر العربً 2ٕٔٓ الدكتوراه

 المصة

فاتن طه أحمد  ٕ
 الحاج ٌونس

النمدي األندلسً  المصطلح فً الخطاب
 بٌن اإلتباع واإلبداع

إبراهٌم دمحم 
 محمود 

اللؽة العربٌة /  2ٕٔٓ الدكتوراه
 األدب العربً 

علً إبراهٌم  ٖ
 فٌصل سعٌد 

موسم الهجرة إلى الشمال فً الخطاب 
 النمدي العربً المعاصر

دمحم جواد حبٌب 
 دمحم 

األدب  العربً   2ٕٔٓ الدكتوراه
 الحدٌث

حمٌد  ٗ
هاب عبدالو
 حسن

العنؾ الرمزي فً الرواٌة النسوٌة 
 دراسة جندرٌة –العرالٌة 

عبدالستار عبدهللا 
 صالح

األدب العربً/  2ٕٔٓ الدكتوراه
 األدب الحدٌث

 اللؽة العربٌة / اللؽة  2ٕٔٓ الدكتوراه هانً صبري  داللة اآللة واألداة فً صحٌح البخاري  دعد ٌونس حسٌن ٘

 اللؽة العربٌة / اللؽة 2ٕٔٓ ماجستٌر زاهدة عبد هللا  مادة )َن َز َل( فً المرآن الكرٌمداللة  شٌماء ابراهٌم  ٙ

فاتن زكً دمحم  2
 الخالدي

االدمان على االنترنت وعاللته باالفكار 
 الالعمالنٌة لدى طلبة الجامعة

 علم النفس التربوي 2ٕٔٓ ماجستٌر تنهٌد عادل فاضل

حسٌن علً  8
 عران ألجبوري

ت الجٌوبولتٌكٌة لدولة جنوب المرتكزا
 السودان 

أحمد حامد علً 
 ألعبٌدي

 الجؽرافٌة 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

نشوان محمود  9
 جاسم الزٌدي

تحلٌل التباٌن المكانً لمشكلة التلوث 
  البٌبً فً مدٌنة الموصل  

داؤد سلٌم دلؤد 
 عجاج

 –جؽرافٌة بشرٌة  2ٕٔٓ الدكتوراه
 مدن

 فداء حمٌد علً ٓٔ
 

 اري فً العصر األمويالتطور اإلد
 م (2ٗ9-ٔٙٙهـ / ٕٖٔ-ٔٗ) 

عبد الستار 
 اسماعٌل عبد 

 التارٌخ اإلسالمً 2ٕٔٓ ماجستٌر

الهام  ٔٔ
عبدالوهاب 

 عبدالمادر

العتبات النصٌة فً رواٌات واسٌنً 
   األعرج

ابراهٌم جنداري 
 جمعة

األدب العربً/األدب  2ٕٔٓ ماجستٌر
 الحدٌث

منال دمحم صالح  ٕٔ
 الحمدانً

التطورات السٌاسٌة الداخلٌة فً تركٌا 
 (دراسة تارٌخٌةٕٕٓٓ-99ٖٔ)

سعد عبد العزٌز 
 مسلط

 التارٌخ الحدٌت 2ٕٔٓ الدكتوراه

 اآلدب العربً           2ٕٔٓ ماجستٌر علً حسٌن دمحم  الصورة الفنٌة فً المصابد المشوبات نّواؾ سعد سالم  ٖٔ

أٌوب  ٗٔ
عبدالمطلب دمحم 

 حسن 

ودوره  موات اللبنانٌةنشأة حزب ال
( 98ٖٔ-92ٙٔالسٌاسً فً لبنان )

 دراسة تارٌخٌة

فتحً عباس 
 خلؾ الجبوري

 التارٌخ الحدٌث 2ٕٔٓ ماجستٌر
 

وابل حازم  ٘ٔ

 ذنون الجواري

 الحصاد المابً فً حوض وادي عبدان
 شمال ؼرب العراق 

صهٌب حسن 

 خضر طه

 الجؽرافٌة 2ٕٔٓ ماجستٌر

عــالء جمـال  ٙٔ
حمـد الـدٌـن م

 أمٌــن 

الصنـاعـة فـً مدٌنتً لرطبة واشبٌلٌة 
 وتوابعهما خالل العصر االسالمً 

 م(ٙٗٔٔ-2٘٘هـ/ٔٗ٘-8ٖٔ)

حـازم ؼـانـم 
 حسٌـــن

 التارٌـخ اإلسـالمً 2ٕٔٓ ماجستٌر

ٌوسؾ إدرٌس  2ٔ
عبد الرزاق 

 الزكو

موالؾ األحزاب اللبنانٌة من الصراع 
 92ٖٔ – 9ٗ8ٔالعربً _ اإلسرابٌلً 

ً عباس فتح
 خلؾ الجبوري

 التارٌخ الحدٌث 2ٕٔٓ ماجستٌر

الدور المصري فً حروب الدولة  خالد ٌاسٌن 8ٔ
 828ٔ-8ٕٔٔالعثمانٌة 

 التارٌخ الحدٌث 2ٕٔٓ ماجستٌر لمى عبدالعزٌز

لإلمام  بالؼة العطؾ فً كتاب األذكار دمحم علً 9ٔ
 النووي

 التارٌخ الحدٌث 2ٕٔٓ ماجستٌر لاسم فتحً

سٌمٌابٌةوصؾ الخلٌفة فً شعر عدي بن  نمصعب حس ٕٓ
 الرلاع العاملً

 التارٌخ الحدٌت 2ٕٔٓ ماجستٌر مٌالد عادل

عبدالوهاب  ٕٔ
 عطٌة

الِخلَع والهداٌا الرسمٌة فً االندلسمن 
 عصر اإلمارة األموٌة حتى سموط ؼرناطة

 م(9ٕٗٔ -2٘٘هـ / 892 -8ٖٔ)

 التارٌخ الحدٌت 2ٕٔٓ ماجستٌر أحالم حسن

 محمودمراد  ٕٕ
 عبد هللا

دراسة فً الجٌومورفولوجٌا    طٌّة نجمة
 التطبٌمٌة

 الجؽرافٌة الطبٌعٌة 2ٕٔٓ ماجستٌر فواز حمٌد

عبد بٌداء  ٖٕ
 المالن

الحركة العمرانٌة فً بالد الشام خالل 
 م2ٗ9-ٔٙٙهـ/ ٕٖٔ-ٔٗالعصر األموي 

فلسفة التأرٌخ  2ٕٔٓ ماجستٌر حسٌن علً
 اإلسالمً

نشوان علً  ٕٗ
 دي حما

االنعكاسات الجؽرافٌة السٌاسٌة النفصال 
جنوب السودان وأثرها على المحٌط 

ٌونس عبد هللا 
 علً

 جؽرافٌة 2ٕٔٓ ماجستٌر



 اإلللٌمً

رواء دمحم علً  ٕ٘
 لاسم العكٌدي

النظم المالٌة فً العراق فً  العصر 
 م(٘٘ٓٔ-9ٗ٘ه/2ٗٗ-ٖٖٗالبوٌهً )

أحمد إسماعٌل 
 عبد هللا الجبوري

 تارٌخ إسالمً 2ٕٔٓ ماجستٌر

مر ضٌاء ع ٕٙ
الدٌن ذنون 

 دمحم 

 – 928ٔالحٌاة النٌابٌة فً االردن 
ٕٓٓٔ 

نمٌر طه ٌاسٌن 
 الصابػ

 التارٌخ الحدٌث 2ٕٔٓ الدكتوراه

إبراهٌم ٌونس  2ٕ
 سمٌن صالح

المعارضة السلمٌة للشعب العربً 
الفلسطٌنً من التحدٌات الصهٌونٌة 

(ٔ9ٕٕ-ٔ9ٗ8) 

أحمد فكان احمد 
 ًالبدران

التارٌخ الحدٌث  2ٕٔٓ ماجستٌر
 والمعاصر

رفل اكرم  8ٕ
 محسن

استراتٌجٌة تدرٌسٌة لابمه على حل 
المشكالت واثرها فً تحصٌل الطالبات 
الصؾ الرابع العلمً لمادة الحاسوب 

 وتنمٌة مهارات التفكٌر البصري لدٌهن

عاصم أحمد خلٌل 
 الشمام

 

طرابك تدرٌس  2ٕٔٓ ماجستٌر
 الحاسوب

عد رؤى ر 9ٕ
 محمود

تمثٌل خرابطً الستعماالت األرض 
الحضرٌة فً مدٌنة الموصل) مشروع 

  شمك الخضراء أنموذجاً( 

الدبلوم  خالد احمد عٌدان
 العالً

الخرابط ونظم  2ٕٔٓ
المعلومات 
 الجؽرافٌة  

شٌالن علً  ٖٓ
 كلً دمحم

األوضاع العسكرٌة بٌن المسلمٌن 
-م9ٙٓٔه/8٘ٙ-ه9ٓٗوالصلٌبٌٌن )

 سة فً أحوال األسر والفداءم( درا9٘ٓٔ

 التارٌخ االسالمً 2ٕٔٓ ماجستٌر صفوان طه حسن

فاطمة رمزي  ٖٔ
 إبراهٌم رسول

اختٌارات اإلمام علً الماري 
هـ( فً األحوال الشخصٌة فً ٗٔٓٔ)ت

 دراسة ممارنة    –كتابه "فتح باب العناٌة" 

فواز إسماعٌل 
 دمحم المشهدانً

 الفمه الممارن 8ٕٔٓ ماجستٌر

ماجد لاسم خالد  ٕٖ
 لداوي

اثر برنامج تربوي فً تنمٌة لٌمة 
التسامح والتخفٌؾ من حدة االؼتراب 
 النفسً لدى طالب المرحلة االعدادٌة

صبٌحة ٌاسر 
 مكطوؾ

 علم النفس التربوي 2ٕٔٓ الدكتوراه

عمار خالد  ٖٖ
 ابراهٌم الحربو

التكامل بٌن معطٌات التحسس النابً ونظم 
فً  دراسة التؽٌر  المعلومات الجؽرافٌة

للؽطاء النباتً بٌن موسمٌن)التون كوبري 
 دراسة حالة(

عاهد ذنون 
 شهاب الحمامً

جؽرافٌة/التحسس  8ٕٔٓ ماجستٌر
 النابً

ادي خضر  ٖٗ َحمَّ
عبد هللا 
 السَّْبعاوي

ٌِِّب الُمتَنبًِّ  أْلفاُظ الَحْرِب فً ِشْعِر أبً الطَّ
 )ِدراسة َداللٌة(

 اللؽة العربٌة  8ٕٔٓ الدكتوراه                            صالح علً الشٌخ       
 

عمر خضر  ٖ٘
 محٌمٌد أسود

اسم التفضٌل فً صحٌح البخاري دراسة 
 داللٌة

حازم ذنون 
 إسماعٌل

حازم ذنون  2ٕٔٓ ماجستٌر
 إسماعٌل

ســجــى معتـــز  ٖٙ
 حســـن

 

دراسة اجتماعٌة تداولٌة للمساومة فً 
مع االشارة الى   ٌة اللؽة العربٌة العرال

 اللؽة االنكلٌزٌة

وطرابك تدرٌس  2ٕٔٓ ماجستٌر اباء مظفرالرسام
اللؽة االنكلٌزٌة/ 

 التداولٌة

المظاهر االجتماعٌة فً الهند خالالل عصالر  نادٌة جاسم دمحم 2ٖ
  السلطٌة االسالمٌة

 م(.ٕٙ٘ٔ-ٕٙٓٔه/9ٖٕ-ٕٓٙ)

ٌاسر عبد الجواد 
 المشهدانً

 ًتارٌخ اسالم 2ٕٔٓ دكتوراه

تمارة رٌاض  8ٖ
 ذنون

 االدب العربً 2ٕٔٓ ماجستٌر صالح ذنون شعرٌة الوصؾ فً لصص سناء الشعالن 

عماد عبد اإلله  9ٖ
 عبد الرزاق

الؽموض والوضوح فً النمد العربً 
حتى نهاٌة  المرن الخامس  المدٌم  
 الهجري

إبراهٌم جنداري 
 جمعة

اللؽة العربٌة /  ٕٗٔٓ دكتوراه
 األدب العربً

دمحم محمود  ٓٗ
 مجٌد همت

التحلٌل المكانً لإلنتاج الزراعً فً ناحٌة 
 الزاب

مخلؾ شالل 
 مرعً

 جؽرافٌة ٕٗٔٓ ماجستٌر

نور عونً عبد  ٔٗ
 الرحمن

توركوت اوزال حٌاته ودوره فالً السٌاسالة 
:                        99ٖٔ-9ٕ2ٔالتركٌالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالة 

 دراسة تارٌخٌة

 الحدٌثالتارٌخ  ٕٗٔٓ ماجستٌر خلٌل علً مراد

احمد ناطك   ٕٗ
 صالح

كتاب معالم االٌمان فً معرفة اهل 
المٌروان. البً زٌد الدباغ 

م( وتكملته ابن ناجً 9ٕٙٔهـ/99ٙ)ت
 م(ٙٗٗٔهـ/8ٖ9)

 التارٌخ االسالمً ٕٗٔٓ ماجستٌر نهلة شهاب احمد

ؼزوان عبدهللا  ٖٗ
 دمحم عبد

التمثٌل الخرابطً للمعطٌات الطبٌعٌة 
نظم المعلومات  لحوض المر بأستخدام

حسن  صهٌب
 خضر طه

خرابط ونظم  ٕٗٔٓ دبلوم عالً
 معلومات جؽرافٌة



 الجؽرافٌة

سٌؾ عثمان  ٗٗ
 علً الموسى

 – 8ٕٖهـ/  8ٕٔ – 8ٕٓابن أبً الدنٌا 
 م حٌاته ومروٌاته فً السٌرة النبوٌة  89ٗ

 التارٌخ االسالمً ٕٗٔٓ ماجستٌر نهال خلٌل ٌونس

اشرؾ عبد  ٘ٗ
الواحد ذنون 

 طه

تدرٌس العبارات االصطالحٌة لطلبة اللؽة 
 االنكلٌزٌة: دراسة تداولٌة

علم اللؽة وتدرٌس  ٕٗٔٓ ماجستٌر كمال حازم حسٌن
 اللؽة االنكلٌزٌة

ٌوسؾ حسن  ٙٗ
 خورشٌد

األوضاع العامة للكرد فً العصر العباسً 
خالل المرنٌن الخامس والسادس 

الهجرٌٌن/ الحادي عشر والثانً عشر 
 .   المٌالدٌٌن

 التارٌخ االسالمً ٕٗٔٓ دكتوراه نزار دمحم لادر

أحمود فرحان  2ٗ
 رحٌل الشمري

النمذجة المكانٌة الستعماالت االرض 
الزراعٌة فً مشروع ري الجزٌرة 
الشمالً باستخدام نظم المعلومات 

 الجؽرافٌة

علً عبد عباس 
 العزاوي

 

 جؽرافٌة ٕٗٔٓ ماجستٌر

لماء عبدهللا  8ٗ
 حسٌن

دراسة  -د فً المرآن الكرٌممفهوم الٌ
 -موضوعٌة

زاهدة عبدهللا 
 دمحم

علوم المرآن الكرٌم  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة اإلسالمٌة

لٌصر ٌاسر  9ٗ
 سعدي عبدهللا

الوالٌة فً الدولة العربٌة اإلسالمٌة خالل 
 واألموي  العصرٌن الراشدي

    م(2ٗ9-ٕٖٙهـ/ٕٖٔ-ٔٔ)

عبد الرزاق ذنون 
 الجاسم

 التارٌخ اإلسالمً ٕٗٔٓ دكتوراه

نازنٌن محً  ٓ٘
 الدٌن دمحم

منهج الشٌخ الصابونً فً كتابه روابع 
 من المرآن البٌان فً تفسٌر آٌات األحكام

أٌمن توفٌك 
 عبدهللا الوتاري

علوم المرآن الكرٌم  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة اإلسالمٌة

منهج اإلمام المحلً فً كتابه البدر الطالع  ضحى دمحم عبٌد ٔ٘
  ً حّلِ جمع الجوامع ف

بشٌر سلطان 
 شهاب

علوم المرآن الكرٌم  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة اإلسالمٌة

وسام عونً  ٕ٘
 حمٌد الشكرجً

السطحٌة(  -االسلوب المعرفً)التركٌز
وعاللته بموة االرادة واتخاذ المرار لدى 

 طلبة جامعة الموصل.

ٌاسر محفوظ 
 حامد الدلٌمً

 

بوٌة العلوم التر ٕٗٔٓ ماجستٌر
والنفسٌة / علم 
 النفس التربوي

أحمد فرٌد  ٖ٘
 هٌبت جاسم

اسماعٌل ابراهٌم  التناص فً شعر بشر البستانً
 فاضل

اللؽة العربٌة /  8ٕٔٓ ماجستٌر
 األدب الحدٌث

انور محمود  ٗ٘
 حسٌن فارس

اثر استخدام أنموذج راٌجلوث التوسعً 
فً اكساب طالب الصؾ الخامس االدبً 

خٌة وتنمٌة تفكٌرهم المفاهٌم التارٌ
 االستداللً

عبدهللا علً 
 ابراهٌم

طرابك تدرٌس  8ٕٔٓ ماجستٌر
 التارٌخ

زٌنه صالح  ٘٘
 الدٌن ٌونس

األبعاد الثالثٌة للذكاء و عاللتها بالتوافك 
  الشخصً لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة  

خالد خٌر الدٌن 
 ٌاسٌن

 علم النفس التربوي 2ٕٔٓ ماجستٌر

علً رافع  ٙ٘
 س عبدهللاٌون

ابراهٌم جنداري  -نماذج منتخبة –النمد الثمافً عربٌاً 
 جمعة

 األدب الحدٌث 9ٕٔٓ ماجستٌر

سٌؾ ثامر دمحم  2٘
 علً

إعداد خرابط التوزٌع المكانً لمعامل 
تعببة الؽاز فً محافظة نٌنوى باستخدام 

 نظم المعلومات الجؽرافٌة

خرابط ونظم  9ٕٔٓ دبلوم عالً أحمد طالل خضر
مات جؽرافٌة معلو
GIS 

جاسم خلؾ  8٘
 الٌاس

األدب العربً  2ٕٓٓ ماجستٌر إبراهٌم جنداري شعرٌة المصة المصٌرة جدا
 الحدٌث

حسـان حمٌـد  9٘
صكــر 

 الجبـوري 

تموٌـم تجربـــة الكلٌــة التربوٌة المفتوحة 
 فـً مدٌنـــة الموصـــل

خلٌل ابراهٌم 
 كبٌسـً

 العلوم التربوٌة ٕ٘ٓٓ ماجستٌر

فٌصل مرعً  ٓٙ
 حسن الحرٌثً

هانً صبري علً  الداللــة الصوتٌــة فـً آي مشاهد المٌامة
 آل ٌونس

علم  اللؽة العربٌة/ ٕٙٓٓ دكتوراه
 االصوات

رضوان  ٔٙ
 عزالدٌن صالح 

ٌُْث الشُرْوط المْنُصوَصة فً ُكتُب  أَحاد
 الحدٌث دراسة تحلٌلٌة

أٌمـن توفٌــك 
 الوتــــاري

 المران/الفمهعلوم  ٕٙٓٓ ماجستٌر

احمد جلعو  ٕٙ
 اذٌاب

االدب  2ٕٓٓ ماجستٌر ؼانم سعٌد حسن الجناس وتطبٌماته فً صحٌح البخاري
 العربً/البالؼة

نجٌب عبد هللا  ٖٙ
 محً

دراسة  أفعال الشٌطان فً الخطاب المرآنً
 داللٌة

 اللؽة العربٌة /اللؽة   2ٕٓٓ ماجستٌر سناء طاهر دمحم

احمد مرعً  ٗٙ
 حسن

 اللؽة العربٌة / لؽة 8ٕٓٓ ماجستٌر هانً صبري علً لمتمٌن فً المرآن الكرٌمنُزل ا

مروٌات المدلّسٌن فً مسند أبً ٌعلى  جمال دحام داود ٘ٙ
دراسة نمدٌة فً نماذج من -الموصلً

عمار جاسم دمحم 
  العبٌدي 

 الحدٌث النبوي 8ٕٓٓ ماجستٌر



 . -مروٌاتهم 

دمحم عبد النافع  ٙٙ
 توفٌك

منكر عند العمٌلً فً كتابه الحدٌث ال
 دراسة نمدٌة –الضعفاء الكبٌر 

عبد الباسط خلٌل 
 الدروٌش

 التربٌة اإلسالمٌة ٕٓٔٓ ماجستٌر

أمٌرة علً  2ٙ
 جاسم الزبٌدي

مروٌات المبهمٌن فً كتابً عبد هللا بن 
 المبارن

فاضل اسماعٌل 
 خلٌل

الحدٌث النبوي  ٕٓٔٓ ماجستٌر
 الشرٌؾ

خلؾ عذاب  8ٙ
 بًخلؾ اللهٌ

ٌث الؽرٌب فً تفسٌر ابن  مفهوم الحد
 دراسة نمدٌة تطبٌمٌة    كثٌر

د  ار جاسم محمَّ عمَّ
 العبٌدي

المرآن الكرٌم  ٕٕٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة اإلسالمٌة

 

ٌونس احمد  9ٙ
 كسار الراوي

-المتروكون عند البٌهمً فً سننه الكبرى
 دراسة نمدٌة تطبٌمٌة

عمار جاسم دمحم 
 العبٌدي

الحدٌث النبوي  ٕٓٔٓ ماجستٌر
 الشرٌؾ

عبدهللا خلٌل  2ٓ
مصطفى 
 البدرانً

الحدٌث النبوي الشرٌؾ فً معالجة  أثر
 االخطاء وتعدٌل السلون

علوم المران الكرٌم  ٕٕٔٓ ماجستٌر عمار جاسم دمحم
 والتربٌة االسالمٌة

هدى محفوظ  2ٔ
 دمحم عمر

دراسالة  المسابل العمابدٌة فالً سالورة مالرٌم
 فً ضوء علم الكالم

رابد سالم شرٌؾ 
 الطابً

المران الكرٌم  ٕٕٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة االسالمٌة

عبد الباسط  2ٕ
 حمادي ازؼٌر

)الدماء فً الحج والعمرة( دراسة فمهٌة 
 ممارنة

اكرم عبد الوهاب 
 دمحم امٌن

علوم المران الكرٌم  ٕٕٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة اإلسالمٌة

احمد ناظم  2ٖ
 عبدهللا

عبدهللا طه  ابة فً عصر النبوةمعالم سلوكٌات الصح
 السلمانً

علوم المران الكرٌم  ٕٕٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة اإلسالمٌة

حال بدر حمد  2ٗ
 المعاضٌدي

 الجهود الحدٌثٌة لإلمام الدارمً فً سننه
 -دراسة نمدٌة تطبٌمٌة-

د  ار جاسم محمَّ عمَّ
 العبٌدي

علوم المران الكرٌم  ٕٗٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة اإلسالمٌة

احمد فرحان  2٘
 مشعان

التسوٌؾ االكادٌمً وعاللته باإلدمان على 
 الهاتؾ النمال لدى طلبة جامعة الموصل.

 علم النفس التربوي 9ٕٔٓ ماجستٌر اسامة حامد دمحم

د سعٌد  2ٙ محمَّ
 أحمد الدباغ 

ابن خزٌمة ومفهوم الحدٌث الؽرٌب فً 
  -دراسة نمدٌة- صحٌحه

بشٌر سلطان 
 شهاب الحدٌدي

علوم المران الكرٌم  ٖٕٔٓ رماجستٌ
 والتربٌة اإلسالمٌة

صالح محسن  22
 حازم عبدالكرٌم

حسن سلٌمان  بناء الجملة فً سورة السجدة
 حسٌن

 اللؽة والنحو 9ٕٔٓ ماجستٌر

عمار طالل  28
 حمدهللا

أثر برنامج تربوي لابم على استراتٌجٌات 
ما وراء المعرفة فً تنمٌة الذكاء 

 عهد التمنً نٌنوىالمنظومً لدى طلبة الم

ٌاسر محفوظ 
 حامد الدلٌمً

 علم النفس التربوي 9ٕٔٓ ماجستٌر

محمود عبد  29
 الجبار محمود

 اإلطناب فً الحدٌث النبوي الشرٌؾ 
 صحٌح البخاري أنموذجاً 

هناء محمود 
 شهاب

 اللؽة العربٌة 8ٕٔٓ دكتوراه

روئ فتحً طه  8ٓ
 أحمد

صورة الحٌوان فً شعر الشماخ بن 
 بٌانًضرار الذ

رافعة سعٌد 
 السراج

األدب العربً /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 األدب اإلسالمً

ندى سالم عبد  8ٔ
  الرحمن

 جهود األستاذ الدكتور ؼانم لدوري الحمد 
 فً علم التجوٌد

عبد الستار فاضل 
 خضر

 علوم المرآن 2ٕٔٓ دكتوراه

حنان ابراهٌم  8ٕ
 خضٌر

البناء الفنً فً شعر البهاء زهٌر 
 هـ(ٙ٘ٙ)

األدب العربً /  8ٕٔٓ ماجستٌر م دمحم ذنونسال
 األدب العباسً

مها عبدهللا  8ٖ
 حسٌن الراشدي

اثر الرعاٌة الصحٌة فً تباٌن معدالت 
وفٌات االطفال الرضع فً دول مجلس 

التعاون لدول الخلٌج العربٌة 
 م(ٕ٘ٔٓ_99ٓٔفترة)

ذنون ٌونس 
 عبدهللا العبٌدي

 الجؽرافٌة البشرٌة 8ٕٔٓ ماجستٌر

أفراح خالد  8ٗ
 رشٌد الهاللً

عند ابن أبً  ألفاظ الممارنة والتفضٌل 
دراسة نمدٌة فً كتاب –حاتم فً علله 

 -الطهارة

عمار جاسم دمحم 
 العبٌدي

 علوم المرآن الكرٌم 8ٕٔٓ ماجستٌر

إبراهٌم  8٘
عبدالرحمن 

 دمحم

الجهود الحدٌثٌة لإلمام ابن خزٌمة فً 
 (كتابه التوحٌد )دراسة نمدٌة تطبٌمٌة

عمار جاسم دمحم 
 العبٌدي

علوم المرآن الكرٌم  8ٕٔٓ ماجستٌر
 / الحدٌث النبوي

االء طالل حمٌد  8ٙ
 سعٌد

الترن من خالل معجم البلدان لٌالوت 
 الحموي

طارق فتحً 
 سلطان حامد

تارٌخ االسالم فً  8ٕٔٓ ماجستٌر
 اواسط اسٌا

زهراء أحمد  82
 عبد هللا النعٌمً

( فً هـ92ٗ: ألوال ابن حجر الهٌتمً )ت
 تفسٌر الفاتحة والزهراوٌن

عبد المالن سالم 
 عثمان

 علوم المرآن 8ٕٔٓ ماجستٌر

أسماء مشعل  88
 ٌونس خلٌل

معجم األفعال المفسرة فً معانً المرآن 
 وإعرابه للزجاج _ السبع الطوال إطاراً_

حسن سلٌمان 
 حسٌن

اللؽة العربٌة/ اللؽة  8ٕٔٓ ماجستٌر
 والنحو

 



هانً ٌونس  89
 دمحم  

 

مشكالت تمثٌل متؽٌر االتجاة لعدة ظواهر 
 فً الخرابط الموضوعٌة

خرابط ونظم  8ٕٔٓ دبلوم عالً لٌث حسن عمر
 معلومات جؽرافٌة

نبهان ٌوسؾ  9ٓ
سلٌمان 
 الخاتونً

التحالفات االسالمٌة فً مواجهة العدوان 
 م(2ٗٔٔ-92ٓٔهـ/9ٙ٘-9ٓٗالصلٌبً )

صفوان طه حسن 
 الناصر

ارٌخ اسالمً / ت 8ٕٔٓ ماجستٌر
 تارٌخ عباسً

فؤاد سالم  9ٔ
 رشٌد أحمد

نصرت صالح  االؼتراب السٌاسً فً شعر صدر اإلسالم
 ٌونس

اللؽة العربٌة /  ٕٙٔٓ ماجستٌر
 فلسفة األدب

إبراهٌم ضٌاء  9ٕ
 مطلن

توزٌع تجارة الجملة للمواد الؽذابٌة الربٌسة 
فً الجانب االٌسر لمدٌنة الموصل باستخدام 

 ومات الجؽرافٌةنظم المعل

خرابط ونظم  8ٕٔٓ دبلوم عالً هبة سالم ٌحٌى
 معلومات جؽرافٌة

مشعل عاٌد  9ٖ
 دبً عرٌؾ

النص المتعالً)العنوان والتناص( فً دٌوان 
 مأرب ٌتكلم

ؼانم صالح 
 سلطان

اللؽة العربٌة/ االدب  9ٕٔٓ ماجستٌر
 الحدٌث

وسام محمود  9ٗ
 سلطان               

ً النصوص االدبٌة الجمل التكمٌلٌة ف
 والعلمٌة: دراسة لؽوٌة 

مولود احمد 
   ابراهٌم

 نحو اللؽة االنكلٌزٌة   8ٕٔٓ ماجستٌر

باسم حمٌد  9٘
 مهدي

االنماط المكانٌة لممالع الحصى والرمل فً 
 GISلضابً بلد وسامراء باستخدام 

علم الخرابط ونظم  9ٕٔٓ دبلوم عالً احمد طالل خضر
المعلومات 
 الجؽرافٌة

ناظم عواد  9ٙ
محٌمٌد 

 مخلؾ

عاللات المؽرب واألندلس التجارٌة مع بلدان 
المشرق العربً من المرن الثانً حتى نهاٌة 

 المرن الرابع الهجري

أحالم حسن 
 مصطفى

 التارٌخ اإلسالمً ٕٕٔٓ دكتوراه

رضوان  92
عطٌة وردي 

 الجبوري

                 الهند فً عصر السلطنة اإلسالمٌة
 م(  ٖٔٗٔـٕ٘ٓٔ/  هـ8ٔ٘ـٕٓٙ)

حسٌن علً 
 الطحطوح

 التأرٌخ اإلسالمً ٕٕٔٓ دكتوراه

سالً هانً  98
 عزالدٌن

ممارنة التؽٌرات فً استخدامات االراضً 
لمناؾ مدٌنة الموصل بأستخدام معطٌات 

 التحسس النابً

حكمت صبحً 
 ٌوسؾ 

علوم ارض /  2ٕٔٓ ماجستٌر
 تحسس نابً

مهدي مٌكابٌل  99
 خلٌل

وسٌاسٌة للسلون االنتخابً فً االبعاد الجٌ
انتخابات برلمان إللٌم كوردستان ـ العراق ـ 

 محافظة دهون انموذجاً ـ

 الجؽرافٌة البشرٌة 9ٕٔٓ ماجستٌر احمد حامد علً

أفراح شهاب  ٓٓٔ
 أحمد

فً حفظ  --جهود الصحابة البصرٌون
   السنة ونملها 

ماجد عدنان دمحم 
 المٌسً

 علوم المرآن / 9ٕٔٓ ماجستٌر
 حدٌث نبوي شرٌؾ

أنس عبد  ٔٓٔ
 المالن محمود

الحٌاة االلتصادٌة فً االمارة الصفارٌة 
 (م9ٔٓ-8ٙ2/ـه98ٕ-ٕٗ٘)

طارق فتحً 
 سلطان

التارٌخ/ التارٌخ  8ٕٔٓ ماجستٌر
 اسالمً

بسمان صالح  ٕٓٔ
 عمر

تركٌز االنتباه وعاللته بنمطً الشخصٌة 
(A-B) لدى طلبة الصؾ الرابع االعدادي 

الدٌن خالد خٌر 
 ٌاسٌن

 علم النفس التربوي 8ٕٔٓ ماجستٌر

ليالي عادل  ٖٓٔ

 صابر

التمثٌل الخرابطً للتؽٌر المناخً لدرجات 
الحرارة لمحافظة نٌنوى باستخدام معطٌات 
   التحسس النابً ونظم المعلومات الجؽرافٌة

صباح حسين 

 علي

تحسس  /جغرافية 8ٕٔٓ ماجستٌر

 نائي

آسٌا فتاح  ٗٓٔ
 هادي

خوات واالخوان ممن ٌجب علٌه تنبٌه اال
معرفة احكام الحٌض ونحوه على مذهب 

االمام النعمان للشٌخ الحسن بن اسماعٌل 
 -دراسة وتحمٌك–الدركزلً الموصلً 

سارٌة عبد 
 الوهاب دمحم

علوم المرآن  8ٕٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة االسالمٌة

سجى احمد  ٘ٓٔ
 دمحم البدرانً

لتولٌدي فً اثر استخدام استراتٌجٌة التعلم ا
اكساب طالبات الصؾ الرابع العلمً المفاهٌم 

 االسالمٌة وتنمٌة تفكٌرهن التاملً

صدام دمحم حمٌد 
 علً

طرابك تدرٌس  8ٕٔٓ ماجستٌر
 علوم المران

منصور  ٙٓٔ
 عٌاش سعٌد

توجٌهات ابن أبً العز الحنفً النحوٌة فً 
 كتابه شرح العمٌدة الطحاوٌة

فٌصل مرعً 
 حسن

 للؽة والنحوا 8ٕٔٓ ماجستٌر

هللا سالم  عطا 2ٓٔ
 احمد

تحلٌل جؽرافً للمتؽٌرات االلتصادٌة للشرٌط 
التجاري لحً النور باستخدام نظم 

 GISالمعلومات الجؽرافٌة 

نظم المعلومات  8ٕٔٓ دبلوم عالً ؼدة ؼانم مدٌن
 الجؽرافٌة

علً حسٌن  8ٓٔ
 طه

النمذجة المكانٌة الستعماالت االرض 
 شرلاطالزراعٌة فً لضاء ال

علً عبد عباس 
 العزاوي

 جؽرافٌة زراعٌة    8ٕٔٓ ماجستٌر

شٌماء موفك  9ٓٔ
 حٌاوي

اثر استراتٌجٌة المحطات التعلٌمٌة فً 
اكساب طالبات الصؾ الثانً المتوسط 
المفاهٌم االحٌابٌة وتنمٌة استطالعهن 

وفاء محمود 
 ٌونس

طرابك تدرٌس  2ٕٔٓ ماجستٌر
 علوم الحٌاة



 االحٌابً

حسٌن لمى  ٓٔٔ
 حسن

الخصالالالالابص الهٌدرولوجٌالالالالة للودٌالالالالان التالالالالً 
تصالالالالب فالالالالً الجانالالالالب الشالالالالرلً لبحٌالالالالرة سالالالالد 

   الموصل

صهٌب حسن 
 خضر

جؽرافٌا طبٌعٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 هاٌدرولوجً

لحطان مرعً  ٔٔٔ
 عمر

التمثٌل الخرابطً للضوابط الطبٌعٌة المؤثرة 
   فً توزٌع سكان محافظة نٌنوى 

لمٌاء حسٌن علً 
 أحمد

 الجؽرافٌة الطبٌعٌة   9ٕٔٓ ماجستٌر

علً محفوظ  ٕٔٔ
 عزٌز 

 9ٖ2ٔ-9ٖٕٔادٌة دة األهالً البؽدجرٌ
 دراسة تارٌخٌة

 تارٌخ  ٕ٘ٔٓ دكتوراه مجول دمحم محمود

أحمد باسل  ٖٔٔ
 أحمد ذنون

 سالم دمحم ذنون 8ٕٔٓ ماجستٌر سالم دمحم ذنون البناء الفنً فً شعر دٌن الجن الحمصً                 

عمار دمحم  ٗٔٔ
 حبٌب

سٌاسة تركٌا تجاه منظمة التحرٌر 
دراسة  – 99ٖٔ-9ٙٗٔالفلسطٌنٌة 

 –تارٌخٌة 

سعد عبد العزٌز 
 مسلط

 التارٌخ الحدٌث 8ٕٔٓ ماجستٌر

 الجؽرافٌة الطبٌعٌة 8ٕٔٓ ماجستٌر رٌان ؼازي ذنون جٌومورفولوجٌة منطمة عٌن زالة صهٌب حمٌد ٘ٔٔ

انتصار هاشم  ٙٔٔ
 محمود

المكانً للصناعات الؽذابٌة الربٌسة  التحلٌل
 فً مدٌنة الموصل

مخلؾ شالل 
 مرعً

 الجؽرافٌة البشرٌة 8ٕٔٓ دكتوراه

اثر برنامج تعلٌمً للتخفٌؾ من فمدان   نؽم اكرم داؤد 2ٔٔ
 األمل لدى طالبات المرحلة اإلعدادٌة

صبٌحة ٌاسر 
 مكطوؾ

 علم نفس تربوي 8ٕٓٓ ماجستٌر

بٌداء مظفر  8ٔٔ
 دخٌل ٌحٌى

تموٌم أداء المشرفٌــن  من وجهة نظر 
مدٌري المدارس االبتدابٌة فً مركز محافظة 

 نٌنــوى

محمــد علــً 
 عبــاس

 علـوم تربوٌـة 2ٕٓٓ ماجستٌر

 

خالدة عبد  9ٔٔ
 الوهاب

اثر برنامج تعلٌمً فً التعلم المنظم ذاتٌاً 
جامعة  لبةومنظور زمن المستمبل لدى ط

 الموصل

 علم النفس التربوي 2ٕٓٓ توراهدك دمحم ٌاسٌن وهٌب

عبدهللا علً  ٕٓٔ
 ابراهٌم

اثر استخدام نمطٌن تدرٌسٌٌن على وفك 
التفاعل االجتماعً لمادة المطالعة فً تنمٌة 

االداء التعبٌري والتفكٌر النالد والتذوق 
 الجمالً لطالب الصؾ الخامس االدبً

طرابك تدرٌس اللؽة  ٕٙٓٓ دكتوراه عبدالرزاق ٌاسٌن
 ٌةالعرب

خضر الٌاس  ٕٔٔ
 خضر

ممارنة طرٌمتً االستمراء والمٌاس فً 
اكتساب طالب الصؾ الخامس األدبً 

 المفاهٌم البالؼٌة واتجاهاتهم نحو البالؼة

خلٌل ابراهٌم 
 كبٌسً

طرابك تدرٌس اللؽة  ٕٙٓٓ ماجستٌر
 العربٌة

ر رٌسان سحـ ٕٕٔ
 حسٌن المره

 المكان فً رواٌات ؼالب هلسا
 

 عبد الستار عبد
 هللا صالح

اللؽة العربٌة  ٕٗٓٓ ماجستٌر
 وآدابها

ناصر عبد هللا  ٖٕٔ
 علً مرعً

دراسة فً  حً ا لـممـد ارة فً مدٌنة عدن
 جؽرافٌة السكان 

طه حمادي 
   الحدٌثً

 الجؽرافٌة  ٕٗٓٓ دكتوراه
 

عثمان فتحً  ٕٗٔ
 صالح حمدي

 99ٔٔ-9ٙ8ٔاالردنٌة  –العاللات العرالٌة 
 )دراسة تارٌخٌة(

 تارٌخ حدٌث 2ٕٓٓ دكتوراه ر طه ٌاسٌننمٌ

وفاء ؼانم  ٕ٘ٔ
رشاد 

 مصطفى

خزعل فتحً  ) أاَل ( فً المرآن الكرٌم أنساق ودالالت
 زٌدان

 اللؽة العربٌة/النحو ٕٙٓٓ ماجستٌر

صبا شاكر  ٕٙٔ
 محمود

 اللؽة العربٌة/ لؽة 2ٕٓٓ دكتوراه سناء طاهر دمحم أثر المعنى فً الفاصلة المرآنٌة

ؼانم  سرى 2ٕٔ
 محمود

الذكاء االنفعالً وعاللته بالمساٌرة 
 االجتماعٌة لدى طلبة الجامعة

صبٌحة ٌاسر 
 مكطوؾ

 علم النفس التربوي ٕٙٓٓ ماجستٌر

محمود احمد  8ٕٔ
 حسن

دراسة تاثٌر المٌاه الجوفٌة والسطحٌة على 
استعماالت االرض الزراعٌة فً منطمة 

 GISالمحلبٌة باستخدام 

نظم معلومات  2ٕٓٓ دبلوم عالً باسم اٌلٌا هابٌل
 جؽرافٌة

حامد علً  9ٕٔ
عبد هللا 
 حسونً

مما فسره الرسول دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( من ألفاظ فً 
 كتب الصحاح الستة دراسة ومعجم

فتحً خزعل 
 زٌدان

 اللؽة العربٌة/ اللؽة 2ٕٓٓ ماجستٌر

ادهم اسماعٌل  ٖٓٔ
 خدٌدة

 االستمرار النفسً لدى تدرٌسًٌ جامعة
 الموصل

ٌوسؾ حنا 
 إبراهٌم

 علم النفس التربوي ٕٙٓٓ ماجستٌر

احمد صالح  ٖٔٔ
 عبد هللا كنعان

تجهٌز ماء الشرب باالنابٌب لسالكان محافظالة 
 دراسة فً جؽرافٌة الخدمات  نٌنوى

طه حمادي 
 الحدٌثً

 الجؽرافٌة البشرٌة ٕٙٓٓ ماجستٌر

 



الضٌاع  أثر برنامج تعلٌمً فً التخفٌؾ من دمحم سعٌد دمحم ٕٖٔ
 النفسً  لدى طلبة المرحلة اإلعدادٌة

كامل عبد الحمٌد 
 عباس

 علم النفس التربوي ٕٙٓٓ دكتوراه

 أمٌر دمحم ٖٖٔ
 سعٌد

كتاب شرح مجمع البحرٌن تألٌؾ المولى 
عبداللطٌؾ بن عبدالعزٌز بن امٌن الدٌن 
المعروؾ بابن ملن الحنفً المتوفى سنة 

 ج(تحمٌك كتابً )الصوم والح هجرٌة 8ٓٔ

بشٌر سلطان 
 الحدٌدي

 الفمه االسالمً ٕٙٓٓ ماجستٌر

نور لٌس دمحم  ٖٗٔ
 الطابً

 عام / جنابً 2ٕٓٓ ماجستٌر دمحم حسٌن دمحم االعالة وأثرها فً المسؤولٌة الجزابٌة

بدرٌة سلٌم  ٖ٘ٔ
 موسى

تعلك المراهمٌن بأصدلابهم وعاللته 
 بتوافمهم النفسً واالجتماعً

كمال عبد الحمٌد 
 عباس

 علم نفس تربوي 2ٕٓٓ جستٌرما

حمد محمود  ٖٙٔ
 دمحم

الفنون األخر فً المصة المصٌرة )الشعر ، 
 المسرح ، السٌنما(نماذج من المصة العرالٌة 

االدب العربً 
 الحدٌث  

االدب العربً  8ٕٓٓ دكتوراه
 الحدٌث  

فالح حسن  2ٖٔ
 رمضان هالل

لالالدى  لالالوة اإلرادة وعاللتهالالا بملالالك المسالالتمبل
 ة الموصلطلبة جامع

ٌوسؾ حنا 
 إبراهٌم

 علم النفس التربوي 2ٕٓٓ ماجستٌر

منال دمحم  8ٖٔ
 رشٌد

أثر برنامج تربوي فً تعدٌل الظواهر 
 السلوكٌة ؼٌر المرؼوبة لدى أطفال الرٌاض

فاتح ابلحد 
 فتوحً

 علم النفس التربوي 8ٕٓٓ ماجستٌر

نعم هاشم  9ٖٔ
 خالد  

أسالٌب المصر فً صحٌح مسلم ودالالتها 
 لبالؼٌةا

بالؼة المرآن  2ٕٓٓ دكتوراه ؼانم سعٌد حسن
 والحدٌث النبوي

طلعت دمحم  ٓٗٔ
 طاهر

فً   التحلٌل المكانً لألستثمار الزراعً 
 ناحٌة بحركة

 الجؽرافٌة الزراعٌة ٕٙٓٓ ماجستٌر علً عبد عباس

خالد صطم  ٔٗٔ
 عطٌة

 جؽرافٌة الزراعٌةال ٕٙٓٓ ماجستٌر مخلؾ شالل  االنتاج الزراعً فً لضاء الحوٌجة

امنة دمحم باسل  ٕٗٔ
 الٌاس

AN ERROR ANALYSIS OF 

THE USE OF INFLECTIONAL 

MORPHEMES BY EFL. 

STUDENTS AT THE 

UNIVERSITY OF MOSUL 

اسماعٌل فتحً 
 حسٌن

 اللؽة 8ٕٔٓ ماجستٌر

حمود جاسم  ٖٗٔ
 حماد

تحلٌل جؽرافً للمطاع الزراعً فً منطمة 
   ىالجزٌرة بمحافظة نٌنو

 الجؽرافٌة الزراعٌة 8ٕٔٓ دكتوراه علً عبد عباس

دعاء حسٌن  ٗٗٔ
احمد 

 المهندس

   Impact of K.W.L. Strategy on 
Developing Reading 
Comprehension and Motivation to 
learn English for Students at the 
Department of Educational and 
Psychological Science    

ٌد عبد شعٌب سع
 الفتاح

 لؽه االنكلٌزٌةال 8ٕٔٓ ماجستٌر

سلٌمان احمد  ٘ٗٔ
 ٌونس المولى

حل المسابل الرٌاضٌة وفك استراتٌجٌات 
فهم الممروء واثرها فً االتمان الرٌاضً 
لدى طالب الرابع العلمً وتنمٌة تفكٌرهم 

 فوق المعرفً

احمد جوهر دمحم 
 أمٌن

طرابك تدرٌس  8ٕٔٓ دكتوراه
 الرٌاضٌات

 هند عبد ٙٗٔ
 الكرٌم بالل

 اللؽة العربٌة / اللؽة 8ٕٔٓ ماجستٌر دمحم محمود سعٌد داللة الترخُّص النحوي فً المرآن الكرٌم

رنا خطاب  2ٗٔ
 عمر خطاب

اثر استخدام استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً 
فً حفظ طالبات الصؾ الرابع االعدادي 

للنصوص المرآنٌة وتفسٌرها وتنمٌة 
    سلوكهن االٌثاري

سٌؾ اسماعٌل 
 ابراهٌم

 العلوم التربوٌة   8ٕٔٓ ماجستٌر

رنٌن محمود  8ٗٔ
 أحمد العالم

The Scientific Effort of 
Women in Iraq and Syria 
During The Sixth and 
Seventh Hijri Centuries 

شكٌب راشد 
 بشٌر

تارٌخ عباسً  8ٕٔٓ ماجستٌر
 متأخر

صفا احمد  9ٗٔ
 خلٌل

 لتركز المطري شمالً العراقتحدٌد وتحلٌل ا
 ( ٕٗٔٓ-929ٔللفترة )

 الجؽرافٌة 8ٕٔٓ ماجستٌر سرى بدر حسٌن

صالح عبد  ٓ٘ٔ
 الستار

 اآلخر فً شعر أبً فراس الحمدانً
 

 األدب العباسً 8ٕٔٓ ماجستٌر منتصر عبدالمادر 

سارة علً  ٔ٘ٔ
سلٌمان 
 الجمٌلً

الشخصٌة المبدعة وعاللتها بالتحكم الذاتً 
 شدٌن التربوٌٌنلدى المر

 

أحمد ٌونس 
 محمود

أرشاد نفسً  8ٕٔٓ ماجستٌر
 وتوجٌه تربوي

 



والء وعد هللا  ٕ٘ٔ
 جاسم دمحم

اثر استراتٌجٌة سكامبر فً اكساب طالبات 
الصؾ الرابع العلمً مهارات حل المسألة 

   الرٌاضٌة وتخفٌؾ للمهن الرٌاضً  

طرابك تدرٌس  8ٕٔٓ ماجستٌر عاصم احمد خلٌل
 رٌاضٌات

ناظم حسن  ٖ٘ٔ
 علً العبٌدي

لتحوالت السٌاسٌة الداخلٌة فً المملكة 
دراسة  ٖٕٓٓ-98ٗٔاالردنٌة الهاشمٌة 

 تارٌخٌة

 التارٌخ الحدٌث 8ٕٔٓ ماجستٌر اكرم عبد علً

ؼفران عبد  ٗ٘ٔ
الجبار 

 اسماعٌل

المسطنطٌنٌة من خالل المصادر البلدانٌة 
حتى المرن الثامن هجري / الرابع عشر 

 المٌالدي

 التارٌخ االسالمً 8ٕٔٓ ماجستٌر طه خضر عبٌد

احمد ادٌب  ٘٘ٔ
 لنبر شهاب

األمن الفكري وعاللته بجودة الحٌاة لدى 
 المرشدٌن التربوٌٌن

احمد ٌونس 
 محمود

اإلرشاد النفسً  8ٕٔٓ ماجستٌر
 وتوجٌه تربوي

 عبدالرزاق ٙ٘ٔ
 لادر طه لادر

 ذنون حازم عمَّ  جزء فً النصً الترابط أهمٌة
 عٌلإسما

 والنحو اللؽة 8ٕٔٓ دكتوراه

رضوان دمحم  2٘ٔ
 مصطفى  

أثر استخدام أنموذج وودز فً تحصٌل طالب 
الصؾ الخامس العلمً فً مادة الفٌزٌاء 

 وتنمٌة تفكٌرهم النالد

طرابك تدرٌس  ٕٔٔٓ ماجستٌر أحمد جوهر دمحم
 الفٌزٌاء

أحمد صالح  8٘ٔ
 عبوش

-9ٗٙٔانجلتر فً عهد أولٌفر كروموٌل 
 )دراسة تارٌخٌة( 8٘ٙٔ

 تارٌخ حدٌث ٕٔٔٓ دكتوراه حنا عزو بهنان

أحمد هاشم  9٘ٔ
 دمحم صالح

جامع بٌان العلم وفضله وما ٌنبؽً فً 
رواٌته وحمله البن عبد البر النمري 

م( دراسة فً 2ٓٓٔهـ/ٖٙٗالمرطبً )ت
 منهجه

طارق فتحً 
 سلطان

تارٌخ المؽرب  ٕٔٔٓ دكتوراه
 واألندلس

أسٌل محمود  ٓٙٔ
 رجٌسج

أثر برنامج تربوي فً تؽٌٌر االتجاه المضاد 
 للمجتمع لدى طالب المرحلة االعدادٌة

سمٌر ٌونس 
 محمود

 علم النفس التربوي ٕٔٔٓ ماجستٌر

إطالل سالم  ٔٙٔ
 حنا

 -88ٕٔاألوضاع االجتماعٌة فً مصر 
 ""دراسة تارٌخٌة9ٔٗٔ

 تارٌخ حدٌث ٕٔٔٓ دكتوراه حنا عزو بهنان

سالم ادهام  ٕٙٔ
 ٌلسه

التوجه الزمنً وللك المستمبل لدى طلبة 
المرحلة اإلعدادٌة من المهجرٌن وألرانهم ) 

 دراسة ممارنة (

ٌاسر محفوظ 
 حامد

 علم النفس التربوٌة   ٕٕٔٓ ماجستٌر

أمل إبراهٌم  ٖٙٔ
 عزٌز

أثر بعض استراتٌجٌات مساعدات التذكر فً 
 تنمٌة دافع االنجاز الدراسً لدى تالمٌذ

 الخامس االبتدابً فً مادة التربٌة اإلسالمٌة

ذكرى ٌوسؾ 
 جٌل

 التربٌة اإلسالمٌة ٕٔٔٓ ماجستٌر

بشار دمحم  ٗٙٔ
 بشار

بناء الشخصٌة فً رواٌة رحلة إلى هللا 
    لنجٌب الكٌالنً 

األدب العربً  ٕٕٔٓ ماجستٌر هشام دمحم عبدهللا
 الحدٌث

حمٌد صالح  ٘ٙٔ
 أحمد

لمعرفة وعاللتها استراتٌجٌات ما وراء ا
بالتفكٌر التماربً والتباعدي لدى طالبات 

 المرحلة اإلعدادٌة

ٌوسؾ حنا 
 إبراهٌم

 علم النفس التربوٌة   ٕٔٔٓ ماجستٌر

دنا سالم  ٙٙٔ
اسحاق 
 بوتانً

المٌم الجمالٌة وعاللتها باالنماط االدراكٌة 
 لدى طلبة المرحلة االعدادٌة

 نفس التربوٌة  علم ال ٕٔٔٓ ماجستٌر اسامة حامد دمحم

زٌنب أسامة  2ٙٔ
 إبراهٌم

آراء ابن حامد الوراق فً أحكام النكاح 
   والفراق

 زاهدة عبد هللا
 دمحم

المرآن الكرٌم   ٕٔٔٓ ماجستٌر
 والتربٌة اإلسالمٌة

سعدهللا  8ٙٔ
 عبدالرحمن 

سالم دمحم ذنون  الرحلة فً شعر أبً تمام الطابً
 علً

دب اللؽة العربٌة / أ ٕٔٔٓ ماجستٌر
 عربً

سلٌمان احمد  9ٙٔ
 ٌونس

اثر استراتٌجٌة ممترحة مدعمة بالتخٌل 
الموجه لحل المسابل الرٌاضٌة فً التحصٌل 

وتنمٌة التفكٌر الشكلً لدى طالب الصؾ 
     الخامس العلمً

طرابك تدرٌس  ٕٔٔٓ ماجستٌر احمد جوهر دمحم
 الرٌاضٌات

شٌماء طلب  2ٓٔ
حمد 

 النجماوي

وعاللتها بالتوافك  الشخصٌة االستماللٌة
النفسً واالجتماعً لدى طلبة جامعة 

 الموصل

صبٌحة ٌاسر 
 مكطوؾ

 علم النفس التربوي ٕٔٔٓ ماجستٌر

شٌماء لٌس  2ٔٔ
 خلٌل مصطفى

الوزن الجٌوبولتٌكً للعالم اإلسالمً بمنطك 
 التكتالت االلتصادٌة

أحمد إبراهٌم 
 حامد

 جؽرافٌة سٌاسٌة ٕٔٔٓ ماجستٌر

شٌماء ٌونس  2ٕٔ
 اسماعٌل

التنظٌمات العسكرٌة فً االمارة البوٌهٌة ) 
 م (٘٘ٓٔـ  9ٖٖم / 2ٗٗهـ ـ ٕٕٖ

 التارٌخ االسالمً ٕٕٔٓ ماجستٌر نزار دمحم لادر

 



صابر طه  2ٖٔ
 ٌاسٌن

انماط الشخصٌة على وفك نظرٌة االنٌكرام 
وعاللتها بالتفضٌل المهنً لدى طلبة 

 الجامعة

خالد خٌر الدٌن 
 الحمدانً

علم النفس  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 التربوي

صدام عبد هللا  2ٗٔ
 دمحم

تأثٌر جامعة الموصل على البنٌة الحضرٌة 
 دراسة فً جؽرافٌة المدن –للمدٌنة 

صالح حمٌد 
 حبش

 جؽرافٌة مدن ٕٔٔٓ ماجستٌر

ابتهال دمحم  2٘ٔ
 أمٌن عزٌز

جٌومورفولوجٌة منطمة مملوب )دراسة فً 
 الجؽرافٌة الطبٌعٌة(

اسباهٌة ٌونس 
 محسن

 جؽرافٌة طبٌعٌة ٕٓٔٓ ماجستٌر

عبدالستار دمحم  2ٙٔ
عبدهللا 

 البدرانً

مباهج االمة بمناهج االبمة/ لعلً الؽزالً 
 الشافعً

بشٌر سلطان 
 شهاب

 فمه ممارن ٕٔٔٓ ماجستٌر

علً احمد  22ٔ
 دمحم

التمثٌل الخرابطً للتوسع المساحً فً 
 م(2ٕٓٓ-922ٔمدٌنة الموصل للفترة من)

وم دبل لٌث حسن عمر
 عالً

علم الخرابط ونظم  ٕٔٔٓ
المعلومات 
 الجؽرافٌة

علً زوزان  28ٔ
 علً

تحلٌل اآلثار البٌبٌة الناجمة عن المولدات 
 األهلٌة فً الجانب األٌمن لمدٌنة الموصل

دبلوم  سحر سعٌد لاسم
 عالً

خرابط ونظم  ٕٔٔٓ
 معلومات جؽرافٌة

فالحة صالح  29ٔ
 احمد

لمتحدة تجاه سٌاسة دولة االمارات العربةي ا
 ٖٕٓٓ-99ٔٔمنطمة الخلٌج العربً 

 تارٌخ حدٌث ٕٔٔٓ دكتوراه نمٌر طه ٌاسٌن

 –الشخصٌة فً مسرحٌات ولٌد اخالصً  فرح أدور حنا 8ٓٔ
 دراسة سٌمٌابٌة

األدب العربً  ٕٓٔٓ دكتوراه عمر دمحم الطالب
 الحدٌث

فواز موفك  8ٔٔ
 ذنون جاسم

لضٌة فلسطٌن فً العاللات االردنٌة 
 دراسة تارٌخٌة – 999ٔ-9ٙ2ٔمرٌكٌة األ

أكرم عبد علً 
 كنهش

 تارٌخ حدٌث ٕٔٔٓ دكتوراه

دمحم سالم  8ٕٔ
 أحمد الكواز

-9ٖ٘ٔالعاللات  السعودٌة اإلٌرانٌة 
 دراسة تارٌخٌة سٌاسٌة929ٔ

نمٌر طه ٌاسٌن 
 الصابػ

 تارٌخ حدٌث ٕٔٔٓ دكتوراه

دمحم نزار  8ٖٔ
 حمٌد الدباغ

انٌة )المرن الموصل فً المصادر البلد
الثالث عشر -السابع الهجري / التاسع-الثالث

 المٌالدي(

حسٌن علً 
 الطحطوح

التارٌخ اإلسالمً  ٕٓٔٓ دكتوراه
 التارٌخ العباسً –

 دمحمعبد 8ٗٔ
 الموجود

 يإبراهٌم جندا ر عبدالوهاب البٌاتً المسكوت عنه فً شعر
 جمعة

 األدب العربً ٕٔٔٓ دكتوراه

مؤٌد محمود  8٘ٔ
  كنو شهاب ال

حمً اسماعٌل  وصاٌا العرب لبل االسالم " دراسة تارٌخٌة
 إبراهٌم

 تارٌخ إسالمً ٕٔٔٓ ماجستٌر

ناٌؾ جردو  8ٙٔ
 أحمد حسن

الدرس البالؼً عند عبدالعظٌم المطعنً 
 دراسة فً علم البٌان هـ( 9ٕٗٔ)

ابراهٌم دمحم 
 محمود

اللؽة العربٌة /  ٕٔٔٓ دكتوراه
 األدب العربً

علً نشتٌمان  82ٔ
 صالح

الجزٌرة الفراتٌة فً صدر االسالم دراسة فالً 
 االوضاع االلتصادٌة واالجتماعٌة

 تارٌخ اسالمً ٕٔٔٓ ماجستٌر فاضل ؼزاي عبد  

هبة دمحم  88ٔ
صالح عبد 

 المادر

فً تنمٌة KWLاثر استخدام إستراتٌجٌة 
عملٌات العلم لدى طالبات الصؾ الثانً 

 المتوسط فً مادة الكٌمٌاء 

دمحم خضٌر ثابت 
 الجبوري

 /طرابك تدرٌس  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 التعلٌم األساسً

هدي ٌاسٌن  89ٔ
 ٌوسؾ

االسهام الحضاري ألهل الموصل والجزٌرة 
فً بالد الشام أبان العصرٌن الزنكً 

 – 2ٕٔٔهـ/  8٘ٙ – ٕٔ٘واالٌوبً ) 
 م ( 8ٕ٘ٔ

عبد الواحد ذنون 
 طه

تارٌخ  اسالمً        ٕٔٔٓ دكتوراه
 المٌة/  حضارة اس

ٌونس طه  9ٓٔ
 ٌونس ذنون

المسابل األصولٌة عند ابن حبان فً 
 صحٌحه

علوم المران الكرٌم  ٕٔٔٓ ماجستٌر عمار جاسم دمحم
 والتربٌة االسالمٌة

أٌمن هادي  9ٔٔ
 فتحً

الفمٌهات والمحدثات فً المشرق العربً 
 م(ٖٔ-9هـ/2-ٖواالسالمً للمرن )

سالمً/ التارٌخ اال 8ٕٔٓ دكتوراه طه خضر عبٌد
 التارٌخ العباسً

بسمة دمحم  9ٕٔ
 محمود

المعطٌات التارٌخٌة لألندلس من خالل كتاب 
 يلن االبصار البن فضل هللا العمرمسا

 م(8ٖٗٔ-ٖٓٓٔ/  ه2ٓٓ-2ٗ9)

تارٌخ المؽرب  8ٕٔٓ دكتوراه نهلة شهاب أحمد
 واالندلس

اٌمان احمد  9ٖٔ
 شٌت

تدرٌس مادة الكٌمٌاء باستراتٌجٌة الرؤوس 
لمة معا وأثرها فً تحصٌل طالبات المر

الصؾ الثانً المتوسط وتنمٌة تفكٌرهن التا 
 ملً

وفاء محمود 
 ٌونس

طرابك تدرٌس  8ٕٔٓ ماجستٌر
 الكٌمٌاء

ندى لممان  9ٗٔ
 دمحم

توظٌؾ استراتٌجٌات تدرٌسٌة فً ضوء 
المدخل المنظومً الكساب المفاهٌم الفمهٌة 
 وتنمٌة مهارات التفكٌر لمنظومً لدى طلبة

 السالمٌةاكلٌة العلوم 

عبدالرزاق ٌاسٌن 
 عبدهللا

طرابك تدرٌس  8ٕٔٓ دكتوراه
علوم المران 

 والتربٌة االسالمٌة



شفاء عامر  9٘ٔ
 ؼازي

استخدام استراتٌجٌة التساؤل الذاتً على 
وفك التعلم االتمانً واثرها فً تحصٌل 
طالبات الصؾ الرابع العلمً فً مادة 

 منطمًالحاسوب وتنمٌة تفكٌرهن ال

اٌناس ٌونس 
 مصطفى

طرابك تدرٌس  8ٕٔٓ ماجستٌر
 الحاسوب

زٌاد خلؾ  9ٙٔ
 حمٌد الخطابً

صٌػ النداء فً العربٌة الموصلٌة مع 
 اإلشارة الى اإلنكلٌزٌة

 \اللؽة اإلنكلٌزٌة  8ٕٔٓ ماجستٌر كمال حازم حسٌن
 علم اللؽة 

هدى محفوظ  92ٔ
 فتحً

معاٌٌر التصوٌب والتخطبة فً كتاب 
ؾ فً مسابل الخالؾ البن األنباري األنصا

 هـ 22٘المتوفى 

صالح علً 
 الشٌخ

اللؽة العربٌة /  8ٕٔٓ ماجستٌر
 النحو

زهراء مؤٌد  98ٔ
 فاضل

 زبــــدة الــدراٌة على كتـــاب الهـــداٌــة
 )من كتاب الزكاة إلى نهاٌة باب زكاة الخٌل(

للماضً عــبد الرحٌم بن عـلً اآلمـدي 
 م(ٕٓ٘ٔ-ه9ٕٙ)تفًالدٌار بكري الحن

لممان حسن عبد 
 هللا

الفمه  8ٕٔٓ ماجستٌر
 وأصوله/الفمه

واثمة حازم  99ٔ
 جاسم

بنو عدي بن كعب لبٌل االسالم وعصر 
 دراسة تأرٌخٌة الرسالة

هاشم ٌونس عبد 
 الرحمن

 التأرٌخ اإلسالمً ٕ٘ٔٓ ماجستٌر

أحمد موفك  ٕٓٓ
 علً ؼزال

أثر برنامج إرشادي فً تنمٌة مهارات 
عاؾ النفسً األولً لدى المرشدٌن اإلس

 التربوٌٌن فً مدارس مركز محافظة نٌنوى

علم النفس  8ٕٔٓ ماجستٌر ندى فتاح زٌدان
التربوي/ االرشاد 
النفسً والتوجٌه 

 التربوي.

انمار ناظم  ٕٔٓ
 بدر

االمل وعاللته بالعزم الذاتً لدى طلبة 
الصؾ الرابع االعدادي من النازحٌن 

   والرانهم االخرٌن

سمٌر ٌونس 
 محمود

علم النفس /علم  8ٕٔٓ ماجستٌر
 النفس التربوي

هند هشام  ٕٕٓ
 عثمان

     األحكام التموٌمٌة فً كتب معانً المرآن
 دراسة تحلٌلٌة

فٌصل مرعً 
 حسن

 اللؽة 9ٕٔٓ دكتوراه

رضوان دمحم  ٖٕٓ
 مصطفى

 تصمٌم محطات علمٌة بنابٌة إلكساب طلبة
 ابٌةالخامس العلمً المفاهٌم الفٌزٌ
 وتنمٌة مهارات تفكٌرهم العلٌا

أحمد جوهر دمحم 
 أمٌن

رابك تدرٌس ط ٕٙٔٓ دكتوراه
 الفٌزٌاء

كوثر سلٌمان  ٕٗٓ
 رمضان 

فً مٌاه الجوفٌة لتحلٌل الخصابص النوعٌة ل
باستخدام نظم شمال العراق زاخو  لضاء

 (GIS)الجؽرافٌة  المعلومات

دبلوم ال لٌث حسن عمر
 العالً

ونظم  علم الخرابط 2ٕٔٓ
 المعلومات

عبد الرزاق  ٕ٘ٓ
 لادر طه

األفعال الممترنة بذكر المٌاه فً المران 
 الكرٌم دراسة تحلٌلٌة

خزعل فتحً 
 زٌدان

اللؽة العربٌة /  ٕٔٔٓ ماجستٌر
 اللؽة

زٌاد عبد  ٕٙٓ
 الؽنً احمد

توظٌؾ استراتٌجٌة لتنظٌم المعرفة فً اطار 
التعلم النشط واثرها فً تحصٌل طالب 

لرابع العلمً وتنمٌة مهارات ماوراء الصؾ ا
 المعرفة لدٌهم 

وفاء محمود 
 ٌومس 

العلوم التربوٌة  8ٕٔٓ دكتوراه
  والنفسٌة

نجم عبد هللا  2ٕٓ
 سالم

الشعارات الحزبٌة والهتافات الجماهٌرٌة فً 
: دراسة تارٌخٌة فً 9ٙ8ٔ-9ٕٓٔالعراق 

 جدلٌة العاللة بٌن السلطة والجماهٌر

تارٌخ العراق  9ٕٔٓ اجستٌرم مجول دمحم محمود
 المعاصر

سفٌان ولٌد  8ٕٓ
 ابراهٌم

سحر سعٌد لاسم  تنمٌة الموالع السٌاحٌة فً لضاء الموصل
 الطابً

دبلوم ال
 العالً

علم الخرابط ونظم  9ٕٔٓ
  المعلومات

اٌمان دمحم  9ٕٓ
 حسن

تمثٌل المٌمة الرلمٌة لمنحنى الجرٌان المابً 
(CNلحوض وادي الثرثار باستخد ) ام نظم

 GISالمعلومات الجؽرافٌة 

صهٌب حسن 
 خضر

دبلوم ال
 العالً

علم الخرابط ونظم  9ٕٔٓ
 المعلومات

خولة خالد  ٕٓٔ
 جاسم

االستثناءات الخاصة بالنساء فً االحكام 
 الفمهٌة

فواز اسماعٌل 
 دمحم

 علوم المران / فمه 9ٕٔٓ ماجستٌر

رفل طارق  ٕٔٔ
 خلٌل

ر المستمبلً الٌمظة الذهنٌة وعاللتها بالتفكٌ
 اإلعدادٌةلدى طلبة المرحلة 

احمد وعدهللا 
 حمدهللا

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي

نعٌمة ٌونس  ٕٕٔ
 ذنون

تصمٌم برنامج لابم على استراتٌجٌة التخٌل 

العلمً الموجه واثره فً تنمٌة مهارات 

التفكٌر البصري لدى طلبة المرحلة 

 المتوسطة فً مركز محافظة نٌنوى

علم النفس  9ٕٔٓ دكتوراه فتاح زٌدان ندى
 التربوي

فاتن مٌسر  ٖٕٔ
 فاضل

ج دانٌال فً اكساب طالبات الصؾ ذاثر أنمو
الثانً المتوسط المفاهٌم الحاسوبٌة وتنمٌة 

   تفكٌرهن االستداللً 

عبد الرزاق 
 ٌاسٌن عبد هللا

طرابك تدرٌس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 الحاسوب



علً احمد  ٕٗٔ
 حسٌن حمد

راتٌجٌتٌن تدرٌسٌتٌن على وفك  تصمٌم است
فً  مهارات التفكٌر االبداعً فاعلٌتهما

تنمٌة مهارات المراءة االبداعٌة وعادات 
العمل لدى طلبة الصؾ الخامس االدبً فً 

 مادة المطالعة

عبدهللا علً 
 ابراهٌم

طرابك تدرٌس  9ٕٔٓ دكتوراه
 اللؽة العربٌة

عصمت أحمد  ٕ٘ٔ
 عزٌز

( فً PDEODEفاعلٌة استراتٌجٌة )
تصحٌح الفهم الخاطا للمفاهٌم الفٌزٌابٌة 

دى طالب الصؾ الرابع العلمً وتنمٌة ــــل
 دافعٌتهم نحو تعلم الفٌزٌاء

طرابك تدرٌس  9ٕٔٓ ماجستٌر أحمد جوهر دمحم
 الفٌزٌاء

عبدالستار  ٕٙٔ
 طاهر ٌونس

تصمٌم برنامج لابم على االحتٌاجات 
هم التدرٌبٌة للمدرسٌن وفاعلٌته فً اكساب
مهارات االتصال ضمن معاٌٌر الجودة 

 الشاملة

لصً توفٌك 
 ؼزال

 العلوم التربوٌة 9ٕٔٓ ماجستٌر

احمد سالم  2ٕٔ
 لاسم

أثر أنموذج آدي وشاٌر فً تحصٌل طلبة 
الصؾ الرابع العلمً لمادة الفٌزٌاء وتنمٌة 

 مهارات تفكٌرهم الشكلً

عبدالرزاق ٌاسٌن 
 عبدهللا

طرابك تدرٌس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 لفٌزٌاءا

عبد المادر  8ٕٔ
رمضان 

 صالح

النمذجة المكانٌة لتمٌٌم مدى كفاٌة شبكة 
 طرق السٌارات فً لضاء الموصل

دمحم هاشم ذنون 
 ٌونس

دبلوم ال
 العالً

علم الخرابط ونظم  9ٕٔٓ
 المعلومات

لبنى زكرٌا  9ٕٔ
 عبدالستار

اضطراب ضؽوط مابعد الصدمة وعاللته 
لة االبتدابٌة بصورة الذات لدى تالمٌذ المرح

 فً مدٌنة الموصل

صبٌحة ٌاسر 
 مكطوؾ

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي

اسراء فابز  ٕٕٓ
 سالم ابراهٌم

النضج االجتماعً وعاللته بالسلون 
العدوانً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدابٌة 

دراسة ممارنة بٌن ابناء وبنات االمهات 
 العامالت وؼٌر العامالت

 علم نفس تربوي 9ٕٔٓ جستٌرما اسامه حامد دمحم

عمر علً  ٕٕٔ
 إلٌاس علً

إستخدام الطرٌمة المستندة إلى المفاهٌم فً 
تدرٌس بعض أفعال الكالم لمتعلمً اللؽة 
اإلنكلٌزٌة بوصفها لؽة أجنبٌة من الطلبة 

 العرالٌٌن وتطوٌر كفاءتهم التداولٌة

طرابك تدرٌس  9ٕٔٓ دكتوراه كمال حازم حسٌن
 اللؽة االنكلٌزٌة

هدٌل محمود  ٕٕٕ
 فتحً

دراسة صوتٌة لنطك صوابت اللهجة 
 العرالٌة العربٌة 

علم اللؽة وتدرٌس  8ٕٔٓ ماجستٌر زٌاد راكان لاسم
 اللؽة االنكلٌزٌة

سٌؾ الدٌن  ٖٕٕ
 علً محمود 

اعداد خارطة إمكانٌة استثمار المٌاه الجوفٌة 
 فً لضاء الموصل 

لمٌاء حسٌن 
 السبعاوي 

دبلوم ال
 العالً

علم الخرابط ونظم  9ٕٔٓ
 المعلومات

زهٌرة جٌاد  ٕٕٗ
 فتحً

التمكٌن اإلداري لدى مدراء المدارس 
االبتدابٌة فً مدٌنة الموصل وعاللته 

 بدافعٌتهم نحو العمل اإلداري

علً درٌد خالد 
 النعٌمً

 علوم تربوٌة 9ٕٔٓ ماجستٌر

اسامة دمحم  ٕٕ٘
 نجم

تمثٌل خصابص التربة فً محافظة نٌنوى 
 ام نظم المعلومات الجؽرافٌةباستخد

صهٌب حسن 
 خضر طه

دبلوم ال
 العالً

علم الخرابط ونظم  8ٕٔٓ
 المعلومات

كنعان خلٌل  ٕٕٙ
 خلؾ

: نظام إدارة السجل الطبً االلكترونً 
عدم تحمل  -األسلوب المعرفً "تحمل 

الؽموض" وعاللته بإدارة االنفعاالت لدى 
 طلبة كلٌة التربٌة

علً سلٌمان 
 حسٌن

علم النفس  9ٕٔٓ ٌرماجست
 التربوي

دمحم عبد  2ٕٕ
 المجٌد دمحم

االدارة االستراتٌجٌة وعاللتها باتخاذ المرار 
    لدى رؤساء السام كلٌات جامعة الموصل

 علوم تربوٌة 9ٕٔٓ ماجستٌر احمد عزٌز فندي

سعد خطاب  8ٕٕ
 عمر خضر

 اللؽات فً كتاب )المحكم والمحٌط األعظم(
 هـ(8٘ٗألندلسً)ت ألبً الحسن بن سٌده ا

أمٌن لُممان 
 الحبّـار

 اللؽة العربٌة/ اللؽة 2ٕٔٓ ماجستٌر

لٌس دمحم  9ٕٕ
 هادي الكلوت

اثر برنامج تربوي فً تنمٌة الشجاعة 
   النفسٌة لدى طلبة جامعة الموصل 

علم النفس  9ٕٔٓ دكتوراه اسامة حامد دمحم
 التربوي  

هبة عٌسى  ٖٕٓ
 حسٌن حمو

دراسة فً  –دلسً الترؾ فً الشعر االن
 -االشكال الشعرٌة 

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ دكتوراه صالح وٌس دمحم
 األدب العربً

فاطمة كوثر  ٖٕٔ
 أحمد صالح

المباحث النحوٌة فً شرح مشكل أبٌات 
 هـ( 8٘ٗالمتنبً البن سٌده )ت 

صالح علً 
 الشٌخ

 لؽة عربٌة/لؽة 9ٕٔٓ ماجستٌر

هاجر سالم  ٕٖٕ
 مسلم أحمد

ون فً رواٌة )رماد الشرق( تداخل الفن
 لواسٌنً األعرج _الموسٌمى والسٌنما_.

إبراهٌم جنداري 
 جمعة

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 األدب العربً

 



زاهر سعد  ٖٖٕ
 الدٌن شٌت

مولؾ المشرق العربً من الؽاء الخالفة 
 9ٖٔٔ-9ٕٗٔالعثمانٌة 

هشام سوادي 
 هاشم

 التارٌخ الحدٌث 9ٕٔٓ دكتوراه

طالل  لماء ٖٕٗ
 دمحم حسن

اللذة واأللم فً الؽزل العذري فً العصر 
 األموي.

إٌمان خلٌفة 
 حامد

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 األدب العربً

حامد علً  ٖٕ٘
عبدهللا 
 حسونً

حازم ذنون  الضرورة فً شعر المتنبً )دراسة لؽوٌة(
 إسماعٌل

اللؽة العربٌة/  9ٕٔٓ دكتوراه
 اللؽة والنحو

م عمر ؼان ٖٕٙ
شرٌؾ 

 أحمد

الشواهد النحوٌة فً نظم الكافٌة الشالافٌة البالن 
 مالن )عرض وتحلٌل(

حازم ذنون 
 إسماعٌل

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 النحو العربً

عمر نبٌل  2ٖٕ
 اسماعٌل

العفو التسامح عند النبً دمحم )ص( فً كتب 
 االحادٌث والسٌر والتارٌخ

نضال مؤيد مال 
 هللا 

 تارٌخ االسالمًال 2ٕٔٓ ماجستٌر

بتول عباس  8ٖٕ
فاضل 
 ٌاسٌن

الالالدور السٌاسالالً للالالوزراء فالالً العصالالر العباسالالً 
 م(8ٕ٘ٔ-8ٔٔٔهـ/ٙ٘ٙ-ٕٔ٘األخٌر )

ٌاسر عبد الجواد 
 حامد

 التارٌخ االسالمً 9ٕٔٓ ماجستٌر

اٌمان فاضل  9ٖٕ
سلٌم 

 العنزي

الذكاء االجتماعً وعاللته بالممارسات 
جامعة  التدرٌسٌة االبداعٌة لدى تدرٌسًٌ

 الموصل

فضٌلة عرفات 
 دمحم السبعاوي

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي  

دمحم عبد هللا  ٕٓٗ
 حسن

نظام النمل البري بالسٌارات فً محافظة 
 ٌة النمل دراسة فً جؽراؾ –كركون 

 جؽرافٌة بشرٌة 2ٕٔٓ ماجستٌر دمحم هاشم ذنون

صبا سالم  ٕٔٗ
 شٌت

-2ٕٗبرى االوضاع السٌاسٌة فً ارمٌنٌا الك
 م2ٓٓٔ-8ٙٔهـ/ٖٙٗ

احمد اسماعٌل 
 الجبوري

 التارٌخ االسالمً 9ٕٔٓ ماجستٌر

وفاء ؼانم  ٕٕٗ
رشاد 

 مصطفى

التوافك النحوي بٌن المران الكرٌم وكالم 
دراسة فً كتاب فمه اللؽة وسر  –العرب 

 ه ( ٖٓٗ) ت :  –العربٌة للثعالبً 

حازم ذنون 
 إسماعٌل

 اللؽة والنحو 9ٕٔٓ ماجستٌر

عمر فاروق  ٖٕٗ
 دمحم حمادي

تدرٌس البصرٌات باستخدام المختبر 
و اثره فً  االفتراضً و الوسابط المتعددة

 التحصٌل و مهارات التفكٌر البصري
 لدى طالب الصؾ الرابع العلمً

طرابك تدرٌس  9ٕٔٓ ماجستٌر أحمد جوهر دمحم
 الفٌزٌاء

خالد احمد  ٕٗٗ
 خلؾ

سٌاسٌة مؤتمر الجباٌة دراسة فً التطورات ال
 فً لعصر االموي

ستار عبد ال
إسماعٌل عبد 

 الرحمن

 التارٌخ االسالمً 9ٕٔٓ ماجستٌر

شٌماء اكرم  ٕ٘ٗ
 نجٌب ٌحٌى

لابمة على التخٌل الموجه وآثرها  استراتٌجٌة
فً تنمٌة األداء التعبٌري لدى طالبات الصؾ 

الرابع اإلعدادي وتنمٌة طاللتهن اللؽوٌة 
 اإلبداعٌة 

 لجٌن سالم
 جًالشكر

طرابك تدرٌس  8ٕٔٓ ماجستٌر
 اللؽة العربٌة

جمعه فرج  ٕٙٗ
 دمحم

االؼتٌاالت السٌاسٌة على عصر مملكة 
  م9ٕٗٔ-8ٖٕٔهـ/892-ٖ٘ٙ)ؼرناطة 

برزان مٌسر 
 حامد

 تارٌخ اسالمً 9ٕٔٓ ماجستٌر

امٌن نصر  2ٕٗ
 الدٌن دمحم

أسرة بنً رشد على عصري المرابطٌن 
 -ٌةدراسة تارٌخ-والموحدٌن فً االندلس

التارٌخ االسالمً  9ٕٔٓ ماجستٌر نهلة شهاب احمد
/ المؽرب 
 واالندلس

لماء خلٌل  8ٕٗ
إسماعٌل 

 ٌحٌى

الجٌش الهندي تنظٌماته وتشكٌالته خالل 
هـ / 9ٖٕ-ٕٓٙعصر السلطنة اإلسالمٌة )

 م(ٕٙ٘ٔ -ٕٙٓٔ

ٌاسر عبدالجواد 
 حامد

تارٌخ اإلسالم فً  9ٕٔٓ دكتوراه
 الهند  

زٌاد بدر  9ٕٗ
 حمد

 سلٌمان

تصمٌم برنامج تدرٌبً لابم على التسرٌع 
( CASEالمعرفً خالل تدرٌس العلوم )

واثره فً تنمٌة مهارات التدرٌس لدى الطلبة/ 
المدرسٌن فً لسم علوم الحٌاة واكساب 

 طلبتهم المهارات الحٌاتٌة

وفاء محمود 
 ٌونس

طرابك التدرٌس/  9ٕٔٓ دكتوراه
طرابك علوم 

 الحٌاة

سهى رعد  ٕٓ٘
 ازم دمحمح

عاللة المهارات االدارٌة باالداء الوظٌفً لدى 
 مدراء المدارس االبتدابٌة فً مدٌنة الموصل

علً درٌد خالد 
 النعٌمً

 علوم تربوٌة 9ٕٔٓ ماجستٌر

مبدر دمحم  ٕٔ٘
 هللا عبد

كتاب المعجم فً اصحاب االمام ابً علً 
م( ٕٓٙٔهـ / 8٘ٙالصدفً البن االبار )ت
 ضموندراسة فً المنهج الم

علٌاء هاشم 
 ذنون

 التارٌخ االسالمً 9ٕٔٓ ماجستٌر

ٌسرى دمحم  ٕٕ٘
 عبٌد

 ٕٕٓٓ-9٘9ٔتركٌا والشراكة االوربٌة 
 دراسة فً مسٌرة االنضمام

سعد عبد العزٌز 
 مسلط

التارٌخ الحدٌث/  9ٕٔٓ دكتوراه
تارٌخ تركٌا 



 المعاصر

عمر فاضل  ٖٕ٘
 حمادي

صمٌم استراتٌجٌة تدرٌسٌة لابمة على ت
فً اكساب طلبة  وأثرهاوٌات الفهم مست

الصؾ الرابع العلمً مهارات حل المسألة 
 الرٌاضٌة وتنمٌة تفكٌرهم المركب  

اٌناس ٌونس 
 مصطفى

طرابك تدرٌس  9ٕٔٓ دكتوراه
 الرٌاضٌات  

بسمان سالم  ٕٗ٘
 الرحمن عبد

االستهالل والخاتمة فً الشعر االسالمً 
 واالموي

علً حسٌن دمحم 
 التمر

 االدب االسالمً   9ٕٔٓ دكتوراه

هٌثم أحمد  ٕ٘٘
عبوش 

 أحمد

صٌػ األفعال المزٌدة بحرؾ واحد ودالالتها 
 فً شعر األعشى

حازم ذنون 
 إسماعٌل

/  لؽة العربٌةال 9ٕٔٓ ماجستٌر
 اللؽة

أثٌر خلؾ  ٕٙ٘
 أحمد

هـ(فً 8ٓٓاختٌارات الحداد الحنفً)ت:
 الجوهرة النٌرة كتاب األحوال الشخصٌة

 ممارنة__دراسة فمهٌة 

 علوم المرآن /فمه 9ٕٔٓ ماجستٌر خالد دمحم صوفً

خسرو  2ٕ٘
 إسماعٌل

أصول دٌن/  9ٕٔٓ ماجستٌر رابد سالم شرٌؾ المباحث العمدٌة فً سورة "المؤمنون"
 عمٌدة

الهام  8ٕ٘
ٌوسؾ 
 ٌاسٌن

تصمٌم برنامج تربوي لابم على مفهومً 
األمل والتفاؤل وأثره فً تؽٌٌر االحساس 

 ة لدى طالبات المرحلة االعدادٌةبمعنى الحٌا

سمٌر ٌونس 
 محمود

علم النفس  9ٕٔٓ دكتوراه
 التربوي

أحمد دمحم   9ٕ٘
   ألٌاس

أهل الذمة فً األندلس من عصر دوٌالت 
-ٕٕٗالطوابؾ حتى سموط ؼرناطة )

 م(9ٕٗٔ-ٖٓٓٔهـ/892

التارٌخ  9ٕٔٓ دكتوراه نهلة شهاب أحمد
اإلسالمً/ 

 التارٌخ األندلسً

د ممدا ٕٓٙ
عبد عدنان 

 هللا

 ندلسالصناعات العسكرٌة فً اال
 (ؼرناطةمن عصر الوالة حتى سموط 

 )9٘- 892/هـ 2ٖٔ- 9ٕٗٔم

أحالم حسن 
 مصطفى

 التارٌخ اإلسالمً 9ٕٔٓ دكتوراه

ٌاسٌن ناٌؾ  ٕٔٙ
 طه عبد هللا

بالؼة التشبٌه فً مجمع األمثال للمٌدانً )ت 
 هـ(8ٔ٘

ابراهٌم دمحم 
 محمود

 –ألدب العربً ا 9ٕٔٓ ماجستٌر
 البالؼة

طه الٌاس  ٕٕٙ
 احمد

التدفك النفسً وعاللته بالتفكٌر التأملً لدى 
   مدرسً المرحلة االعدادٌة 

خالد خٌر الدٌن 
 ٌاسٌن

 علم نفس تربوي 9ٕٔٓ ماجستٌر

نؽم صالح  ٖٕٙ
لاسم 

 سلٌمان

أحكام الطالق عند إمام الحرمٌن فً كتابه 
 -دراسة ممارنة–نهاٌة المطلب 

سلطان  بشٌر
 شهاب

علوم المرآن /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 فمه

عبد الجبار  ٕٗٙ
 دمحم أحمد

اختٌارات اإِلمام اآلِمدي فً كتابه اإِلحكام فً 
 أُصول األَحكام باب دالالت األَلفاظ

 أُصول الفمه 9ٕٔٓ ماجستٌر نبٌل دمحم ؼرٌب

عمر محمود  ٕ٘ٙ
 مهدي ربٌع

لدرجات خطورة االودٌة المابٌة "حوض   
 الخازر دراسة حالةوادي 

صهٌب حسن 
 خضر

الدبلوم 
 العالً

الخرابط ونظم  9ٕٔٓ
المعلومات 
 الجؽرافٌة

شٌماء عبد  ٕٙٙ
السالم 
 حسٌن

الشخصٌة فً رواٌات نزار عبد الستار 
 )دراسة سٌمٌوطٌمٌة(

االدب العربً /  9ٕٔٓ دكتوراه فٌصل ؼازي دمحم
 نثر

ممداد  2ٕٙ
عدنان عبد 

 هللا

ً االندلس من عصر الصناعات العسكرٌة ف
ه /  892-9٘الوالة حتى سموط ؼرناطة )

 م( 9ٕٗٔ-2ٖٔ

أحالم حسن 
 مصطفى 

 تارٌخ االندلس 9ٕٔٓ دكتوراه

حسٌن انور  8ٕٙ
 حسٌن

التنور التكنولوجً لدى طلبة كلٌات التربٌة 
وعاللته باتجاههم نحو التعلم االلكترونً فً 

 ضوء بعض المتؽٌرات

لصً توفٌك 
 ؼزال

علوم تربوٌة  9ٕٔٓ ماجستٌر
 ونفسٌة

على زوزان  9ٕٙ
 علً صالح

طبٌك نظم المعلومات الجؽرافٌة فً ممترح ت
 منٌسر مدٌنة ذكٌة فً الجانب األ تصمٌم

دراسة النفاٌات المنزلٌة الصلبة "الموصل
 حالة"

سحر سعٌد لاسم 
 الطابً

الجؽرافٌة  9ٕٔٓ ماجستٌر
 البشرٌة

حنٌن هٌثم  2ٕٓ
 فٌصل دمحم

لعلماء فً االندلس فً محن وابتالءات ا
-ٕٕٗعصري دوٌالت الطوابؾ والمرابطٌن )

 م(ٔ٘ٔٔ-ٖٓٓٔهـ/ٙٗ٘

علٌاء هاشم 
 ذنون

 تارٌخ اسالمً 9ٕٔٓ ماجستٌر

ماجد مطر  2ٕٔ
 عبٌد حدب

حازم ذنون  -دراسة داللٌة-ألفاظ الذل فً المرآن الكرٌم
 إسماعٌل

 والنحواللؽة  9ٕٔٓ ماجستٌر

أحمد عبد  2ٕٕ
 وهاب حبوال

منتصر عبد  اآلخر فً شعر بشار بن برد
 المادر رفٌك

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 األدب العباسً



هبة حاجم  2ٖٕ
 سلطان

ن الكرٌم فً تفسٌر آمنهج االستنباط من المر
 تطبٌمٌة –راسة نظرٌة دالشعراوي 

حٌدر خلٌل 
 أسماعٌل

ن / آعلوم المر 9ٕٔٓ ماجستٌر
 تفسٌر

 زٌنب دمحم 2ٕٗ
شاكر 
 محمود

دافعٌة مماصد الشرٌعة الكلٌة فً حفظ حموق 
 اإلنسان

نبٌل دمحم ؼرٌب 
 شبٌب

 أصول الفمه 9ٕٔٓ ماجستٌر

بهزاد حسن  2ٕ٘
 حاجً

تحدٌد المواسم الجافة شمال دابرة عرض 
 فً العراق° 35

سرى بدر حسٌن 
 عالوي

الجؽرافٌة  9ٕٔٓ ماجستٌر
 الطبٌعٌة

عادل عبد  2ٕٙ
الزاق 

 صوٌلح

موالع محطات مناخٌة أللضٌة مختارة  تحدٌد
فً محافظة نٌنوى باستخدام نظم المعلومات 

 الجؽرافٌة

دبلوم  خالد صطم عطٌة
 عالً

علم الخرابط  9ٕٔٓ
ونظم المعلومات 

 الجؽرافٌة

ضرار دمحم  22ٕ
 حسن جاسم

السٌاسة البرٌطانٌة فً منطمة الخلٌج 
 ( دراسة تارٌخٌة9ٙ8ٔ-9ٖ٘ٔالعربً)

 التارٌخ الحدٌث 9ٕٔٓ كتوراهد خلٌل علً مراد

ٌد فعماد م 28ٕ
 سعٌد

-2ٖٔالوزٌر الحاجب ابو النعٌم رضوان )
م( ودوره فً سٌاسة 8ٖ٘ٔ-ٖٖٔٔهـ/2ٙٓ

   ؼرناطة الداخلٌة والخارجٌة 

أحالم حسن 
 مصطفى

 تارٌخ االندلس 9ٕٔٓ ماجستٌر

رؤى احمد  29ٕ
 شوكت

فعالٌة برنامج لتنمٌة الجودة النفسٌة لدى 
 هد التمنً/ الموصلطلبة المع

صبٌحة ٌاسر 
 مكطوؾ

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي

حسٌن احمد  8ٕٓ
 حماد

آل الحارث بن عبد المطلب ودورهم فً عصر 
 صدر االسالم

نضال مؤٌد مال 
 هللا

 تارٌخ اسالمً 9ٕٔٓ ماجستٌر

نشأت سمو  8ٕٔ
 رشو سمو

هـ( فً البؽدادٌات ألبً 8ٓٔأثر سٌبوٌه ت: )
هـ( المسابل النحوٌة 22ٖت :)على الفارسً 

 إطاراً 

حسن سلٌمان 
 حسٌن

 اللؽة والنحو 9ٕٔٓ ماجستٌر

دمحم خالد  8ٕٕ
 علً صالح

التفكٌر األخاللً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة 
وعاللته بصورة الذات فً ضوء بعض 

 المتؽٌرات.

تنهٌد عادل 
 فاضل

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي

مروة دمحم  8ٖٕ
 مجٌد

بتول حمدي  الص فً شعر األعشىالخ
 فتحً

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 األدب الجاهلً

لٌلى سٌؾ  8ٕٗ
 ذنون الدٌن

فً  دراسة-العطابٌةداللة التراكٌب فً الحكم 
 -علم المعانً

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر دمحم عادل دمحم
 اللؽة

صباح  8ٕ٘
 فارس احمد

مثنى عبدهللا  ندلسٌةالهجر والوصل فً شعر المرأة اال
 دمحمعلً

االدب العربً/  9ٕٔٓ ماجستٌر
 االدب االندلسً

جاسم  8ٕٙ
 ٌونس ذنون

لنبوٌة فً الجامع الصؽٌر الثالثٌات ا
 )دراسة داللٌة(للسٌوطً

عبد السالم 
 مرعً جاسم

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 النحو والداللة

عبداألمٌر  82ٕ
اسماعٌل 

 دمحم

دراسة داللٌة للمستوٌٌن  –ٌة الثالثٌات المرآن
 -الصوتً والصرفً

لاسم فتحً 
 سلٌمان

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 اللؽة

هـ( الفمهٌة 8ٓٓاختٌارات الحدادي الحنفً)ت طه دمحم فرج 88ٕ
فً العبادات فً كتابً الطهارة والصالة فً 

كتابه الجوهرة النٌرة دراسة ممارنة على 
 المذاهب األربعة

 سارٌة عبد
 الوهاب دمحم أمٌن

علوم المرآن  9ٕٔٓ ماجستٌر
والتربٌة 
 اإلسالمٌة

 

نجوان دمحم  89ٕ
 سعدي

أمٌن لممان  اإلٌحاء الصوتً فً بابٌة أبً تمام
 الحبار

اللؽة / اللؽة  9ٕٔٓ ماجستٌر
 والنحو

رحمة  9ٕٓ
 فرحان سالم

 أدب عباسً 9ٕٔٓ ماجستٌر  سالم دمحم ذنون   الرفض فً لزومٌات أبً العالء المعري

اٌناس بشٌر  9ٕٔ
 سلطان

المواعد الفمهٌة واألصولٌة فً كتاب تخرٌج 
المعامالت  –الفروع على األصول للزنجانً 

 إنموذجاً 

لممان حسن 
 عبدهللا

علوم المرآن  9ٕٔٓ ماجستٌر
والتربٌة 
 االسالمٌة

مؤٌد رمزي  9ٕٕ
 سلمان

َمرِ  ًُّ فًِ ُسوَرِة الزُّ ْوتِ ً فٌصل مرع اإلٌَحاُء الصَّ
 حسن

اللؽة العربٌة /  9ٕٔٓ ماجستٌر
 اللؽة

عثمان  9ٖٕ
ناصر 
 محمود

الرٌاح وامكانٌة استثمارها فً انتاج الطالة 
   المتجددة فً محافظة نٌنوى

 خضر جاسم دمحم
 علً

الجؽرافٌة  9ٕٔٓ ماجستٌر
 الطبٌعٌة

هانً الٌاس  9ٕٗ
 ظاهر

النمذجة المكانٌة لتوزٌع المستوطنات الرٌفٌة 
لعٌاضٌة باستخدام نظم المعلومات فً ناحٌة ا
    GISالجؽرافٌة 

دبلوم  دمحم هاشم ذنون
 عالً

خرابط ونظم  9ٕٔٓ
معلومات 
 جؽرافٌة

 



فرات علً  9ٕ٘
 حمٌد صكر

التؽٌر الجٌومورفً لوادي نهر دجلة فً ناحٌة 
 المٌارة

اسباهٌة ٌونس 
 المحسن

الجؽرافٌة  9ٕٔٓ ماجستٌر
 الطبٌعٌة

أكرم سالم  9ٕٙ
 أٌوب فتحً

المراكز البحثٌة فً الوطن العربً، مركز 
 -92٘ٔدراسات الوحدة العربٌة أنموذجاً 

 دراسة تارٌخٌة تحلٌلٌة 8ٕٓٓ

 تارٌخ حدٌث 9ٕٔٓ دكتوراه نمٌر طه ٌاسٌن

إٌهاب نواؾ  92ٕ
 أحمد عبٌد

أثر برنامج تربوي فً تنمٌة تمبل اآلخر لدى 
 طلبة المرحلة المتوسطة فً محافظة نٌنوى

سمٌر ٌونس 
 حمودم

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي

بارق ألٌاس  98ٕ
 طه

المناعة النفسٌة وعاللتها بالدافع المعرفً 
لدى طلبة المرحلة المتوسطة لفالدي األب فً 

    مدٌنة الموصل

فضٌلة عرفات 
 دمحم

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي

براء  99ٕ
سلٌمان 

 سعٌدمبارن

االستفهام تراكٌب االلتران بٌن النداء و
 وأنماطها فً شعر عبدهللا البردونً

امٌن لممان 
 الحبار

اللؽة/اللؽة  9ٕٔٓ ماجستٌر
 والنحو

بسام  ٖٓٓ
 محسن دمحم

الصحابً الحكم بٌن عمرو الؽفاري )دراسة 
 فً سٌرته واسهاماته العسكرٌة(

تارٌخ اسالمً/  9ٕٔٓ ماجستٌر عمر امجد صالح
 صدر االسالم

خالد مهٌدي  ٖٔٓ
 دصالح حم

أثر االحتماالت اإلعرابٌة فً توجٌه المعنى 
_دراسة فً شرح المصابد التسع المشهورات 

 هـ8ٖٖألبً جعفر النحاس 

اللؽة العربٌة/  9ٕٔٓ ماجستٌر سناء طاهر دمحم
 لؽة ونحو

راكان  ٕٖٓ
سلطان 
 مصطفى

جؽرافٌة الـصناعــات الؽـذابٌـة فـً مجلس 
  التعاون لدول الخلٌج العربٌة 

جؽرافٌة  9ٕٔٓ ماجستٌر ل خضراحمد طال
 الصناعة

رؼد دمحم  ٖٖٓ
 جمال جمٌل

التمرد األنثوي فً الرواٌة النسوٌة العرالٌة 
ٔ99ٔ- ٕٓٔ8 

بٌداء حازم 
 سعدون

األدب العربً/  9ٕٔٓ ماجستٌر
 األدب الحدٌث

رنا هانً  ٖٗٓ
ادرٌس 

 صالح

االحزاب والتنظٌمات العربٌة الفلسطٌنٌة 
لصهٌونً فً فلسطٌن وموالفها تجاه النشاط ا

الهجرة واستمالن االراضً انموذجاً 
(ٔٔ9ٔ8-ٔ9ٗ8)   

مجول دمحم 
 محمود

حدٌث / تارٌخ  9ٕٔٓ ماجستٌر
 الوطن العربً

زهراء  ٖ٘ٓ
عبدالستار 

 فاضل

دراسة فً  –لتفسٌر اللؽوي لسور الطواسٌن 
 -جامع البٌان للطبري 

وفاء فٌصل 
 اسكندر

 التفسٌر اللؽوي  9ٕٔٓ ماجستٌر

سٌناء  ٖٙٓ
 جاسم دمحم

اإلصالحات العسكرٌة العثمانٌة منتصؾ المرن 
الثامن عشر حتى منتصؾ المرن التاسع عشر 

 م8ٙٔٔ -م 2٘2ٔ

عباس عبد 
 الوهاب علً

التارٌخ الحدٌث /  9ٕٔٓ دكتوراه
 التارٌخ العثمانً

شهد شكر  2ٖٓ
 محمود

تدرٌس علم االحٌاء بأنموذج كارٌن التكاملً 
بات الصؾ االول وأثره فً تحصٌل طال

 المتوسط وتنمٌة مهارات تفكٌرهن التأملً

طرابك  9ٕٔٓ ماجستٌر مارب دمحم احمد
تدرٌس/علوم 

 الحٌاة

عدي  8ٖٓ
فاروق 
 فاضل

أثر برنامج تربوي فً تعدٌل التشوهات 
   المعرفٌة لدى طالب المرحلة األعدادٌة

احمد وعدهللا 
 حمدهللا

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر
 التربوي

اتن ؼنً ف 9ٖٓ
 شكر

خالد أكبر عبد  ممومات التنمٌة الزراعٌة فً محافظة حلبجة
 هللا

 جؽرافٌة 9ٕٔٓ دكتوراه

دمحم لاسم  ٖٓٔ
 إبراهٌم

شرحا ابن الماصح والسٌوطً للشاطبٌة من 
باب االستعاذة والبسملة إلى باب الفتح 

 دراسة ممارنة واإلمالة

فارس فاضل 
 موسى

علوم المرآن  9ٕٔٓ ماجستٌر
بٌة والتر

 اإلسالمٌة

محمود  ٖٔٔ
احمد 
 عبدهللا

الهند من خالل كتاب الهند تكوٌن العالم 
الهندي اإلسالمً ألندرٌة وٌنن دراسة فً 

   الجوانب الجؽرافٌة واالجتماعٌة والدٌنٌة

سفٌان ٌاسٌن 
 ابراهٌم

تارٌخ اسالمً/  9ٕٔٓ ماجستٌر
 تارٌخ عباسً

هدٌل أسعد  ٕٖٔ
 شرٌؾ

على ستراتٌجٌات حل أثر برنامج تربوي لابم 
النزاع فً خفض العنؾ لدى طالب المرحلة 

 المتوسطة فً مدٌنة الموصل

علم النفس  9ٕٔٓ ماجستٌر ندى فتاح زٌدان
 التربوي

حازم عطٌة  ٖٖٔ
 حسٌن

التوزٌع الجؽرافً للصناعات التحوٌلٌة الكبٌرة 
  فً محافظة نٌنوى 

مخلؾ شالل 
 مرعً

جؽرافٌة /  9ٕٔٓ دكتوراه
 اعٌةجؽرافٌة صن

لٌالؾ  ٖٗٔ
 دشوار دمحم

الجؽرافٌة  9ٕٔٓ ماجستٌر فواز حمٌد حمو   جٌومورفولوجٌة للمخاطر البٌبٌة لسد الموصل
 الطبٌعٌة

دمحم ابراهٌم  ٖ٘ٔ
 احمد

اِلحٌن   ِصٌؽَة فَعََّل فً َمتِْن أَحاِدٌِث ِرٌَاِض الصَّ
 -ِدراسة ِداللٌَّة-

/  اللؽة العربٌة 9ٕٔٓ ماجستٌر سناء طاهر دمحم
 اللؽة



 


