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 انـعـهـًـيـخ انًؤْالدحـبَـيـبً: 
 

 انتخظض انجهذ ىٔانمض انكهيخ اســم الجامعـــة ســنة التخـرج انشٓبدح

 6002 الدكـتــــوراه
عهٕو تشثٕيخ  -انتشثيخ انًضتُظشيخ

 َٔفضيخ
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 عنوان االطروحة
انٕطئ( ٔعاللتٓب ثبنمذسح انعمهيخ نذٖ  –اصبنيت يعبنجخ انًعهٕيبد نزٔي لٕح انتحًم انُفضي )انعبني 

 طهجخ االعذاديخ

 الماجســــتيـر
عهٕو تشثٕيخ  -خانتشثي انمبدصيخ 6006

 َٔفضيخ 
 عهى َفش تشثٕي انعشاق

 االيٍ انُفضي ٔعاللتّ ثًشكز انضيطشح نذٖ اعضبء انٓيئبد انتعهيًيخ  عنوان الرسالة 

 البكالوريـوس
8811- 
8818 

تشثٕيخ عهٕو  - انتشثيخ ثغذاد

 َٔفضيخ
 عهٕو تشثٕيخ َٔفضيخ انعشاق

 

 االنمبة انعهًيخ حـبنـخـبً: 
 

 االيش االداسي سيخّتب انهمت انعهًي

 5336/ 8/2في  862 5336/  8/2 يذسس يضبعذ

 56/4/5333في  739 5339/  47/45 يذسس

 3/5343/ 2في2363  47/45/5333 اصتبر يضبعذ
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 انًُبطت انتي شغهٓبحـبنـخـبً:  

 

 انزيُيخ ًذحان يكبٌ انعًم  انٕظيفخ 

يمشس لضى انعهٕو انتشثٕيخ  

 ٔانُفضيخ

      5338 كهيخ انتشثيخ –نمبدصيخ جبيعخ ا

سئيش لضى انعهٕو انتشثٕيخ 

 ٔانُفضيخ 

نغبيخ  5339/ 55/2 كهيخ انتشثيخ –جبيعخ انمبدصيخ 

43/45/5333 

سئيش لضى انعهٕو انتشثٕيخ 

 ٔانُفضيخ 

/ 44 /42نغبيخ  5343/ 42/43 كهيخ انتشثيخ –جبيعخ انمبدصيخ 

5345 

 

 

 في انذساصبد انعهيب نتي دسصٓبحـبنـخـبً:  انًٕاد انذساصيخ ا

 

 انتبسيخ انتخظض  انًبدح انذساصيخ   

 5343 عهى َفش تشثٕي   –يبجضتيش   عهى َفش تشثٕي

 5344 عهى َفش تشثٕي   –يبجضتيش    ليبس ٔتمٕيى 

 ٔانضُٕاد انالحمخ  5345 يبجضتيش عهى َفش تشثٕي  عهى َفش يعشفي

 5346- 5345 يبجضتيش تبسيخ َظشيبد تعهى

 5345 – 5344 يبجضتيش عهٕو حيبح  َظشيبد تعهى 

 5343- 5333 يبجضتيش عهى َفش تشثٕي ـ ط د تبسيخ احظبء تشثٕي

 5346 -5345 تشثيخ سيبضيخ  –دكتٕساِ  عهى َفش سيبضي 

 5346- 5345 عهٕو حيبح  –دكتٕساِ  عهى َفش تشثٕي

 

 في انذساصخ االٔنيخ ساثعب: انًٕاد انتي دسصٓب  

 

 انضُخ انذساصيخ انظف ٔانمضى    بدح انذساصيخ انً 

 5336- 5335 عهٕو تشثٕيخ  َٔفضيخ –انخبنج  عهى َفش انًُٕ 

 5339 – 5338 لضى انهغخ االَكهيزيخ  –انخبنج  طحخ َفضيخ ٔاسشبد تشثٕي

 5338 – 5337 عهٕو تشثٕيخ َٔفضيخ  –ساثع  تشثيخ خبطخ 

 5343- 5333 خعهٕو تشثٕيخ َٔفضي –أل  عهى َفش عبو 

 –احظبء تشثٕي )ٔطفي 

 اصتذالني(

 5344 – 5336  عهٕو تشثٕيخ َٔفضيخ-انخبَي  

 5346 – 5345 عهٕو تشثٕيخ َٔفضيخ  –انخبنج  عهى َفش يعشفي 

 

 انجحٕث ٔاألَشطخ انـعـهـًـيـخ:  خبيضب
 

 وجماتية (دلمحددات اداء ميام حل المشكالت لدى طمبة الجامعة من ذوي االنغالق المعرفي )ا 4
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13562 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13562
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 مرونة االنا وعالقتيا بحيوية الضمير لدى طمبة الجامعة 5
 الصورة الذىنية المدركة عن االستاذ الجامعي لدى طمبة الجامعة 6
ى اتخاذ القرار عمى وفق كفاءة التمثيل المعرفي لممعمومات لدى طمبة الجامعةالقدرة عم 7  

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13422 
 ميارات مابعد المعرفة المرتبطة باتخاذ القرار لدى طمبة االعدادية 8

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62585 
 االنغالق المعرفي لدى معممي المرحمة االبتدائية 9

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62545 
 النزاىة االخالقية لدى طمبة الجامعة )مشترك ( 3
الستيواء المضاد لدى طمبة الجامعة )مشترك (ا 2  
 قمق التصور المعرفي لدى طمبة الجامعة )مشترك ( 3

 االقناع االجتماعي لدى مرشدي ومرشدات المدارس الثانوية )مشترك ( 43
المعتقدات المعرفية لدى اساتذة الجامعة محددات ادارة المعرفة عمى وفق 44  
 العالقة السببية بين الذكاء الناجح وقوة السيطرة المعرفية لدى طمبة الجامعة 45

 
 رسائل الماجستير التي اشرف عميياسادًسا: 

 التاريخ اسم الطالب عنوان الرسالة م
النسق القيمي لذوي االنغالق المعرفي من طمبة  1

 الجامعة 
يد حم ءاسما

 تركي
2012 

التحميمي ( وعالقتو  –االسموب المعرفي )الشمولي  2
 باالستيواء المضاد لدى طمبة الجامعة 

 2013 انس اسود شطب

النزاىة االخالقية وعالقتيا باالنتماء االجتماعي لدى  3
 طمبة الجامعة

قاسم عمي عمياء  2013 

اساليب التفكير لذوي االقناع االجتماعي من مرشدي  4
شدات المدارس الثانوية ومر   

 ايمان فخري
 عزيز 

2013 

قمق التصور المعرفي وعالقتو بالكفاية الذاتية المدركة  5
 لدى طمبة الجامعة 

محمد حسن ختام 
 عباس

2013 

سترانيجيات التعمم المنظم ذاتيا عمى وفق الدافعية  6
 العقمية لدى طمبة االعدادية

 2014 ريام كريم

عمى وفق نمط السيطرة الدماغية اسموب حل المشكالت  7
الرباعي لييرمان لدى طمبة مدارس المتميزين واقرانيم 

صفاء رياض 
 خورشيد

2014 

http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=13422
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62585
http://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=62545
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 العاديين
 

 

 

 

 

 

 اطاريح الدكتوراه التي اشترك في مناقشتيا
 

اسم الطالب    عنوان االطروحة  
 والتاريخ

 

كمية  –بغداد  تطور الحكمة في مرحمتي المراىقة والرشد 1
التربية ابن 

 رشد 

11/3/2111 مصطفى نعيم عبد اهلل    

اساليب التفكير وعالقتيا باساليب التعمم والعوامل الخمسة  2
 الكبرى في الشخصية لدى طمبة الجامعة

المستنصرية 
كمية  –

 التربية
  

صفاء عبد الرسول عبد 
 االمير

27/3/2112  

ق نظرية السمات اعداد بطاريات االستعدادت الفارقة عمى وف  3
 الكامنة لدى طمبة المرحمة المتوسطة 

كمية  –بغداد 
التربية ابن 

 رشد

23/11/2112 نوال جبار صالح      

كردي( لدى االطفال  –معالجة المعمومات لمنظام المغوي )عربي  4
 ثنائي المغة 

كمية  –بغداد 
التربية ابن 

  الييثم 

16/11/2112 سيناء احمد عمي   

اة الضاغطة وعالقتيا بقدرة الذات عمى المواجية احداث الحي 5
 واالسناد االجتماعي لدى طمبة الجامعة 

كمية  –بغداد 
التربية ابن 

  الييثم 

7/6/2112 عماد كريم برشاوي    

اثر التيجير القسري في االحكام الخمقية والنفسية لدى االطفال  6
 والمراىقين  

كمية  –بغداد 
التربية ابن 

  رشد   

عمي ىادي     غادة  11/6/2112  

معادلة اختبارات الذكاء المتقدمة باستعمال الدرجة الحقيقية في  
 النظرية الكالسيكية ونظرية السمات الكامنة 

كمية  –بغداد 
التربية ابن 

  رشد 

22/11/2112 احمد عمار جواد    

الحاجة الى المعرفة وعالقتيا بميارات ماوراء المعرفة وتوليد  7
دى طمبة المرحمة االعدادية الحمول ل  

كمية  –بغداد 
التربية ابن 

 الييثم

2113/ 5/3 راضي حسن عبيد  

فاعمية ستراتيجيتي التدريس بالتشبييات والمتناقضات في  8
تحصيل مادة االحياء والتفضيل المعرفي وتنمية التفكير االبداعي 

كمية  –بغداد 
التربية ابن 

غني عبد المجيد   عمي  4/4 /2113  
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  الييثم  لطالب الثالث المتوسط
التنبؤ بالتوجو نحو ابعاد التفوق الرياضي عمى وفق الكفاءة  9

االجتماعية واساليب مواجية الضغوط النفسية لدى العبي كرة 
 اليد في العراق

 –القادسية 
التربية 

 الرياضية 

18/11/2113 رياض ىاشم   

وحل المشكالت ادارة اليوية االجتماعية وعقتيا بالذكاء الناجح   جامعة بغداد  
كمية التربية 

 ابن رشد

2114/  9/  1 ىشام ميدي كريم   

 

 سصبئم انًبجضتيش انتي اشتشن في يُبلشتٓب

 التاريخ  اسم الطالب الجامعة والكمية  عنوان الرسالة ت
صورة الذات وعالقتيا باالىتمام االجتماعي لدى  1

 طمبة الجامعة
كمية التربية –القادسية  ام ميدي كريم ىش   15/2/2111  

كمية التربية –القادسية  االغتراب وعالقتو بحيوية الضمير لدى طمبة الجامعة 2 8/2/2111 ىدى عباس فيصل   
القابمية لالستيواء وعالقتيا بالعجز المكتسب لدى  3

 طمبة الجامعة 
ة التربيةكمي –ة يالقادس 15/12/2111 ناصر حسين ناصر   

القتيا بمعنى الحياة لدى اساليب التفكير وع 4
 طمبة الجامعة

كمية التربية –القادسية  2112/ 5/ 11 اسماء حامد جبر   

التوجو نحو االخرين لذوي السموك الالمعياري من  5
 طمبة الجامعو

كمية التربية  –القادسية 
  

11/7/2112 عمي حاكم حسون   

االستقواء وعالقتو بقوة االنا لدى طمبة المرحمة  6
ةالمتوسط  

كمية التربية  –بابل  2112/ 24/6 رحيم كشاش عبد الكاظم    

المتروي ( وعالقتو  –االسموب المعرفي )االندفاعي  7
 بالقمق االجتماعي لدى طمبة الجامعة 

كمية التربية  –القادسية  11/11/2112 عمي رحيم ىاني   

اساليب التفكير الشائعو لدى طمبة المرحمة  8
واقرانيم العاديين  )دراسة المتوسطة من المتميزين 

 مقارنة ( 

كمية التربية  –كربالء   2111 نور مكي حميد 

بناء مقياس لمفيوم الذات وفقا الستراتيجية التحميل  9
 البنائي اليرمي لدى طمبة الجامعة 

كمية التربية  –بغداد   2111 امنة قحطان عمي   

التفكير الجانبي وعالقتو بالتفضيل المعرفي لدى  01
مبة الجامعة  ط  

كمية التربية  –القادسية  2113/ 29/12 عبير ثامر يحي   

قمق التفاعل وعالقتو باالحباط الوجودي لدى طمبة  00
 الجامعة 

كمية التربية  –القادسية  15/1/2114 زيد عباس ناجي   

السموك االداري وعالقتو باالمن النفسي لدى انماط  
 رؤساء االقسام العممية 

لقادسية ا  -االداب      
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