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مستوى ممارسة مدرسي و مدرسات
التاريخ للمراحل اإلعدادية لمهارات
التدريس الفعال في مراكز محافظات
إقليم كوردستان العراق.
أثر استخدام نموذج ثيلين في
التحصيل طالباات الصف الثامن
األساسي لمادة الجغرافية و تنمية
التفكير فوق المعرفي لديهن .
أثر نموذجي ويتلي و كلير على
التحصيل الدراسي و التفضيل
المعرفي و تنمية مهارات التدريس
لدى الطلبة .

اثر استخدام استراتيجية التساؤل
الذاتي في تحصيل طالبات الصف
السابع األساسي في مادة التاريخ و
تنمية التفكير التباعدي لديهن.
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M.A.

اثر استخدام نموذج ( (Stepansفي
تعديل الفهم الخاط ْى للمفاهيم
الجغرافية لدى طالبات الصف الثامن
األساسي و تمنية المهارات الجغرافية
لديهم .
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أثر استخدام أنموذج التعلم البنائي ادي
و شايير في تحصيل طالبات الصف
الثامن األساسي في مادة الجغرافية و
تنمية استطالعهن الجغرافي .
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أساليب الضبط االجتماعي و عالقته
بلتمرد النفسي لدى طلبة المرحلة
اإلعدادية
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