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 ت
اسم 

 المالحظات البحوث التدرٌسً
 

1 

أ.د. خلود 
رحٌم 

 عصفور
التوجه الدٌنً وعاللته بالنزاهة االكادٌمٌة لطلبة 

 الدراسات العلٌا

منشور فً مجلة كلٌة 
التربٌة االساسٌة 

 /الجامعة المستنصرٌة
بحث 

 مشترن

  
 استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌا لدى طلبة الجامعة

كلٌة منشور فً مجلة 
 التربٌة للبنات

بحث 
 مشستل

  
 االتجاه نحو الهجرة لدى طلبة الجامعة

منشور فً مجلة كلٌة 
 بحث مستل التربٌة للبنات

2 
أ.د. سهام 
 بحث مستل مجلة العلوم النفسٌة التحكم المدرن لدى طلبة الجامعة كاظم نمر

  

التوجه الدٌنً وعاللته بالنزاهة االكادٌمٌة لطلبة 
 العلٌاالدراسات 

منشور فً مجلة كلٌة 
التربٌة االساسٌة 

 /الجامعة المستنصرٌة
بحث 

 مشترن

  

ذكاء الحكمة وعاللته باسالٌب التفكٌر لدى طلبة 
 بحث مستل مجلة العلوم النفسٌة الجامعة

3 

م.م. انمار 
موسى 

 مستوٌات االخفاق المعرفً وفك نمط السٌطرة الدماغٌة  كاظم
/  حولٌات كلٌة االداب

 جامعة عٌن شمس
بحث 

 مشترن

  
 منجز وغٌر منشور سلون االحتجاج وعاللته باالمن النفسً

 

4 

أ.م.د. اٌمان 
صادق عبد 

 الكرٌم
الذكاء االجتماعً وعاللته بالكفاءة االجتماعٌة لدى 

 طلبة كلٌة االعالم فً جامعة بغداد

منشور فً مجلة 
العلوم التربوٌة و 

 النفسٌة 
بحث 

 مشترن

  

التوازن المعرفً وعاللته بالمعرفة الضمنٌة لدى طلبة 
 الجامعة

منشور فً مجلة 
 بحث مستل العلوم النفسٌة

  

البنٌة العاملٌة لممٌاس الصفات االٌجابٌة للمدرس الفعال 
 منجز غٌر منشور فً المدارس الثانوٌة

بحث 
 مشترن

5 
م.م. سماح 
 حمزة شالل

لدى طالبات  الشعور بالذنب وعاللته بالملك الصرٌح
 كلٌة التربٌة للبنات / جامعة بغداد

ممبول للنشر فً مجلة 
حولٌات كلٌةاالداب 

 بحث منفرد جامعة عٌن شمس

  
 التفكٌر االٌجابً عند طلبة االعدادٌة

بحث فً المؤتمر 
الدولً السابع كلٌة 

 بحث منفرد التربٌة ابن رشد

  
 مواصفات البحث العلمً فً ضوء مؤشرات الجودة

بحث مشارن فً 
المؤتمر العلمً االول 
لمسم العلوم التربوٌة 
والنفسٌةكلٌة التربٌة 
 بحث منفرد للبنات جامعة بغداد

6 

أ.م.د. 
تماضر 

 حمٌد مهدي
مشكالت تدرٌس مادة التربٌة العملٌة عند طالبات كلٌة 

 التربٌة للبنات

ممبول للنشر فً مجلة 
كلٌة التربٌة للعلوم 

االنسانٌة جامعة 
 تتكرٌ

بحث 
 مشترن

  

مشكالت تدرٌس مادة التعبٌر واالنشاء عند طالبات 
 جامعة بغداد

ممبول للنشر فً مجلة 
كلٌة التربٌة للبنات 

 بحث منفرد جامعة بغداد

  
 مفهوم المواطنة عند طالبات جامعة بغداد 

بحث فً المؤتمر 
الدولً السابع كلٌة 

 بحث منفرد التربٌة ابن رشد

  
 بٌن الجودة الشاملة واالعتماد االكادٌمًالتعلٌم الجامعً 

بحث مشارن فً 
المؤتمر العلمً االول 
لمسم العلوم التربوٌة 
والنفسٌةكلٌة التربٌة 
 بحث منفرد للبنات جامعة بغداد



 8102/  8102بحوث تدريسيي قسم العلوم التربوية والنفسية للعام الدراسي 

7 

أ.م.د. 
حزٌمة 

كمال عبد 
 دافعٌة تمرٌر المصٌر وعاللته بتولعات النجاح والفشل المجٌد

منشور فً مجلة كلٌة 
للبنات جامعة التربٌة 

 بحث مستل بغداد

8 

أ.م.د. سالً 
طالب 
 علوان

االبتزاز العاطفً وعاللته برأس المال النفسً عند 
 الطالبات الجامعٌات )المتزوجات(

ممبول للنشر فً مجلة 
الشرق االوسط 

 بحث منفرد جامعة عٌن شمس

  

الصمود النفسً وعاللته بالمٌمة العاطفٌة لدى طلبة 
 الجامعة

الفتح كلٌة مجلة 
التربٌة االساسٌة 

 جامعة دٌالى
بحث 

 مشترن

9 

م.م. 
استبرق 

عبد هللا عبد 
 الحسن

فاعلٌة العنف من االباء فً تثبٌت المٌم االٌجابٌة لدى 
طلبة المرحلة المتوسطة وعاللته باسالٌب التنشئة 

 االجتماعٌة
منشور فً مجلة كلٌة 

 بحث منفرد التربٌة للبنات

  

لتكنولوجٌا المعلومات )االنترنت(  االستخدام الفائض
 وعاللته بالسلون التواصلً لدى طلبة جامعة بغداد

ممبول للنشر فً مجلة 
بحوث الشرق 

االوسط جامعة عٌن 
 بحث منفرد شمس

  

دور المٌاس والتموٌم فً العملٌة التعلٌمٌة فً ضوء 
 معاٌٌر الجودة

بحث مشارن فً 
المؤتمر العلمً االول 
لمسم العلوم التربوٌة 
والنفسٌةكلٌة التربٌة 
 بحث منفرد للبنات جامعة بغداد

10 

أ.م.د. دمحم 
ابراهٌم 

 علً

( فً اكتساب المفاهٌم PLANاثر استراتٌجٌة لالن )
التارٌخٌة عند طالب الصف الرابع االدبً وتنمٌة 

 التفكٌر التارٌخً فً العراق

فً مجلة  منشور
الجامعة االسالمٌة 
للدراسات التربوٌة 

 بحث منفرد والنفسٌة

11 

أ.م. رٌا 
ابراهٌم 
 اسماعٌل

اتجاهات طالبات كلٌة التربٌة للبنات فً جامعة بغداد 
 نحو ظاهرة اطفال الشوارع 

مجلة العلوم التربوٌة 
والنفسٌة مصر جامعة 

 الزلازٌك
بحث 

 مشترن

  

لوسائل االعالم فً مواجهة المسؤولٌة االجتماعٌة 
 االرهاب لدى طلبة كلٌة االعالم فً جامعة بغداد

بحث فً المؤتمر 
العلمً الخامس 

 جامعة عمان العربٌة
بحث 

 مشترن

12 
م.د. صبا 
 علً طالل

البنٌة العاملٌة لممٌاس التنمر لدى طلبة المرحلة 
 المتوسطة فً محافظة بغداد 

ممبول للنشر فً مجلة 
التربٌة االستاذ كلٌة 

 بحث منفرد ابن رشد

  

الكشف عن فاعلٌة اداتً لمٌاس الذكاء الثمافً لدى طلبة 
 المرحلة االعدادٌة 

منشور فً مجلة كلٌة 
 بحث منفرد التربٌة للبنات

  

استخدام انموذج راش فً بناء ممٌاس اضطراب 
 بحث منفرد لٌد االنجاز الشخصٌة الساٌكوباتٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة

  

بناء وتطبٌك ممٌاس الكفاءة المعرفٌة للتحاور لدى طلبة 
 الجامعة

بحث مشارن فً 
 بحث منفرد مؤتمر بابٌر الدولً

13 
أ.د. حنان 
 حسن مجٌد

الدافعٌة العملٌة لدى طالبات الصف االول فً لسم 
 العلوم التربوٌة والنفسٌة فً كلٌة التربٌة

ممبول للنشر فً مجلة 
 العلوم النفسٌة

بحث 
 مشترن

14 

أ.م.د. 
نسرٌن 

 جواد شرلً
االعتماد االكادٌمً فً مؤسسات التعلٌم العالً ) 

 المناهج الدراسٌة انموذجا (

بحث مشارن فً 
المؤتمر العلمً االول 
لمسم العلوم التربوٌة 
والنفسٌةكلٌة التربٌة 
 للبنات جامعة بغداد

بحث 
 مشترن

15 
أ.د. امل 

 كاظم مٌرة

وعاللتها بمعنى الحٌاة عند  أجهاد ألشفمه  
 المسنٌن 

بحث منشور فً 
 مجلة العلوم النفسٌة

بحث 
 مشترن

16 

أ.م.د. 
ازهار 

 مستوٌات االخفاق المعرفً وفك نمط السٌطرة الدماغٌة  هادي رشٌد
حولٌات كلٌة االداب / 

 جامعة عٌن شمس
بحث 

 مشترن
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أ.م.د. 
اسماء عبد 

الحسٌن 
 دمحم

طرائق التدريس المتبعة وعالقتها بالسمات  
الشخصية لدى معلمي الطلبة المتميزين من 

 وجهة نظر الطلبة أنفسهم
بحث منشور فً 

مجلة كلٌة التربٌة 
 للبنات

بحث 
 مشترن

18 

أ.م.د. 
مٌسون 

 حامد طاهر

أجهاد ألشفمه وعاللتها بمعنى الحٌاة عند   
بحث منشور فً  المسنٌن 

 النفسٌةمجلة العلوم 
بحث 

 مشترن

19 
أ.م.د. زٌنة 
 المرونة المعرفٌة عند المتعلم "دراسة نظرٌة" سالم محً

ممبول للنشر فً مجلة 
االستاذ كلٌة التربٌة 

 ابن رشد
بحث 

 مشترن

  

مهارات التدرٌس الصفً الالزمة للطلبة المطبمٌن فً 
 لسم اللغة العربٌة 

ممبول للنشر فً مجلة 
بحوث الشرق 

جامعة عٌن االوسط 
 شمس

بحث 
 مشترن

  

مهارات التواصل اللغوي الالزمة لمدرسً اللغة العربٌة 
 فً المرحلة المتوسطة

بحث مشارن فً 
مؤتمر "صاحبة 
الجاللة " اللغة 

 بحث منفرد العربٌة 

20 

أ.د. سندس 
عبد المادر 

 عزٌز
فً اكتساب المفاهٌم البالغٌة عند  اثر انموذج فراٌر

 طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة البالغة

ممبول للنشر فً 
حولٌات كلٌة االداب 

 عٌن شمس
بحث 

 مشترن

  

اثر انموذج دانٌال فً تحصٌل مادة لواعد اللغة العربٌة 
 واستبمائها لدى طالبات الصف الثانً المتوسط

ممبول للنشر فً مجلة 
الجامعة  كلٌة التربٌة
 المستنصرٌة

بحث 
 مشترن

21 

أ.م.د. 
سافرة 

سعدون 
 احمد

المسؤولٌة االجتماعٌة لوسائل االعالم فً مواجهة 
االرهاب لدى طلبة كلٌة االعالم فً ضوء بعض 

 المتغٌرات

بحث مشارن فً 
مؤتمر جامعة عمان 

 بحث منفرد العربٌة 

  

اتجاهات طالبات كلٌة التربٌة للبنات فً جامعة بغداد 
 نحو ظاهرة اطفال الشوارع 

مجلة العلوم التربوٌة 
والنفسٌة مصر جامعة 

 الزلازٌك
بحث 

 مشترن

  

الضغوط المهنٌة لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة 
 جامعة بغداد -التربٌة للبنات 

منشور فً مجلة كلٌة 
 التربٌة للبنات

بحث 
 مشترن

  

سمات الشخصٌة وعاللتها بفصائل الدم تبعا لممٌاس 
 فراٌبرج تبعا لبعض المتغٌرات

منشور فً مجلة كلٌة 
 االداب جامعة بغداد

بحث 
 مشترن

22 
م.د. سوسن 
 سعود عزٌز

فعالٌة استخدام المبادئ السبعة للتدرٌب الجٌد كتنٌن 
لتدرٌب الطالبات المطبمات فً الجامعة فً اداء 

 التدرٌس

مشارن فً المؤتمر 
العلمً االول كلٌة 
التربٌة االساسٌة 

 بحث منفرد جامعة دهون

23 
أ.م.د. ندى 
 المعاٌٌر االخاللٌة لمدرس التربٌة االسالمٌة فٌصل فهد

ممبول للنشر مجلة 
جامعة االنبار للعلوم 

 بحث منفرد االنسانٌة

  

االتجاه التكاملً فً تدرٌس العلوم االسالمٌة / التفسٌر 
 انموذجا

ممبول للنشر مجلة 
حولٌات كلٌة االداب 

 بحث منفرد جامعة عٌن شمس

24 

أ.د. احسان 
عمر دمحم 

 سعٌد
التعلٌم لبل الجامعً: لراءة فً االستراتٌجٌة الوطنٌة 

 للتربٌة والتعلٌم العالً والبحث العلمً فً العراق

بحث مشارن فً 
مؤتمر مركز البٌان 
 بحث منفرد للدراسات والتخطٌط

  

السٌاسات المستمبلٌة للتعلٌم العالً والبحث العلمً فً 
 0202العراق فً ضوء اهداف التنمٌة المستدامة 

بحث مشارن فً 
المؤتمر الدولً 

المٌمً الثانً للمركز 
الدولً للمٌم وتطوٌر 

 برامج التعلٌم
بحث 

 مشترن
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أ.م.د. 
شٌماء 
مهدي 
 صالح

االنكلٌزٌة لغة اثر ملف االنجاز على اداء متعلمً اللغة 
 اجنبٌة العرالٌٌن فً كتابة الممالة

ممبول للنشر فً 
studies in 

second 
language 

learning and 
teaching بحث منفرد 

  

the habits of mind and EFL\ESL 
teaching principles for constructing a 
typical EFL teacher sterotype 

بحث مشارن فً 
المؤتمر العلمً 

الدولً السابع كلٌة 
 بحث منفرد التربٌة ابن رشد

 


