عناوين رسائل الماجستير لقسم رياض األطفال
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اسم المشــــــــــرف
عنوان الرســــــــــــــــــــــــــــالة
اتجاهات طلبة دور المعلمين و المعلمات في العراق نحو مهنة التعليم د .إبراهيم يوسف المنصور
رسالة مقدمة الى كلية التربية
تقويم الدراسات العليا في جامعة بغداد من وجهة نظر أساتذتها و
للبنات .
طلبتها .
د .عبد الجليل إبراهيم الزوبعي
أساليب التنشئة االجتماعية و عالقتها بمستوى تعليم األبوين .
اآلثار االجتماعية للتصنيع دراسة ميدانية للوسط العمالي في الشركة د .عادل عبد الحسين شكارة
العامة لصناعة الزجاج في الرمادي .
د .معن خليل عمر
ظاهرة االنشطار العائلي في مدينة بغداد (دراسة ميدانية) .
مساهمة المرأة في العمل اإلنتاجي دراسة ميدانية للمرأة العاملة في د .فوزية العطية
القطاع المختلط /بغداد .
د .حمدان عبد المجيد الكبيسي
نشأة البريد وتطوره في الدول العربية اإلسالمية حتى 334هـ .
االستقالل االقتصادي للمرأة العاملة وأثره على مكانتها ومشاركتها في اتخاذ
د .قيس نعمة النوري
القرارات داخل األسرة دراسة ميدانية مقارنة في مدينة بغداد.

أ.د .مجيد رشيد العاني

7

نمط أنزيمات السكريات الثنائية في اإلسهال المزمن .
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د .سعدي لفته موسى
مميزات رسوم التالمذة في المرحلة االبتدائية في مدينة بغداد .
أثر استخدام الطريقة االستقرائية في تدريس العمليات األربع لألعداد أ.م.د .غازي خميس الحسيني
الصحيحة في تحصيل طلبة الصف األول المتوسط .

اسم الطالـــــــــب
طارق صالح ابراهيم
انوار عبد المجيد رحميم

سنة الطبع
 1791م
 1711م

بتول غزال سعيد
سليمان علي عباس الدليمي

 1711م
 1711م

سناء عبد الوهاب الكبيسي
صباح أحمد محمد النجار

 1715م
 1715م

خولة عيسى محمد صالح
نضال حكمت مؤيد

 1715م
 1715م

نجاة عبد الرزاق حسن

 1716م

حنان عزيز عبد الحسين العبيدي

 1711م
 1711م

أنعام ابراهيم عبد الرزاق

12
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قصص األطفال في العراق ( )1797-1767دراسة فنية .
المهارات االجتماعية األساسية لألطفال الملتحقين برياض األطفال
وغير الملتحقين بها( .دراسة مقارنة) .
رضا المرشدين و المرشدات عن عملهم و عالقته بأدائهم اإلرشادي
.
االحتراق النفسي لدى طلبة الدراسات العليا من التدريسيين وأساليب
تخفيفه.
أساليب التنشئة االجتماعية لألطفال الذكور في األسرة و الروضة (
دراسة مقارنة ).
التنظيم االجتماعي و تنمية األسرة ( دراسة ميدانية في مدينة بغداد .
مقاصد البلدانيين في مؤلفاتهم في القرنين الثالث و الرابع الهجريين .

17

أثر اإلرشاد باللعب في بعض المظاهر السلوكية غير السليمة لدى
أطفال الروضة .
أثر استخدام الدمى أثر الدمى القفازية في تنمية بعض الخبرات
المقبولة اجتماعيا لدى طفل الروضة .
المكانة االجتماعية لطفل الروضة بين أقرانه وعالقتها ببعض
المتغيرات في مدينة بغداد .
تأثير الرسوم التوضحية في تحصيل بعض المفاهيم الرياضية لدى
أطفال الروضة في مدينة بغداد .
أساليب التنشئة االجتماعية في دور الدولة .
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د .مالك يوسف المطلبي
أ .جمال حسين اآللوسي

جعفر صادق محمد
سميرة عبد الحسين كاظم

 1717م
 1771م

أ.د .ناظم هاشم العبيدي

خضير عباس احمد

 1775م

أ.د .صالح حسن أحمد الداهري

خضير عباس احمد حسين

 1776م

أ.م.د .حسين ياسين الزبيدي

هدى صالح نجم النعيمي

 1779م

أ.د .احسان محمد الحسن
أ.د .قحطان عبد الستار علي
الحديثي
أ.م.د .شاكر مبدر جاسم

غنى ناصر حسين القريشي
ليلى توفيق يوسف سلمان
العاني
أمل داوود سليم

 1771م
 1771م

أ.م.د .سناء عبد الوهاب الكبيسي

رنا هشام عبد الرحمن
السامرائي
رنا زهير فاضل محمد
العزاوي
لبنى رحيم كشكول الجادري

 1777م

ندى رحيم الزهيري

 1777م

أ.م.د .قحطان سليمان الناصري
أ.م.د .سميرة عبد الحسين كاظم
د .سلمى محمد علي المختار

أ.د .حسين نوري الياسري
د .سناء عبد الوهاب الكبيسي
د .قحطان سليمان الناصري

 1771م
 1777م
 1777م

24

الكفايات المهنية الالزمة لمعلمات رياض األطفال .

أ.م.د .جواد كاظم فهد المالكي

هدى حسين محمد

 2111م

25

أساليب التنشئة االجتماعية الشائعة لألطفال (اإلناث) في األسرة و
الروضة (دراسة مقارنة) .
تقويم خبرات طفل الروضة في الصحة والسالمة باستخدام الرسوم
التوضيحية .
انفصال الوالدين وعالقته بالمشكالت النفسية واالجتماعية لدى أطفال
الروضة .
دراسة مقارنة في خصائص الموهبة و التفكير التباعدي بين األطفال
الملتحقين و غير الملتحقين برياض األطفال .
اإلدراك اللغوي لدى أطفال الرياض االعتياديين وأقرانهم من بطيئي
التعلم ( دراسة مقارنة ) .
أثر النشاط التمثيلي في تنمية السمة التوكيدية لدى طالبات قسم
رياض األطفال في كلية المعلمين جامعة ديالى .

أ.د.قحطان سلمان الناصري
أ.م.د .سناء عبد الوهاب الكبيسي

زينب حميد مجيد جواد

 2111م

اخالص علي حسين الفهد

 2111م

26
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34

أ.م.د .باسمة شاكر العبدلي
أ.م.د.سناء عبد الوهاب الكبيسي
هبة نافع جعفر حمودي
أ.م.د.ليلى يوسف الحاج ناجي
الجلبي
عزة عبد الرزاق حسين الزبيدي
أ.د.كامل ثامر الكبيسي
أ.د.حسين نوري الياسري

وسام علي حسن
حذام خليل حميد البياتي

 2111م

وعالقتها ببعض المتغيرات .

أساليب تعامل المعلمات مع األطفال و عالقتها باألنماط القيادية
لمديرة الروضة .

 2111م
 2111م

لينا عقيل خداداد

 2112م

سالي جاسم محمد الربيعي

 2112م

أ.م.د .سناء عبد الوهاب الكبيسي

أ.د .كامل ثامر الكبيسي

 2111م
 2111م

أ.م.د .سامي مهدي صالح
العزاوي
م.د .إبراهيم نعمة الشمري
التكيف االجتماعي ألطفال األمهات العامالت و غير العامالت ( دراسة مقارنة) أ.م.د .سناء عبد الوهاب الكبيسي مروج عادل خلف الكندي
رغد شكيب رشيد
معرفة معلمات الرياض بإجراء التعامل مع الحوادث التي يتعرض لها األطفال أ.م.د .باسمة شاكر العبدلي
سلوك العطاء وعالقته بالرغبة في تملك األشياء لدى أطفال الرياض أ.م.د .كامل ثامر الكبيسي

 2111م

35

التوافق النفسي االجتماعي لطفل الروضة و عالقته ببعض
المتغيرات باألم في أثناء الحمل والوالدة .

36
39

أثر برنامج تدريبي في تعديل قصور االنتباه لدى المتخلفين عقليا تخلفا بسيطا  .أ.م.د .سميرة موسى البدري
أ.م.د .كواكب صالح حميد
أثر الصور والمجسمات في تنمية المعلومات الدينية لدى طفل
الروضة .
أ.م.د .سناء عبد الوهاب الكبيسي
أثرالقصة في تنمية الجانب الخلقي لدى أطفال الروضة .
دور رياض األطفال في مستوى تفكير تالميذ الصف األول األبتدائي أ.د .حسين نوري الياسري
من الملتحقين وغير الملتحقين ( دراسة مقارنة ) .
التهيؤ القرائي لتالميذ الصف األول االبتدائي بين األطفال الملتحقين أ.م.د .ليلى يوسف الحاج ناجي
وغير الملتحقين برياض األطفال ( دراسة مقارنة ) .
أ.م.د .نصيف جاسم محمد عباس
مرتكزات تصميمية ألقمشة األطفال القطنية المطبوعة محليا .
السلوك العدواني وعالقته بالذكاء و الجنس لدى تالميذ الصف األول أ.م.د .سميرة موسى البدري
أ.م.د .عبد السالم يوسف بديري
االبتدائي الملتحقين و غير الملتحقين برياض األطفال .
أثر ثالثة أنماط من اللعب في النمو االجتماعي و االنفعالي لدى طفل أ.م.د .سميرة موسى البدري
الروضة .
أ.م.د .سميرة موسى البدري
المظاهر السلوكية لدى أطفال الرياض من ذوي األمهات القلقات و
غير القلقات و عالقتها ببعض المتغيرات .
أ.م.د .سميرة موسى البدري
أثر لعب األدوار في إنماء بعض المهارات االجتماعية لدى أطفال
الروضة .
أ.م.د .ليلى يوسف الحاج
الكشف عن تطور مفهوم المجموعة لدى أطفال مدينة بغداد .
أ.م.د .حيدر مسير حمد هللا
أ.د .دحام الكيال
الكفايات التعليمية لمعلمة الروضة وأثرها ببعض العمليات العقلية
لدى أطفال الرياض .
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أ.م.د .باسمة شاكر العبدلي

جوري معين علي الجنابي

 2112م

جميلة رحيم عبد شذر الوائلي  2112م
أوراس عبد هللا أحمد
 2112م
السامرائي
لمى رزاق غني كريم الدهان  2112م
نغم عبد الرضا عبد الحسين  2112م
ميادة اسعد موسى

 2113م

هند صالح الدين مهدي العامري

 2113م
 2113م

سؤدد محسن علي الطعان

 2114م

سمر غني حسين الحمداني

 2115م

قاهرة علوان صيوان
الزهيري
رغد إبراهيم عباس

 2115م
 2115م

بلقيس عبد حسين العبيدي

 2115م

سيناء احمد علي

41

أثر األناشيد الممثلة في اكساب أطفال الروضة مفهومي الصدق و
األمانة .
أ.د .فاضل محسن االزيرجاوي
القدرات اإلدراكية الحسية الحركية و المهارات االجتماعية لتالميذ
الصف األول االبتدائي الملتحقين و غير الملتحقين برياض األطفال .
الكشف عن تكون و ارتقاء المفاهيم الهندسية لدى أطفال الرياض في أ.م.د .حيدر مسير السعدي
أ.م.د .الطاف ياسين الراوي
مدينة بغداد .

51

أثر برنامج تدريبي في تنمية التفكير اإلبداعي عند أطفال الرياض .

أ.م.د .ليلى يوسف الحاج ناجي

كلثوم عبد عون ردام

52

عالقة األمن النفسي بالرضا الوظيفي لدى معلمات رياض األطفال .

أ.م.د .حيدر مسير حمد هللا

سهام عبد الهادي محمد الموسوي  2111م

53

أثر برنامج تعليمي في تنمية مهارات االتصال لدى أطفال الروضة .

أ.م.د .صباح خلف صخيل الطائي
أ.م .عباس علوان داود

أنوار فاضل عبد الوهاب
الشوك

 2111م

54

الثقة بالنفس لدى أطفال الرياض و عالقتها ببعض المتغيرات

أ.م.د .أمل داوود سليم

عال حسين علوان

 2117م

55

أثر برنامج تعليمي في تنمية بعض القيم
األخالقية لدى أطفال الرياض .
أثر برنامج إرشادي لخفض النشاط المفرط لدى أطفال الرياض .

أ.د .سميرة موسى البدري

تغريد مكي باقر آل عيسى

 2111م

47
51

56
59
51
57

أ.د .حسين نوري الياسري

زهراء زيد شفيق العبيدي

 2115م

سجالء فائق هاشم

 2115م

زينة عبد المحسن راشد
السعدون

 2115م
 2115م

أ.م.د .خولة عبد الوهاب القيسي صبا عبد المنعم محمد شاكر
المحفوظ
رحاب حسين علي
أ.م.د .أمل داوود سليم
خصائص معلمة الروضة و عالقتها باكتساب الطفل للخبرات .
ابتسام سعيد أحمد
التعلق اآلمن باألم و عالقته بالخوف االجتماعي لدى أطفال الرياض أ.م.د .ألطاف ياسين خضر
م.د .جميلة رحيم عبد الوائلي
عدي سامي عبود
أ.م.د .خليل إبراهيم احمد
إدارة التغيير لدى عمداء جامعتي بغداد و المستنصرية وعالقتهما
ببعض المتغيرات .

 2111م
 2111م
 2111م
 2111م

61
61
62
63

بناء اختبار لتقييم مستوى االنتباه عند أطفال الرياض .
المسؤولية االجتماعية ألطفال الرياض الحكومية و األهلية ( دراسة مقارنة ) .

الحس الجمالي وعالقته بالمحصول اللغوي لطفل الروضة .
االختيارات الغذائية لطفل الروضة وعالقتها ببعض المتغيرات .

64

أثر برنامج إرشادي في خفض السلوك االنسحابي عند األطفال
التوحديين بعمر الروضة .
أثر العصف الذهني في النمو اللغوي لطفل الروضة .
أثر برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم العملية لدى أطفال الرياض
.
االحتراق النفسي لدى معلمات رياض األطفال الحكومية و األهلية (
دراسة مقارنة ).
بناء اختبار للذكاء المكاني البصري لألطفال في مرحلة رياض
األطفال .
بناء اختبار المهارات الفنية لطالبات قسم رياض األطفال .
أثر النمذجة في تنمية الذكاء العاطفي لدى أطفال الرياض .
السمنة عند أطفال الرياض و عالقتها ببعض المتغيرات .

92

المهارات االجتماعية و عالقتها بمفهوم الذات لدى أطفال الرياض ( ) 6 – 4
سنوات .
أساليب مواجهة أحداث الحياة الضاغطة لمعلمات الرياض وعالقتها ببعض
المتغيرات .
أساليب أمهات أطفال الرياض في مواجهة سلوكيات أطفالهن الجنسية .

65
66
69
61
67
91
91

93
94
95

الوعي بمشكلة التسمم التكنولوجي لدى أولياء أمور أطفال الرياض و معلماتهم .

أ.د .سميرة موسى عبد الرزاق
منى محمد سلوم الدفاعي
أ.م.د .خولة عبد الوهاب القيسي أفراح أحمد نجف المندالوي
وفاء حسن عيسى الفريداوي
أ.م.د.أمل داوود سليم
حال عبد الواحد نجم عبد هللا
أ.د .عامر محمد علي
أ.د .سميرة موسى البدري
أريج محمد عبد الرسول
أ.م.د .سميرة عبد الحسين
الشرقي
أ.م.د .ضحى عادل محمود
أنصاف كامل منصور
أ.د .حيدر مسير حمد هللا
أ.م.د .نزهت روؤف إسماعيل خولة عبد الزهرة عباس
البهادلي
الشالجي
ضحى بدر مفتن الالمي
أ.م.د .سميرة عبد الحسين

 2111م
 2111م
 2111م
 2111م
 2111م
 2111م
 2112م
 2112م

د .سميرة موسى البدري

شيماء محمد مصطفى

 2112م

أ.م.د.ألطاف ياسين خضر
أ.م.د .جميلة رحيم الوائلي

هند لؤي عبد الحميد
ازهار علي مهدي الزبيدي
سمر عدنان عبد األمير
الشمري
نجالء فاضل رحيم الوائلي

 2112م
 2113م
 2113م
 2113م

أ.د .ألطاف ياسين الراوي

نضال سهيم حسن

 2113م

أ.م.د .ضحى عادل محمود
أ.م.د .الهام فاضل عباس علي

فاتن سبع خماس العزاوي
استبرق داوود سالم

 2113م
 2113م

أ.د .عامر محمدعلي األميري

أ.د .امل داوود سليم
أ.م.د .سميرة عبد الحسين

96

التنور العلمي لدى معلمات رياض األطفال و عالقته ببعض المتغيرات

أ.د .حيدر مسير حمد هللا

99

الوعي المهني و عالقته بالكفاية العقلية لدى معلمات رياض األطفال
.
تأخر النمو الجسمي لدى أطفال الرياض و عالقته ببعض المتغيرات
.
أثر التصحيح الزائد في تعديل بعض العادات الغذائية غير السليمة
لدى األطفال المصابين بسوء التغذية .
أثر األلعاب في خفض السلوك االندفاعي لدى أطفال الرياض .
أثر اللعب في تنمية مفهوم التنميط الجنسي لدى أطفال الرياض .

أ.د .ألطاف ياسين الراوي

91
97
11
11
12
13
14
15
16
19
11
17

أ.د .عامر محمد علي
أ.م.د .ضحى عادلمحمود
أ.د .عامر محمد علي األميري
أ.م.د .ضحى عادل محمود
أ.م.د .سميرة عبد الحسين كاظم
أ.م.د .الهام فاضل عباس علي
منى
التقبل االجتماعي لدى أطفال الرياض و عالقته باأللوان المفضلة  .أ.د .أمل داوود سليم العيثاوي
أثر التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض في خفض الحساسية االنفعالية أ.م.د .جميلة رحيم الوائلي
األطفال المعاقين سمعيا .
الوعي الجمالي لدى معلمات رياض األطفال وعالقته بإدارة الصف أ.م.د .سميرة عبدالحسين كاظم
.
أ.د .امل داوود سليم
أثر برنامج إرشادي في تنمية الشعور باألمن لدى أطفال الرياض
المحرومين من رعاية الوالدين .
أ.م.د .الهام فاضل عباس
اليقظة العقلية و عالقتها بالطمأنينة االنفعالية لمعلمات رياض
األطفال .
أبعاد التعلم لمارزانو وعالقته بأساليب إدارة األزمات لمعلمات الرياض .
أ.م.د .ضحى عادل محمود
التصورات البديلة و عالقتها بالخجل االجتماعي لدى أطفال الرياض أ.م.د .جميلة رحيم عبد الوائلي
التمثيل المعرفي و عالقته باألداء التنظيمي لمعلمات رياض األطفال أ.م.د .ألطاف ياسين خضر

دالل جاسم عبد الرضا
الذهبي
إيناس مالك إسماعيل

 2114م

رغد احمد إبراهيم الشمري

 2114م

هبة سالم حسين مهدي

 2114م

إيثار منتصر شعالن
ايناس ثامر عارف

 2114م
 2114م

هناء غازي دحام المي
وفاء خلف رجه طالب
الجبوري
جنان لطيف هاشم

 2115م
 2115م
 2116م

إكرام كاظم هادي

 2116م

فاطمة أحمد عامر

 2116م

 2114م

ياسمين حسن حسين العامري  2116م
رسل علي زغير العزي
 2116م
نور خضير راشد الساعدي
 2116م

71
71

أثر برنامج تدريبي في تنمية التفاعل التبادلي لدى أطفال الرياض .
عناد التصميم و اإلرادة و عالقته باإلسناد المعلوماتي لدى أطفال
الرياض .
أثر إستراتيجية ( فكر -زواج -شارك ) في تنمية مهارة الوصف لدى
أطفال الرياض .
حب االستطالع بمهارة التصنيف لدى أطفال الرياض .
الضمير الجمعي لدى معلمات رياض األطفال وعالقته باألداء
الوظيفي .
العنف اللفظي وعالقته بالتنافس لدى أطفال الرياض .
مهارة التحدث وعالقتها بمحددات تشكيل الهوية الثقافية لدى أطفال
الرياض .

79

مخاوف التواصل الشفهي وعالقته بالتفاعل الرمزي لدى أطفال الرياض .

71
77
111
111
112

مهارة االستماع وعالقتها بالوعي الصوتي لدى أطفال الرياض .
االستقالل اإلدراكي وعالقته بحب التملك لدى أطفال الرياض .

أ.م.د .جميلة رحيم عبد الوائلي
أ .د .ألطاف ياسين خضر

الحساسية االنفعالية وعالقتها بانهزام الذات لدى أطفال الرياض .
الوعي المعلوماتي وعالقته باالنفتاح على الخبرة لمعلمات رياض األطفال .

أ.م.د .ضحى عادل محمود العاني

المبادأة وعالقتها بالغيرة لدى أطفال الرياض .

113

حيز الحياة وعالقته بدافعية االتقان لدى معلمات رياض االطفال

د .جميلة رحيم عبد الواىلي

114

الفجوة المعرفية وعالقتهما باهداف الحياة الوهمية لدى طالبات قسم
رياض
اثر العمر في تناقص االرباك في تذكر األفعال الموئدية واألفعال

د  .ميادة اسعد موسى

هبة جبار عويد

د  .صباح حسين العجيلي

ضحى عادل محمود

72
73
74
75
76

115

أ.م.د .ميادة اسعد موسى
أ.م.د .ضحى عادل محمود

دعاء عبد الرزاق المحنة
موج باسم عبد العباس

 2116م
 2119م

أ.د .امل داوود سليم

آية جابر هذلول

 2119م

أ.م.د .الهام فاضل عباس علي
أ .د .ألطاف ياسين خضر

يسرى حامد ناصر
هبة حميد احمد

 2119م
 2119م

أ.م.د .ميادة أسعد موسى
أ.د .خولة عبد الوهاب عبد
اللطيف القيسي
أ.م.د .عزة عبد الرزاق حسين

سنان عطا عبد الحسين
مروة صالح علوان كاظم
الشمري
شيرين رحيم عباس الجبوري  2111م
شهد جبار كاظم
عبير حاتم هادي
مها صبري عطوان مازاد
مروة أياد صادق مهدي
منار جبار كاظم الخزعلي

 2111م
 2111م
 2111م
 2117م
 2117م

مريم نوري خلف

 2117م
 2117م
 1771م

أ.م.د .جميلة رحيم عبد الوائلي
أ.م.د .عزة عبد الرزاق حسين

 2111م
 2111م

المتخيلة

عناوين أطاريح الدكتوراه لقسم رياض األطفال
ت
1
2

عنوان األطروحـــــــة
اثر العمر في تناقص اإلرباك في تذكر األفعال المؤداة واألفعال المتخيلة .
المستوى اإلدراكي و عالقته ببغض التراكيب اللغوية ( طول الجملة  ,نوع الجملة  ,طول الكلمة )
لدى أطفال الرياض في مدينة بغداد .
عوامل الشخصية وعالقتها بالتفكير التباعدي و التفكير التقاربي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية .
أثر التعلم أالشتراطي اإلجرائي في تعديل سلوك
السرقة لدى األطفال في مرحلة الرياض .

5
6

البنى المعرفية و االستراتيجيات المعرفية وعالقتهما بقدرات التفكير االبتكاري .

تأثير برنامج تعليمي تنمية معنى الحياة لدى أطفال الرياض .

9
1
7

تأثيرالهندسة الوراثية النفسية في تنمية قوة التحمل النفسي لدى معلمات رياض األطفال.
أثر التعلم التعاوني في تنمية الخصائص القيادية لدى أطفال الروضة .
أثر برنامج إرشادي في خفض تدني مفهوم الذات لدى األطفال المصابين بالسكري .

3
4

 11تأثير برنامج إرشادي في تنمية اإلندماج االجتماعي لدى األطفال اإلنطوائيين
 11أثر برنامج األنشطة في تنمية الذكاء الروحي لطالبات أقسام
رياض األطفال .
 12وجبة الفطور لدى طفل الروضة وعالقتها بالعمليات العقلية .

اسم الطالب
اسم المشرف
أ.م.د .صباح حسين العجيلي ضحى عادل محمود
م.م.د .سميرة موسى البدري لبنى رحيم كشكول

سنة الطبع
 1771م
 2115م

أ.م.د .ليلى محمد عزت
أ.م.د .إسماعيل عبد طه .

عزة عبد الرزاق حسين  2116م
ندى رحيم سلمان
 2111م

أ.م.د .ناجي محمود ناجي
أ.د .سميرة عبد الحسين
كاظم
أ.م.د .شروق كاظم سلمان
أ.د .حيدر مسير حمدا هلل
أ.د .عامر محمد علي
أ.د .أمل داوود سليم
أ.د .سميرة موسى البدري
أ.د .سميرة موسى العبدري

لمى رزاق غني
مروج عادل خلف

 2112م
 2114م

سهام عبد الهادي
زينب محمد كاطع
رغد شكيب رشيد

 2114م
 2114م
 2114م

قاهرة علوان صيوان
تغريد مكي باقر

 2114م
 2114م

جوري معين علي

 2114م

أ.د .عامر محمد علي
أ.د .ضحى عادل محمود

 13تأثير برنامج مقترح لتنمية المهارات الحياتية الخاصة بالبيئة و التعامل مع المشاعر لدى أطفال
الرياض .
 14فاعلية برنامج تدريبي لتنمية المهارات اإلبداعية في حل المشكالت البيئة لدى أطفال الروضة .
15
16
19
11
17
21
21

هوية األنا اآليديولوجية و اإلجتماعية وعالقتهما بمعتقدات الكفاية العامة لدى طالبات قسم رياض
األطفال .
إدارة المعرفة و التغيير لدى مديرات رياض األطفال وعالقتهما بالبيئة التعليمية لطفل الروضة .
فاعلية برنامج تدريبي لتنمية السيطرة الكبحية لدى أطفال الرياض .
أثر برنامج تدريبي في تنمية التمكن البيئي لمعلمات رياض األطفال .
فاعلية برنامج تدريبي في تنمية الذكاء الموسيقي لدى أطفال الروضة .
أثر برنامج تدريبي في تنمية المهارات الحركية
لدى أطفال الرياض .
اللياقة العقلية وعالقتها بالمعالجة المعرفية و التفكير االيجابي لدى طالبات قسم رياض األطفال .

 22تأثير برنامج إرشادي في تنمية مهارة حل النزاعات اليومية بين أطفال الرياض .
 23أثر إستراتيجية التخيل الموجه في تنمية مهارات اإلدراك البصري لدى طفل الروضة .
 24فاعلية برنامج األنشطة في تنمية بعض مفاهيم األرض والفضاء لدى أطفال الرياض .
 25فاعلية برنامج تدريبي لتنمية القوة التنظيمية لدى معلمات رياض األطفال .
 26مهارات التأقلم وعالقتها باالتجاه نحو المخاطرة و السلوك التوكيدي لدى أطفال الرياض .
 29فاعلية برنامج في توجيه الطاقة النفسية لدى معلمات الرياض .
 21الواعي الذاتي بالعواطف واالندماج مع اآلخرين وعالقتهما بإسلوب المساعدة لدى أطفال الرياض
.
 27تنظيم الذات وعالقته بالضبط الصفي و أنماط اإلدارة الصفية لدى معلمات الرياض .

أسماء عبد الجبار

 2114م

أ.د .خولة عبد الوهاب
عبداللطيف
أ.د .أمل داوود سليم
أ.م.د .ألطاف ياسين خضر

أنوار فاضل عبد
الوهاب
سؤدد محسن علي

 2115م
 2115م

أ.م.د .ألطاف ياسين خضر
أ.د .حيدر مسير حمدا هلل
أ.د .أمل داوود سليم
أ.م.د .إلهام فاضل عباس
أ.د .ضحى عادل محمود

كلثوم عبد عون
لينا عقيل خداداد
عال حسين علوان
زهراء زيد شفيق
سجالء فائق هاشم

 2115م
 2115م
 2115م
 2115م
 2116م

أ.م.د .جميلة رحيم عبد
الوائلي
أ.د .أمل داوود سليم
أ.م.د .جميلة رحيم عبد
الوائلي
أ.د .سميرة عبد الحسين
كاظم
أ.م.د .ألطاف ياسين خضر
أ.د .ضحى عادل محمود
العاني
أ.م.د .الهام فاضل عباس
أ.م.د .زينب محمد كاطع

وجدان عناد صاحب

 2116م

وفاء حسن عيسى
إنصاف كامل منصور

2119م
 2119م

صبا عبد المنعم

 2119م

إبتسام سعيد إحمد
ازهار علي مهدي

 2119م
 2119م

نضال سهيم حسن
تقوى محمد خضير

 2119م
 2119م

أ.م.د .الهام فاضل عباس

استبرق داوود سالم

 2111م

أ.م.د .جميلة رحيم عبد
الوائلي
أ.م.د .ألطاف ياسين خضر

سماح ثائرخيري
الشهابي
منى محمد سلوم
الدفاعي
بيداء عبد السالم

 31التواصل األسري و الضبط االجتماعي وعالقتهما بالتنظيم اإلنفعالي لدى طالبات قسم رياض
األطفال .
 31الكفاح المناسب و اإلدراك العقالني للواقع وعالقتهما بالتغيير الفعال لدى طالبات قسم رياض
األطفال .
 32الوعي المعرفي وعالقته بالتجمع الشبكي و االنضباط االيجابي لدى أطفال الرياض .
 33التفضيل الجمالي وعالقته بالصور الذهنية و التعبير الفني بالرسم ألطفال الروضة .

أ.د .ضحى عادل محمود
العاني

بان إسماعيل محمود
السامرائي

 34عادات النوم وعالقتها بالخبرة المعرفية و التفكير التقاربي لدى أطفال الرياض .

أ.د .خولة عبد الوهاب عبد
اللطيف القيسي
أ.د .أمل داوود سليم
العيثاوي
أ.د .خولة عبد الوهاب عبد
اللطيف القيسي
د.سميرة عبد الحسين
دسميرة عبد الحسين

فاتن سبع خماس
العزاوي
رحاب حسين علي

2111

اكرام كاظم هادي

2117

وفاء محمد جاسم
ليلى نجم ثجيل

2115
2117

د .الهام فاضل عباس
د .الطاف ياسين خضر
د .جميلة رحيم عبد الواىلي
د .ميادة اسعد موسى

سعدية موهي وريوش
ايثار منتصر شعالن
سوزان عبد هللا
سعاد عبد هللا

2117
2117
2117
2117

د .ضحى عادل محمود

ضحى بدر مفتن

2117

 35التناظرات المعرفية و االجتماعية للمناخ الصفي لرياض األطفال الحكومية و األهلية .
 36عالقة أسلوبي اإلشراف التشاركي و المتنوع بالريادة في العمل لمعلمات رياض األطفال .
39
31
37
41
41
42
43

مهارة االستقطاب لدى معلمات الرياض وعالقتهما بالبصيرة االجتماعية والوالء التنظيمي
الرقابة الذاتية واالستثارة االنفعالية وعالقتهما بالقيم التنظيمية لدى معلمات رياض االطفال
ابعاد التربية المستقبلية وعالقتهما بالوعي الذاتي والعجز المتعلم لدى طالبات قسم الرياض
التحكم المعرفي وعالقته بالكفايات الشخصية والتنافس لدى طالبات قسم رياض االطفال
الدافع المعرفي وعالقته بمهارتي تنظيم المعلومات والمواقف لطفل الروضة
الضبط المرن والكفاءة التواصلية لمعلمات رياض االطفال وعالقتهما بمهارة ابداء الراي لدى
االطفال
التحيز المعرفي وتناقض الذات وعالقتهما بالتسويق االكاديمي لدى طالبات قسم رياض االطفال

أ.د .سميرة عبد الحسين
كاظم

 2111م
 2111م
 2111م
 2111م

2111

