
 بحوث التدريسيين في كلية التربية للبناتعناوين 
 2020 – 2019للعام الدراسي 

 
 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

 د. ياسين حسين عويد 1

 سلمى خالد ياسين
 دراسة بيئية لمياه خزانات المدارس ضمن مدينة تكريت علوم الحياة

2 

ايوب جمعه عبد  د.

شاكر مهدي  الرحمن   د.

 صالح  

 سارة صالح جاسم

 

 علوم الحياة

 Determine Optimum Treatment for Seeds 

Content from Vitamin B6 of Vicia faba L.  

Plant  Growing Under Water Stress 

3 

ايوب جمعه عبد  د.

حسين علي  الرحمن   د.

 هندي

 

 علوم الحياة

Testing the performance of a Ten 

Wheat(Triticum aestivum L.) Varieties for 

Two Seasons Under Muddy Soil Condition 

4 

ايوب جمعه عبد  د.

 بثينه جاسم الرحمن   د.

 محمد عدنان د.   

 

 علوم الحياة

Evaluation Performance Growth, Yield 

Characteristics And Molecular 

Comparative For Some Wheat (Triticum 

aestivum L.) Geontypes Growing Under 

Two Type Soils 

5 

عبد  ايوب جمعه د.

 الرحمن

 محمد عدنان د.   

 

 علوم الحياة

Determination of genetic relationship usin 

RAPD in some species of Brassica L. family 

in central and northern  Iraq 

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

د. محسن مولود  1

 سلمان

العلوم 

التربوية 

 والنفسية

اثر استراتيجية توليد االفكار في تحصيل مادة البالغة 

 وانتقال اثر التعلم عند طالب الصف الخامس االدبي 

 د. غزوان رمضان عباد 2

العلوم 

التربوية 

 والنفسية

 -التعصب الفكري وعالقته باألسلوب المعرفي) المجازفة

 الحذر( لدى طلبة الجامعة

3 
 د. غزوان رمضان عباد

 عبدقيس ذياب 

العلوم 

التربوية 

 والنفسية

الكفاءة التدريسية وعالقتها بمعايير الجودة الشاملة لدى 

 مدرسي ومدرسات المرحلة الثانوية

4 
 د. غزوان رمضان عباد

 لقاء محمد صالح

العلوم 

التربوية 

 والنفسية

الشخصية االبداعية وعالقتها بالمسؤولية االجتماعية لدى 

 طلبة الجامعة

العلوم  خلف عبيدفاروق  5

التربوية 

اثر استراتيجية جرة المفاهيم في تنمية القيم  -

االسالمية في مادة القرآن الكريم والتربية 

االسالمية لدى طالب الصف االول المتوسط  
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 بالمدارس العراقية والنفسية

اثر التعلم بالنمذجة في تحصيل طلبة الصف الثاني  -

ية المتوسط في مادة القرآن الكريم والترب

 االسالمية وتنمية تفكيرهم التأملي

الصعوبات التعليمية في مدارس قضاء العلم من  -

وجهة نظر مدرسي مادة القرآن الكريم والتربية 

االسالمية في ضوء مواكبة التطور العلمي 

 والتكنولوجي

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

أ.م.د. هدى صالح  1

 رشيد
توظيف االستعارة في التخلص من العيب النطقي   - اللغة العربية

 عند رومان جاكوبسون

2 
اللغة   أ.د. حمدي حميد يوسف

 االنكليزية
- D. G. Rossetti's "The Burden of 

Nineveh" 

 خلف سالمأ.م. د. طه  3
اللغة 

 االنكليزية

- Slavery in Samuel Beckett's Waiting 

for Godot 

- Asceticism in T. S. Eliot's Poetic 

Drama Murder in the Cathedral 

4 
أ.م.د. فيصل عبد 

 الوهاب حيدر

اللغة 

 االنكليزية

 

George Herbert as the Real Representative 

of the Metaphysical School of Poetry 

The Cosmic Dance: A Study of dancing in 

W. B. Yeats's Poetry 

5 
ا.م. محمد صباح عبد 

 الواحد

اللغة 

 االنكليزية
- Cultural problems of translating 

idioms from English to Arabic 

6 
ا.م.د. ردينة عبد الرزاق 

 محمد

اللغة 

 Imagination in Children Poetry - االنكليزية

7 
اللغة  حنان خطاب عمرم.د. 

 االنكليزية

- A Feminist Stylistic Analysis of 

Hemingway's"The Snows of 

Kilimanjaro 

8 
اللغة  م.د. عامر حامد سلمان

 االنكليزية
- Towards a Populist Theatre: The 

Case of John McGrath 

 م. مثنى محمد بدع 9
اللغة 

 االنكليزية

The positivity of utilizing the classroom 

Interaction strategy in English language 

learning 

Demonstrating Brainstorming technique in 

improving creative problem solving 

abilities among EFL students in Tikrit 

University 

Diagnosing the Pragmatic perception of 
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request for EFL Student 

10 
ا.م.د. اسراء برهان 

 الدين

اللغة 

 االنكليزية

Paucity and Multiplicity in the Glorious 

Qur’an: A Semantico-Pragmatic Study 

 

Complexity in Faulkner’s “That Evening 

Sun”: A Stylistic Analysis 

 

A Critical Discourse Analysis of Feminism 

in Katherine Mansfield's ‘Bliss’ 

 

11 
عبد ا.م.د. انسام رياض 

 هللا

اللغة 

 االنكليزية

Eugen O'neill selected plays: a feminist 

reading. 

 

Modernist Characteristics as appear in 

selecting poems in W.B.Yeat's writing. 

 

Self-Fulfillment in Zora hurston's “Their 

eyes were watching God” 

 

Bio-Psychological study of Postpartum 

Depression in some selected texts of women 

writers. 

 

Jane Rhys "Wide Sargasso Sea" A feminist 

reading. 

 

She-Tragedy: A Modernist Insight  

-  

War impact on social relation: a study of 

selected texts. 

 

Asst.prof.dr. Ansam Riyadh Abdullah  

Postmodern religious reading in Samuel 
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Beckett's Waiting for Godot. 

 

Thatcherism in Caryl Churchill's Top 

Girls. 

War impact on social relation: a study of 

selected texts. 

 

12 
ا. م. د. اسماء هاشم 

 شاكر

االقتصاد 

 المنزلي

تنقية جزئية النزيم اليوروكاينز من امصال دم   -

 المرضى المصابين باالعتالل الرئوي .

 عالقة مستخلص الكايتوسان بامراض الدهون.  -

 م. اريج علي حسين 13
االقتصاد 

 المنزلي

دور تكنولوجيا المعلومات وتطبيق االنظمة    -

االلكترونية لتحقيق الجودة في العمل في ظل 

 االزمات. 

واقع التسوق االلكتروني ومدى فاعليته في ظل   -

 االزمات العالمية.

 

 م. م. مها صاحب عبد 14
االقتصاد 

 المنزلي

لطلبة كلية التربية  الوعي الصحي والتغذوي  -

 الرياضية .

دراسة مسحية عن الغش الصناعي في القيمر   -

والمستورد المتوافر في مدينة      واللبن المحلي 

 .بغداد

-   survey study on artificial 

adulteration in cream and yogurt 

local and  imported that available in 

Baghdad city. 

 

 م. م. دعاء مثنى شعبان 15
االقتصاد 

 المنزلي

لعينة من طالبات االقسام  تقيم الحالة التغذوية  -

الداخلية لجامعة تكريت مجمع الكليات )التربية 

 للبنات والطب والتمريض (

دراسة اضافة طحين القمح الشليمي على  -

خصائص البسكويت فضال عن تحسين المنتج 

 بإضافة مطحون قشور البرتقال .

تأثير التغذية الورقية بالحديد وحامض الهيومك  -

ة اصناف من القمح في حاصل ونوعية ثالث

 الشيلمي .

 

 م.م. اسراء عبيد عجاج 16
االقتصاد 

 المنزلي

- - Using Electronic Platforms in 

Encouraging Students Towards 

English Language Acquisition. 
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 الرياضيات م.د. عامر فاضل نصار 17

ضعف دالة التقلص الثابتة لحالة المشاهدة  -

 الطبيعيالواحدة للتوزيع 

تطبيقات رياضية في نفي الجمل المركبة في اللغة  -

 العربية

تطبيقات رياضية اليجاد عامل تكاملي يعتمد على  -

 قيمة اختبار الشرط الضروري والكافي

تطبيقات رياضية لتقديم مبرهنة لحل معادالت غير  -

 تامة

عامل تكاملي جديد يعتمد على المتغير المعتمد فقط  -

 تفاضلية غير تامةلحل معادالت 

عامل تكاملي جديد يعتمد على المتغير المستقل  -

 فقط لحل معادالت تفاضلية غير تامة 

تطبيقات رياضية عن دور المعادالت التفاضلية  -

 للتصدي لفايروس كورونا

تطبيقات رياضية عن دور الرياضيات للتصدي  -

 لفايروس كورونا في حالة وجود بيانات

ياضيات للتصدي تطبيقات رياضية عن دور الر -

 لفايروس كورونا في حالة عدم وجود بيانات

 

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

 اللغة العربية د. منى عدنان غني 1
البعد التداولي في تفسير مفردات الفاظ القرآن الكريم كتاب 

 عمد الحفاظ للسمين الحلبي انموذجا

 تعليل اللغوي في كتب الرسم واالمالء  اللغة العربية د. منى عدنان غني 2

3 
 د. ميمونة عوني سليم

 اية حسين خلف
 اللغة العربية

كتابه معاني المعيار النحوي للدكتور فاضل السامرائي في 

 النحو

 الحجاج النحوي بين الكسائي وسيبويه المسألة الزنبورية اللغة العربية د. ميمونة عوني سليم 4

 اثر ديكارت في فلسفة تشومسكي وتحليله للغة اللغة العربية د. هدى صالح رشيد 5

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

 اشرف جمال  محمود 1

 شروق حميد مجيد
 علوم الحياة

Histopathological  Study of Stray Cats and 

Dogs Intestine Infected with Toxocariasis 

2 
 اشرف جمال محمود

  االء عماد توفيق
 علوم الحياة

Epidemiology of Theileriasis and Babesiasis 

in Cows in Some Areas of Salah Al-Din 

Governorate/Iraq 

3 
 اشرف جمال محمود

 معاذ علي حسين

 شيرين عادل علي

 علوم الحياة
Effect of Water Extract of Capsella Bursa 

Pastoris on Tissue Image in Laboratory 

Mice Which Infected by Amoebic 
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Dysentery. 

 علوم الحياة اردينيعبد احمد  4

Removal of Cadimium (II) ion from 

Aqueous Solution by The Outer Layer of 

Onions   

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

 م.د. عامر حامد سلمان 1
اللغة 

 االنكليزية

Politics and Culture in Tony Kushner's 

Homebody/Kabul: A Critical Study 

أ.م.د. اسراء برهان  2

 الدين

اللغة 

 االنكليزية
A Stylistic Analysis of Haiku Poetry 

 م.م. اسراء اعبيد عجاج 3
اللغة 

 االنكليزية

The Role of Culture in Translation from 

English into Arabic Language 

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

أ.م.د. محسن مولود  1

 سلمان

العلوم 

التربوية 

 والنفسية

اثر استراتيجية مخططات التعارض المعرفي في  -

تحصيل طالب الصف الثاني متوسط في مادة 

 قواعد اللغة العربية وتنمية انماط التعلم لديهم

اثر استراتيجية التعلم الخماسية في تحصيل  -

طالبات الصف الرابع العملي في مادة قواعد اللغة 

 هات االدبية لديهنالعربية وتنمية االتجا

اثر التدريس بمهارات التذكير عالي الرتبة في  -

تحصيل مادة االدب والنصوص وكفاية التمثيل 

 المعرفي لدى طالب الصف الخامس االدبي  

فاعلية انموذج التعلم البنائي في تحصيل طالب  -

الصف الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص 

 وتنمية مهارة الحوار

اثر استراتيجية توليد االفكار في تحصيل مادة  -

البالغة وانتقال اثر التعلم عند طالب الصف 

 الخامس االدبي  

أ.م.د. زبيدة عباس  2

 محمد
 

التوازن النفسي وعالقته ببعض مراحل اركسون  -

 لدى اساتذة الجامعة

اثر برنامج تربوي في تنمية االبداع االنفعالي لدى  -

 ديةطالبات المرحلة االعدا

3  
م.د. غزوان رمضان 

 صالح
 

االدمان على االنترنيت وعالقته بالكفاءة الذاتية االكاديمية 

 لدى طالبات كلية التربية للبنات

4 

م.د. غزوان رمضان 

 صالح

 م.م. لمياء مهدي صالح

 
استراتيجية التعلم واالستذكار وعالقتها بالتفكير االبداعي 

 لدى طلبة المرحلة الثانوية
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 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

 الجغرافية د. عادل طه شالل 1

التوزيع الجغرافي للسكان وثقافتهم في محافظة  -

 (2019-2010صالح الدين للمدة)

اثر بعض المؤشرات االقتصادية واالجتماعية  -

على تباين مستويات الخصوبة واتجاهاتها في 

 محافظة صالح الدين

 الجغرافية د. حاضر ظاهر محمد 2
العوامل التي ادت الى تكوين الجزر النهرية في نهر دجلة 

 من الفتحة الى سامراء

3 
د. عبد الفتاح حبيب 

 رجب
 التنمية الزراعية في محافظة صالح الدين الواقع والطموح الجغرافية

4 
د. محمد سالم عبد 

 العزيز
 

هيدروكلوريد في التقدير الطيفي لثالثي فلوبرازين ثنائي 

 المستحضرات الدوائية باستخدام كواشف جديدة

  د. فوزي حميد جمعة 5

تحضير ودراسة الفعالية البايلوجية لبعض  -

 مركبات التترازول المشتقة من الدابسون

تحضير وتقييم الفعالية المضادة للبكتريا لبعض  -

 شيف المشتقة من الدابسون -مشتقات االوزو

  احمدد. صدام محمد  6

Catonic Dye Removal from Aqueous 

Solution using Iraqi Clay as a Natural 

Adsorbent  

  م. ايمان ايوب ياس 7

تحضير وتشخيص مركبات جديدة الحماض  -

االميك وااليمايدات وتقييم الفعالية البايلوجية 

 لبعض

تحضير وتشخيص مركبات جديدة الحماض  -

وااليمايدات المشتقة من حامض االوليك االميك 

 وتقييم الفعالية البايلوجية لها 

  مظهر يونس محمد 7

تحضير وتشخيص قواعد مانخ ومعقداتها مع  -

 الفوسفينات 

تحضير وتشخيص ليكندات ثنائي ثايوكارباميت  -

 ومعقداتها مع عدد من الفلزات

  د. الهام نزهان نعمان 8
 البيروكسيديز من قشور الكرزفصل انزيم  -

 سرطان الثدي -

 مضادات االكسدة الطبيعية -

9 
د. سلوى عبد الستار 

 جبار
 

تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجانسة  -

)رباعية وخماسية( مشتقة من القاعدة 

النتروجينية الثايمين ودراسة الفعالية البايلوجية 

 لبعض منها

سة تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجان -

)سداسية وسباعية( مشتقة من القاعدة 

النتروجينية الثايمين ودراسة الفعالية البايلوجية 

 لبعض منها
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10 
م.م. نور عبد السالم 

 محمد
 

( IIتحضير وتشخيص بعض معقدات البالديوم ) -

( مع اليوراسيل داي ثايوكارباميت IIوالزئبق)

 والفوسفينات

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

 علوم الحياة م.م. االء عماد توفيق 1

- Diognosis of Ticks Boophilus 

Annulatus Prying on Cows in 

Tikrit/Iraq 

- Intestinal Parasitic Stages 

Transmitted by the American 

Cockroach and Domestic Flies in 

the City of Tikrit 

ا.م.د. انتصار غانم عبد  2

 الوهاب
 الحياةعلوم 

- Effect of Crataegus Azarolus 

Extracted in Treatment of 

Giardia Lamblia Infection  

- Effect of Phenolic Compounds 

that Extracted from Tagetes 

Erecta in Treatment of 

Entamoeba Histolytica Infection 

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

هاشم أ.م.د. اسماء  1

 شاكر

االقتصاد 

 المنزلي

دراسة متقدمة لبعض العوامل الهرمونية  -

للكلوكاكون والدوبامين واالدينالين والنوردرينالين 

 على اسباب العقم الثانوي

- Purifiation of Urokinase Enzyme 

from Serum Blood of Patients with 

Pneumonia. 

ا.م.د. نضال مجيد  2

 عبود
الثنائيات الضدية في سورة يونس دراسة  - علوم قرآن

 موضوعية

أ.م.د. مروان حكم  3

 توفيق
 علوم قرآن

في اكتساب مفاهيم مادة  اثر استراتيجية سكامبر -

القرآن الكريم والتربية االسالمية لدى طالبات 

 الصف الرابع االعدادي

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

 الرياضيات أ.م. رنا بهجت ياسين 1
S.M. Functions: An analytic Study of 

Some Types 

م.م. اسماء صالح  2

 قدوري
 الرياضيات

المبكر على التحصيل العلمي لطالبات كلية اثر الزواج 

 التربية للبنات

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت
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ا.م. د. اسماعيل نوري  1

 حميدي
 التاريخ

العالقات االقتصادية التركية االذربيجانية انابيب  -

 النفط والغاز انموذجا

 2008-1980النقابات العمالية في تركيا  -

ا.م. د. محمد عماد  2

 رديف
 التاريخ

دور القبائل البدوية في الصحراء االردنية في  -

 تأسيس امارة شرق االردن

دور النهضة االدبية العربية الحديثة في صناعة  -

الحدث التاريخي واثرها في تكوين الشخصية 

 1916العربية والثورة العربية الكبرى عام 

 انموذجا

االردني ودوره في بناء  -التعايش الفلسطيني -

 كة االردنية الهاشمية الممل

 الدستور المدني لرجال الدين -

 التاريخ ا.م. د. صباح جاسم حمد 3

الوزير يحيى بن محمد بن هبيرة الشيباني ودوره  -

 ه560في الدولة العباسية ت 

ظاهرة العفو والتسامح بين الغالب والمغلوب عند  -

 ملوك بني سلجوق

والمغلوب في ظاهرة العفو والتسامح بين الغالب  -

 سياسة ملوك وامراء بني ايوب 

الصراعات االسرية واثرها في ضعف وسقوط  -

 االمارة السامانية

 العفو والتسامح عند ملوك وامراء بني سامان -

4 
أ.م. د. ادهام حسن 

 فرحان
 التاريخ

دعم التعايش مع غير المسلمين وانواعه والقضاء  -

 عليه

تعدد الزوجات بين حقيقة القرآن وشبهات  -

 المستشرقين

 التنافس الديني على بالد العرب الجنوبية -

العقيدة النسطورية واثرها الديني على مصر وبالد  -

 الشام

 االحوال الدينية في مملكة الحضر دراسة تاريخية -

البلبلة اللغوية في ارض بابل بين الفكرين العربي  -

 دراسة لغوية تاريخية -والغربي

 العرب قبل االسالمقوة العمل الدبلوماسي عند  -

 حقوق الطفل عند العرب قبل االسالم -

الدية واثرها في تحقيق السلم االجتماعي عند  -

 العرب قبل االسالم

 قوة العمل الدبلوماسي عند العرب قبل االسالم -

بيزنطة والعرب بين اشكالية الدين واهمية الحدود  -

 م565-518الشرقية 

 التاريخ م. د. شاهة دحام عبد هللا 5

اثر العامل الديني على البالط الملكي في انكلترا)  -

 جين كراي انموذجا(

موقف الدول االوربية من سياسة مصطفى كمال  -

 اتاتورك تجاه الكرد

 الدور البريطاني تجاه الحركة المهدية في السودان -
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 التاريخ أ.م. د. وداد كردي ثلج 6

االندلس بين العلوم الدينية ومحن علمائها في  -

 عصري المرابطين والموحدين

 العزل في المؤسسات السياسية في االندلس -

سياسة االنفاق في االندلس خالل عهدي  -

 المرابطين والموحدين

الجواري في الكتابات في عهدي الخالفة االموية   -

 في االندلس

اثر سياسة االنفاق في سلطنة غرناطة في   -

 االندلس

 الربط مع الثغور في االندلس  -

 عالقة الفاطميين في الدولة الصليحية في اليمن - التاريخ م.د. احمد خزعل ثامر 7

8 
أ.م. ادريس حردان 

 محمود
 التاريخ

االمريكي في القضية –الموقف الثنائي الليبي  -

 1980-1975القبرصية 

التكوين االجتماعي والسياسي واثره في نضوج  -

الحزبية في الواليات المتحدة االمريكية االفكار 

1507-1824 

نشاط القوة البحرية االمريكية في البحر االبيض  -

- 1801المتوسط )حرب االربع سنوات أنموذجا 

1805) 

المهاجرون العرب الى الواليات المتحدة االمريكية  -

 )هيلين توماس انموذجا(  1890-2013

زية هنري فورد ودوره االقتصادي في دعم النا -

1933-1945 

ميناء سميرنا ودوره في تطوير العالقات التجارية  -

 1832-1775االمريكية العثمانية 

 التاريخ م. وجيدة ممدوح يوسف 9

-132تركيبة الجيش في العصر العباسي  -

 م1258-750ه/656

-1179ه/625-575االدارة المالية في بغداد  -

 م1258

واالجتماعية في انهيار اثر العوامل االقتصادية  -

-1118ه/606-570جيش الخالفة العباسية 

 م1258

صحوة الخالفة العباسية وتخلصها من السيطرة  -

 ه525-512االجنبية 

السياسة العثمانية تجاه االمارات التركمانية جنوب  - التاريخ م.م. وجدي حسن علي 10

 غربي االناضول

11 

م.د. غزوان رمضان 

 صالح

 م فحلم.م. لميس ابراهي

العلوم 

التربوية 

 والنفسية

االتجاه نحو االنتحار وعالقته بضغوط الحياة  -

 الصادمة لدى طلبة الجامعة

12 
م. غزوان رمضان 

 صالح

العلوم 

التربوية 

 والنفسية

االدمان على االنترنيت وعالقته بالكفاءة الذاتية  -

 االكاديمية لدى طالبات كلية التربية للبنات 
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 م.م. فؤاد حميد مجيد 13

العلوم 

التربوية 

 والنفسية

اثر استراتيجية الخرائط المعرفية في تحصيل مادة  -

 التاريخ عند طالب الرابع االدبي

مفاهيم اثر التعليم الخليط المتمازج في اكتساب ال -

التاريخية واالحتفاظ بها لدى طالب الصف 

 الخامس االدبي

 أ.م. د. طه خلف سالم 14
اللغة 

 االنكليزية

- Implication as an Instrument of 

Communicating Themes 

Elaborately in G.B. Shaw's Arms 

and The Man 

- Advocating Shakespeare: Shylock is 

a Villain but not a Victim 

- Machiavelli's Impact on John 

Webster's The White Devil 

 م.م. مجيد حمادي خليفة 15
اللغة 

 االنكليزية

- The Use of Ethos of Time in Harold 

Pinter's Play The Birthday Party: 

The Socio-Political Climate 

 أ.د. حمدي حميد يوسف 16
اللغة 

 Cubism in Poetry - االنكليزية

17 
أ.م. د. فيصل عبد 

 الوهاب حيدر

اللغة 

 االنكليزية

- George Herbert as a Real 

Representative of the Metaphysical 

Poetry 

 م.د. عامر حامد سليمان 18
اللغة 

 االنكليزية
- Staging Urbanism: A Study of 

Selected American Plays 

 م. مثنى محمد بدع 19
اللغة 

 االنكليزية

- He Necessity of Utilizing Compatible 

Vocabulary and Structure in 

Contextualization for EFL Students  

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

أ.م. علي عبد المجيد  1

 شهاب
 الرياضيات

- Tensor Invariants of Generalized 

Kenmostu Manifolds. 

- Identify of The Connection 

Curvature Tensor of Almost C(I) 

Manifolds. 

ا.د. حمدي حميد  2

 يوسف

اللغة 

 االنكليزية

- A Mystical Reading of D.H. 

Lawrence's "Shadows". 

 ا.م.د. طه خلف سالم 3
اللغة 

 االنكليزية

- The Concomitance of Asceticism and 

Valor in T.S. Eliot's Poetic Tragedy 

Murder in the Cathedral. 

ا.م.د. فيصل عبد  4

 الوهاب حيدر

اللغة 

 االنكليزية

- Arabic and Islamic Influences on 

W.B. Yeat's "A Vision" 

- The Impact of Puritanism on 

Cultural Circles in England (1649-

1660) 
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- George Herbert as the Real 

Representative of the Metaphysical 

School of Poetry. 

- The Cosmic Dance: A Study of 

Dancing in W.B. YEAT'S Poetry. 

- The Concept of Cultural Revival in 

the Irish Cultural Revival and 

British Poetry Revival. 

م.د. ردينة عبدالرزاق  5

 محمد

اللغة 

 االنكليزية

- Imagination in Children Poetry 

م. د. عامر حامد  6

 سليمان

اللغة 

 االنكليزية

- Screening Brutality: Revisiting 

Sarah Kane's Blasted. 

 م. حنان خطاب عمر 7
اللغة 

 االنكليزية

- A Pragmatic Analysis of Humour in 

American TV Talkshow. 

 م. رنا عبد ذياب 8

اللغة 

 االنكليزية

- Negative Transfer on Students' 

Ability to Use Good English 

- Interpretation of the Meaning of 

Phrasemes: A Context Base Study. 

 م. عفراء حسام سامي 9

اللغة 

 االنكليزية

- WhatsApp Messenger and Iraqi 

EFL College Students: An 

Exploration of Students' Attitude 

and Achievements. 

- Iraqi EFL College Students' Errors 

in Writing Research Paper. 

 م. ايالف صبحي عبدهللا 10
اللغة 

 االنكليزية

- The Effect of Class size on the 

Achievement of EFL Students at 

Tikrit University. 

 م. مثنى محمد بدع 11
اللغة 

 االنكليزية

- Written Conversation and Its 

Necessity in Improving Writing 

Proficiency for EFL Students. 

- Demonstrating the Impact of 

Brainstorming Technique on EFL 

Students and Its Consequences in 

Improving the Creativity of Solving 

Problems Through Covid-19 

Pandemic. 

- Approving the Diagnostic Points of 

Detective Textual Translation 

among EFL University Students. 

 م.م. مجيد حمادي خليفة 12
اللغة 

 االنكليزية

- The Use of Religious Hypocrisy in 

William Blake's Poetry: Holy 

Thursday and Songs of Innocence. 

- The Indigenous and Settlers in 

Judith Wright's Poetry: Special 

History. 

 The Role of Course Co-Design in -اللغة م.م. زينب جهاد عبد  13
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 -Empowering Learner االنكليزية القادر

 

 اسم البحث القسم التدريسياسم  ت

ا.م. د. باسم صالح  1

 حسين
 اللغة العربية

 دراسة استقرائية -اسباب الخالف النحوي -

القطع والظن عند النحاة: حقيقتهما وطرق  -

 استفادتهما

اثر اختالف المدارس النحوية في إثراء النحو  -

 عرض ومناقشة -العربي

كتاب احتجاج القراء البي بكر بن السراج  -

 ه( ما وصلنا جمعنا وتحقيقا. 316)ت

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

1 

 د. ايوب جمعة الباتي

د. عبير رؤوف 

 القيسي

 شهباء حاتم فوزي

 علوم الحياة

- Distinction Quality and Quantity 

of Wild Lepidium Sativum I. and 

Erica Sativa I Plants Ingredients 

and Its Effect on Growth 

Pathogenic Fungi. 

2 
 د. ايوب جمعة البياتي

 د. عبد الكريم فتاح

 ريام غني احمد

 علوم الحياة

- Effect of Some Antibiotics and 

Trigonella Foenum L. Plant 

Extract on Bacteria Isolated from 

Pregnant Women. 

3 
 د. ايوب جمعة البياتي

 د. ايمان ايوب

 م.م. رؤى حسن الطيف

 علوم الحياة

- Distinction Quality and Quantity 

of Organic Glycosidic  

Compounds in Wild Eruca Sativa 

L. Plant and Its Effect on Some 

Plant Pathogenic Fungi. 

 

 اسم البحث القسم اسم التدريسي ت

أ.م. إدريس حردان  1

 محمود
 التاريخ

تأثير اللوبي التجاري في السياسة الخارجية  -

الثورة اليونانية  –للواليات المتحدة األمريكية 

 نموذجا 1823-1833

التأثير االقتصادي واالجتماعي الكتشاف الذهب  -

 1890-1844في والية كاليفورنيا

التأثير االقتصادي واالجتماعي لوالية ميتشغان  -

-1896صناعة السيارات  –األمريكية ومدنها 

 نموذجا 1932

 

 


