
)الرسائل واالطاريحمكتبة كلية الرتبية املقداد (
العدد اســــم الباحث عنوان الرسالة ت

1 شكریة حاجي علي اسالیب االدارة الصفیة التي یمارسھا معلمو ومعلمات 
التعلیم االساسي في الجمھوریة الیمنیة .

1

1 شیماء باسم محمد للمرحلة تقویم السلوك التدریسي لمدرسات اللغة العربیة
المتوسطة .

2

1 تأمیم خضیر علوان فاعلیة انموذج كمي في تحصیل طالبات الصف االول 
المتوسط في مادة العلوم العامة .

3

1 رؤى عبد الحسن محمد تأثیر التكیس والرش باالثیغون واالنضاج في الصفات 
الكمیة والنوعیة لثمار نخلة التمر .

4

1 عذراء صبري محمد السامرائي اثر استخدام  التعلم التعاوني في القدرة على حل المسائل 
الكیمیائیة واستبقائھا لدى طالبات الصف الرابع العام .

5

1 عبد الرحمن كریم خمیس احمد 
المشھداني .

اثر انموذج شمیك في تحصیل طالب المرحلة االعدادیة 
في مادة االدب والنصوص .

6

1 انتصار جواد مھدي علي استخدام االنشطة االثرائیة في تحصیل مادة اثر 
الریاضیات واستبقائھا لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 

ذوات الذكاء العالي والواطئ .

7

1 قحطان حمید كاظم وزارة الداخلیة الھیكل الوظیفي وتطور المؤسسات . 8

1 انتصار كیطان ھزاع ناصر طالبات اثر السیر التشجیعي والتبریري في تحصیل 
الصف الرابع االدبي في مادة قواعد اللغة العربیة 

واالحتفاظ بھ .

9

1 فائق فاضل احمد تعمیم كتابي الریاضیات للصفین الثالث والسادس االبتدائي 
.

10

1 ازھار برھان اسماعیل فاعلیة االستقصاء الموجھ الجراء التجارب الفیزیائیة 11

2 نضال طھ خلیفة وفقا للمدخل المنظومي في الریاضیاتفاعلیة برنامج  12

1 عاصم احمد خلیل فاعلیة ثالث برامج تدریبیة قائمة على التقدم االلكتروني 13

1 اریج خضر حسن الخفاجي اثر تصمیم تعلمي قائم على استراتیجیة التعلیم من اجل 
الفھم

14

1 ایمان كاظم احمد المتعددة في فھم فاعلیة برنامج تعلیمي وفق الذكاءات 
واكتساب المفاھیم الریاضیة

15



1 احمد حمید خلف التدخل االرشادي باسلوبي تغیر القواعد والتحصین 
التدریجي في تنمیة االنفتاح على الخبره لدى طلبة الجامعة

16

1 جاسم محمد على اثر استخدام بعض االسالیب التعلیمیة لتدریس الریاضیات 17

1 علي حسن محمد الفقر في الیمن المشكلة واستراتیجیة المواجھة 18

1 شھد احمد كریم KELLER )في التفكیر.  ) اثر استخدام خطة 19


