
                                                                                                       

 المشرف عنوان الرساله اسم الطالب ت

اثر التدريس على وفق اسلوب  ندى هاشم عبدهللا 1
تالف االشتات في تحصيل مادة 

التاريخ واالحتفاظ بها لدى 
 متوسططالبات الصف االول 

 

 أ.م.د, جبار رشك شناوة

فاعلية التدريس بأنموذج ثيلين  إيثار عبد المحسن قاسم 2

في التفضيل المعرفي والتفكير 

االستداللي لدى طالبات قسم 

 الفيزياء

 د.هادي كطفان الشونأ.

 

 

دراسة مقارنة في استيعاب  علي عبد الزهرة جبار 3

المفاهيم االحيائية وعمليات العلم 

طلبة المدارس المتوسطة بين 

 الحكومية واألهلية

 

عبد الكريم عبد د.أ.

 الصمد السوداني

 

أثر أستراتيجية الجدول الذاتي  حسام مهدي كريم 4

في تنمية مهارات ما وراء 

المعرفة  لدى طالب الصف 

 الخامس األدبي في مادة التأريخ

 

 أ.م.د, جبار رشك شناوة

سماء حامد ا 5

 برالعامريج

التفكير وعالقتها بمعنى ساليب ا

 الحياة لدى طلبة الجامعة

 . كاظم جبر الجبوريأ .د

 

 

فاعلية التدريس باستخدام برامج فاعلية التدريس باستخدام برامج  مســـلم محمـــد جاســممســـلم محمـــد جاســم 6

ألكترونية في تحصيل الفيزياء ألكترونية في تحصيل الفيزياء 

والميل نحوها لدى طالب والميل نحوها لدى طالب 

 الصف الثاني المتوسطالصف الثاني المتوسط

 

 هادي كطفان شونهادي كطفان شون  أ.د.أ.د.

في تعديل أثر أنموذج درايفر  جنان مهدي صالح 7

طالبات  المفاهيم الخاطئة لدى

في مادة  الصف الرابع األدبي

 التاريخ

 

حسين جدوع أ.م.د.

 المناصيري

 عبد الكريم جاسمأ.م.د. . F"فاعلية التدريس بأنموذج  قصي ليلو چساب 8



A . R" في إستيعاب المفاهيم

والثقافة الفيزيائية لدى طالب 

 الصف األول المتوسط

 

فاعلية التدريس باستراتيجية )  رضا عبد ناصر 9

ولن وفيلبس( في التحصيل 

ومهارات ما بعد المعرفة لدى 

طالب الصف الثاني المتوسط 

 في مادة الفيزياء  

 

 هادي كطفان شونهادي كطفان شونأ.د.أ.د.

1
0 

اثر االستقصاء العلمي  سماح عبد الكريم عباس

)الجماعي ( والرؤوس المرقمة 

على األداء العملي لدى طلبة 

 –كلية التربية  – قسم الفيزياء

 جامعة القادسية

 

 هادي كطفان شونهادي كطفان شونأ.د.أ.د.

1
1 

فاعلية التدريس بإنموذج  صفاء كامل جابر 

االستقصاء العادل في التحصيل 

والتفكير الناقد لدى طالب 

الصف الثاني المتوسط في علم 

 األحياء

 

 كريم بالسم خلفأ.د.

1
2 

 المتروي(-االسلوب المعرفي)االندفاعي علي رحيم هاني

لدى طلبة  وعالقته بالقلق االجتماعي

  الجامعة

 

عبد العزيز حيدر أ.د.

 الموسوي

1
3 

النزاهه االخالقيه وعالقتها  علياء قاسم محمد

باالنتماء االجتماعي لدى طلبة 

 الجامعة

 

 جابر علي صكرأ.د.

1
4 

التمايز النفسي وعالقته بالسلوك  امير جبار عبد

 الفوضوي لدى طلبة الجامعة

 العزيز حيدرعبد أ.د.

1
5 

فاعلية التدريس بستراتيجية  وليد صفر جابر

في تحصيل الفيزياء المتناقضات 

ومهارات التفكير لدى طالب 

 الصف الثاني المتوسط

 هادي كطفان الشونأ.د.



 

1
6 

االسلوب المعرفي االشمولي  انس اسود شطب

التحليلي وعالقته باالستهواء 

 المضاد لدى طلبة الجامعة

 

 صكر جابرعلي أ.د.

1
7 

فاعلية التدريس بستراتيجية  فراس طراد علي

معالجه المعلومات في تنمية 

مهارات التفكير التاريخيلدى 

 طالب الصف الرابع االدبي

 

 حسين هاشم هندولأ.د.

1
8 

  عامر عبد الحسين

 

 كريم بالسم خلفأ.د.

    

1
9 

عمار فالح حسن 

 المالكي

فاعلية استراتيجية تدريس 

في تحصيل مبادئ األقران 

األحياء والُحكم الُخلقي لدى 

 طالب الصف األول المتوسط

 

 كريم بالسم خلفأ.م.د.

2
0 

التوجه نحو اآلخرين لذوي  علي حاكم حسون 

 السلوك

 الالمعياري من طلبة الجامعة    

 

 كاظم جبر الجبوريأ.د.

2
1 

فاعلية التدريس بإستراتيجية  مها محمد جمعة

التحصيل التساؤل الذاتي في 

والتفكير الناقد لطالبات الصف 

 الثاني المتوسط في مادة الفيزياء

 

 هادي كطفان الشونأ.د.

2
2 

فاعلية التدريس باستعمال  ناظم تركي عطية 

أنموذج التعلم البنائي في اكتساب 

المفاهيم البيئية لدى طالب 

الصف الرابع العلمي وتنمية 

 ثقافتهم البيئية

 

عبد الكريم عبد أ.د.

 الصمد

2
3 

أثر استعمال السير والتراجم في  رعد جابر شاني

تحصيل طالب الصف الثاني 

المتوسط وميولهم نحو مادة 

 جبار رشك شناوهأ.م.د.



 التأريخ

 

2
4 

فاعلية التدريس التبادلي في  رقية غالي معارج

تحصيل مادة الفيزياء والذكاء 

الوجداني لدى طالبات الصف 

 الثاني متوسط   

 

 عبد الكر يم جاسمأ.م.د. 

2
5 

تقويم كتب علم األحياء للمرحلة  رواء مردان فليح

الثانوية في ضوء معايير الجودة 

 الشاملة

 

عبد الكريم عبد أ.د.

 الصمد

2
6 

تقويم محتوى كتب علم األحياء  زينه ستار

للمرحلة المتوسطة في ضوء 

 المستحدثات الحيوية وأخالقياتها

 

 كريم بالسم خلفأ.م.د.

2
7 

تحليل كتب الفيزياء للمرحلة  عادل عيدان عبد

المتوسطة في ضوء التغيرات 

 البيئية ومدى إلمام المدرسين بها

 

 هادي كطفان شونأ.د.

2
8 

فاعلية التدريس بإستراتيجية  عالء ابراهيم سرحان

الخرائط الذهنية في التحصيل 

واختزال قلق االختبار في مادة 

التأريخ لدى طالب الصف 

 "  األدبيالخامس 

 

 حسين جدوع أ.م.د.

2
9 

فاعلية إستراتيجية ماوراء  رحيمة رويح حبيب

المعرفة في تعديل التصورات 

البديلة للمفاهيم األحيائية لدى 

 طالبات الصف الخامس  

 

عبد الكريم عبد أ.د.

 الصمد

3
0 

فاعلية ستراتيجية حل المسائل   وسام خلف جاسم

في تطبيق القوانين الفيزيائية 

والتفكير االستداللي لدى طالب 

 الصف الخامس العلمي 

 هادي كطفان الشونأ.د.



 

3
1 

 فراس حازم هادي

 

في  RISKفاعلية برنامج   

اكتساب المفاهيم واتخاذ القرار 

لحل المشكالت الفيزيائية لدى 

 طالب الصف الرابع العلمي

 

 هادي كطفان الشونأ.د.

 رعد عبيس

3
2 

علم  تحليل محتوى كتب " فراس َعيال مطر

للمرحلة المتوسطة في  األحياء

 ضوء ابعاد الثقافة العلمية

 

 كريم بالسم خلفأ.م.د.

3
3 

فاعلية التدريس بإستراتيجية )  مروه حاكم شاكر
اشرح ( في  -اعكس  -الحظ 

التحصيل  والتفكير العلمي في 
األحياء لدى طالبات مبادئ 

 الصف األول المتوسط
 
 

عبد الكريم عبد أ.د.

 الصمد

3
4 

اثر التدريس باستراتيجيه  وجدان نادر

الخطوات السبعه  على التحصيل 

والوعي البيئي لدى طلبه علوم 

 البيه الحياه في مادة

 

عبد الكريم عبد أ.د.

 الصمد

3
5 

قلق التصور المعرفي وعالقتها  ختام محمد حسن

 بالكفاية الذاتية

 

 علي صكر جابرأ.د.

3
6 

التفكير الجانبي وعالقته  عبير ثامر يحيى

بالتفضيل المعرفي لدى طلبه 

 الجامعة

 

 عبد العزيز حيدرأ.د.

3
7 

الرضا عن الحياه وعالقته  ساره كاظم ثامر

 باداره االنفعاالت لدى الطلبة

 

 عبد العزيز حيدرأ.د.

3
8 

بالذات وعالقته الشعور  علي حمدان كافي

 باالسلوب المعرفي

 

 عبد العزيز حيدرأ.د.

3
9 

التمرد النفسي وعالقته بسلوك  ابهر ناصر حسين

المحافظه المدرك الباء لدى 

 سالم هاشمأ.د.



 طلبه الجامعة

 

4
0 

فاعليه التدريس على وفق  وسام عزيز عبيد

في اكتساب  po4rاستراتيجيه 

المفاهيم التاريخيه لدى طلبه 

 الصف الثاني متوسط

 

 حسين هاشم هندولأ.د.

4
1 

  piamاثر التديس باستراتيجية  عماد عبد الواحد كاطع

في التفكير التباعدي لدى طالب 

 الخامس االدبي

 

 حسين جدوعأ.د.

4
2 

قلق التفاعل وعالقته باالحباط  زيد عباس ناجي

 الوجودي

 

 العزيز حيدرعبد أ.د.

4
3 

فاعليه التدريس باستراتيجيه  صفا شهيد حسين

المعرفه السابقه والمكتسبه في 

الوعي الغذائي والتحصيل في 

االحياء لدى طالبات االول مباد 

 المتوسط

 كريم بالسم خلفأ.د.

4
4 

 علم األحياء تحليل محتوى كتب زينب حسن مهنى

وء  للمرحلة المتوسطة في

 التربيه الوقايه

عبد الكريم عبد أ.د. 

 الصمد

4
5 

التوجه نحو الحياه وعالقته  علي شريف ناصر

 بقدرة الذات

 

 عباس رمضان رمحأ.د.

4
6 

اساليب التفكير لذوي االقناع  ايمان فخري عزيز

االجتماعي من مرشدي 

 ومرشدات المدارس الثانوية

 

 علي صكر جابرأ.د.

4
7 

مفاهيم الديمقراطية وحقوق  عروبه صالح دلي

االنسان المتضمنه في كتب 

 التاريخ للمرحله الثانوية

 

 حسين هاشم هندولأ.د.

4
8 

اثر استعمال استراتيجيه دائره  رشا فرحان ظفير

االسئله في تحصيل ماده التاريخ 

والميل نحوها لدى طالبات 

حسين جدوع أ.د.

 المناصيري



 الصف الثاني المتوسط

 

4
9 

بانموذج تنبا  فاعليه التدريس غسان عبد الواحد مالك

فسر الحظ في تحصيل ماده 

الفيزياء لدى طالب الصف 

 الثاني المتوسط

 

 هادي كطفان الشونأ.د.

5
0 

فاعليه التدريس باستراتيجيه  حسنين جليل كامل

المنظمات التخطيطيه في 

تحصيل مادة الفيزياء والتنور 

الفيزياء لدى طالب الثاني 

 المتوسط

 

عبد الكريم جاسم أ.د.

 مكطاف

5
1 

ج المكعب اعليه التدريس بانموذف ابتسام ابراهيم محمد

في تحصيل ماده علم االحياء 

والتنور البايلوجي لدى طالبات 

 الصف الثاني المتوسط

 

عبد الكريم عبد أ.د.

 الصمد

5
2 

ء تحليل االسلة كتب االحيا عبد الحمزهلينا

للمرحله الثانوية على وفق 

  ج مارزانو البعاد التعلمانموذ

 

 كريم بالسم خلفأ.م.د.

5
3 

فاعلية التدريس بانموذج التعلم  وسام محمد نجم

التوليدي في تحصيل طالب 

 االول المتوسط 

 

 حسين هاشم هندولأ.د.

5
4 

  محمد هاشم

اثر التدريس بانموذج 

المتشابهات العالقات المنهجية 

في ماده التاريخ لدى طالبات 

 الصف الثاني متوسط

 

 جبار رشك شناوه

5
5 

ايا اثر التدريس باسلوب القض مضر صباح

فكير الجدلية في تنمية مهارات الت

التأريخي لدى طالب الصف 

 الرابع االدبي

 حسين هاشم هندول



 

 جبر ايمان امين 59
 
 

شارك  -زواج -فاعلية التدريس باستراتيجية ليما فكر
في تحصيل ماده الفيزياء وتنمية عمليات العلم لدى 

 طالبات الصف الخامس العلمي

 هادي كطفان الشون

 عقيل جواد امير 60
 
 

( في اكتساب E5فاعلية التدريس بانموذج بايبي )

الفيزيائيه وتنمية التنور الفيزياوي لدى المفاهيم 
 طالب الصف االول المتوسط

 عبد الكريم عبد الصمد 

 عباس جواد كاظم 61
 
 

ابعاد التنور الفيزيائي في محتوى كتب القيزياء 
 للمرحله المتوسطه ومدى اكتساب الطلبه لها

 

 فاديه عبود رمضان 62
 
 

بتشكيل المرونه وعالقته  -االسلوب المعرفي التصلب
 هوية االنا لدى طلبة الجامعة

 عبد العزيز حيدر

 ارجوان خالد 63

 

 

فاعلية التدريس بستراتيجية التعلم المتمركز حول 
المشكله في التحصيل والتنمية عمليات العلم لدى 

 طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم االحياء

 كريم بالسم خلف

 هدى صباح 64

 

بستراتيجية البيت الدائري في فاعلية التدريس 
اكتساب المفاهيم االحيائية وتنمية االتجاه نحو البيئه 

 لدى طالبات الصف الرابع العلمي

 كريم بالسم خلف

 جاسم مكطاف عبد الكريم فاعلية التدريس بالعروض التقديمية  في تحصيل مادة  راسف 65

 

 

5
6 

  محمد طعمه

أثر استخدام او استراتيجية 

مكفرالند في التحصيل 

والتفضيل المعرفي يمكن للصف 

 الثاني متوسط

 

 حسين جدوع مظلوم

5
7 

  زيدميري عبد 

اثر استخدام التاريخ الشفوي في 

تنمية التفكير الناقد لدى طلبة 

 قسم التاريخ

 

 جبار رشك شناوة

5
8
  

  وفاء عطية

فاعلية التدريس باستراتيجيه 

ثنائيه التحليل والتركيب في 

تحصيل ماده الفيزياء وتنمية 

مهارات االستقصاء العلمي لدى  

 طالبات الصف الخامس العلمي

 

 

 عبد الكريم عبد الصمد 



 الفيزياء لدى طلبة االول المتوسط

احداث الحياه الضاغطة لدى طلبه الجامعة ذوي  سرحاناحمد سلطان  66
 اسلوب الكينونه والتملك

 

اثر استخدام الوثائق والنصوص التاريخية والتقارير  حميد مهدي راضي 67
القصيره في تنمية التفكير الناقد لدى طلبه قسم 

 التاريخ

 

لدى االتجاهات التعصبيه وعالقتها باالمن النفسي  ثائر صكبان حسين 68
 طلبه الجامعة

 

صوره الجسم وعالقتها بالقبول االجتماعي لدى طلبه  ارثقاء يحيى حافظ 69
 الجامعة

 

اساليب معالجه المعلومات وعالقتها بقدرات التفكير  راضي حسن عبيد 70
 التباعدي لدى طلبه المرحله االعدادية

 

لوالدية لدى انماط القلق وعالقتها باساليب المعاملة ا عمار تركي راضي 71
 طلبة   المرحلة االعدادية

 

نعمه عبد الصمد  72
 حسين

فاعلية طريقه هوكنز في اكتساب تالميذ الصف 
 الخامس االبتدائي للمفاهيم العلمية في ماده العلوم

 

توجهات مركز الضبط لدى طلبه الجامعة    ذوي  احمد عبد الكاظم  73
 الواطئه( -مشاعر التماسك )العاليه

 

  العالقه السببيه بين التفكير   واللغة عاجل مجهول عبدهللا 74

االمن النفسي وعالقته بمركز السيطره لدى اعضاء  علي صكر جابر 75
 الهيئات التعليمية

 

موضوعات انشائيه جاهزه في االداء اثر التقديم  صفاء وديع عبد الساده 76
 التعبيري لطالبات الصف الخامس االدبي

 

فاعلية االسئله السابرهالتوضيحية في التحصيل  زهير حسنمصطفى  77
النوعي لطالب الصف الثاني المتوسط في ماده علم 

 االحياء
 

 

تعلمي واثره في تنميه المهارات  -تصميم تعليمي-بناء مازن ثامر شنيف 78
العلميه والميول نحو علم االحياء لدى طلبه   علوم 

 الحياه

 

الصوره النمطيه للمراءه العراقيه كما تدركها طالبات  خالد ابو جاسم عبد 79
 الجامعة وعالقتها بالقلق االجتماعيه

 

صعوبات التعلم لذوي القدره العقليه العامه العالية  زينه علي صالح 80
 والتحصيل المنخفض لطلبه المرحله االعدادية

 

لدى طلبه صوره الذات وعالقتها باالهتمام االجتماعي  هشام مهدي كريم 81
 الجامعة

 

االتجاه نحو الحداثه وعالقته بمستويات    الذكاء  كهرمانه هادي عوده 82
 المتعدد لدى طلبه الجامعة

 

الدافع المعرفي وعالقته بانماط الشخصيه لدى طلبه  نغم علي حسين 83
 الجامعة

 

فاعلية   استراتيجية    االدراك ومنشطاتها في  احالم حميد نعمة 84
طالبات   الصف                              تحصيل 

الثاني المتوسط وتنمية ثقافتهن العلمية في مادة 
 الفيزياء

 

اثر استخدام خرائط المفاهيم في تحصيل واستبقاء  علي رحيم محمد 85
المفاهيم االحيائية لطلبه الصف الثاني المتوسط في 

 مادة االحياء

 

يس المعرفي في التحصيل وتنمية التفكير فاعلية التدر سجى عبد الكاظم  86
التباعدي لدى طالبات الصف الخامس العلمي في مادة 

 



 االحياء

نمو المفاهيم الفيزيائيه لدى طلبه المرحلة الثانوية  يوسف حسين  87
 والمرحله الجامعية

 

سلوك التاجيل وعالقته بقلق المستقبل لدى طلبه  حال يحيى عباس 88
 الجامعة

 

  االغتراب وعالقته بحيوية الضمير لدى طلبه الجامعة عباس فيصلهدى  89

المدة الزمنية المدركه لوقوع االحداث لدى طلبه  حليم صخيل مالك 90
 الجامعة من المتفائلين والمتشائمين

 

مستوى المهارات الحياتية لدى طلبه المرحله  عباس فاضل عباس 91
 االحياءالمتوسطة  ومدى تضمينها في كتب علم 

 

ابعاد التنور الفيزيائي في محتوى كتب الفيزياء  عباس جواد امير 92
 للمرحله المتوسطة ومدى اكتساب الطلبه لها

 

  فاعليه التدريس في الخرائط الذهنية  ختام عدنان عبد السادة 93

المهارات العقليه المتضمنه في انشطة واسئلة كتب  لينا عبد الحمزه 94
 ة المتوسطة في ضوء انموذج مارزانواالحياء للمرحل

 

القابليه لالستهواء وعالقتها بالعجز المكتب لدى طلبه  ناصر حسين ناصر 95
 الجامعة

 

صور الذات وعالقتها باالهتمام االجتماعي لدى طلبه  هشام مهدي كريم 96
 الجامعه

 

اثر االسقصاء العلمي )الجماعي والرؤوس المرقمه  سماح عبد الكريم 97
كلية  -على االداء العلمي لدى طلبه قسم الفيزياء

 التربية(

 

تقويم محتوى كتب علم االحياء للمرحله المتوسطه  زينه ستار 98
 في ضوء المستحدثات الحيوية واخالقياتها

 

تحليل كتب الفيزياء للمرحله المتوسطه في ضوء  عادل عيدان  99
 التغيرات البيئيه ومدى المام المدرسين بها

 هادي كطفان الشون

اساليب التفكير وعالقتها بمعنى الحياه لدى طلبه  اسماء حامد 100
 الجامعة

 كاظم جبر

النسق القيمي لذوي االنغالق المعرفي من طلبه  اسماء تركي احمد 101
 الجامعه

 علي صكر

التوجه نحو االخرين  لذوي السلوك  الالمعياري من  علي حاكم حسون 102
 طلبة الجامعة

 بد العزيز حيدرع

فاعلية التدريس باستراتيجيه التساؤل الذاتي في  مها محمد جمعه 103
 التحصيل والتفكير الناقد لطالبات الصف الثاني

 هادي كطفان الشون

دراسة مقارنه في استبعاد المفاهيم االحيائيه  علي عبد الزهره 104
 الحكومية واالهليةوعمليات العلم بين طلبه المدارس 

الكريم عبد الصمد عبد 
 السوداني

في اكتساب المفاهيم واتخاذا  riskفاعلية برنامج  فراس حازم هادي 105

القرار لحل المشكالت الفيزيائيه لدى طالب الصف 
 الرابع العلمي

 هادي كطفان الشون

االسلوب المعرفي الشمولي التحليلي وعالقتها  انس اسود شطب 106
 الجامعةباالستهواء المضاد لدى طلبه 

 علي صكر

تحليل كتب علم االحياء للمرحله االعدادية في وء  زينب حسن مهنى 107
 التربيه الوقائيه

 عبد الكريم عبد الصمد

فاعلية التدريس بانموذج وودز في تعديل التصورات  احمد حمزه عبود 108
الخاطئه للمفاهيم االحيائيه لدى طالب الصف االول 

 المتوسط

 عبد الكريم عبد الصمد 



فاعلية التدريس باسترتيجية المخططات التخطيطيه  حسنين جليل 109
في تحصيل مادة القيزياء والتنور الفيزيائي لدى طلبه 

 الصف الثاني المتوسط

 هادي كطفان الشون

فاعليه التدريس بالعرو التقديمية في تحصيل مادة  فارس جاسم محمد 110
ع العلمي لدى طالب الصف الفيزياء وحب االستطال

 االول المتوسط

 عبد الكريم جاسم مكطاف

قلق التفاعل وعالقته بالحباط الوجودي لدى طلبه  زيد عباس ناجي 111
 الجامعات

 عبد العزيز حيدر

فسر في  -الحظ-فسر -فاعلية التدريس بانموذج تنبا غسان عبد الواحد مالك 112
المنطقي لدى طلبه تحصيل مادة الفيزياء والتفكير 

 الصف الثاني المتوسط

 هادي كطفان الشون

فاعليه التدريس بستراتيجية بناء المعنى في تحصيل  صفا شهيد 113
الوعي الغذائي لدى طالبات الصف االول المتوسط في 

 مبادى علم االحياء

 كريم بالسم خلف

التفكير اثر استعمال االنموذج المنضومي في تنمية  محسن معتوك خلف 114
االستداللي والتحصيل لدى طلبة الصف الثاني متوسط 

 في مادة   التاريخ

 حسين هاشم هندول

 

 

 

 

 


