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 نهى محمد جياد  4102
دراسة تحليلية لالختبارات النهائية ) الوزارية( للصف السادس العلمي في 

 ضوء معايير الجودة العالمية في مادة الرياضيات / ماجستير / عضو
4.  

 بتول حسين ابراهيم البياتي 4102
( وعالقته بالتحصيل لدى تالمذة المدارس العسر الحسابي ) الدسكلكلوليا 

 االبتدائية في مدينة بغداد / ماجستير / عضو 
5.  

 مدين عباس غانم الساعدي 4102
تحليل كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط على وفق تصنيف وليم 

 عبيد / ماجستير / عضو
6.  

 أسماء عبدالرحمن الحسيني 4102
تحصيل الرياضيات والتفكير التأملي أثر استراتيجية التساؤل الذاتي في 

 لدى طالبات الصف األول المتوسط  / ماجستير / مشرف
7.  

 سلوى محسن حمد العامري 4102
أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بالذكاء المكاني البصري الرياضي لدى 

 طالبات الصف الرابع العلمي / ماجستير / رئيس لجنة
8.  

 أسماء فوزي حسن التميمي 4102

ً لستراتيجيات الدافعية العقلية لمعلمات الرياضيات بر نامج تدريبي وفقا

وأثره في الرياضيات العقلية عندهن والتحصيل الرياضي لتالمذتهن / 

 دكتوراه / عضو .
9.  

 مؤيد كاظم رحيم الحيدري 4102
تعلمي وفقاً النموذج كولب المعدل وأثره في فاعلية الذات  -تصميم تعليمي

 يل لدى طالب الرابع العلمي / دكتوراه / عضوالرياضية والتحص
10.  

4102 
أشواق طالب شاهر ظاهر 

 اللهيبي

أثر انموذج التعليم الستراتيجي في تحصيل طالبات ذوات صعوبات تعلم 

 الرياضيات ودافعية االنجاز وحل المشكالت لديهن / دكتوراه / عضو  
11.  

 بثينة خالد ابراهيم  4102
المبرمج في التحصيل والذكاءات المتعددة لدى فاعلية استراتيجية المنحى 

 طالبات الصف األول المتوسط في مادة الرياضيات / ماجستير / عضو
12.  

 لمى علي حميد العكيلي 4102
فاعلية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في الترابط الرياضي لدى 

 طالبات الصف الثاني المتوسط / ماجستير / عضو 
13.  

4102 
دالمنعم عبداالمير سليم عب

 الترك

بناء برنامج تدريبي لمهارات لغة الرياضيات وأثره في معالجة المعلومات 

 الرياضياتية لمعلمي الرياضيات وتحصيل تالمذتهم / دكتوراه / مشرف
14.  

 تغريد جواد عبدالكاظم الطائي 4102
بناء برنامج أثرائي على وفق الترابطات الرياضية وأثره على تحصيل 

 ات المتميزات وثقافتهن الرياضية / دكتوراه / مشرفالطالب
15.  

 حيدر كاظم جاسم  4102

فاعلية برنامج تدريبي قائم على مهارات التدريس اإلبداعي لمعلمي 

الرياضيات في تفكيرهم االستداللي ومهارات الحس العددي لتالمذتهم  / 

 دكتوراه  / مشرف
16.  

  سندس نوري شكر 2016

م على المهارات الرياضية المتضمنة في االختبارات أثر برنامج تدريبي قائ

( في تحصيل طلبة المرحلة المتوسطة وتقديرهم للقيمة TIMSSالدولية )

 العلمية للرياضيات / دكتوراه / عضو  
17.  

 اسالم خالد محمد شيت البصو 4102

فاعلية العصف الذهني االلكتروني في تنمية مهارات التفكير المنظومي 

صف األول المتوسط وميولهم نحو مادة الحاسوب / لدى طالبات ال

 ماجستير / عضو 
18.  

 رهام عبدالمجيد مراد 4102
فاعلية برنامج كورت للتفكير في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 

 وتفكيرهن الهندسي في مادة الرياضيات / ماجستير / عضو
19.  

 هالة محمد عبد أحمد 2016
 ة في كتب الحاسوب للمرحلة المتوسطةمهارات التفكير المنطقي المتضمن

 / ماجستير / عضو
20.  



 مرتضى حسن ضاري 2017
استخدام استراتيجية التعليم المتمايز وأثره في التفكير الرياضي لدى تالميذ 

 / ماجستير / عضو  الصف الخامس االبتدائي
21.  

 فارس جاسم محمد البهاتي  4102

التدريب والممارسة (  فاعلية برنامج محوسب قائم على استراتيجيتي )

و)المحاكاة( في تحصيل الفيزياء والثقافة الفيزيائية لدى طالب الصف 

 الثاني المتوسط / دكتوراه / عضو 
22.  

 بشار صالح حسن العبيدي 4102

وأثرها في  PQ4Rاستراتيجية تدريسية مقترحة وفقاً إلستراتيجية  

ياضي / تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط وذكائهم المنطقي الر

  ماجستير / مشرف
23.  

 صفا خضير كريم العزاوي 4102
مهارات معالجة المعلومات الرياضياتية وعالقتها بمهارات التفكير عالي 

 الرتبة لطلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية / ماجستير / رئيس لجنة
24.  

4102 
عبدالرزاق محسن سعود 

 الربيعي

حصيل طالب الصف الثاني المتوسط أثر استراتيجية التعلم المتمازج في ت

 في مادة الحاسوب واتجاهاتهم نحو المادة / ماجستير / عضو 
25.  

 سرى حفظي رشيد 4102
في حل المسائل اللفظية لدى   Jigsaw أثر استخدام استراتيجية الجيسكو

 طالبات الثاني المتوسط في مادة الرياضيات
26.  

 عامر زهير حميد فنجان 4102
وعالقته بااللغاز الرياضية وتقدير القيمة العلمية  التفكير االبتكاري

 للرياضيات لدى طلبة كليات التربية األساسية / ماجستير / رئيس لجنة 
27.  

 مروة خضر علوان 4102

في سرعة وجودة التحصيل والذكاء  (UCMASفاعلية برنامج )

المكاني لتالمذة الصف الثالث االبتدائي في مادة الرياضيات /  -البصري

 جستير / عضو  ما
28.  

 أسماء لطف هللا جنين 2018
أثر استخدام المقرر االلكتروني التفاعلي لمادة العلوم في تحصيل تالميذ 

 / ماجستير / عضو  الصف الخامس االبتدائي
29.  

 انعام شاكر خضير  2018

أثر استعمال بوابة التعليم االلكتروني في تحصيل مادة الرياضيات لدى 

ة الوسطى واتجاهاتهم نحو االتعمال التعليمي لالنترنيت  طلبة الجامعة التقني

 / دكتوراه ، عضو 
30.  

 سلوى محسن حمد العامري 4102

  ,TIMSS) بناء برنامج تدريبي قائم على معايير االختبارات الدولية

PISA)   واثره في القوة الرياضية لمدرسي الرياضيات والرياضيات

 العقلية لطلبتهم / دكتوراه / عضو 
31.  

2018 
مصطفى رعد عبدالرسول 

 السعدي

في التحصيل ( REAP)أثر استراتيجية مقترحة في ضوء استراتيجية 

والتفكير الهندسـي لدى طالب الصف الثالث المتوسـط / ماجسـتير / رئيس 

 لجنة
32.  

 ساره كريم سالم الجنابي  2018
 أثر استراتيجية المكعب في التحصيل والتفكير الشكلي لدى طالبات الصف

 االول المتوسط في مادة الرياضيات / ماجستير / مشرف
33.  

 قاسم مسير زيارة العكيلي 2018
اثر استراتيجية التعلم المنعكس في التحصيل ومهارات الترابط الرياضي 

 لدى طالب الصف الرابع العلمي / ماجستير / مشرف
34.  

4102 
زينة عبدالجبار جاسم عبد 

 علي الشمري

ى وفق الكفاءة ارياضية وأثره في عادات العقل تعلمي عل –تصميم تعليمي 

 لدى طالبات الصف الرابع العلمي / دكتوراه / مشرف
35.  

 عبد ريسانأزهار  2018
اثر انموذج استيبانز المعدل في التحصيل والتفكير المنظومي لدى طالب  

 / عضو الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات
36.  

 حسن عيسى ميرزا 2018
جيات االبداع الجاد في التحصيل وحل المشكالت ابداعياً لدى اثر استراتي

 / عضو طالب الصف الرابع العلمي في مادة الرياضيات
37.  
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