
السنةالمشرفاسم الباحثعنوان الرسالة او االطروحةت

1989عبد االمٌر حسون.دجواد كاظم المالكًبناء معٌار العداد مدرسً المرحلة الثانوٌة فً كلٌات التربٌة فً الجامعات العرالٌة1

2

الثمة بالنفس والتكٌف االجتماعً المدرسً والتحصٌل الدراسً للطافال المساء الٌهم والارنهم
1999شذى عبد البالً.دلٌلى احمد عزت النعٌمً

3

اسالٌب التنشئة االجتماعٌة وعاللتها ببعض الظواهر السلوكٌة غٌر السلٌمة لدى اطفال االٌتام 

او الرانهم العادٌٌن فً المرحلة االبتدائٌة
2000شاكر حٌدرجاسم.دعفراء ابراهٌم العبٌدي

2000حسٌن نوري الٌاسري.داٌمان نعمة الموسويالضغوط النفسٌة التً ٌتعرض لها ذوو المعولٌن وعاللتها ببعض المتغٌرات4

5

اسالٌب التنشئة االجتماعٌة وعاللتها ببعض الظواهر السلوكٌة غٌر السلٌمة لدى اطفال االٌتام 

والرانهم العادٌٌن فً المرحلة االبتدائٌة
2000شاكر حٌدر جاسم.دعفراء ابراهٌم العبٌدي

6

دراسة ممارنة فً خصائص الموجة والتفكٌر التباعدي بٌن االطفال الملتحمٌن وغٌر 

الملتحمٌن برٌاض االطفال
2001كامل ثامر الكبٌسً.دعزه عبدالرزاق حسٌن الزبٌدي

7

بناء اختبار التفكٌر المتشعب عند تالمذة الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة االبتدائٌة
2001صباح حسٌن حمزة.دهالة ابراهٌم الشٌخلً

8

تموٌم برامج االنشطة الطالبٌة الجامعٌة فً ضوء اهدافها من وجهة نظر ادارتها والكلبة
2001عبد الزهرة بالر.دزٌنب رزولً شامخ

9

دراسة ممارنة فً خصائص الموجة والتفكٌر التباعدي بٌن االطفال الملتحمٌن وغٌر 

الملتحمٌن برٌاض االطفال
2001كامل ثامر الكبٌسً.دعزه عبد الرزاق حسٌن الزبٌدي

10

التحصٌل الدراسً وعاللته فً سلون الزلة والحاجات االشارٌة للطالبات فً مدارس 

المتمٌزات والرانهم فً المدارس االعتٌادٌة االخرى
2002فوزٌة علً السامرائً.دمٌسون كرٌم ضاري

11

اسالٌب العاملة الوالدٌة كما ٌدركها االبناء وعاللتها بدافع االنجاز الدراسً لدى طلبة جامعة 

بغداد
2003سمٌرة موسى البدري.داالء سعد لطٌف الرواق

2003جواد كاظم المالكً.داحالم جبار عبدهللا الشمريالسلون العدوانً لدى طلبة المرحلة المتوسطة فً مدنٌة بغداد ودراسة ممارنة12

2003حسٌن نوري الٌاسري.دسهام كاظم نمراثر برنامج تدرٌبً فً تعدٌل السلون النمطً لدى تالمٌذ فالدي البصر13

2003شاكر حٌدر جاسم.دسالً طالب الموسوياالتجاهات الوالدٌة وعاللتها بالتوافك السلوكً لدى تالمٌذ صفوف التربٌة الخاصة14

2004سعٌد رشٌد االعظمً.دسهى شفٌك المٌسًالضغوط المدرسٌة عند طلبة المرحلة المتوسطة وعاللتها بالعنف المدرس15ً

16

االضطرابات السلوكٌة لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة من ابناء المعتمدٌن على الكحول وغٌر 

المعتمدٌن
2004لٌلى احمد عزت.دخالدة ابراهٌم عزت

2005سندس عبد المادر.داخالص عباس العبٌديتحلٌل اسئلة كتب لواعد اللغة العربٌة لمرحلة المتوسطة على وفك االهداف التعلٌمٌة17

18

اثر استعمال الحمٌبة التعلٌمٌة فً تحصٌل طالبات الصف الثانً المتوسط فً مادة اللغة 

العربٌة
2005ماجدة الخزرجً.دجمٌلة حامد النعٌمً

19

الحاجات النفسٌة عند مدرس المرحلة المتوسطة على وفك بعض المتغٌرات وعاللتها 

بالتوافك المهنً
2005طالب ثامر المٌسً.دجوالن حسٌن خلٌل

2005شاكر حٌدر الجاسم.دزٌنب دمحم كاطع الخفاجًمولع الضبط وعاللتها بالمعاملة الوالدٌة لتالمٌذ الصف السادس االبتدائ20ً

2005لٌلى ٌوسف الحاج ناجً.درغد ابراهٌم عباسالكشف عن تطور مفهوم المجموعة لدى اطفال مدنٌة بغداد21

2005شذى كاظم السعدي.دمٌساء رشٌد الربٌعًاثر استخدام المستنفذ على للمهام على تلفظ طلبة الكلٌة الصوات العلة االنكلٌزٌة22

23

االحداث الصدمٌة وعاللتها بالتوافك النفسً االجتماعً لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة
2005شاكر حٌدر جاسم.داشواق سامً جرجس



2005رضٌة مطر الخفاجً.دمنتهى صبار صبر الربٌعًاثر التعلم التعاونً فً اداء مطبمات اللغة االنكلٌزٌة فً كلٌة التربٌة24

2005سندس عبد المادر.داخالص عباس العبٌديتحلٌل اسئلة كتب لواعد اللغة العربٌة لمرحلة المتوسطة على وفك االهداف التعلٌمٌة25

26

الحاجات النفسٌة عند مدرسً المرحلة المتوسطة على وفك بعض المتغٌرات وعاللتها 

بالتوافك المهنً
2005طالب ناصر المٌسً.دجوالن حسٌن خلٌل

27

اثر طبمتً االستكشاف والمحاضرة فً تحصٌل طالبات معاهد اعداد المعلمات واحتفاظهن 

بمادة لواعد اللغة
2005سندس عبد المادر.دهدى علً العانً

28

اثر النمذجة  ولعب الدور فً التوافك النفسً االجتماعً والتحصٌل الدراسً لدى تالمذة 

المرحلة االبتدائٌة
2005شاكر حٌدر الجاسم.دهدى عٌسى ابراهٌم

2005ماجدة الخزرجً.دتماضر حٌدر مهدي الفٌاضفً االداء التعبٌري لدى طالبات االعدادٌة (الحر)اثر اسلوبً وتعدد الوضاعات 29

30

مستوى االستعٌاب االستماعً فً مادة المطالعة لدى طلبة المتوسطة على بعض المتغٌرات
2005سندس عبد المادر.داحالم عباس ابراهٌم

31

المستوى االدراكً وعاللته ببعض التراكٌب اللغوبة طول الجملة طول الكلفة لدة اطفال 

رٌاض فً مدٌنة بغداد
2005سمٌرة البدري.دلبنى رحٌم كشكول

2005لٌلى ٌوسف الحاج.دهناء مزعل الذهبًبناء اختبار ذكاء لفظً لالطفال فً مرحلة رٌاض االطفال32

33

االحداث الصدمٌة وعاللتها بالتوافك النفسً االجتماعً لدى تالمذة المرحلة االبتدائٌة
2005شاكر حٌدر جاسم.داشواق سامً جرجٌس

2006حسٌن نوري العامري.دزٌنب ناجً علً السعدياثر اسلوبً االلصاء والتعزٌز فً خفض السلون العدائً لدى تالمٌذ الصم34

2006لٌلى ٌوسف.دانتصار كمال العانًنمط الشخصٌة وعاللته بتحمٌك الهوٌة ودافع االنجاز الدراسً لدى الجامعة35

36

اثر استخدام استراتٌجٌات خفض السلون غٌر التكٌفً فً تحصٌل الدراسً لدى تالمٌذ 

الصف السادس االبتدائً
2006حسٌن نوري العامري.داٌمان نعمة الموسوي

2006حسٌن نوري الٌاسري.داٌمان صادق عبدالكرٌمموالف الرعب وعاللتها باالكتئاب والتفكٌر المنطمً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة37

38

اثر برنامج تدرٌس المهارات االدران والفعل فً التفكٌر العلمً لدى طالبات معهد اعداد 

المعلمات
2006دحام الكٌالً.دصبا علً طالل

2006سمٌرة عبدالرزاق.دبان ٌحٌى نادر الصفاراثر المصة ومسرح العرائس والفلم فً الكتاب ومفهوم التلوث البٌئً لدى االطفال39

40

اثر استخدام استراتٌجٌات خفض السلون غٌر التكٌفً فً التحصٌل الدراسً لدى تالمٌذ 

الصف السادس االبتدائً
2006حسٌن نوري الٌاسري.داٌمان نعمة الموسوي

2006حسٌن نوري الٌاسري.دزٌنب ناجً علً السعدياثر اسلوبً االلصاء والتعزٌز فً خفض السلون العدائً لدى تالمٌذ الصم41

2006لٌلى احمد النعٌمً.دعزه عبد الرزاق حسٌنعوامل  الشخصٌة وعاللتها بالتفكٌر التباعدي والتفكٌر التماربً لدى طلبة االعدادٌة42

2007لٌلى الحاج ٌوسف.دخلود رحٌم عصفورتشخٌص كفاٌات التعلم لطلبة كلٌات باستخدام النموذج راش والطرٌمة التملٌدٌة43

2007حسٌن نوري الٌاسري.دبشرى حسٌن الجمٌلًمتغٌرات البٌئة الصٌفٌة وعاللتها بالضغوط النفسٌة44

2007رضٌة مطر الخفاجً.دهند سالم كشكولاثر السرد المصصً اسلوب تعلٌمً على تحصٌل طلبة الكلٌات فً المفردات 45

2007لٌلى احمد النعٌمً.داستبرق حمٌد علًالتفكٌر ما بعد الشكلً لدى االطفال والمراهمٌن والراشدٌن فً مدٌنة بغداد46

47

تموٌم تحصٌل طلبة اللغة االنكلٌزٌة فً الكلٌة فً المفدرات خارج النص وتلن المعتمدة فً 

النص
2007شذى كاظم السعدي.دهدى دمحم حسن

2007اسماعٌل الدلٌمً.دفاطمة احمد سلماناسالٌب التفكٌر وعاللتها بدافع االنجاز الدراسً لدى طلبة الجامعة48

49

اعٌاء الحرب وعاللته بمدرة الذات على المواجهة واالسناد االجتماعً لدى طلبة الجامعة
2007شاكر بدر جاسم.داثمار شاكر ناصر



2007لٌلى ٌوسف الحاج ناجً.دخلود رحٌم عصفورتشخٌص كتابات التعلم لطلبة كلٌات التربٌة باستخدم50

2008عبدالخضر ناصر الواد.دمحسن صالح الزهٌديالمسؤولٌة الوطنٌة وعاللتها بالنسك المٌمً لدى طلبة الجامعة المستنصرٌة51

2008شاكر بدر جاسم.دنجٌه ابراهٌم الدلٌمًاثر اسلوب التشكٌل فً تعدٌل سلون52

2008سمٌرة موسى البدري.دسلمى عٌد دمحمفٌض الخبرة وعاللته بالحاجة الى المعرفة لدى تدرٌسً الجامعة53

54

دراسة ممارنة فً التفكٌر التشعبً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة على وفك متغٌري الجنس 

والعمر
2008طالب ناصر المٌسً.دمنتهى عباس ذٌاب

2008اسماعٌل طه الدلٌمً.دبلمٌس عبد الدائم الزوبعًاالكتئاب التفاعلً وعاللته بالرغبة الدراسٌة لدى طلبة الدراسة المتوسطة55

56

العاللة بٌن الضغوط النفسٌة واالٌثار لدى مدرسً معاهد اعداد المعلمٌن والمعلمات 

ومدرساتها
2008لٌلى احمد عزت.دزهراء حسٌن الوائلً

2008اسماعٌل طه الدلٌمً.دندى رحٌم الزهٌدياثر التعلم االشتراطً االجرائً فً تعدٌل سلون السرلة لدى االطفال57

58

االدران الحسً الحركً لدى طلبة المتفولٌن والمتاخرٌن دراسٌاً فً المدارس االعدادٌة
2008عبدالغفار المٌسً.دسوسن حسن الدلٌمً

59

دراسة ممارنة فً التفكٌر التشعبً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة على وفك متغٌري الجنس 

والعمر
2008طالب ناصر.دمنتهى عباس ذٌاب

2008اسماعٌل طه الدلٌمً.دبلمٌس عبد الدائم زوبعاالكتئاب التفاعلً وعاللته بالرغبة الدراسٌة لدى طالبة الدراسة المتوسطة60

61

دراسة ممارنة فً التفكٌر التشعبً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة على وفك متغٌري الجنس 

والعمر
2008طالب ناصر المٌسً.دمنتهى عباس ذٌاب

62

العاللة بٌن الضغوط النفسٌة واالٌثار لدى مدرسً معاهد اعداد المعلمٌن والمعلمات 

ومدرساتها
2008لٌلى احمد عزت النعٌمً.دزهراء حسٌن الوائلً

2008اسماعٌل الدلٌمً.دندى رحٌم الزهٌرياثر التعلم االشتراطً االجرائً فً تعدٌل سلون السرعة لدى االطفال63

64

اثر استعمال الجٌكو فً تدرٌب مادة االستٌعاب المرائً على تحصٌل طالب المتوسطة
2009رضٌة مطر الخفاجً.دانتصار عباس الجبوري

2009دحام علً الكٌالً.دجٌهان عبد حداد المٌسًالضغوط النفسٌة وعاللتها للعملٌات الذكره لدى طلبة جامعة بغداد65

2009محمود كاظم محمود.دسٌف ردٌف الجبوريصورة الذات وعاللتها باالضطرابات النفسٌة66

2009طالب ناصر المٌسً.دنوار طارق السهٌلًالمسؤولٌة االجتماعٌة وعاللتها بالنسك المٌمً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة67

2009شاكر بدر الجاسم.درنا رفعت سواتمفهوم الذات وعاللته باسالٌب المعاملة الوالدٌة لدى طلبة المرحلة المتوسطة68

69

برنامج مفتوح لتنمٌة مهارة االستجواب لمدرسات معهد اعداد المعلمات واثره فً تحصٌل 

الطالبات
2010شاكر جاسم دمحم.دبان عبد الحسٌن الزوٌلً

70

اتجاهات طلبة المرحلة الثانوٌة واالعداد نحو تدرٌس المدرسً الخصوصً على وفك بعض 

المتغٌرات
2010شاكر حٌدر جاسم.دنور مهدي عبد الكرٌم

2010عبد الغفار المٌسً.دفاطمة ذٌاب السعديلدى طلبة الجامعة (المجازفة الحذر)التفكٌر النالد وعاللته باالسلوب المعرفً 71

2010شاكر حٌدر جاسم.داحالم جبار الشمريادارة االنفعاالت وعاللتها بفاعلٌة الذات التدرٌسً والتفكٌر العلمً لدى المدرسات72

2010عامر ٌاسٌن المٌسً.دشذى حمٌد عنٌد المالكًتموٌم اداء معلمات رٌاض االطفال فً ضوء ممارستهن لالنشطة التعلٌمٌة73

74

مركز التحكم وعاللته بالتفكٌر التحلٌلً عند طلبة المدارس المتوسطة والرانهم المتمٌزٌن
2010حسٌن نوري العامري.داستبرق عبدهللا المعموري

2010عبدالغفار عبدالجبار.دفاطمة ذٌاب مالودلدى طلبة الجامعة (الحذر– المجازفة )التفكٌر النالد وعاللته باالسلوب المعرفً 75



76

الصالبة النفسٌة واالطمئنان النفسً وعاللتها باالبداع العلمً والفنً  لدى طلبة جامعة بغداد
2010سمٌرة موسى البدري.دوجدان جعفر الحكان

2010بشرى احمد جاسم.دانعام مجٌد عبٌد الركابًالفشل المعرفً وعاللته بمركز التفكٌر فً نظام االثٌكرام لدى طلبة الجامعة77

2010لٌلى احمد النعٌمً.دطٌبة حسٌن مزعلاثر التفكٌر الشمولً وعاللته باسالٌب المعاملة الوالدٌة لدى طلبة الدراسة االعدادٌة78

79

مركز التحكم وعاللته بالتفكٌر التحلٌلً عند طلبة المدارس المتوسطة والرانهم المتمٌزٌن
2010حسٌن نوري الٌاسري.داستبرق عبد المحمودي

80

لدى  (انسحاب– عدوان – مساٌرة )نمط الشخصٌة السائد وعاللته باالتجاهات العصابٌة 

طلبة جامعة بغداد
2011طالب ناصر حسٌن المٌسًبراء دمحم حسن الزبٌدي

81

اثر استعمال النصوص المصصٌة فً استٌعاب المرائً عند تالمذة الصف الخامس االبتدائً
2011ماجده عبداالله الخزرجً.دمروة علً طالل

82

تموٌم برامج االنشطة الطالبٌة الجامعٌة فً ضوء اهدافها من وجهة نظر ادارتها والكلٌة
2011عبدالزهرة بالر.دزٌنب رزولً شافع

83

اثر استعمال الحاسوب واالسلوب المصصً فً تحصٌل واستبماء المعلومات لدى طلبة 

الصف االول المتوسط فً مادة التارٌخ
2011شاكر جاسم دمحم.داٌالن ابراهٌم عبد احمد

2011عبدالزهرة الشٌبانً.دزٌنب رزولً شافعتموٌم برامج االنشطة الطالبٌة الجامعٌة فً ضوء اهدافها وجهة نظر ادارتها84

85

اثر استعمال المصص النموٌة فً تحصٌل تالمٌذ الصف الرابع االبتدائً فً مادة لواعد اللغة
2011سندس عبد المادر.دسداد طارق نوري

86

التفكٌر المنطمً وعاللته بالدافع المعرفً وحل المشكالت عند الطلبة المتفولٌن وغٌر 
ً المتفولٌن دراسٌا

2011شاكر حٌدر جاسم.داٌمان صدام التكرٌتً

87

اثر استخدام انموذجً كلوز ماٌر ومٌرل تٌنسون التعلٌمٌٌن فً تحصٌل طالبات الصف الثانً
2011رائد باٌش الركابً.داطٌاف دمحم محمود

2011اسماعٌل ابراهٌم.درؤى مهدي البعاجفعالٌة الذات وعاللتها بمولع الضبط لدى طلبة الجامعة88

89

اثر استعمال المصص النموٌة فً تحصٌل تالمٌذ الصف الرابع االبتدائً فً مادة لواعد اللغة 

العربٌة
2011سندس عبدالمادر الخالدي.دسداد طارق نوري

2011جواد كاظم المالكً.دانتصار عباس حسٌنللتعلٌم العالً االهلً من وجهة التدرٌسٌٌن (االهدار)الكفاءة الداخلٌة االنتاجٌة 90

91

اثر المراءات الخارجٌة والمنالشة الصفٌة فً تحصٌل واستٌفاء الطالبات لمادة الجغرافٌة
2011لٌث حمودي ابراهٌم.دابتسام دمحم المفرجً

92

لدى  (انسحاب– عدوان – مساٌرة )نمط الشخصٌة السائدة وعاللته باالتجاهات العصابٌة 

طلبة جامعة بغداد
2011طالب ناصر المٌسً.دبراء دمحم حسن الزبٌدي

93

اثر استعمال النصوص المصصٌة فً استٌعاب المرائً  عند تالمٌذ الصف الخامس االبتدائً
2011ماجدة عبداالله الخزرجً.دمروة علً طالل

94

اثر استعمال التساؤل الذاتً فً تنمٌة مهارات عملٌات العلم لدى طالبات الصف االول 

المتوسط فً مادة اللغة العربٌة
2011سندس عبد المادر.دخالدة شاكر عبدهللا

95

اثر استعمال الحاسوب واالسلوب والمصصً فً تحصٌل واستٌفاء المعلومات لدى طلبة 

الصف االول المتوسط فً مادة التارٌخ
2011شاكر جاسم دمحم.داٌالف ابراهٌم عبد احمد

2011بشرى احمد العكاشً.دسماح حمزة شالل التحكم الذاتً وعاللته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة عند المعلمٌن والمعلمات96



97

اثر استعمال المصص النحوٌة فً تحصٌل تالمٌذ الصف الرابع االبتدائً فً مادة اللغة 

العربٌة
2011سندس عبد المادر الخالدي.دسعاد طارق فوزي

98

اضطراب السلون التواصلً والتحدي وعاللتها باالسناد االجتماعً عند تالمٌذ االٌتام
2011حسٌن نوري الٌاسري.درجاء صدام سلطان

99

اثر استعمال المصص النحوٌة فً تحصٌل تالمٌذ الصف الرابع االبتدائً فً مادة لواعد اللغة
2011سندس عبد المادر.دسداد طارق فوزي

100

اثر استعمال التساؤل الذاتً فً تنمٌة مهارات عملٌات العلم لدى طالبات الصف االول 

المتوسط فً مادة اللغة العربٌة
2012سندس عبدالمادر.دخالدة شاكر عبدهللا

101

اثر المراءات الخارجٌة والمنالشة الصفٌة فً تحصٌل واستغباء الطالبات لمادة الجغرافٌة
2012لٌث حمودي النعٌمً.دابتسام دمحم المفرجً

2012لٌلى احمد عزت.دانوار عمر ابراهٌمانماط الشخصٌة وعاللتها بالتفكٌر المنتج واالنتباه االنتمائً لدى طلبة الجامعة102

2012ابتسام دمحم فهد.ددالل كاظم عبٌدفلسفة للتربٌة الجمالٌة فً ضوء الرؤٌة المرآنٌة الفكر والتطبٌك103

104

اثر استعمال انموذج وٌتلً فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة البالغة
2012ماجدة عبداالله الخزرجً.دمروة ٌحٌى دمحم

105

اثر استعمال برنامج دور التعلٌمً فً تحصٌل تالمٌذ الصف الرابع ابتدائً فً مادة لواعد 

اللغة العربٌة
2012سندس عبدالمادر الخالدي.دمٌرفت دمحم الحٌالً

106

االساءة االنفعالٌة واالحكام الخلمٌة وتمدٌر الذات لدى اطفال الشوارع والرانهم فً المدارس 

االبتدائً
2012احسان علٌوي ناصر.درضاب منصور الخالدي

2012جواد كاظم فهد.دنهاد هداب مهر(افاق تصوٌره– مشكالته – والعه )نظام المبول المركزي فً العراق 107

108

اثر استعمال استراتٌجٌة التعلم التولٌدي فً اكتساب المفاهٌم النسبٌة واستبمائها لدى طالبات 

الصف السادس االدبً
2012ماجدة عبداالله.دخدٌجة حسون علوان

109

الكفاءة الذاتٌة االكادٌمٌة المدركة وعاللتها ببعض السمات الشخصٌة والمٌادة التحوٌلٌة عند 

طلبة الجامعة
2012شاكر حٌدر.دمٌسون حامد طاهر

2012ابتسام دمحم فهد.ددالل كاظم عبٌدنمو فلسفة للتربٌة الجمالٌة فً ضوء الرؤٌة المرآنٌة  الفكر والتطبٌك110

111

اثر استعمال انموذج وٌتلً فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة البالغة
2012ماجدة عبداالله الخزرجً.دمروة ٌحٌى دمحم

112

اثر استعمال برنامج دور التعلٌمً فً تحصٌل تالمٌذ الصف الرابع ابتدائً فً مادة لواعد 

اللغة العربٌة
2012سندس عبدالمادر الخالدي.دمٌرفت دمحم الحٌالً

113

اثر المراءات الخارجٌة والمنالشة الصفٌة فً تحصٌل واستٌفاء الطالبات لمادة الجغرافٌة
2012لٌث حمودي ابراهٌم.دابتسام دمحم المفرجً

2012لٌلى احمد عزتانوار عمر ابراهٌمانماط الشخصٌة وعاللتها بالتفكٌر المنتج واالنتباه االنتمائً لدى طلبة الجامعة114

115

اثر استعمال استراتٌجٌة التساؤل الذاتً فً تنمٌة مهارات عملٌات العلم لدى طالبات الصف 

االول المتوسط
2012سندس عبدالمادر.دخالدة شاكر عبدهللا

116

تحمل ضغوط ما بعد االحداث الصدمٌة وعاللتها بمركز التحكم وفاعلٌة الذات لدى طلبة 

الجامعة
2012اسماعٌل الدلٌمً.دمٌسون ضاري خلك

117

اثر استعمال استراتٌجٌات التساؤل الذاتً فً تنمٌة مهارات عملٌات العلم لدى طالبات 

الصف االول المتوسط مادة لواعد اللغة العربٌة
2012سندس عبدالمادر.دخالدة شاكر عبدهللا



118

اثر اسالٌب التفكٌر وعاللتها باسالٌب التعلم والعوامل الخمسة الكبرى فً الشخصٌة لدى 

طلبة الجامعة
2012دمحم سعود الشمري.دصفاء عبد الرسول عبد االمٌر

119

الكفاءة الذاتٌة االكادٌمٌة المدركة وعاللتها ببعض السمات الشخصٌة والمٌادة التحوٌلٌة عند 

طلبة الجامعة
2012شاكر حٌدر جاسم.دمٌسون ماهر طاهر

120

اثر استعمال استراتٌجٌة التساؤل الذاتً فً تنمٌة مهارات عملٌات العلم لدى طالبات الصف 

االول المتوسط
2012سندس عبد المادر.دخالدة شاكر عبد هللا

121

تحمل ضغوط ما بعد االحداث الصدمٌة وعاللتها بمركز التحكم وفاعلٌة الذات لدى طلبة 

الجامعة
2012اسماعٌل الدلٌمً.دمٌسون ضاري خلف

2013نوال الدلٌمً.ددنٌا ماجد كاظمتموٌم البحث العلمً عن جامعة بغداد فً ضوء مؤشرات عودة الشاملة122

2013شروق كاظم سلمان.داٌة فاخر النائبادران المحٌط وعاللته بالحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامعة123

124

اثر استراتٌجٌة الذكاء العاطفً فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة االدب 

والنصوص
2013سندس الخالدي.دشٌماء عطٌة الزبٌدي

2013نبأ عبد الحسٌن.دوئام فوزي السامرائًاخاللٌات مهنة التدرٌس الجامعً فً ضوء لواعد السلون الوظٌف125ً

2013نوال ابراهٌم.ددنٌا ماجد كاظمتموٌم البحث العلمً فً جامعة بغداد فً ضوء مؤشرات الجودة الشاملة126

127

الكفاءة النوعٌة لطلبة الدراسات العلٌا فً التخصصات التربوٌة والنفسٌة فً كلٌات مدٌنة 

بغداد
2013ابتسام جواد مهدي.داستبرق مهدي دمحم

128

اثر طرٌمة لعب االدوار فً تنمٌة مهارات التفكٌر التأملً فً مادة لواعد اللغة العربٌة لدى 

طالبات المتوسطة
2013سندس عبدالمادر.دزٌنة علً حسٌن

129

اثر استراتٌجٌة الذكاء العاطفً فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة االدب 

والنصوص
2013سندس الخالدي.دشٌماء عطٌة الزبٌدي

2013نبأ عبد الحسٌن.دوئام فوزي السامرائًاخاللٌات مهنة التدرٌس الجامعً فً ضوء لواعد السلون الوظٌف130ً

131

واالدران البنائً لدى الطلبة المتمٌزٌن والرانهم  (االتدفاع– التامل )االسلوب المعرفً 

العادٌٌن
2014اٌمان صادق.ددعاء عٌدان عبدهللا

2014شروق كاظم سلمان.دمروة دمحم عبدهللاتولعات الكفاءة الذاتٌة وعاللتها بالمهارات الحٌاتٌة لدى مدرسً المرحلة االعدادٌة132

133

اثر استراتٌجٌة االثراء الوسٌلً فً اكتساب المفاهٌم الحغرافٌة عند طالبات االول المتوسط
2014صباح حسن الزبٌدي.دسهاد اكرم مجٌد

134

انماط التعلم السائدة دماغٌاً واالبداع الجاد لدة طلبة المرحلة الثانوٌة المتمٌزٌن والعادٌٌن
2014سهام كاظم نمر.دسناء خالد النعٌمً

135

اثر استراتٌجٌة الخرٌطة الذهنٌة فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة عند طالبات الخامس االدبً
2014لٌث حمودي ابراهٌم.دسرى صالح آل جوٌد

136

فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة الكفاءات التعلٌمٌة لمعلمات الصفوف الخاصة وتعدٌل 

اتجاهاتهن نحو التالمٌذ البطٌئً التعلم
2014طالب ناصر.دشروق بشار طلٌع

137

تمنٌن اختبارات فالتكان لتصنٌف االستعدادات الخاصة بمهنة تدرٌس الرٌاضٌات وتطبٌمها
2014لٌلى ٌوسف ناجً.دهناء مزعل الذهبً

2014أمل كاظم.دمنى رحمن عبدهللا الخالديالتفكٌر الدوكماتً وعاللته باالنطواء وتمدٌر الذات عند طلبة جامعة بغداد138

139

اثر استراتٌجٌة التعلم التعاونً للوثائك التأرٌخٌة فً تحصٌل مادة التارٌخ عند طالبات معهد 

المعلمات
2014شاكر جاسم دمحم.دهاجر عبدالداٌم الحمٌري



140

واالدران البنائً لدى الطلبة المتمٌزٌن والرانهم (االندفاع– التامل )االسلوب المعرفً 
2014اٌمان صادق.ددعاء عٌدان عبدهللا

2014شروق كاظم.دمروة دمحم عبدهللاتولعات الكفاءة الذاتٌة وعاللتها بالمهارات الحٌاتٌة لدى مدرسً المرحلة االعدادٌة141

142

فاعلٌة برنامج تدرٌسً لتنمٌة الكفاءات التعلٌمٌة لمعلمات الصفوف الخاصة وتعدٌل 

اتجاهاتهن نحو التالمٌذ البطٌئً التعلم
2014طالب ناصر المٌسً.دشروق بشار الزبٌدي

143

اثر استراتٌجٌة التعلم التعاونً والوثائك التأرٌخٌة فً تحصٌل مادة التارٌخ عند طالبات معهد 

المعلمات
2014شاكر جاسم دمحم.دهاجر عبدالداٌم الحمٌري

144

واالدران البنائً لدى الطلبة المتمٌزٌن والرانهم (االتدفاع– التامل )االسلوب المعرفً 
2014اٌمان صادق.ددعاء عٌدان عبدهللا

2014شروق كاظم.دمروه دمحم عبدهللاتولعات الكفاءة الذاتٌة وعاللتها بالمهارات الحٌاتٌة لدى مدرسً المرحلة االعدادٌة145

146

فاعلٌة برنامج تدرٌبً لتنمٌة الكفائات التعلٌمٌة لمعلمات الصفوف الخاصة وتعدٌل اتجاهاتهن 

نحو التالمٌذ البطٌئً التعلم
2014طالب ناصر المٌسً.دشروق بشار الزبٌدي

147

اثر التعلٌم المتماٌز فً تعدٌل التصورات البدٌلة للمفاهٌم الجغرافٌة عند طالبات المتوسطة
2014صباح حسن عبد الزبٌدي.دزٌنب جاسم مجٌد

148

اثر استراتٌجٌة التدرٌس التبادلً فً اكتساب مهارة رسم ولراءة الخرائط الجغرافٌة لدى 

طالبات الصف الخامس االدبً
2014لٌث حمودي التمٌمً.داٌة مؤٌد صالح النمر

149

اثر استراتٌجٌة االثراء الوسٌلً فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة عند طالبات الصف االول 

المتوسط
2014صباح حسن عبد.دسهاد اكرم مجٌد

150

اثر استراتٌجٌة التعلٌم المتماٌز فً تعدٌل التطورات البدٌلة للمفاهٌم الجغرافٌة عند طالبات 

الصف االول المتوسط
2014صباح حسن الزبٌدي.دزٌنب جاسب مجٌد

151

اثر استراتٌجٌة الخرٌطة الدلٌمة فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة عند طالبات الصف الخامس 

االدبً
2014لٌث حمودي ابراهٌم.دسرى سعد صالح

152

تمنٌن اختبارات فالتكان لتصنٌف االستعدادات الخاصة بمهنة تدرٌس الرٌاضٌات وتطبٌمها
2014لٌلى ٌوسف ناجً.دهناء مزعل الذهبً

2014امل كاظم مٌره.دمنى رحمن عبد هللا الخالديالتفكٌر الدوكماتً وعاللته باالنطواء وتمدٌر الذات عند طلبة جامعة بغداد153

2015ابتسام جواد مهدي.دهدٌة سلمان حمدانجامعة بغداد– الكفاءة الداخلٌة الكمٌة فً كلٌات الطب 154

155

تموٌم مصادر المعرفة فً جامعة بغداد على وفك استراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم العالً
2015نوال ابراهٌم الدلٌمً.درنا شامل عبدالرحمن

156

اثر استعمال نموذج مكارثً فً اكتساب المفاهٌم النحوٌة عند طالب الصف الثانً متوسط
2015تماضر حمٌد مهدي الفٌاضهدى هاشم مفهوش

2015زهرة ماهود مسلم.دمنى اٌاد هاشمالحوار الفعال وعاللته ببعض سمات الشخصٌة لدى طلبة جامعة بغداد157

158

تموٌم مصادر المعرفة فً جامعة بغداد وعلى وفك استراتٌجٌة الوطنٌة للتربٌة والتعلٌم العالً
2015نوال ابراهٌم الدلٌمً.درنا شامل عبدالرحمن

2015زهرة ماهود مسلم.دمنى اٌاد هاشمالحوار الفعال وعاللته ببعض السمات الشخصٌة لدى طلبة جامعة بغداد159

160

اثر استعمال انموذج فان هٌل فً تحصٌل مادة لواعد اللغة العربٌة عند طالبات االعدادٌة
2015رائد رسم الزٌدي.دعلٌاء كاظم الموسوي
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المدرة على حل المشكالت ذات المتطلبات العالٌة وعاللتها باالنفتاح على الخبرة لدى طلبة 

الجامعة
2015خلود رحٌم عصفور.دمرح محمود ابراهٌم

2015غسان حسٌن سالم.دعامره سعٌد حمدتحكم الوالد وعاللته بمفهوم الذات ومستوى الطموح عند طلبة االعدادٌة162

2015فاضل شاكر الساعدي.دافراح دمحم جعفرالوعً باالٌداع وعاللته بالدافعٌة ومداخل الدراسة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة163

2015أمل كاظم مٌرة.دسمر ادٌب لممانالملك االخاللً وعاللته برتب الهوٌة عند طلبة المرحلة الثانوٌة164

165

مهمات مدٌري المدارس فً ضوء نظام المدارس الثانوٌة فً العراق من وجهة نظر 

المدرسٌن
2015ابتسام جواد مهدي.داسٌل جابر عناد المٌاحً

166

العجز المتعلم وعاللته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصٌة لدى طلبة المرحلة االعدادٌة
2015طالب ناصر المٌسً.دحوار طارق السهٌلً

2015شٌماء العبٌدي.دتمارا لطٌف هاشمالتوجهات الدافعٌة وعاللتها بحٌوٌة الضمٌر لدى طلبة جامعة بغداد167

2015سمٌرة عبدالحسٌن.دٌسرى رضا المزازالذكاء المكانً والتذوق الفنً لدى طلبة الجامعة168

169

اثر التعلم المتمن والكرسً الساخن فً تحصٌل مادة الجغرافٌة عند طالبات الصف الثانً 

المتوسط
2015صباح الزبٌدي.دصبا خالد عبدهللا

170

اثر استراتٌجٌة التلمذة المعرفٌة فً تحصٌل مادة اللغة العربٌة عند طالبات الرابع االعدادي
2015سندس عبدالمادر.دحنان عبدالهادي

171

تأثٌر برنامج عمالنً انفعالً سلوكً فً خفض مخاوف التواصل الشفهً لدى طالبات 

المرحلة المتوسطة
2015غسان حسٌن.دعبٌر عبد المنعم الخفاجً

172

الشخصٌة المستضعفٌة وعاللتها بالتلوث النفسً لدى منخفضً ومرتفعً مفوم الذرات عند 

طلبة الجامعة
2015شروق كاظم.دطلل غالب علوان

2015نبأ عبدالحسن المدلوي.دمٌسون بالر مهدي(مالمح تطوره– مسٌرته – نشأته )التعلٌم العالً فً العراق  173

2015طالب ناصر المٌسً.دجٌهان عبد حداد المٌسًالذكاء االجتماعً وعاللته بالسلون الفوضوي عند المحرومٌن من االب وغٌرهم174

175

اتخاذ المرار وعاللته باالسلوب االبداعً التجدٌدي التكٌفً ولوة السٌطرة المعرفٌة لدى طلبة 

الجامعة
2015عبد الغفار المٌسً.دانعام مجٌد عبٌد الركابً

176

مهارات الحوار التربوي وسٌلة لتعزٌز االتصال لدى مدٌري المدارس الثانوٌة من وجهة 

نظر المدرسٌن
2015نوال ابراهٌم الدلٌمً.دأسٌل عبد الوهاب

2015سافرة سعدون.دسندس ودٌع حسٌنتاثٌر برنامج تدرٌبً لتنمٌة الوعً البٌئً لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة177

2016طالب ناصر المٌسً.درشا جواد كاظممهارة تنظٌم الذات وعاللتها بالمعتمدات المعرفٌة لدى طلبة جامعة بغداد178

179

وعاللته باالسالٌب المزاجٌة السائدة لدى طلبة جامعة  (الفراسً المعرفً)االسلوب المعرفً 

بغداد
2016غسان حسٌن سالم.ددنٌا عادل عبدالوهاب الكردي

2016زهرة ماهود مسلم.دمنال اسعد الذهبًالتعب الذهنً والتوتر النفسً لدى مدرسً جامعة بغداد180

2016نوال ابراهٌم الدلٌمً.دعفاف مصطفى ٌاسٌنتموٌم االعداد المهنً لطلبة كلٌات التربٌة فً ضوء مؤشرات الجودة الشاملة181

182

اثر استعمال انموذجً فرق التحصٌل لطالبٌة وتكامل المرأة فً تحصٌل طالبات الصف 

الخامس فً مادة التارٌخ
2016أحمد هاشم الحمٌري.دفاتن غالب العانً

183

اثر استراتٌجٌة المتشابهات فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة لدى الصف االول المتوسط
2016صباح حسن الزبٌدي.دشهد باسم جاسم

184

تموٌم محتوى كتاب جغرافٌة الوطن العربً للصف الثانً المتوسط فً ضوء معاٌٌر الجودة 

الشاملة
2016لٌث حمودي التمٌمً.دزهراء حمٌد الربٌعً



2016جمٌل عبد الهادي.دخدٌجة عبد حسن حمٌدالموة الرٌاضٌة لدى طلبة الصفوف المنتهٌة للمرحلة الثانوٌة185

186

فاعلٌة انموذج التحري الجماعً فً تنمٌة التفكٌر االبداعً عند طالبات الصف الثانً 

المتوسط فً مادة التارٌخ
2016شاكر جاسم دمحم.دهبة مصلح عبد عون

2016اٌمان صادق.دامانً عبد الخالك عبدالحسٌناثر برنامج تدرٌبً لتحسٌن اداء الذاكرة لدى طلبة المرحلة الثانوٌة187

2016نبأ عبد الحسٌن.دشٌماء رعد نصٌف جاسمالمناخ التنظٌمً وعاللته بالوالء التنظٌمً من وجهة نظر تدرٌسً جامعة بغداد188

2016غسان حسٌن سالم.داحالم حسٌن ورةتوكٌد الذات وعاللته بالكفاءات الذاتٌة189

2016ابتسام جواد مهدي.دطٌبة اٌاد دمحمحجم التسرب المدرسً واثره على الكفاءة الكمٌة الداخلٌة فً المدارس الثانوٌة190

2016شٌماء صالح حسٌن.دشٌماء حسٌن عبد الموسويعادات العمل وعاللتها بالتشاؤم الدفاعً لدى تدرٌسً جامعة بغداد191

2016زهرة ماهود مسلم.دمٌسون علً حسن الزبٌديكشف الذات وعاللتها بالشخصٌة غٌر المكتملة لدى طلبة الجامعة192

193

اثر برنامج تدرٌبً ممترح فً تحصٌل مادة نظم المعلومات الجغرافٌة لدى طالبات الصف 

الثانً لسم الجغرافٌة
2016لٌث حمودي ابراهٌم.درشا علً فهد

194

اثر استراتٌجٌة معالجة المعلومات فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة عند طالبات الصف الثانً 

المتوسط
2016شاكر جاسم دمحم.دنجوى جمال ابراهٌم

2016نجدت عبد الرؤوف.داسراء سٌف عطا هللافعالٌة انموذج التعلم البنائً فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة لدى طالبات االول متوسط195

2016اٌمان صادق عبد الكرٌم.دٌسرى عبد عون العكٌلًالتفكٌر المركب وعاللته بالسرعة االدراكٌة لدى طلبة الثانوٌة196

2016منعم عبد المادر.دخولة لاسم الجبوريلٌمة التسامح فً كتب المادة االسالمٌة للمرحلة الثانوٌة دراسة تحلٌلٌة197

198

اثر انموذج بٌركنز وبالٌت فً تحصٌل مادة الجغرافٌة عند طالبات الصف االول المتوسط
2016ثناء ٌحٌى لاسم.دسارة دمحم عبدهللا الطٌار

2016سالً طالب علوان.دهدٌل علً جبر الشمريالتفكٌر الحاذق وعاللته باسالٌب معالجة المعلومات لدى طلبة المرحلة االعدادٌة199

2016عبد الغفار عبد الجبار.دشٌماء دمحم لطٌفالممع االنفعالً وعاللته بتنظٌم الذات لدى طلبة الجامعة200

201

اثر استراتٌجٌة المنظمات التخطٌطٌة فً تحصٌل مادة الجغرافٌة عند طالب الصف االول 

المتوسط
2016صباح حسن عبد الزبٌدي.دسارة سامً لطٌف

202

اثر الوعً الجماعً وعاللته بالمعرفة االجرائٌة ونمط التعلم الحسً االدراكً لدى طلبة 

معاهد الفنون الجمٌلة
2017طالب ناصر حسٌن.دندى شولً حمٌد

2017سالً طالب علوان.داالء طالب الدلٌمًالتفاؤل غٌر الوالعً وعاللته بالتفكٌر التأملً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة203

2017عائدة مخلف.دنورس دمحم حسٌناثر انموذج كارول فً تحصٌل طالبات الصف الثانً المتوسط فً مادة الجغرافٌة204

205

اثر استراتٌجٌة زمن االنتظار فً تحصٌل طالبات الصف االول المتوسط فً مادة الجغرافٌة
2017عائدة مخلف مهدي.دساجدة داخل زٌدان

206

اسالٌب معاملة االم المتطرفة وعاللته باضطرابات الشخصٌة التكوٌنٌة لدى طلبة المرحلة 

االعدادٌة االٌتام
2017غسان حسٌن.دسحر علً مهدي

207

اثر استراتٌجٌة الرؤوس المرلمة فً تحصٌل طالبات الصف الثانً المتوسط فً مادة التارٌخ
2017احمد هاشم دمحم.دنورة خالد جهاد

2017خلود رحٌم عصفور.دنسرٌن علً عبدالحسنالعبء المعرفً وعاللته باالتجاه نحو الهجرة لدى طلبة الجامعة208

209

 فً تنمٌة التفكٌر االستداللً عند طالبات الصف الخامس Bayerفاعلٌة استراتٌجٌة باٌر 

االدبً فً مادة التارٌخ
2017شاكر جاسم دمحم.دسماح دمحم عبٌد

2017خلود رحٌم عصفور.درٌام دمحم هاديالتدفك النفسً واالبداع لدى الطلبة المتمٌزٌن والرانهم العادٌٌن210

2017أمل كاظم مٌرة.دسارة دمحم عٌد فٌاضالتحكم الذاتً وعاللته بالنسك المٌمً عند طلبة جامعة بغداد211



2017أمل كاظم مٌرة.درنا حسٌن عمراناستبصار الذات وعاللته بالتفكٌر االٌجابً السلبً لدى طلبة الجامعة212

2017طالب ناصر حسٌن.دشهد علً زهٌراالرادة وعاللتها بتولٌد االفكار لدى طلبة الجامعة213

2017شٌماء صالح العبٌدي.دنور احسان علً الحٌالًالذكاء الشخصً وعاللته بادارة االنفعاالت لدى المدرسٌن214

2017سالً طالب علوان.دمروة جالل حسن دمحمللك التصور المعرفً وعاللته باسالٌب الحٌاة عند طلبة جامعة بغداد215

2017احمد اسماعٌل.دزهراء هاشم الحمدانًاالدارة المعرفٌة وعاللتها بالتفكٌر المزدوج لدى طلبة الجامعة216

217

توجهات الهدف وعاللته بمستوٌات تجٌهز المعلومات والتفكٌر الشوكً لدى طلبة الجامعة
2017شروق كاظم سلمان.داٌة فاخر النائب

2017سمٌرة عبد الحسٌن.دحوراء سلمان جاسمالدافع المعرفً وعاللته بالتحكم االنتباهً ومعالجة المعلومات لدى طلبة الجامعة218

2017أحمد اسماعٌل عبود.دسائدى نصرت فرنسٌسالٌمظة الذهنٌة وعاللتها بالتنظٌم الذاتً للتعلم لدى طلبة الجامعة219

220

اثر استراتٌجٌة االمواج المتداخلة فً التفكٌر االستدالً عند طالبات الصف الرابع االدبً فً 

مادة الجغرافٌة
2017ثناء ٌحٌى لاسم.درشا دمحم عباس الحمدانً

2017اٌمان صادق عبدالكرٌم.دسوسن حسن غالً الدلٌمًمفهوم السلطة وعاللته بتطور الهوٌة واالتجاه نحو التطرف لدى طلبة الجامعة221

2017اٌمان صادق عبدالكرٌم.داسماء محسن خضٌراالندماج المعرفً وعاللته بحساسٌة المعالجة الحسٌة لدى طلبة الدراسات العلٌا222

223

اثر استراتٌجٌة المماالت التعلمٌة فً تحصٌل مادة الجغرافٌة لدى طالبات الصف الثانً 

متوسط
2017ثناء ٌحٌى لاسم.دمرٌم شهاب احمد

2017شٌماء صالح العبٌدي.دنشوة عضٌد الهاديالذاكرة الداللٌة وعاللتها بالعبء المعرفً لدى طلبة الدراسات العلٌا224

2017غسان حسٌن سالم.دنور دمحم جمعهاالٌحاء الذاتً وعاللته التفكٌر االستراتٌجً لدى ادارات المدارس225

226

لدى طلبة كلٌات الهندسة (المرونة– التصلب )التفكٌر المنظومً وعاللته باالسلوب المعرفً 
2017سهام كاظم نمر.دسعادة حامد علً

2017شروق كاظم سلمان.ددعاء عٌدان عبد هللااسلوب التعمٌد التبسٌط المعرفً وعاللته بالتفكٌر االنفعالً واالتكالٌة المعرفٌة227

228

اثر اسلوب باكسا فً التحصٌل والتفكٌر االبداعً عند طالبات الصف الخامس االدبً فً 

مادة التارٌخ
2018شاكر جاسم دمحم.دامانً عبد سلٌم الجنابً

229

 فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة عند طالبات الصف Pedeodeاثر استراتٌجٌة بدٌودي 

االول المتوسط
2018شاكر جاسم دمحم.دنجالء فائك احمد

2018احمد اسماعٌل عبود.دسجى علً رحٌماالنحٌاز التاكٌدي وعاللته بصورة الذات لدى طلبة جامعة بغداد230

231

اثر الوسائط الفائمة فً التحصٌل وتنمٌة الوعً البٌئً عند طالبات الصف الخامس االدبً فً 

مادة الجغرافٌة
2018دمحم كاظم الحمدانً.دنور حسن هادي عزٌز

232

الذات الممكنة وعاللتها بالتشوهواالدراكً لدى الطلبة المتمٌزٌن فً ثانوٌات المتمٌزٌن
2018زٌنب ناجً علً.دروز راضً سلمان

2018ازهار هادي العتابً.دمروة طالب نجماالستشارة الفائمة وعاللتها بالتفكٌر التبادلً لدى طلبة الجامعة233

234

اثر استراتٌجٌة لً المعرفٌة فً تحصل طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة التارٌخ
2018احمد هاشم دمحم.دمروة بشار جبار

235

الشغف الدراسً وعاللته باسالٌب التفكٌر عند طلبة المرحلة الثانٌة فً مدارس المتمٌزٌن
2018سالً طالب علوان.دحوراء حسٌن احمد آل نصر هللا

2018نبأ عبد الحسٌن حسن.دصفا مهدي غائبتموٌم االداء النوعً لتدرٌسً جامعة بغداد فً ضوء مؤشرات الجودة الشاملة236

237

فاعلٌة انموذج بارمان فً اكتساب المفاهٌم التارٌخٌة عند طالبات الصف الرابع االدبً 

واتجاهاتهن نحو المادة
2018شاكر جاسم دمحم.دسارة سامً عباس



238

اثر انموذج ادي وشابر فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً واتجاهاتهن نحو مادة 

التارٌخ
2018احمد هاشم دمحم.د.أهدٌل جساس علً

239

اثر استراتٌجٌة التلمذة المعرفٌة فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة عند طالبات الصف الخامس 

االدبً
2018لٌث حمودي ابراهٌم.د.أرغد حمدان عبد الرستٌاوي

2018امل كاظم مٌرة.د.أرواء حسٌن ناجً الجبوريلدى طلبة جامعة بغداد (A-B)االستبعاد االخاللً وعاللته بنمطً الشخصٌة 240

2018خلود رحٌم عصفور.د.أاٌة محمود شاكر الجبوريالعدوى االنفعالٌة وعاللتها بذاكرة االحداث الصدمٌة لدى طلبة المرحلة المتوسطة241

2018نجدت عبد الرؤوف عبد الرضا.د.أرنا منٌر عبد الرزاق العباسًفً تحصٌل طالبات الصف الثانً المتوسط فً مادة الجغرافٌة (وٌتلً)اثر انموذج 242

2018نجدت عبد الرؤوف عبد الرضا.د.أشهد لؤي شوكت عبد اللطٌفاثر انموذج اٌلتون فً اكتساب المفاهٌم الجغرافٌة عند طالب الصف الثانً المتوسط243

244

اثر انموذج تراجٌست فً التفكٌر االستداللً عند طالبات الصف الخامس االدبً فً مادة 

التارٌخ
2018احمد هاشم دمحمفوزٌة سلمان زٌاد

245

استراتٌجٌات التعلم المنظم ذاتٌاً وعاللتها بمستوٌات تنظٌم االنفعال لدى طلبة الجامعة
2018خلود رحٌم عصفور.د.انور عبد الجبار حسونً

2018سهام كاظم نمر.د.م.أاسمهان عباس ٌونسالوجود النفسً الممتلئ وعاللته بصورة  الجسد والتحكم المدرن246

247

التاجٌل االكادٌمً لالشباع وعاللته بالتفكٌر المستند للحكمة ورأس المال النفسً لدى طلبة 

الدراسات العلٌا جامعة بغداد
2018امل كاظم.دسارة عبد الزهرة عٌد

248

الكفاءة المعرفٌة وعاللتها بالتمكٌن النفسً والحرٌة االكادٌمٌة لدى اعضاء الهٌئة التدرٌسٌة 

فً جامعة بغداد
2018سمٌرة عبد الحسٌن كاظم.دزهراء عامر عبد زٌد الربٌعً

2018اٌمان صادق عبد الكرٌم.دٌسرى حسن سلومالتوازن المعرفً وعاللته بالمعرفة الصحٌحة والتفكٌر الحاذق لدى طلبة الجامعة249

2018حزٌمة كمال.دٌسرى جاسم دمحمدافعٌة تمرٌر المصٌر وعاللتها بتولعات النجاح والفشل لدى طلبة الجامعة250

2018ازهار هادي رشٌد.د.م.أزهراء حازم عزٌزالتوجهات الهدفٌة وعاللتها بمهارات التفكٌر المستمبلً لدى طلبة الجامعة251

252

مكونات ما وراء الذاكرة وعاللتها باستراتٌجٌات التذكر عند الطلبة بمدارس المتمٌزٌن 

وغٌرهم
2018شروق كاظم سلمان.دمٌادة مظهر الدهٌمً
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ذكاء الحكمة وفك النظرٌة ستٌر بنٌرغ وعاللته باسالٌب التعلم والتفكٌر لدى طلبة الجامعة
2019سهام كاظم نمر.درجاء صدام جبر سلطان


