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فيا الرسائل الجامعيةاببليوغر  

   3102 لسنة 
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 وزارة الثقافة
 دار الكتب والوثائق

 المكتبة الوطنية
 
 
 
 
 
 
 
 لجامعيةببليوغرافيا ألرسائل أ                    

 3102لسنة                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ولألاألقسم              3101 –لعدد الثالث عشر            بغدادأ
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100111 

731ع   

 

وزارة الثقافة1 دار الكتب والوثاثق1العراق  

/ 2310ببليوغرافيا الرسائل الجامعية لسنة

3101بغداد: دار الكتب والوثائق1  –1الوزارة  

سم37ص؛ 0211  

 العدد الثالث عشر

ن العنوا –ببليوغرافيا    أ –الرسائل الجامعية –0  

 

3101 ( لسنة6لكتب والوثائق ببغداد )ع في دار أايدألارقم   
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لمقدمةأ  

عريف لمستخدمة في توثيق النتاج الفكري والتلعمل ألببليوغرافي أحد ألوسائل المهمة أيعد أ

لـكتب والوثائق وفـق سياستها ألجديدة بفـصل حقـل الخصوص شرعت دار أبه1 وبهذا 

لـذي صدر ألرسائل ألجامعية عــن ألببليوغرافيا ألوطـنية ألعراقية أعـتبارا من ألعـدد أألول أ

  1هميتهاصولها وذلك ألأن كانت تصـدر ضمن بعد أ 3111عام 

دين ألعـلم لباحثين في مختلف مياأالى طلبة ألدراسات ألعليا والى ويسر ألدار أن تقدم 

سمين والتي ي يصدر بقلذمن ببليوغرافيا ألرسائل ألجامعية أ لثالث عشروالمعرفة ألعـدد ا

, 0711لسنة ( 21وفقاً لقانون أأليداع رقم ) 3102لعام أودعت في ألمكتبة ألوطنية خالل أ

ـجزء من ألحفاظ على ألتراث ة مـن رسائلهم  كيداع نسخة واحدألذي يلزم ألجامعات ألعراقية با

لدار كرنا سلفا فأن أكما ذ لرسائل الجامعيةألوطـني والنتاج ألفكـري ألعـراقي1 ونظراً ألهـمية أ

لجانب ليضم ألببليوغرافيات ألمتخصصة في ير عملها ألببليوغرافي في هذا أعازمة على تطو

تلك أألصدارات كجزء من 1 وسوف تشهد أأليام ألقادمة مثل لمعرفةمجال معين من مجاالت أ

د ليساعد لجديأ صداروياتي هـذا أأل ار تجاه ألباحثين وطـالب ألعـلم1لدواجبات وأهداف أ

وفرت تلـك ألرسائــل من نتاج فكري في حقل لدارسين والمتتبـعين في معرفة ماألباحثـين وأ

م به من سبقهختصاصهم لكي يستيفيدوا منه في بحوثهم ودراساتهم ويجنبهم تكرار ماقـام أ

 رسالة مطـبوعة باللغة العربية  (3617لعـدد )اذاك 1 ويضـم هـذا لمجال او  في هذا أ

عشري ( رسالة باللـغة االنكلـيزية وقـد رتبت مداخلها بحسب تصنيف ديـوي ال0122)و

طلبة والثاني لورقـمـت بـارقـام تسلسلـية1 كـما ألحـق في نهايته بكشافين أألول باسماء أ

والـعرفان الى  ان تتقـدم بالشكـر ألوطنية لكتـب والوثائقاويـن رسائلهم1 وتود دار أبعـنـ

لجامـعـات أمل أن تقـوم بقية أ1 وكـلنا لمكـتبةرسائلها في أ بايداع لتى أسهمتألجامعات أ

  1ا للفائدة ومساهمة منها في خدمة ألباحثين وألدارسينبدورها تعميم

 

  
لتوفيقومن هللا أ  

 

عالء أبو ألحسن ألعالّق                                                                                               

ألوطنية مدير عام دار ألكتب والوثائق    
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 المحتويات

 القسم االول

 

 القسم االول: الرسائل الجامعية باللغة

 العربية

 

 رقم الصفحة

العموميات( المعارف العامة )  

 

8-30  

م الفلسفة والظواهر غير الطبيعية 1 عل

 النفس

 

33-21  

 الديانات

 

02-81  

 العلوم االجتماعية

 

88-223  

 اللغات

 

273-173  

722-613 العلوم الطبيعية  

 

372 -122 التكنلوجيا ) العلوم التطبيقية (  

 

الفنون الجميلة والزخرفي -الفنون  

 

 االدب والبالغة

  

 الجغرافيا و التاريخ

المؤلفينكشاف   

272-001  

 

031-117  

 

  178- 662  

 

667- 816  
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737 -811 كشاف العناوين  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسائل الجامعية

 لقسم االولا

 اللغة العربية
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 المعارف العامة  
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1101733 
 287أ

 
  حمود ناجي احمد

 بغداد ـ.حمود ناجي احمد/  احصائية دراسة:  انماطها السكانية الهجرة احصاءات
 3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة: 

  سم21ايض؛:ص23
 التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم

   العنوان أـ      التطبيقي االحصاء ـ0
 

0  

1101733 
 138أ

 
  مزعل علوان محمود اقبال
 علوان محمود اقبال/ اللبي والمقدر المويجي النحليل باستعمال الفشل دالة تقدير
 3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.مزعل
 سم38ايض؛:ص073

 االحصاء في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ     المويجي التحليل ـ3   االحصائية العراق ـ0
 

3  

1101733 
 877ب

 
 صالح الرضا عبد رباب البكري1
 مع الخطية النماذج في الخطي التعدد مشكلة لمعالجة الحصينة الطرائق بعض
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.البكري صالح الرضا عبد رباب/ عملي تطبيق

 3102 1 واالقتصاد
Iـ VII170سم21ايض؛:ص 

 االحصاء في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان االحصائية     أـ الطرق ـ0

 

2  

1101733 
 377ج

 
  كاظم الهادي عبد وسن الجبوري1
 شبكة مسح ضمن العراق في والتعليمية الصحية االوضاع على المؤثرة العوامل

 الهادي عبد وسن /العنقودي التحليل باستعمال3100 لعام( IKN)العراق معرفة

 3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. الجبوري كاظم
 سم21ايض؛:ص10

 التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم
   العنوان أـ  التحليل  ـ2 والتعليمية  الصحة ـ3   التطبيقي االحصاء ـ0
  

7  

1101733 
 878ج

 
  مخلف حسين مدركة الجميلي1
 الناتج على بالتطبيق المقطعية الزمنية السالسل لبيانات نموذج افضل اختيار

 ـ. الجميلي  مخلف حسين مدركة(/ 0771 ـ3101) للفترة االجمالي الزراعي
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل

 سم38ايض؛:ص77
 التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم

  العنوان أـ           التطبيقي االحصاء ـ0

  

1  

1101733 
 737ج

 
  محمد الرحمن عبد ياسين 1 الجواد
 عبد ياسين/   البقاء احتماالت باستعمال العراق في الذاتية الحياة جداول بناء

 3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجواد محمد الرحمن
 سم38ص؛81

 االحصاء علوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان االحصائية     أـ الجداول ـ0
 

6  

1101733 
 737ج

 
 طه سالم مصعب الجواري1

 السعار القياسية االرقام على تطبيق مع الهيدروني النموذج معلمات تقدير

1  



11 
 

 ـ.الجواري طه سالم مصعب/  3117ـ0771 للفترة العراق في المستهلك
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل

 سم38ايض؛:ص27
  االحصاء في عالي دبلوم

  العنوان أـ   التطبيقي االحصاء ـ0
 

1101733 
 733ر

 
  بهنان زهير رؤى

 / تطبيقية دراسة:  المتوسطات بين الفروقات على Hotelling T2 تجزأة تأثير

 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.بهنان زهير رؤى
13102 

  االحصاء في عالي دبلوم
  العنوان أـ     التطبيقي االحصاء ـ0
  

8  

1101733 
 377ز

 
 خزيم حسين حسن فوزي الزبيدي1

/ 3102 ـ3112 الفترة خالل العراق الى الكفاءات من العائدة الهجرة واقع تحليل
 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الزبيدي خزيم حسين حسن فوزي

 م3102 1
 سم21ايض؛:ص10

  التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم
  العنوان أـ    التطبيقي االحصاء ـ0
 

7  

1101733 
 377ز

 
  محمود صبري محمد الزبيدي1

(/ م3106 ـ3102) من للفترة العراق في السكنية الوحدات وعدد بكلفة التنبؤ
 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الزبيدي محمود صبري محمد

 م3102
 سم21ايض؛:ص1017 ذ ـ أ

  التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم
  العنوان أـ    التطبيقي االحصاء ـ0

 

01  

1101733 
 387س

 
 براك الرحمن عبد حاتم السامرائي1

 براك الرحمن عبد حاتم/   احصائية دراسة:  المرأة ضد العنف مصادر
 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.السامرائي

 سم21ايض؛:ص007
  التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم

  العنوان أـ      مصادر ـ العنف ـ2العراق    في المرأة ـ3    التطبيقي االحصاء ـ0
 

00  

1101733 
 838س

 
  جاسم حميد دري السالمي1

 ـ0711) للفترة العراق في المحافظات لسكان والطرد الجذب عوامل أثر
 ـ. السالمي جاسم حميد دري/  احصائية دراسة:  كوردستان أقليم عدا( م3100
 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص71ح1 أـ
  التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم

  العنوان والطرد    أـ الجذب ـ3    التطبيقي االحصاء ـ0

   

03  

1101733 
 137ص

 
  محمد صالح رواء الصفار1
 تطبيق مع الكاملة للبيانات المعولية دالة تقدير في والمعدلة الالمعلمية الطرائق
 االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الصفار محمد صالح رواء/ عملي

 م3102 1 واالقتصاد

02  
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 سم21ايض؛:ص061
  االحصاء علوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان والمعدلة   أـ الالمعلمية ـ3  التطبيقي االحصاء ـ0
   

1101733 
 377ط

 
 غازي عصام احمد 1 الطائي
 سمنت معمل انتاج على تطبيقية دراسة:  النوعية للسيطرة االنحدار لوحة

 علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.الطائي غازي عصام احمد/  بادوش
 13102 والرياضيات الحاسوب

  سم38ايض؛:ص21
 االحصاء في عالي دبلوم

 العنوان أـ     التطبيقي االحصاء ـ0
 

07  

1101733 
 387ع

 
  محمود كريم عطا العامري1
 كريم عطا/   العراق في التضخم على المؤثرة العوامل عن احصائية دراسة
 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العامري محمود

 سم21ايض؛:ص87
  التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم

  العنوان العراق    أـ في التضخم ـ3    التطبيقي االحصاء ـ0
   

01  

1101733 
 331ع

 
  محمد اسماعيل زكي صبا العباس1
 زكي صبا/ المعكوس كما توزيع باستعمال مزدوجة قبول عينات خطط تصميم

 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العباس محمد اسماعيل

IـXII1 062سم21ايض؛:ص 

 االحصاء في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان االحصائية    أـ الطرق ـ0
 

06  

1101733 
 137ع

 
 احمد ذياب احمد العزاوي1
 هجينة مراقبة لبيانات Burr-xII توزيع معلمات تقدير طرائق بعض مقارنة

 في النسيجية الصناعات قسم في وتطبيقها المحاكاة اسلوب بأستعمال
 بغداد ـ. العزاوي  احمد ذياب احمد / النوعية والسيطرة للتقييس الجهازالمركزي

 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة: 
IـV1 76سم38ايض؛:ص 

 االحصاء في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ النسيجية الصناعات ـ2اسلوب    ـ المحاكاة ـ3   االحصائية الطرق ـ0
  

01  

1101733 
 137ع

 
 حميد االمير عبد اخالص العزاوي1

 مسح نتائج ضمن للنساء االقتصادي الوضع على المؤثرة للعوامل احصائي تحليل
 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العزاوي حميد االمير عبد اخالص/  العراق معرفة شبكة
 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية
 سم38ايض؛:ص021
  التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم

  العنوان أـ      التطبيقي االحصاء ـ0
 

08  

1101733 
 133ع

 
  محمد جاسم وفاء 1 العقابي

 محمد جاسم وفاء/  العراق في االبعاد متعدد الفقر لقياس احصائي انموذج بناء
 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العقابي

 سم38ايض؛:ص011و1 أـ
 االحصاء في فلسفة دكتوراه اطروحة

07  
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  العنوان أـ    التطبيقي االحصاء ـ0
 

1101733 
 87ع

 
 فرحان محمد علي
 محمد علي/  العالمية النفط السعار ضبابي متعدد خطي انحدار نموذج بناء

 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.فرحان
 سم21ايض؛:ص66 خ1 أـ

 االحصاء في علوم ماجستير رسالة
  العنوان أـ     االحصائية الطرق ـ0
 

31  

1101733 
 837ع

 
  محمد علي احمد عمار
 عمار/  احصائية دراسة:  السائدة البطاقة معدل وتغير االقتصادي النمو عالقة
 م3102 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.محمد علي احمد
 سم21ايض؛:ص13

  التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم
     االقتصادية االحوال ـ العراق ـ2    السائدة البطالة ـ3   التطبيقي االحصاء ـ0
  العنوان أـ
 

30  

1101733 
 738ع

 
  محسن احمد العنبكي1فؤاد

/ الزراعي المجال في المستهلك واسعار الحقل اسعار بين للعالقة احصائي تحليل
 1 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العنبكي محسن احمد فؤاد

 م3102
  سم21ص؛81

  التطبيقي االحصاء في علوم عالي دبلوم
  العنوان أـ    التطبيقي االحصاء ـ0
 

33  

1101733 
 733ف

 
  محمود شكر فؤاد

: الموصل ـ.محمود شكر فؤاد/  النوعية السيطرة في المضبب المنطق استخدام
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة
 سم38ايض؛:ص77

   االحصاء في عالي دبلوم
  العنوان أـ    التطبيقي االحصاء ـ0
  

32  

1101733 
 378م

 
 شاكر احمد 1 المتولي
 الزمني االرتداد توزيع انموذج تقدير في والالمعلمية المعلمية الطرائق بين مقارنة
DLM ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.المتولي شاكر احمد /عملي تطبيق من 

 م13102 واالقتصاد االدارة كلية
 سم21ايض؛:ص007

 االحصاء في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ    االحصائية الطرق ـ0

 

37  

1101733 
 777و

 
  حسين جعفر 1وفاء الوندي
 االول النوع من مراقبة بيانات بوجود الفشل معدل لتقدير البيزي التوقع اسلوب

 االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الوندي حسين جعفر وفاء/ عملي تطبيق مع
 م3102 1 واالقتصاد

  سم21ايض؛:ص11
 االحصاء في علوم ماجستير رسالة

  العنوان أـ    التطبيقي االحصاء ـ0
 

31  



13 
 

11711 
 738م

 
  حسين العزيز عبد نور الموالي1
 لمعمل الغازية المشروبات بيانات على الخزين لنموذج الحركية البرمجة تطبيق
 علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.الموالي حسين العزيز عبد نور/  الحدباء

 13102 والرياضيات الحاسوب
IـV167سم38ايض؛:ص 

  عمليات بحوث احصاء ماجستير رسالة
 برمجة ـ االلكترونية الحاسبات ـ3 (   خزن) الاللكترونية الحاسبات ـ0
 العنوان أـ
 

36  

11716 
 878د

 

 
 تركي كريم ابتسام الدليمي1

أيجاد أكفأ مسار في الشبكات الحاسوبية بأستخدام خوارزمية سرب خاليا النحل/ 
كلية اعلوم الحاسوب  -الموصل: جامعة الموصل -1أبتسام كريم تركي الدليمي

 3102والرياضيات1 
Iـ XII1 82سم38؛ ايض:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ شبكات      ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

  

31  

11716 
 872ش

 
  محمد هاشم علي 1 الشكرجي

 عبر مختلفة ترميز بتقنيات النقال الهاثف الى الفديو دفق تطبيقي وتحليل تنفيذ
 جامعة: الموصل ـ.الشكرجي محمد هاشم علي/  فاي ـ واي الالسلكية النقل قناة

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل
  سم38ايض؛:ص017 ع1 أـ

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ  ( االتصاالت)  االلكترونية الحاسبات ـ0
 

38  

117161 
 7 ط

 

 
 شعبان مروان طه

 جامعة: الموصل ـ.شعبان مروان طه/ اجتماعي تواصل شبكة وتمثيل تصميم
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل

Iـ XII1 001سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان أـ   االتصاالت شبكات تصميم ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
 

37  

1171676 
 287م
 

 
  محمود مؤيد محمد
 جامعة: الموصل ـ.محمود مؤيد محمد/  الفيديوية الملفات من الضوضاء ازالة

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل

Iـ IX1 16سم38ايض؛:ص  

 الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان أـ   ( الفديو ملفات) االلكترونية الحاسبات ـ0
 

21  

11110 
 733ب

 
 ذنون هادي اسماء البياتي1
 جامعة: الموصل ـ. البياتي ذنون هادي اسماء/ جافا لبرامج االلي التوثيق
   13102 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل

IـXII1016سم38ايض؛:ص 

  البرمجيات هندسة في ماجستير رسالة
  العنوان برمجة    أـ ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

 

20  

11110 
 727ج

 
  يوسف جورج ريتا الجرجور1

23  



14 
 

 جورج ريتا/ البرمجيات بوثوقية التنبؤء في المهجنة الذكائية التقنيات استخدام
  نينوى ـ.الجرجور يوسف

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: 
Iـ XII1 003سم38ايض؛:ص 

  البرمجيات هندسة في ماجستير رسالة
  العنوان هندسة    أـ ـ االلكترونية الحاسبات برامج ـ0
 

11110 
 727ج

 
  سعيد ايمن االء 1 الجرجيس

: دراسية حالة)  الوكالء نظم باستخدام المعالجات حمل لموازنة جديد عمل أطار
 الموصل ـ.الجرجيس سعيد ايمن االء/ البرمجيات هندسة في االختبار طور
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: 

IـXII 1008سم38 ايض؛:ص 

  البرمجيات هندسة في ماجستير رسالة
  العنوان هندسة    أـ ـ االلكترونية الحاسبات برامج ـ0

    

22  

11110 
 177ح

 
 يحيى حسين زينب الحسيني1

 يحيى حسين زينب/ التصميم مرحلة خالل البرمجيات جودة لقياس خبير نظام بناء
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ. الحسيني

Iـ IX112سم38ايض؛:ص 

  البرمجيات هندسة في ماجستير رسالة
  العنوان برمجة    أـ ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

  

27  

11110 
 777د

 
  محمد انعام عمر جي1 الديوه
 البرمجية للشفرة الثابت التحليل على باالعتماد النظام تعقيد درجة لقياس اداة بناء
 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.جي الديوه محمد انعام عمر/ 

 13102 والرياضيات

Iـ IX1017سم38ايض؛:ص 

  البرمجيات هندسة في ماجستير رسالة
  العنوان برمجة     أـ ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
 

21  

11110 
 363س

 
 عمر خلف منى السبعاوي1

  عمر خلف منى/ اليا الدماغ اورام لتحديد هجينية ذكية برمجية هندسة اداة
 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ. السبعاوي

13102 
Iـixسم38؛ ايض:ص67 ـ  

  البرمجيات هندسة في ماجستير رسالة
  العنوان أـ   اورام  ـ الدماغ ـ3هندسة    ـ االلكترونية الحاسبات برامج ـ0
  

26  

11110 
 871س

 
  خليل سليمان احمد السليفاني1

 احمد/  المحمول الهاتف في النصية الرسائل باستخدام المنزلية باالجهزة التحكم
 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.السليفاني خليل سليمان

 13102 والرياضيات
Iـ viii1 26سم21ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان برمجة    أـ ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

 

21  

11110 
 737م

 
 ياسين طارق منتهى
 طارق منتهى/ المروحة مرشح باعتماد نص صورة من االنحراف زاوية قياس

28  



15 
 

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.ياسين
Iـ X1 77سم21ايض؛:ص  

  الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ      حاسبات برمجة ـ الخوارزمية ـ0
 

11110 
 77ن

 
  شهاب لؤيد نور

 لؤيد نور/  الالحقة واالطوار التحليل الى المتطلبات من التحويل طرائق تقصي
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ. شهاب

Iـ Xi1 007سم38ص؛ايض؛ 

  البرمجيات هندسة في علوم ماجستير رسالة
  العنوان أـ     الهندسة برمجة ـ0
  

27  

1111316 
 773أ

 

 
 جميل علي ايناس

/   كلية حسابات على بالتطبيق موزعة معالجات ذات عالئقية بيانات قاعدة تصميم 
 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.جميل علي ايناس

13102Iـ ii1 017سم 38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
 العنوان موزعة    أـ برمجة ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
 

71  

1111316 
 363س

 
  حسن محمد الباري عبد السبعاوي1

 ماء دائرة على بالتطبيق موزعة معالجة ذات عالئقية بيانات قاعدة تصميم
 علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.السبعاوي حسن محمد الباري عبد/ نينوى

 13102 الحاسوب
Iـ xiii1 011سم38ايض؛: ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ     (الموزعة البرمجة) ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

 

70  

11111 
 373ح
 

 
  حسن احمد حبيب
 ـ.حسن احمد حبيب/ االمتحانية اللجان في الطلبة درجات الدارة برمجية حقيبة

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل
Iـ ix1 17سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان أـ  برمجة االلكترونيةـ الحاسبات ـ3البيانات    ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
   

73  

11111 
 873ح

 
 علي عبد سهلة الحمداني1

 سهلة / FPGA باستخدام وتنفيذه المويجة لتحويل المكبوسة الصور استرجاع

 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.الحمداني علي عبد
13102 
Iـ xi1 038سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان البيانات     أـ ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
 

72  

11111 
 377ط

 
 دهش مولود نور 1 الطائي

 ـ.دهش مولود نور/  للبيانات كوتمان عمليتي هوسويا لتعميم حدود متعددات
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل

Iـ vii160سم38ايض؛:ص 

 الرياضيات في ماجستير رسالة
  العنوان البيانات      أـ ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

77  



16 
 

 
11111 

 833ع
 

  محمد انور عالء
 ـ. محمد انور عالء/ االصطناعية العصبية الشبكات باستخدام االنسجة تصنيف
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل

Iـ vi1 17سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان البيانات    أـ ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
  

71  

111117 
 777ح
 

 
  طلب محمد ميسون الحديدي1

 ميسون/  الموصل فرع المركزي البنك العمال تستخدم موزعة بيانات قاعدة نظام
 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.الحديدي طلب محمد

 13102 والرياضيات
Iـ xiv1 71سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان البيانات    أـ قواعد ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

 

76  

111117 
 87ع

 
 يوسف هللا عطا علي

 هللا عطا علي/ التدريسيين شؤون الدارة بيانات قاعدة نظام وتنفيذ تصميم
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.يوسف

 سم21ايض؛:ص61
 الحاسوب علوم في عالي دبلوم

  العنوان قواعد البيانات    أـ -3البيانات    ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

 

71  

111117 
 777ف

 
 توفيق محمد زينة الفخري1
 امراض على العصبية الشبكات باستخدام البيانات تنقيب في التصنيف تطبيق
 علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ. الفخري توفيق محمد زينة/ القلب

 13102 والرياضيات الحاسوب

Iـ v1 68سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان أـ        امراض  ـ القلب ـ3   الكترونية حاسبات ـ البيانات قواعد ـ0
    

78  

11118 
 773ز
 

 
 ذنون الغفار عبد زينا

 عبد زينا/ الموبايل تقنية على باالعتماد الحقيقي الزمن في الشبكة خوادم مراقبة
 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.ذنون الغفار

13102 
 سم38ايض؛:ص017ن1 ـ أ

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان )أمن البيانات(     أـ االلكترونية الحاسبات ـ0
  

77  

11118 
 877س

 
  فاضل عباس سميرة
: الموصل ـ.فاضل عباس سميرة/  لينكس منصة على المغطاة الكتاية تقنيات تنفيذ
 13102 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة

Iـ x1 81سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان البيانات     أـ امن ـ االلكترونية الحاسبات ـ0

  

11  

11118 
 332ع

 
  زيدان الكريم عبد 1منار العباجي

10  



17 
 

 منار/  هجينة تقنيات باستخدام االنية الفيديوية المراقبة الغراض الوجوه تحديد
 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ. العباجي زيدان الكريم عبد

 13102 والرياضيات
Iـ xi1 71سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـالبيانات      امن ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
   

11118 
 371ف

 
 رضا حسن فارس

 حسن فارس / الجينية الخوارزمية باستخدامRSA شفرة مفاتيح من دليل بناء

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.رضا
 سم38ايض؛:ص61

 الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان أـالبيانات      امن ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
 

13  

11118 
 683م

 
 داود حسين صدام 1 المعماري
 ـ.المعماري داود حسين صدام/ بناية بوابة عبر المركبات دخول على السيطرة
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل

Iـ IV1 26سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان أـ     المعومات امن ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
 

12  

11118 
 763م

 
 كشمولة احمد الرزاق عبد ميعاد

: الموصل ـ.كشمولة احمد الرزاق عبد ميعاد/ االلوان باستخدام المخفي التشفير
 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة

 سم38ايض؛:ص71 ج1 أـ
 الحاسوب علوم في عالي دبلوم

  العنوان البيانات      أـ امن ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
  

17  

11118 
 763م

 
 سلطان صالح محمد ميعاد
 ـ.سلطان صالح محمد ميعاد /الكنتورية التحويالت معامالت على معتمد نص اخفاء

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل

Iـ XIV1 011سم21ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ    البيانات امن ـ0
 

11  

11118 
 317ي

 
  اسماعيل حكمت ياسين
 حكمت ياسين /DNAال على المعتمد التشفير باستخدام امني نموذج تنفيذ

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.اسماعيل
Iـ XVIII1 081سم38ايض؛:ص 

  الحاسوب علوم في دكتوراه اطروحة
  العنوان البيانات     أـ امن ـ االلكترونية الحاسبات ـ0
    

16  

11612 
 872ش

 
 محمد هاشم هشام الشكرجي1
 الدم بفقر المصابة الحمراء الدم كريات تمييز في العصبية الشبكات استخدام
 كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.الشكرجي محمد هاشم هشام/ الوراثي االنحاللي

 13102 والرياضيات الحاسوب علوم
Iـ X1 80سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة

11  



18 
 

 العصبية الشبكات ـ3  (االصطناعي الذكاء)  االلكترونية الحاسبات ـ0
  العنوان أـ 

 
100111 

 778ش
 

  جاسم محمد سعاد الشويلي1
 واطاريح الماجستير ورسائل العالي الدبلوم لمشاريع الموضوعية االتجاهات
 جامعة/العليا للدراسات واالقليمي الحضري التخطيط معهد في المجازة الدكتوراه

 االداب كلية ـ المستنصرية الجامعة:بغداد ـ.الشويلي جاسم محمد سعاد/   بغداد
13102 
 سم21ايض؛:ص307ش1 أـ

 المعلومات علم في اداب ماجستير رسالة
 العنوان أـ      الجامعية الرسائل ـ0
 

18  

13017 
 878ت

 
  الزم الحر علي التميمي1
 نظام الى Winisis نظام من العراقية الجامعة المكتبات في االلية الفهارس تحويل

Janaisis  :الجامعة:بغداد ـ. التميمي الزم الحر علي / تجريبية دراسة 

 13102 االداب كلية ـ المستنصرية
 سم21ص؛067
  والمكتبات المعلومات في ماجستير رسالة

  العنوان العراق     أـ ـ الجامعية المكتبات ـ0

  

17  

13112 
 783م

 
  زيادة الدين صالح رواء 1 المولى
 دراسة:  الموصل لجامعة المركزية المكتبة في المستخدمة الفهرسة مصادر
 ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.المولى زيادة الدين صالح رواء/  مقارنة تقويمية

 13102 االداب كلية
 سم21ايض؛:ص307ث1 أـ

  والمكتبات المعلومات في ماجستير رسالة
 العنوان الوصفية     أـ الفهرسة ـ0

 

61  

13110 
 878ش

 
  الزم جاسم رشا الشميالوي1

 الجامعة:بغداد ـ.الشميالوي الزم جاسم رشا/  العراق في الخاصة المكتبات واقع
 13102 االداب كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص071 ط1 أـ
   والمكتبات المعلومات علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    العراق   ـ المتخصصة المكتبات ـ0
    

60  

1311161 
 173أ

 
  حسن فارس اسراء
 الى التطبيق احادية النظم من للتحول العراقية الجامعية المكتبات جاهزية قياس
 االداب كلية ـ المستنصرية الجامعة:بغداد ـ.حسن فارس اسراء/   المتكاملة النظم

13102 
 سم21ايض؛:ص061
   والمكتبات المعلومات علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ   العراق    ـ الجامعية المكتبات ـ0

  

63  

1311631 
 771ر

 
  كاظم محمد رونق

/  الطفل نفس علم مجال في الموضوعي الترابط قوة لقياس مترك الويب استخدام
 13102 االداب كلية ـ المستنصرية الجامعة:بغداد ـ.كاظم محمد رونق

 سم21ايض؛:ص011 ل1 أـ
 والمكتبات المعلومات علم في ماجستير رسالة

62  



19 
 

    العنوان أـ     استخدام ـ الويب ـ2 النفس علم ـ االطفال ـ3   مكتبات ـ االطفال ـ0
 

13111 
 717ف
 

 

 
 بدن حارس اياد الفرطوسي1

/ العراقية الجامعية المكتبات مجموعات تنمية على وتأثيرها االقتصادية االزمات
 13102 االداب كلية ـ المستنصرية الجامعة:بغداد ـ. الفرطوسي  بدن حارس اياد
 سم21ايض؛:ص076خ1 أـ

 والمكتبات المعلومات علم في ماجستير رسالة
  العنوان االقتصادية     أـ االزمات ـ3 الجامعية     المكتبات ـ0
  

67  

13111161 
 377س

 
 كاظم محمود ساهر
 محمود ساهر/ مقارنة دراسة: العراقي الجامعية المركزية المكتبات استخدام واقع
 13102 االداب كلية ـ المستنصرية الجامعة:بغداد ـ.كاظم

 سم21ايض؛:ص027 ج1 أـ
   والمكتبات المعلومات علم في ماجستير رسالة

  العنوان العراق    أـ ـ الجامعية المكتبات ـ0
 

61  

13111161 
 187ك

 
  حميد قتيبة كشمولة1 نور

 جامعة باحثي من استخدامها تقييم: IVSL العراقية العلمية االفتراضية المكتبة

 االداب كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.كشمولة حميد قتيبة نور /الموصل
13102 

 سم21ايض؛:ص018
   والمكتبات المعلومات علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     (الموصل جامعة) العراق ـ الجامعية المكتبات ـ0

 

66  

11117161 
 383غ

 
 سوادي االمير عبد اخالص الغالبي1
 عبد اخالص/ تحليلية دراسة:  البصرة جامعة مجالت في المنشور الفكري النتاج
 3102 االداب كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.الغالبي سوادي االمير

 سم38ص؛087ز1 أـ
  والمكتبات المعلومات في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     (البصرة جامعة)  العراقية المجالت ـ0
 

61  

167113 
 877ش

 
  منديل عبد عباس الشمري1
 منديل عبد عباس(/  انموذجا العراقي المتحف) المتحفي والعرض االثاري التوثيق
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الشمري

 سم21ايض؛:ص217ذ1 أـ
  القديمة االثار في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      العراقي  المتحف ـ3     وثائق ـ المتاحف ـ0
 

68  

1111071 
 687د

 
  جياد كاظم غالب الدعمي1

  جياد كاظم غالب/ المحافظات مجالس ازاء العام الراي تشكيل في التلفزيون دور
 13102 االعالم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الدعمي

 سم21ايض؛:ص203ض1 أـ
 االعالم في ماجستير رسالة

  العنوان التلفزيون    أـ في االخبار ـ0
    

67  

1111071 
 677س

 
 حميد سعيد شريف 1 السعدي
/ عنه المتحققة واالثار الفضائية القنوات في االخبار نشرات على الجمهور اعتماد

11  



21 
 

 13102 االعالم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.السعدي حميد سعيد شريف
 سم21ايض؛:ص261ض1 أـ

 االعالم فلسفة في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ     التلفزيون في االخبار ـ0

 
1111071 

 767ف
 

 شديد عيدان كاظم الفرطوسي1
 مسحية دراسة:  الرياضية الجزيرة قناة في الرياضية لالحداث االخبارية التغطية
:  بغداد ـ.الفرطوسي شديد عيدان كاظم/ االخبارية الرياضية الجزيرة قناة لنشرات
 13102 االعالم كلية ـ بغداد جامعة

 سم38ايض؛:ص302ص1 أـ
  والتلفزيونية االذاعية الصحافة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ الرياضية     الجزيرة ـ3التلفزيون    في االخبار ـ0

 

10  

111170 
 133م
 
 

 
 حسن فالح مشتاق
 جامعة:  البصرة ـ. حسن فالح مشتاق/ العراقية الصحافة في الصحفي التحقيق
 3102االداب1 كلية ـ البصرة

 سم21ايض؛:ص031ج1 أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان صحيفة    أـ ـ المدى ـ3   الصحفي التحقيق ـ0

 

13  

1111720 
 387س

 
 رسن الغفار عبد نزار 1 السامرائي

 السامرائي رسن الغفار عبد نزار/  العراقية الصحافة في المصادر مجهلة االخبار
 13102 االعالم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص317ز1 أـ

 االعالم في ماجستير رسالة
  العنوان الصحفي     أـ الخبر ـ0
 

12  

110112 
 837ح

 
 عبد رشيد حماد

/ العربي االلكتروني االعالم عبر المناخي التغير لموضوعات الصحفية التغطية
 13102 االعالم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عبد رشيد حماد

 سم38ايض؛:ص361و1 أـ
 الصحافة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     العربية الصحافة ـ0
 

17  

1101712 
 377ع

 

 
 مناجد حميد عبير

 الفنون اهتمام لمستويات مسجلة دراسة: المانيا في الصادرة العربية الصحافة
/ 0/0/3103لغاية 0/8/3111 من لمدة والدليل المدينة مجلتي في الصحيفة

 االعالم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.مناجد حميد عبير
 م13102
 سم21ايض؛:ص067س1 أـ

 الصحافة قسم - االعالم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ   والدليل المدينة ـ3    دراسات ـ العربية الصحافة ـ0

 

11  

11017161 
 67ر
 

 
  حافظ خاشع رعد

 لجرائد االولي للصفحة والكرافيكية التيبوغرافية العناصر توظيف
 رعد/ 20/2/3103 ولغاية0/0/3103 من للمدة( العدالة الصباح1 الزمان1)  

 13102 االعالم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حافظ  خاشع
 سم21ايض؛:ص336

16  



21 
 

 

 

 االعالم في ماجستير رسالة
 العنوان العراقية     أـ الصحافة ـ0

 
11017161 

 73ر
 
 مظفر محمود نبيل ريا

 العراقية الصحافة في العربية السياسية لالحداث االخبارية التغطية
 واالتحاد والمدى الصباح جرائد في تحليلية دراسة(: انموذجا مصر 1 تونس)  

:  بغداد ـ.مظفر محمود نبيل ريا/ م0/6/3100 ولغاية 08/03/3101 من للمدة
 3102الصحافة1 قسم االعالم1 كلية ـ بغداد جامعة

 سم38ص؛371ك1 أـ
 الصحافة قسم االعالم في ماجستير رسالة

  العنوان السياسية   أـ االحداث ـ3    دراسات ـ العراقية الصحافة ـ0
  

11  

11017161 
 87ع

 
 حسن دنيف علي

 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حسن دنيف علي/   العراقية الصحافة في الخبرية القصة
 13102 الصحافة االعالم كلية
  سم21ايض؛:ص381ل1 أـ

 االعالم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ     دراسات ـ العراقية الصحافة ـ0
 

18  

11017161 
 377ن

 
 غدير ناجي نادية

 االخبار موضوعية في دراسة:  العراقية للصحافة االجتماعية المسؤولية
 ـ.غدير ناجي نادية(/ العدالة 1 بغداد 1 الزمان 1 الصباح)  جرائد في السياسية

 13102 االعالم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد
 سم21ايض؛:ص313ل1 أـ

 االعالم في ماجستير رسالة
 العنوان االخبار    أـ ـ3   دراسات ـ العراقية الصحافة ـ0
 

17  

11017161 
 317 ي

 
 حسين فراس الياسي1
 1 المدى الصباح1)  جرائد في مسحية دراسة:  العراق في االستقصائية الصحافة
 حسين فراس/ 20/1/3103 لغاية م0/6/3100 من للمدة( العراقي المستقبل
 13102 الصحافة قسم االعالم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الياسي

 سم38ايض؛:ص376ل1 أـ
 االعالم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ    دراسات ـ العراقية الصحافة ـ0
 

81  

117170 
 87ع

 
  ابراهيم محمود علي

 التايمز جريدة ـ العراق في السياسية االوضاع ازاد البريطانية الدعاية مضامين
:  بغداد ـ.ابراهيم محمود علي/ 21/7/3101 الى0/1/3101 من للمدة انموذجاـ
 13102 االعالم كلية ـ بغداد جامعة
 سم38ص؛313
  الصحافة في ماجستير رسالة

  العنوان البريطانية    أـ الصحافة ـ0

  

80  
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 الفلسفة1 الظواهر غير الطبيعية1 علم النفس          
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03813 
 377ج
 

 
 زيد عبد جالل الجبوري1

/   والمدرسات المدرسين لدى والمهنية االجتماعية بالكفايات وعالقتها العقل عادات
 13102 رشد ابن التربية كلية بغدادـ جامعة: بغداد ـ.الجبوري زيد عبد جالل

 سم21ايض؛:ص361ص1 أـ
 التربوي النفس علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان فلسفة    أـ ـ العقل ـ

83  

03813 

 177ح

 

 حسين عبد االمير صبري

 -بغدادبغداد: جامعة  -1فلسفة العقل عند جون ستيرل/ حسين عبد االمير صبري

 3102كلية ىاالداب1 

  سم21ص: أيض؛ 071

 رسالة ماجستير في الفلسفة 

 العنوان -أ     روجزو سيرل1 جون )فيلسوف أمريكي( -3فلسفة      -العقل -0

 

82  

070 
 738م

 
  محمد محمود خالد منال

 بغداد جامعة: بغداد ـ.محمد محمود خالد منال/  روسي جوزيا عند المثالية الفلسفة
 13102 االداب كلية ـ

 سم21ايض؛:ص018
 الفلسفة في اداب ماجستير رسالة

  العنوان امريكي    أـ 1فيلسوف جوزيا رويس1 ـ3   المثالية ـ0
 

87  

073 
 177ح

 
 اجريدي علي عبد حسين
 جامعة: بغداد ـ.اجريدي علي عبد حسين/ كافكا فرانز ادب في الفلسفية النزعة
 13102 االداب كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص317
 الفلسفة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    (فيلسوف) 1فرانزا كافكا ـ3    النقدية الفلسفة ـ0

  

81  

077176 
 367س

 
 علي كاظم احمد الساعدي1

:  النجف ـ.الساعدي علي كاظم احمد/  شتراوس كلودليفي عند البنيوي المنهج
 م13102 االداب كلية ـ الكوفة جامعة

 سم21ايض؛:ص078 ح1 أـ
 الفلسفة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ   (فيلسوف) ليفي شتراوس1كلود ـ3  البنائية الفلسفة ـ0
 

86  

011 
 78ر

 
  طالب مهدي خميس ريم
/   المستقبلية الذاكرة في( د) و (ج) الشخصية تمطي لدى االنفعالي القمع تأثير
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.طالب مهدي خميس ريم
 سم21ايض؛:ص318ف1 أـ

 النفس علم في اداب فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ    المستقبلية الذاكرة ـ3  النفس   علم ـ0
 

81  

011 
 283ن

 
 حسن فالح نجالء
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.حسن فالح نجالء/ االنا بقوة وعالقته االنترنيت ادمان
 13102 االداب

 سم21ايض؛:ص073س1 أـ
 النفس علم في ماجستيراداب رسالة

88  
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  العنوان النفس   أـ علم ـ0
  

01110772 
 378و

 
  حسن زكي تحرير 1 الوائلي

 الخامس الصف طلبة لدى الالمباالة سلوك خفض في المعرفي السلوكي االرشاد اثر
 التربية كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.الوائلي حسن زكي تحرير/ االعدادي
 م3102 االنسانية1 للعلوم

 سم21ايض؛:ص011ف1 أـ
 النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

  العنوان أـ     (النفس علم) 1 السلوك ـ0

 

87  

0111381 
 627م
 

 
  صالح مهدي عامر 1 المعجون

 ونظرية التقليدية القياس لنظرية وفقا الديمقراطية نحو االتجاه القياسية الخصائص
 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ. المعجون صالح مهدي عامر/ الكامنة السمات

 م13102 رشد ابن
 سم21ايض؛:ص387ر1 أـ

 والتقويم القياس في فلسفة دكتوراه أطروحة
 العنوان الديمقراطيه    أـ ـ3  النفسي القياس ـ0

 

71  

0121011 
 137ص

 
  سالم رمزي لينا 1 الصفار

 الوقت ادارة باستراتيجية وعالقته االدراكي المجال على االعتماد ـ االستقالل
 سالم رمزي لينا/ االعدادية المرحلة طلبة لدى الذاتية والفاعلية

 الموصل ـ.الصفار 
 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  
 سم38ايض؛:ص032ح1 أـ3102 1 

 التربوي النفس ونفسية1علم تربوية علوم ماجستير رسالة
 العنوان بشري     أـ علم نفس ـ الوقت ـ0
 

70  

01217 
 367س

 

 
  عبيد شهاب حنان الساعدي1

 موظفي لدى العصابية بالحاجات وعالقتها المتناقضة والمعتقدات المحافظ التفكير
 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الساعدي عبيد شهاب حنان/  العراقية الدولة

13102 
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.

 النفس علم في اداب فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان التفكير     أـ ـ0
 

73  

01217 
 382ص

 
 شيتل امير حسنين الصالحي1

 امير حسنين/ والمقنع االقصى بحدية القرار متخذي لدى للحقيقة لتفكيرالمغاير
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الصالحي شيتل

 سم21ايض؛:ص061س1 أـ
 النفس علم في اداب ماجستير رسالة

 العنوان والمقنع    أـ االقصى ـ3   التفكير ـ0

72  

012182 
 177أ

 
  جاسم عاشور نجوم 1 االسدي

 عاشور نجوم/ التربويين المرشدين لدى القرار اتخاذ على القدرة لقياس ادارة بناء
 م13102 االنسانية للعلوم كليةالتربية ـ البصرة جامعة: البصرة ـ.جاسم

 سم21ايض؛:ص061س1 أـ
 (التربوي والتوجيه النفسي االرشاد)  تربية في ماجستير رسالة

 العنوان النفس   أـ علم القرارات ـ اتخاذ ـ0

 

77  
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01113 
 878ت

 
  علي حمزة ليث التميمي1
 حمزة ليث/  واالجتماعية النفسية بالمكانة وعالقتها ذاتيا المهزومة الشخصية

 م3102النفس1 علم قسم 1 االداب كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. التميمي علي
 سم38ايض؛:ص338ف1 أـ

 النفس علم في اداب ماجستير رسالة
  النفسية االجتماعية   أـالعنوان -3اضطرابات    ـ  الشخصية ـ0

 

71  

01113 
 877ش

 
  حسين علي عبد عمار الشمري1
 عبد عمار/  الهالمية بالشخصية وعالقتهما االنفعالية والعدوى المعرفية التشوهات

 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الشمري حسين علي
  سم21ايض؛:ص217ع1 أـ

 النفس علم في فلسفة دكتوراه أطروحة
 العنوان أـ    النفس علم ـ الشخصية ـ0

 

76  

01113 
 368ك

 
  كاظم شنون كاظم

 االجتماعية بالمقارنة وعالقتها االجتماعي التغيير استراتيجيات
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.كاظم شنون كاظم(/  الذات وتحسين االدني االعلى ـ)  

 13102 االداب
 سم21ايض؛:ص312م1 أـ

 النفس علم في فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان االجتماعي    أـ التعبير ـ3  النفس علم ـ الذات ـ0

 

71  

01113 
 772م

 
  عزيز حميد مروج
 ـ.عزيز حميد مروج/ االجتماعي باالهتمام وعالقته الذات على المؤمن التركيز
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص007م1 أـ
 النفس علم في اداب ماجستير رسالة

  العنوان أـ      (النفس علم)  الذات ـ0

 

78  

0111737 
 773أ

 
  اللطيف عبد القادر عبد عماد ايناس
 المرحلة تالميذ لدى االبداعي التفكير مهارات تنمية في تدريبي برنامج تأثير

 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.اللطيف عبد القادر عبد عماد ايناس/  االبتدائية
13102 
 سم21ايض؛:ص010ص1 أـ

 النفس علم في اداب ماجستير رسالة
  العنوان أـ      االبداعي  التفكير ـ3   النفس علم ـ المدارس اطفال ـ0

 

77  

0111711 
 777ح
 

 
 يوسف يعقوب مزهر حيدر

 وتحديد الفائقة باالستشارة وعالقتها والمتميزين للموهوبين السلوكية الخصائص
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.يوسف يعقوب مزهر حيدر/  الذات

 سم21ايض؛:ص016ط1 أـ
 النفس علم في فلسفة دكتوراه أطروحة

  العنوان النفس   أـ علم ـ الموهوبون ـ0
 

011  

011112 
 377ع
 

 
  ناظم شيماء العبيدي1
 ـ.العبيدي ناظم شيماء/  باقرانهم المراهقين تعلق في واثره العاطفي الحرمان
 3102 1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  الموصل

010  



26 
 

 سم38ايض؛:ص037 ح1 أـ
  التربوي النفس علم/ ونفسية تربوية علوم ماجستير رسالة

  العنوان المراهقون     أـ ـ0
    

011112 
 733ف

 
 عوض فرحان علي فؤاد

 ـ.عوض فرحان علي فؤاد/   المراهقين لدى المتعدد بالذكاء وعالقتها العقل عادات
 13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد

 سم38ايض؛:ص220ت1 أـ
  النفس علم 1 النفسية العلوم في دكتوراه أطروحة

  العنوان عادات    أـ ـ العقل ـ3   المراهقون ـ0
 

013  

011112 
 133م

 
  حسن سعد مشتاق
: بغداد ـ.حسن سعد مشتاق/  والراشدين المراهقين لدى الحياة اساليب تطور
 13102 رشد ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص007 س1 أـ
   النفسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان اساليب    أـ ـ المياه ـ3   المراهقون ـ0

  

012  

011161 
 177ح

 
  الرضا عبد هادي حسين
 عبد هادي حسين/ المسنين لدى النفسي االستقرار في والمهنة الجنس تأثير
 13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الرضا

 سم21ايض؛:ص017 ع1 أـ
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في عالي دبلوم

  العنوان والمهنة   أـ الجنس ـ3    النفس علم ـ المسنون ـ0
 

017  

01111 
 17ع

 
  حسن محمود قحطان وليد العزي1
 وليد/  والراشدين والمراهقين االطفال لدى الجنسي الدور محو التوجهات تطور
 13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ. العزي حسن محمود قحطان

  سم38ايض؛:ص313 س1 أـ
 النمو النفس علم 1 النفسية العلوم في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ    النمو نفس علم ـ0
 

011  

0111706 
 773ذ

 
 شمخي فرحان محمد الذهيباوي1

/ حركيا المعاقين لدى االنسحابي السلوك خفض في الحياة مع التعامل فنية اثر
 شمخي فرحان محمد

 13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الذهيباوي
 سم38ص؛332
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

  العنوان النفسي   أـ االرشاد ـ3النفس   علم ـ المعاقون ـ0
 

016  

017131 
 778 س

 
  كريم الرحمن عبد تغريد 1 السورميري

 االدزار عينات من والمعزولة االشرشيا لبكترياLT,ST ذيفان جينات عن الكشف

 عبد تغريد(/ muitiplex PCR technique)المتعددة الكوثرة بتقنية والراز

 13102 الوراثية الهندسة معهد ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.السورميري كريم الرحمن
Iـ x1037سم21ايض؛:ص 

  الوراثية الهندسة في ماجستير رسالة
  العنوان طبيه    أـ ـ الوراثية الهندسة ـ0
 

011  
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011 
 173ز

 
 كريم محمد خالد 1 الزغيبي
  كريم محمد خالد/  االخالقية بالهوية وعالقتهما والتبرير االخالقي االنتهاك
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الزغيبي

 سم21ايض؛:ص072ل1 أـ
 النفس علم في فلسفة دكتوراه أطروحة

  العنوان االخالق    أـ ـ0

   

018  

080 
 378ب

 
  عباس رضا بتول

 رضا بتول/   العلمية بريغرجين ايليا فلسفة في للحضارة الكايوسي المفهوم
  م13102 االداب كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.عباس
 سم21ايض؛:ص377

 فلسفة في دكتوراه أطروحة
  العنوان بريفرجين    أـ ـ3الشرقية    او الروسية الفلسفة ـ0

 

017  

08011 
 378ع
 

 
  حسين خزعل عادل
 ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.حسين خزعل عادل/ سروش الكريم عبد عند الدين فلسفة
 13102 االداب كلية
 سم21ايض؛:ص081 ج1 أـ

 الفلسفة ماجستيرفي رسالة
    (اسالمي فيلسوف مفكر) سروش الكريم عبد ـ3   االيرانية الفلسفة ـ0
   العنوان أـ 

 

001  

083 
 177أ

 
  شريف حسين رقية االسدي1

 ـ. االسدي شريف حسين رقية/ انموذجا ارسطو اليونان الفالسفة عند الخطابة فن
 3102االداب1 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف

 سم38ص؛012 ج1 أـ
   الفلسفة ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ   (فن) الخطابة ـ2    (فيلسوف) ارسطو ـ3    اليونانية الفلسفة ـ0

  

000  

083 
 173أ

 
  الرضا عبد معطي اسراء

 عبد معطي اسراء/ غادامير فلسفة على واثرها هيدجر عند الوجود هرمينوطيقا
 3102االداب1 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.الرضا

 سم21ايض؛:ص078ح1 أـ
   الفلسفة ماجستيرفي رسالة

  العنوان اليونانية   أـ الفلسفة ـ0
 

003  

083 
 377س

 
  فيصل حسين ساهرة

: بغداد ـ.فيصل حسين ساهرة/  اليونانية الفلسفة في االختيار وحرية الضرورة
  13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة

 سم38ايض؛:ص221ج1 أـ
  اليونانية الفلسفة في دكتوراه أطروحة

  العنوان حرية    أـ االختيارـ ـ3   اليونانية الفلسفة ـ0
 

002  

08710 
 173 أ

 
  شمعه رمضان افراح
 ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.شمعه رمضان افراح/  سينا ابن فلسفة في العملية الحكمة
  13102 االداب كلية
 سم38ص؛010ب1 أـ

007  
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   الفلسفة في ماجستير اداب رسالة
 ـ211) هللا عبد بن الحسين سينا1 ابن الرئيس ـ3      االسالمية الفلسفة ـ0

 العنوان أـ      فيلسوف 1(هـ738
 

08710 
 771س

 
 عمر سالم سندس
: بغداد ـ.عمر سالم سندس/  المسلمين الفالسفة عند للروحانية الفلسفي البعد

  م13102 االداب كلية ـ  المستنصرية الجامعة
 سم38ص؛066
   الفلسفة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ  ( فلسفة)  الروحانية ـ3   االسالمية الفلسفة ـ0
  

001  

08710 
 387ع

 
  جاسم علي عبد ايمان العامري1
 الجامعة: بغداد ـ.العامري جاسم علي عبد ايمان/  المعري ادب في الفلسفية االبعاد

  م13102 االداب كلية ـ  المستنصرية

Iـ c1318سم21ايض؛:ص 

   الفلسفة في ماجستير رسالة
 هللا عبد بن احمد المعري1 العالء ابو ـ2 العربية الفلسفة ـ3   االسالمية الفلسفة ـ0
  العنوان فيلسوف     أـ شاعر 1(هـ777 ـ262)

 

006  

08710 
 273ع

 
 جواد الرزاق عبد الجواد عبد

 جامعة: بغداد ـ.جواد الرزاق عبد الجواد عبد/ الشيرازي الدين صدر عند المعاد
 13102 االداب كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص016
   الفلسفة في ماجستير رسالة

 11ابراهيم بن محمد الشيرازي1 الصدر ـ3   االسالمية الفلسفة ـ0
  العنوان 1فيلسوف     أـ(هـ0117ـ

 

001  

08710 
 377ع

 
  علي عبد حكمت محمد العبيدي1
  علي عبد حكمت محمد/  الكالم وعلم الفلسفة بين االلهية والمشيئة االرادة
 13102( رشد ابن) التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ. العبيدي

 سم21ايض؛:ص220 ن1 أـ
  القرآن علوم في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ   االسالمية الفلسفة ـ0

 

008  

0871011 
 23ض

 
  محمود ماجد ضحى
: بغداد ـ.محمود ماجد ضحى/  المعاصرة العراقية الدراسات في الغزالي فلسفة

 13102 االداب كلية ـ  المستنصرية الجامعة
 سم21ايض؛:ص330 ط1 أـ

   الفلسفة في ماجستير رسالة
 الغزالي محمد بن محمد بن 1محمد الغزالي ـ3 دراسات ـ االسالمية الفلسفة ـ0
  العنوان أـ  1فيلسوف   (هـ111 ـ711) 

 

007  

087101 
 136خ

 
  رحيم الزهرة عبد حيدر الخزاعي1
 رحيم الزهرة عبد حيدر/ مقارنة تحليلية دراسة:  رشد ابن عند العقلي البرهان
 3102االداب1 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ. الخزاعي

 سم21ايض؛:ص333ر1 أـ
 فلسفة في دكتوراه أطروحة

 1(هـ171 ـ131) احمد بن محمد 1 رشد ابن ـ3االندلس  في االسالمية الفلسفة ـ0

031  
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  العنوان فيلسوف   أـ
   

087107 
  23س

 
  علي كاظم سجى
 ـ. علي كاظم سجى/ الجابري عايد محمد لمشروع النقدي طرابيش جورج موقف
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد
 سم21ايض؛:ص018
  الفلسفة في اداب ماجستير رسالة

   العنوان أـ    الحديثة االسالمية الفلسفة ـ0
 

030  

08711 
 332ص

 
  احمد الرحمن عبد صباح
 الرحمن عبد صباح/ انموذجا السليمانية محافظة الدعوة نشر في التصوف دور
 م3102 1 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان رئاسة:  بغداد ـ. احمد

 سم21ايض؛:ص361ح1 أـ
  االسالمية الدراسات في ماجستير رسالة

   العنوان االسالمي    أـ التصوف ـ0
 

033  

071 
 738م

 
 عزوز عالوي سحر الميالي1
: بغداد ـ.الميالي عزوز عالوي سحر/ المعاصرى الفلسفة في البطولة مفهوم
  م13102 االداب كلية ـ  المستنصرية الجامعة

 سم21 ايض؛:ص011 1 ط أـ
 الفلسفة قسم في ماجستير رسالة

  العنوان مفهوم    أـ ـ البطولة ـ3   الحديثة الفلسفة ـ0

 

032  

071111 
 773ز
 

 
  كريم عواد زينب

 عواد زينب/  فوكو ميشيل فلسفة في وتجسدها نيتشه عند الحداثية مابعد الجذور
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.كريم
  سم21ايض؛:ص008 أ1

  الفلسفة في ماجستير رسالة
 فوكو1 ـ2(  فيلسوف)وليان 1فردريك نيتشه ـ3    دراسات ـ الحديثة الفلسفة ـ0

  العنوان أـ      (فيلسوف)  ميشيل

 

037  

071111 
 382ص

 
  علي اياد انسام الصالحي1

 علي اياد انسام/ الجمالية التربية في وتوظيفه الحديثة الفلسفات في الجمال
 13102 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.الصالحي

  سم21ص؛ايض؛227 ت1 أـ
 التربية فلسفة في فلسفة دكتوراه أطروحة

 العنوان الجمالية   أـ التربية ـ3دراسات    ـ الحديثة الفلسفة ـ0

 

031  

071111 
 713م

 
 كوكز طاهر مرفت
 طاهر مرفت/  اسبينوزانموذجا المبكرة الحديثة الفلسفة في العقلية المعرفة نظرية
 13102 االداب كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.كوكز
  الفلسفة في ماجستير رسالة

              (فيلسوف)اسبينوز-2 العقلية المعرفة ـ3دراسات   ـ الحديثة الفلسفة ـ0
 العنوان أـ

  

  

036  

072 
 871أ

 
  الدين جمال راجح باسم 1 االلوسي

031  
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 الدين جمال راجح باسم/  نزريشنباخ نظرها وجهة من العلم فلسفة في مشكالت
 13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.االلوسي

  سم21ايض؛:ص230 و1 أـ
  الفلسفة في اداب دكتوراه أطروحة

 العنوان أـ     ( فيلسوف)ريشباخ  ـ3  االلمانية الفلسفة ـ0
 

072 
 717أ

 
 محمد الرحمن عبد ايسر
 الجامعة: بغداد ـ.محمد الرحمن عبد ايسر/   فرانكفورت مدرسة عند الجمال فلسفة

  م13102 االداب كلية ـ  المستنصرية
 سم38ص؛071 ت1 أـ

  الفلسفة في فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ     مدرسة ـ فرانكفورت ـ3   االلمانية الفلسفة ـ0

 

038  



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 الديانات 
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311 
 873أ

 
  محمد جاسم امنة

 ـ العراقية الجامعة:  بغداد ـ.محمد جاسم امنة/  االديان علم في المصنفين مناهج
 3102 1 الدين اصول كلية
 سم21ايض؛:ص312
 ( اديان) تخصص  ماجستير رسالة

  العنوان علم    أـ ـ االديان ـ0
 

037  

311 
 773ص

 

 
  يوسف طلعت صهيب
 طلعت صهيب/ واالسالم( والمسيحية اليهودية في السالم عليه) االمين جبريل
 م3102 1 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.يوسف
  سم21ايض؛:ص022
  الدين اصول قسم في ماجستير رسالة

      العنوان االسالم    أـ ـ7   المسيحية ـ2  اليهودية ـ3   االديان ـ0
 

021  

311 
 636م

 
  يحيى هاشم غانم اكرام المعاضيدي1

 يحيى هاشم غانم اكرام/  الثالثة السماوية الديانات في االنبياء عصمة
 م3102 1 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.المعاضيدي

 سم21ايض؛:ص201 ج1 أـ
  الدين اصول قسم في ماجستير رسالة

    العنوان االسالم     أـ ـ7   المسيحية ـ2  اليهودية ـ3 الديانات ـ0

 

020  

31110 
 137أ

 
  صالح عبد افتخار
:  النجف ـ. صالح عبد افتخار/ ريكور بول عند الدين فلسفة في الشر مشكلة
 3102 1 االداب كلية ـ الكوفة جامعة

  سم21ايض؛:ص017 خ1 أـ
 الفلسفة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     (فرنسي فيلسوف)  بول ريكور1 ـ3  فلسفة ـ الدين ـ0
 

023  

31111 
 377ج

 
 عبيس محمد قاسم الجبوري1

 محمد قاسم/ مقارنة  دراسة: االخرى والديانات السماوية الديانات في الحرية
 13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. الجبوري عبيس

 سم38ص؛237 خ1 أـ
 ( اديان) الدين اصول في دكتوراه أطروحة

 العنوان أـ      دراسات ـ الديانات ـ0
 

022  

31111 
 777ح

 
 راضي محمد حسين الحديدي1
 جامعة:  بغداد ـ.الحديدي راضي محمد حسين/ واالسالم المسيحية بين الشفاعة

 13102 التربية كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص071ج1 أـ

  الكريم القرآن علوم قسم في ماجستير رسالة
    العنوان االسالم    أـ و المسيحية ـ3   دراسات ـ االديان ـ0

 

027  

31111 
 371ك

 
 داود السالم عبد ايناس الكبيسي1
 عبد ايناس/  واالسالم والنصرانية اليهودية بين وشريعة عقيدة االنسان حقوق
 1 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ. الكبيسي  داود السالم
 م3102

 سم21ايض؛: ص776 هـ1 أـ

021  
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  الدين اصول قسم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ     حقوق ـ االنسان ـ3   دراسات ـ االديان ـ0

  
30110 

 773أ
 

 هللا عبد علي ايوب
 بغداد ـ.هللا عبد علي ايوب/  المسلم الفرد تكوين في وأثره االسالمي االعالم

 3102 1 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:
 سم21ايض؛:ص388ج1 أـ

  االسالمي الفكر 1تخصص االسالمية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان الفكراالسالمي     أـ ـ0

 

026  

30110 
 337ج

 
  حسن يحيى اسماعيل الجباري1
 ـ.الجباري حسن يحيى اسماعيل/ االجتماعي والتغيير االصالح في النبوي المنهج
 3102 1 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد

 سم38ص؛378 ب1 أـ
  االسالمي الفكر 1تخصص االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان والتغيير     أـ االصالح ـ3 الفكراالسالمي ـ0
     

021  

30110 
 387خ

 
 عارف توفيق حمه خالد

 ديوان: بغداد ـ.عارف توفيق حمه خالد/ االسالمية الدعوة في واثرها العصبية
 3102 1 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف
 سم38ص؛221
  االسالمي الفكر 1تخصص االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان االسالمي     أـ الفكر ـ0
 

028  

30110 
 387خ

 
  احمد حميد خالد
 الوقف ديوان: بغداد ـ.احمد حميد خالد/ المجادلة سورة في والدعوي الفكري البناء
 3102 1 االعظم االمام كلية ـ السني
  سم21 ؛ ايض:  ص337
  االسالمي الفكر 1تخصص االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان االسالمي     أـ الفكر ـ0

   

027  

30110 
 387س

 
  الخالق عبد حامد سامي

 ـ. الخالق عبد حامد سامي/   االسالمية الدعوة خدمة في البشرية التنمية مهارات
 3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص318خ1 أـ
  الدين اصول في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     االسالمية الدعوة ـ2   البشرية التنمية ـ3 االسالمي    الفكر ـ0

  

071  

30110 
 363س

 
  احمد موفق عثمان السبعاوي1

 بغداد ـ. السبعاوي  احمد موفق عثمان/ النبوي العهد في السياسي التغيير منهج
  13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:

 سم38ص؛362
 اسالمي فكر تخصص 1 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان االسالمي     أـ الفكر ـ0
 

070  

30110 
 87ع

 
  قاسم المنعم عبد علي

 الجامعة:  بغداد ـ. قاسم المنعم عبد علي/   االسالمي الفكر في البرزخ مفهوم

073  



34 
 

 3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص311
 االسالمي الفكر في ماجستير رسالة

  العنوان البرزخ     أـ ـ3  االسالمي الفكر ـ0

 
30110 

 173غ
 

  ابراهيم حسين غفران
 ديالىـ جامعة:  ديالى ـ.ابراهيم حسين غفران/ االسالمي الفكر في المتعلم حقوق
 13102 االساسية التربية كلية
 سم21ايض؛:ص062ظ1 أـ

 (التربية اصول)  في ماجستير رسالة
   العنوان أـ    حقوق ـ المتعلم ـ3   الفكر ـ االسالم ـ0
 

072  

30110 
 838ك

 
 هللا عبد احمد كمال
 ديوان: بغداد ـ.هللا عبد احمد كمال/ الدعوي الخطاب في وتطبيقه االولويات فقه

  13102 والفكر والخطابة الدعوة قسم الجامعة1 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف
 سم21ايض؛:ص302ص1 أـ

 اسالمي فكر تخصص في ماجستير رسالة
  العنوان االسالمي    أـ الفكر ـ0
 

077  

30110 
 73ل

 
 عبيس محمد ليث
 ديوان: بغداد ـ.عبيس محمد ليث/  المعاصر االسالمي الفكر في الغربية الثقافة اثر

  13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف
 سم21ايض؛:ص221 ج1 أـ

  المعاصر االسالمي الفكر في ماجستير رسالة
   العنوان الغربية     أـ الثقافة ـ3   االسالمي الفكر ـ0

  

071  

30110 
 677م

 
  اسماعيل فارس مظهر

 فارس مظهر/   الخصوم وشبهات االسالم في والمرأة الرجل بين والعدل المساواة
  13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.اسماعيل

 سم21ايض؛:ص371
 والفكر والخطابة الدعوة في ماجستير رسالة

   العنوان والمرأة     أـ الرجل ـ3   االسالمي الفكر ـ0

  

076  

30110 
 773م

 
 احمد علي حنان المهداوي1

:  بغداد ـ.المهداوي احمد علي حنان/ الرسل من العزم اولي عند الحضارية القيم
 13102 للبنات التربية كلية ـ.بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص261
 القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان االسالمي    أـ الفكر ـ0
  

071  

30110 
 711م

 

 

 

 
 محسن ايوب موفق

 ديالى ـ.محسن ايوب موفق /الفكراالسالمي في النفسية للصحة التربوية المضامين
 13102 االساسية التربية كلية ديالىـ جامعة: 
 سم21ايض؛:ص017ن1 أــ

  التربية في فلسفة دكتوراه أطروحة
   العنوان النفسية    أـ الصحة ـ3   فكر ـ االسالم ـ0
 

078  
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30110 
 312ن

 
  هللا عبد كريم ناصح
 ـ. هللا عبد كريم ناصح/  فكرية دراسة:  النفسية الصحة في االسالمية التربية اثر

 3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد
 سم21ايض؛:ص218

 الدين اصول فلسفة في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ    النفسية الصحة ـ3    االسالمي الفكر ـ0
 

077  

30110 
 73ن

 
  احمد الجبار عبد الهادي عبد نهى

 بغداد ـ.احمد الجبار عبد الهادي عبد نهى/ الحبشية الفرقة عند الفكرية االنحرافات
 3102 1 العقيدة قسم الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة:
  سم38ص؛210ث1 أـ

 اسالمي فكر تخصص الدين اصول في ماجستير رسالة
  العنوان االسالمي   أـ الفكر ـ0

  

011  

30110 
 773 هـ

 
  حبيب هللا نصر محمد الهوراماني1

 الهوراماني حبيب هللا نصر محمد/ الدعوي العمل في رعايته وضرورة الواقع فقه
  13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص367ك1 أـ

  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ     (اسالمي فقه)  الواقع ـ3   االسالمي الفكر ـ0
   

010  

3011011 
 87ع
 

 
  احمد رشيد حمه عمر
 رشيد حمه عمر/   االسالمي الفكر في دراسة:  عليها والرد لويس بونارد اراء
 3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ. احمد

 سم21ايض؛:ص381 ج1 أـ
 الدين اصول في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ    دراسات ـ    االسالمي الفكر ـ0
 

013  

3011011 
 161م

 
 مول الستار عبد مصطفى

 محمد) كتابه ضوء في الكريم القرآن في باريت رودي االلماني المستشرق اراء
 1ابن التربية كلية ـ.بغداد جامعة:  بغداد ـ.مول الستار عبد مصطفى( / والقرآن

 13102 رشد
 سم21ايض؛:ص213
  القرآن علوم تخصص في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    (الماني مستشرق) 1رودي باريت ـ3    دراسات ـ االسالمي الفكر ـ0
 

012  

3011017 
 783ز

 
 هللا عبد كاظم محمد 1 الزركاني
 ـ.الزركاني هللا عبد كاظم محمد/ فيها الحضارية المتغيرات وأثر المسلمة االسرة
 13102 االسالمية العلوم كلية ـ.بغداد جامعة:  بغداد

  سم21ايض؛: ص317ط1 أـ
 الدين اصول قسم في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ          دراسات ـ االسالمي الفكر ـ0
 

017  

3011017 
 777ف

 

 
 حمود سليمان ماجد الفهداوي1

 ـ.الفهداوي حمود سليمان ماجد/ 3112 العراق نأزلة بعد االسالمي الخطاب دور

011  
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  13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد
  سم21ايض؛:ص377و1 أـ

 الدين اصول قسم في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ      تاريخ ـ االسالمي الفكر ـ0

 
30117 

 873ح
 

 يحيى خالد صفوان الحمداني1
 يحيى خالد صفوان/ االسالم صدر في العامة الحياة في واسهاماتها المرأة مكانة

 13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  الموصل ـ.الحمداني
 سم38ص؛328
 االسالمي التاريخ التاريخ1 في ماجستير رسالة

  العنوان االسالم     أـ في المرأة ـ0
 

016  

30117 
 377ر

 
 عالوي مالك رقية الراوي1
 الشخصية االحوال وقانون االسالمية الشريعة بين الميراث في المرأة حقوق
 ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الراوي عالوي مالك رقية/  مقارنة دراسة: العراقي

 3102 1 مقارن فقه تخصص الشريعة كلية
 سم38ايض؛:ص266س1 أـ

  مقارن فقه تخصص االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة
  العنوان االسالم   أـ في المرأة ـ0

 

011  

30311 
 317ي

 
  حسن فالح حنان الياسري1
 فالح حنان/  الشريفة النبوية السنة في االسرة حقوق لرعاية التربوية المضامين

 13102 االساسية التربية كلية ديالىـ جامعة:  ديالى ـ.الياسري حسن
  سم21ايض؛:ص371 س1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
  العنوان أـ     االسرة حقوق ـ االسالم ـ0
 

018  

302 
 777ز

 
 ابراهيم زاير سامي الزندي1
 ابراهيم زاير سامي /السالم عليه شعيب سيدنا قصة في االصالحي المنهج
  13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الزندي
 سم21ايض؛:ص327
 وخطابة دعوة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ        االنبياء تخصص 1 الكريم القرآن ـ3   االسالمي الدعوة ـ0
 

017  

302 
 387س

 
 صالح جاسم لؤي السامرائي1

 صالح جاسم لؤي/  دعوية دراسة:  االسراء سورة في التربوية االصول
 13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.السامرائي

 سم38ص؛766
 (دعوة) تخصص االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     االسالمية الدعوة ـ0

 

061  

302 
 387س

 
  حمدون طه محمود السامرائي1

 الوقف ديوان: بغداد ـ.السامرائي حمدون طه محمود/   بالمجتمع االسالم عناية
  13102 االعظم االمام كلية ـ السني
 سم21ايض؛:ص310
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان والمجتمع   أـ االسالم ـ3دراسات    ـ  االسالمية الدعوة ـ0

 

060  
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302 
 87ع

 
  احمد سالم علي

 الوقف ديوان: بغداد ـ.احمد سالم علي/ تعالى هللا الى الدعوة في واثارها الرحمة
  13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني
 سم21ايض؛:ص317
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ       االسالمية الدعوة ـ0

  

063  

302 
 732غ

 
  اسماعيل هللا عبد غياث
 ديوان: بغداد ـ.اسماعيل هللا عبد غياث/  االقارب مع التعامل في النبوي المنهج
  13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

 سم21ايض؛:ص311و1 أـ
 والخطابة والفكر الدعوة قسم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ        االقارب ـ3   االسالمية الدعوة ـ0

  

062  

30710 
 717م

 
  عبد جميل علي الموسوي1

 علي(/ انموذجا طالب ابي بن علي االمام)  االسالمية الحضارة في السياسي الفكر
 3102 االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الموسوي عبد جميل

  الفلسفة في اداب دكتوراه أطروحة
 ـ هـ. ق32(السالم عليه) المطلب عبد طالب ابي بن علي ـ3   فلسفة ـ االسالم ـ0

 العنوان أـ     المؤمنين امير هـ711
 

067  

307123 
 377ع
 
 

 
 عبود نجم دعاء العبيدي1
 ـ.العبيدي عبود نجم دعاء/ وعزله االمام مراقبة في االمة لحق الفقهية الضوابط

 م3102 1 الشريعة كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد
 سم38ص؛366و1 أـ

 االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة
  العنوان أـ     الشرعيه السياسة ـ0
 

061  

307123 
 87ع

 
  صوفي محمد علي
 علي/  انموذجا التركي والتنمية العدالة حزب ـ الدولة الى الدعوة من االسالم فهم

  م13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.صوفي محمد
 سم38ص؛366
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

      (والتنمية العدالة حزب)  السياسية االحزاب ـ  تركيا ـ3   والسياسة االسالم ـ0
   العنوان أـ
 

066  

307123 
 377م

 
 مصطفى اسماعيل ماهر
 اسماعيل ماهر/ القرآن ظالل في تفسيره ضوء في قطب لسيد السياسي الفقه

 3102 1 الشريعة كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.مصطفى
 سم21ايض؛:ص311
 االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    الشرعيه السياسة ـ0
  

061  

307123 
 287م

 
  هللا كاكه كاظم رعد 1 المحمد
 كاظم رعد/  سلطتها وحدود مهامها االسالمي الدستوري الفقه في الدولة رئاسة
 3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.المحمد هللا كاكه
 سم21ايض؛:ص373 ج1 أـ

068  



38 
 

 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
 العنوان اسة    أـئر ـ الدولة ـ3    االسالم في السياسة ـ0

 
307127 

 878ت

 

 
  احمد حسين محمد هناء التميمي1

:  بغداد ـ.التميمي احمد حسين محمد هناء/   االثبات وسائل في الفقهية القواعد اثر
 3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص222 ح1 أـ
 الشريعة في دكتوراه أطروحة

  العنوان وسائل     أـ ـ االثبات ـ3   والقانون االسالم ـ0

 

067  

307126 
 287م
 

 
  كاظم غانم محمد

 النبوي الحديث في تحليلية دراسة:  االسالم في االجتماعي الفصل موجهات
 13102 االداب كلية ـ الموصل جامعة:  الموصل ـ.كاظم غانم محمد/ الشريف

 سم21ايض؛:ص1073 هـ أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

  العنوان الشريف    أـ النبوي الحديث ـ3   والمجتمع االسالم ـ0
 

011  

3071176 
 832ص

 

 
 شمسه هللا عبد حسن محمد صالح
 جامعة: النجف ـ.شمسه هللا عبد حسن محمد صالح/ الرياضية المسابقات فقه

 3102الفقه1 كلية ـ الكوفة
 سم21ايض؛:ص313

 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
  العنوان والرياضه     أـ االسالم ـ0
 

010  

3011136 
 177أ

 
 وني الكاظم عبد نبراس االزيرجاوي1

 وني الكاظم عبد نبراس/ مقارنه دراسة:  العبادة الماكن الجنائية الحماية
 3102القانون1 كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.االزيرجاوي

 سم21ايض؛:ص012
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    دراسة ـ الجنائي قانون ـ3   وتشريعات قوانين ـ المقدسة االماكن ـ0

 

013  

3011716138 
 132خ

 

 
 عريوة سلمان داود راغد الخفاجي1

 داود راغد/  االموي العصر نهاية حتى والعلمي السياسي الدور ـ الكوفة مسجد
 3102 رشد1 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الخفاجي عريوة سلمان

 سم38ص؛310 ح1 أـ
 االسالمي التاريخ في ماجستير رسالة

  العنوان أـ   ( الكوفة) العراق ـ المساجد ـ0

 

012  

30613 
 677س

 
 حساب عزاوي احمد السعيدي1
 احمد/ عليها الرد في المسلمين ومنهج الكريم القرآن على الكتاب اهل شبهات
 3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.السعيدي حساب عزاوي
 سم21ايض؛:ص318
 الدين اصول في ماجستير رسالة

 العنوان اصول   أـ ـ االسالمي الفقه ـ3     عن مطاعن دفع ـ االسالم ـ0
 

017  

33112 
 717م

 
 عيسى رفاعي علي 1 المرسومي

 رفاعي علي/   ودراسة معجم ـ الكريم القرآن في الجنة سياق في الواردة االفعال

011  



39 
 

 3102 1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.المرسومي عيسى
 سم21ايض؛:ص011 ج1 أـ

  العربية اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان معاجم    أـ ـ الكريم القرآن ـ0

 
33111 

 777د
 

 
  خميس الحمزة عبد محمد الديني1
 عبد محمد/  والمعطيات البواعث في دراسة:  الكريم القرآن في الخطاب اساليب
 3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.الديني خميس الحمزة

  سم21ايض؛:ص361 خ1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة

   العنوان أـ والمعطيات     البواعث ـ3    دراسات ـ الكريم القرآن ـ0
   

016  

33111 
 87ز

 
 الحسن عبد محمد الباسط عبد الزكي1
 النجف ـ.الزكي الحسن عبد محمد الباسط عبد/  الكريم القرآن في العاقبة مفهوم

 3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة:
 سم21ايض؛:ص330
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

   العنوان أـ    دراسات ـ الكريم القرآن ـ0
  

011  

33111 
 388س

 
 جلوب ترف سالم
:  بغداد ـ.جلوب ترف سالم/  موضوعية دراسة:  الكريم القرآن في المقاعد ايات

 م3102 االداب1 كلية ـ العراقية الجامعة
 سم21ايض؛:ص310
  القرآن علوم في ماجستير رسالة

   العنوان أـ     دراسات ـ الكريم القرآن ـ0

  

018  

330102 
 137ص

 

 
  محمود نذير رحاب 1 الصفار

 ديوان: بغداد ـ.الصفار محمود نذير رحاب/ الحجر سورة في العقدية المضامين
  13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

 سم21ايض؛:ص071ب1 أـ
 الدين اصول في ماجستير رسالة

  العنوان السور     أـ ـ الكريم القرآن ـ0

 

017  

337 
 863س

 
 علي مدلول احمد السلطاني1

 بابل ـ.السلطاني علي مدلول احمد/  القرآنية الفاصلة اختيار في اللفظي السياق اثر
 3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة: 

 سم38:ص078
 لغة 1 العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان الفاظ     أـ ـ الكريم القرآن ـ0
    

081  

337 
 87ع
 

 

 

 
  محمد حسين رماح العمر1
 ـ.العمر محمد حسين رماح/  الكريم القرآن في معناها على وماتوارد البعث الفاظ
 3102 1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى
 سم21ايض؛:ص031
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان الفاظ      أـ ـ الكريم القرآن ـ0
   

080  



41 
 

 

337 
 773م

 
  علي حسن عباس مروه
 ـ.علي حسن عباس مروه/ الكريم القرآن في الصرفية الصيغة داللة في السياق اثر

 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية ديالى ـ جامعة:  ديالى
 سم21ايض؛:ص310 ب1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان أـ    الشرعية الصيغة ـ3   الكريم القرآن ـ0

  

083  

337 
 717م

 
  هاشم عبد سعيد حسن الموسوي1

 هاشم عبد سعيد حسن/ الكريم القرآن في والمؤمنين االنبياء صفات الفاظ
 3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الموسوي

 سم21ايض؛:ص1081 ج أـ
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    الفاظ ـ   الكريم القرآن ـ0

   

082  

33710 
 378و

 
 غزيوي محمد عبد وفاء 1 الوائلي
 محمد عبد وفاء/ انموذجا الطوال السور الكريم القرآن في المعنى على الحمل

 3102 1 التربية كلية ـ كربالء جامعة:كربالء ـ. الوائلي غزيوي
 سم21ايض؛:ص077 ج1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان أـ    معاني ـ   الكريم القرآن ـ0
 

087  

33713 
 783أ

 

 
 عباس علي ايمان
 للمنتخب المجيد القرآن اعراب في الفريد والكتاب(228ت) للنحاس القرأن اعراب

 الجامعة:  بغداد ـ.عباس علي ايمان/  موازنة دراسة(: 672ت)الهمذاني
 3102االداب1 كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص213
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

                (هـ228ـ111) محمد بن احمد النحاس1 1 مفسر ـ3 اعراب     ـ الكريم القرآن ـ0
 عالم 1(672 ـ11) رشيد بن العزيز ابي ابن المنتجب 1 الهمذاني المنتجب ـ2

  العنوان أـ    باللغة
  

081  

33713 
 636ب

 
  مجيد كريم باسم 1 البطاط

 مجيد كريم باسم/  الكريم القرآن اليات النحوي التوجيه في المذهبية الثقافة اثر
 اللغة قسم 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ قار ذي جامعة:  قار ذي ـ. البطاط

 3102 العربية1
 سم38ص؛077 ج1 أـ

  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 العنوان أـ المذهبية     الثقافة ـ3    اعراب ـ الكريم القرآن ـ0

    

086  

33713 
 777ح

 
  عودة علي عبد حيدر

:  بغداد ـ.عودة علي عبد حيدر/  داللية دراسة:  القرآني المثل في النحوي التأويل
 3102االساسية1 االتربية كلية ـ المستنصرية الجامعة

 سم21ايض؛:ص022و1 أـ
  العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان اعراب     أـ ـ الكريم القرآن ـ0
 

081  



41 
 

33713 
 773س

 
 جواد نوري محمد السوداني1

:  بغداد ـ.السوداني جواد نوري محمد/ القرآني النص توجيه في نحويا االقوى
 13102 االتربية كلية ـ المستنصرية الجامعة

  سم21ايض؛:ص337 ج1 أـ
  وادابها اللغة في دكتوراه أطروحة

 العنوان أـ    اعراب ـ الكريم القرآن ـ0

 

088  

33713 
 377ط

 
 شيت هللا عبد فوزي مهند 1 الطائي
 من الطوال السبع مابعد اعراب في والزجاج الفارس علي ابي بين النحوي الدرس
 ـ.الطائي شيت هللا عبد فوزي مهند/ االغفال: كتاب في دراسة:  الكريم القرآن سور
 سم38ص؛371 ط1 أـ 3102 1 االداب كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى
  العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان دراسات   أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ3     اعراب ـ القرآن ـ0

 

087  

33713 
 713ع

 
  محمد حسين علي الرزاق عبد
 الرزاق عبد/ الهجري الثامن القرن نهاية حتى عشر االربع للقراءات النحوي النقد
 12102 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ االنبار جامعة:  االنبار ـ.محمد حسين علي
 سم21ايض؛:ص776و1 أـ

 العربية اللغة في فلسفة دكتوراه أطروحة
 العنوان أـ     اعراب ـ الكريم القرآن ـ0
 

071  

33713 
 683ع

 
  حريجة ابراهيم نهى العظماوي1

 حريجة ابراهيم نهى/   الكريم القرآن في النحوي للتعدد السياقية الداللة
 3102 االداب كلية ـ قار ذي جامعة:  قار ذي ـ.العظماوي

 سم21ايض؛:ص037ت1 أـ
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ       اعراب ـ الكريم القرآن ـ0
 

070  

33713 
 713م

 

 
 كشكول داود عبد محمد منال

/  المدنية السور في تطبيقية دراسة:  الكريم القرآن في النحوي التفسير ظاهرة
 3102التربية1 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.داود  عبد محمد منال
 سم21ايض؛:ص303
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     اعراب ـ الكريم القرآن ـ0

 

073  

33713 
 717م

 
 حسن هاتف سرى 1 الموسوي

:  بغداد ـ.الموسوي حسن هاتف سرى/  الكريم القرآن في الشرطية الجملة زمن
 3102 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص061
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     اعراب ـ الكريم القرآن ـ0

 

072  

33713 
 178ن

 
  اسماعيل احمد محمود نسيم

 نسيم(/ هـ610ت)للقرطبي القرأن الحكام الجامع تفسير في والمعنى االعراب
 3102 1 االساسية كليةالتربية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.اسماعيل احمد محمود
 سم21ايض؛:ص086
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

077  



42 
 

     مفسر   1(هـ610 ـ11) احمد بن محمد 1 القرطبي ـ3  اعراب ـ الكريم القرآن ـ0
 العنوان أـ

 
33713 

 673ي
 

 حاجم فرج يعرب
 ـ. حاجم فرج يعرب/ النحوية الداللة في دراسة:  الكريم القرآن في النعيم ايات

 3102 1 التربية كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة
 سم21ايض؛: ص273 ث1 أـ

  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 العنوان أـ       اعراب ـ الكريم القرآن ـ0

 

071  

331 
 817 أل

 
 جاسم احمد 1 مسيلم ال

 احمد/  النص علم مفاهيم ضوء في دراسة:  الكريم القرآن في البديعية االشكال
 3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.مسيلم ال جاسم
 سم21ايض؛:ص367

  العربية اللغة فلسفة في دكتوراه أطروحة
 العنوان أـ      بالغة ـ الكريم القرآن ـ0
 

076  

331 
 173أ

 
  جودة شاكر اسراء

 ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.جودة شاكر اسراء/  القرآني المثل في الديني االعتبار
 3102الفقه1 كلية
 سم21ايض؛:ص010خ1 أـ

  االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة
 العنوان أـ      بالغة ـ الكريم القرآن ـ0
 

071  

331 
 773ب

 
 هرو رجب طالل محمد البدراني1

 جامعة:  نينوى ـ.البدراني هرو رجب طالل محمد/  االنفال: دراسة بالغية سورة
 3102 كليةاالداب1 ـ الموصل

 سم21؛ ايض:ص333ب1 أـ
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     بالغة ـ الكريم القرآن ـ0

  

078  

331 
 87ح

 
 بياره سعيد محمد علي سعيد حمه
 سعيد حمه/  البالغي التفسير ائمة عند الكريم القرآن في والوصل الفصل بالغة
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.بياره  سعيد محمد علي
 سم21ايض؛:ص260ج1 أـ

 العربية اللغة في دكتوراه أطروحة
 العنوان أـ      بالغة ـ الكريم القرآن ـ0

   

077  

331 
 317ر

 
  حمودي فاضل المنعم عبد اسراء 1 الراشدي
 حمودي فاضل المنعم عبد اسراء/   الكريم القرآن في القسم اليات االسلوبية القيمة

 م3102 1 االساسية كليةالتربية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الراشدي
 سم38ص؛087
 عربي ادب عربية1 لغة ماجستير رسالة

 العنوان أـ     بالغة ـ الكريم القرآن  ـ0
 

311  

331 
 87ز

 
  عرسان محمد حسن زمن 1 الزوبعي

 عرسان محمد حسن زمن/  بيانية دراسة: القراني الحوار اساليب في السياق اثر

310  



43 
 

 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ. الزوبعي
 سم21ايض؛:ص060
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان بالغة    أـ ـ الكريم القرآن ـ0

   
331 

 776ع
 

  جاسم غانم احمد العريضي1
:  نينوى ـ.العريضي جاسم غانم احمد/ الكريم القرآن في باالدنى االعلى تشبيه
  3102 كليةالتربية1 ـ الموصل جامعة

 سم21ايض؛:ص216و1 أـ
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان بالغة     أـ ـ الكريم القرآن ـ0
 

313  

331 
 733ع

 
  اسعد رعد عمر

 كلية ديالىـ جامعة:  ديالى ـ.اسعد رعد عمر/   القرآنية المشاهد في الحركة فاعلية
 13102 االنسانية للعلوم التربية
 سم21ايض؛:ص300
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان بالغة      أـ ـ الكريم القرآن ـ0
   

312  

331 
 877ع

 
 زرزور صيهود هدى العمري1
 زرزور صيهود هدى/  القرآني التعبير في االسلوبي واثرها البديعية المظاهر
 13102 االنسانية للعلوم التربية كلية ديالىـ جامعة:  ديالى ـ.العمري
 ص38ص؛621
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان بالغة     أـ ـ الكريم القرآن ـ0

  

317  

33113 
 173ب

 
 الحسن عبد فليح باقر البغدادي1

  الحسن عبد فليح باقر/ القرآن معاني كتابه في الفراع عند النحوية الداللة
  13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ. البغدادي

 سم21ايض؛:ص311ت1 أـ
  العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ          دراسات ـ النحو ـ العربية اللغة ـ3معاني    ـ الكريم القرآن ـ0

 

311  

33117 
 387ذ

 
 عبوش اللطيف عبد ذاكر

:  نينوى ـ.عبوش اللطيف عبد ذاكر/  البيان علم ضوء في دراسة:  المائدة سورة
 3102 كليةاالداب1 ـ الموصل جامعة
 سم21ايض؛:ص063
 العربي االدب في ماجستير رسالة

 العنوان المائدة     أـ سورة ـ الكريم القرآن ـ0
 

316  

33116 
 377ط

 
 علي حسين ابراهيم علي محمد الطائي1

/ البخاري صحيح 1 الشريف النبوي الحديث في المعنى اداء في البديع فنون اثر
 كليةاالداب1 ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ. الطائي علي حسين ابراهيم علي محمد

3102  
 سم21ايض؛:ص272ج1 أـ

  العربي االدب  في دكتوراه أطروحة
 العنوان البديع     أـ ـ الكريم القرآن ـ0

   

311  



44 
 

331 
 122أ

 
 (هـ777 ـ11)عيسى محمدبن بن الحسين بن الناصر1الناصر الفتح ابي

(/ هـ777:ت) الدليمي الحسين بن الناصر الفتح البي القرآن تفسير في البرهان
 بغداد ـ.الهاشمي نوري احمد 1تحقيق عيسى محمدبن بن الحسين بن الناصر

 13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:
 سم21ايض؛:ص111

 الدين اصول في دكتوراه أطروحة
 العنوان تفسير    أـ ـ الكريم القرآن ـ0

     

318  

331 
 117أ

 
 (هـ771ـ812)شاه عرب بن محمد بن االسفراييني1ابراهيم

 ابراهيم الدين عصام لالمام البيضاوي تفسير علي لالسفراييني الدين عصام حاشية
 االسفراييني1 شاه عرب بن محمد بن ابراهيم(/ هـ710ت) االسفراييني شاه عرب
 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الهيتي خميس رسمي عقيل تحقيق
3102 
 سم21ايض؛:ص168

 القرآن علوم ـ فلسفة دكتوراه أطروحة
 ـ11) محمد بن عمر بن هللا عبد ـالبيضاوي31تفسير      ـ الكريم القرآن ـ0

 العنوان مفسر      أـ 1(هـ681
  

317  

331 
 173ا

 
 مهدي فائق اشراف

 بغداد ـ.مهدي فائق اشراف/  اللغوية السالمة على المحافظة في الكريم القرآن اثر
 13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:
 سم21ايض؛:ص362ج1 أـ

  تفسير 1تخصص الدين اصول قسم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ اللغوية    السالمة ـ3تفسير    ـ الكريم القرآن ـ0
 

301  

331 
 133أ

 
  نجم وافي اقبال
 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ. نجم وافي اقبال/ الكريم القرآن في الترابطي البعد
 3102الفقه1

 سم21ايض؛:ص218د1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة

 العنوان تفسير    أـ ـ الكريم القرآن ـ0

 

300  

331 
 773ب

 
 مصطفى عثمان مصطفى محمد البرواري1

 ـ.البرواري مصطفى عثمان مصطفى محمد/ القرآني المنظور في العدالة مفهوم
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص212و1 أـ
  القرأن علوم فلسفة في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ     تفسير ـ الكريم القرأن ـ0
 

303  

331 
 387ج
 

 

 

 

 
 (هـ178 ـ801) احمد بن الرحمن عبد الجامي1
 عبد/   البقرة سورة من العاشرة االية الى الفاتحة سورة من جامي المال تفسير
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ. هللا فتح هللا عبد وليد الجاجي؛تحقيق احمد بن الرحمن
 3102االسالمية1 العلوم
 سم21ايض؛:ص207

 االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ    تفسير ـ الكريم القرأن ـ0

 

302  



45 
 

331 
 131ج

 
 (هـ211ـ211)الرازي علي بن احمد الجصاص1
 علي بن احمد/  القرآن احكام كتابه في الجصاص عند التفسيرية الترجيحات

 جامعة: بغداد ـ.المدرس الدين نجم الدين نظام نور ؛تحقيق الجصاص  الرازي
 13102(رشد ابن) التربية كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص201

 القرآن علوم في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ     تفسير ـ الكريم القرأن ـ0
  

307  

331 
 878ج

 
 عباس محمد عباس احمد الجميلي1

 دراسة: المسلمين وغير المسلمين بين االجتماعية بالعالقات المتعلقة االحكام ايات
 العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الجميلي عباس محمد عباس احمد/  موضوعية
 3102االسالمية1

 سم21ايض؛:ص268ب1 أـ
 القرأن وعلوم تفسير تخصص ماجستير رسالة

  العنوان أـ     تفسير ـ الكريم القرأن ـ0
 

301  

331 
 737ج

 
 كنوعلي عبد علي الجواري1

 كنوعلي عبد علي/ موضوعية دراسة:  الكريم القرآن في ودالالتها الجوارح لغة
 م3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الجواري

 سم38ص؛717خ1 أـ
 (تفسير)القرآن علوم في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ   لغة   ـ الجوارح ـ3    تفسير ـ الكريم القرأن ـ0
 

306  

331 

 878ح

 

   الحكيم1محمد باقر )قدس سره(

الجهود التفسيريةعند السيد محمد باقرالحكيم )قدس سره(/ محمد باقر الحكيم؛ 

 3102بغداد: كلية التربية1  -1تحقيق الهام طابور غضب البهادلي

 سم21ص: ايض؛ 311

 رسالة ماجستير في علوم القران والتربية االسالمية

 العنوان -تفسير   أ -القرأن الكريم -0

 

301  

331 
 873ح

 
 ذياب فضيل الحمداني1اركان

 الجامعة: بغداد ـ.الحمداني ذياب فضيل اركان/   للتخطيط القرآنية االشارات
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص210

 القرآن علوم فلسفة في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ    تفسير ـ الكريم القرأن ـ0

 

308  

331 
 738ح

 
 احمد داود ماجد الحيالي1

 : بغداد ـ.الحيالي احمد داود ماجد/  والظالل المنار تفسيري في السياسي االثر
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة

 سم21ايض؛:ص212ز1 أـ
 القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان والظالل    أـ ـالمنار3    تفسير ـ الكريم القرأن ـ0
 

307  

331 
 172خ

 
 حسن مهدي صالح الخزرجي1
 ـ.الخزرجي حسن مهدي صالح/ موضوعية دراسة:  الكريم القرآن في االستشراف

331  



46 
 

 13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد
 سم21ايض؛:ص212

 الدين اصول في فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ      تفسير ـ الكريم القرأن ـ0

  
331 

 773ذ
 

 الباقي عبد عامر 1وضاح الذويب
 جامعة: بغداد ـ.الذويب الباقي عبد عامر وضاح/ الكريم القرآن في القيام مفهوم
 3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص278

 الدين اصول في فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ    تفسير ـ الكريم القرأن ـ0
 

330  

331 
 377ر

 
 سلمان صالح الراوي1اسراء

: بغداد ـ.الراوي سلمان صالح اسراء/ االقتصادية للمعامالت البقرة سورة بيان
 3102للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص310
 الكريم القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان تفسير    أـ ـ الكريم القرأن ـ0
 

333  

331 
 67ر

 
 محمود عدنان رغد

 ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.محمود عدنان رغد(/ ص) النبي خطاب في القرآنية االوامر
 13102 االسالمية العلوم كلية
 سم21ايض؛:ص077 ح1 أـ

  التفسير تخصص ماجستير رسالة
( ص)هللا عبد بن محمد ـ2خطب    ـ الكريم القرآن ـ3تفسير    ـ الكريم القرأن ـ0
  العنوان العربي      أـ النبي 1(هـ00 ـ هـ.ق12)
 

332  

331 
 388ز

 
 هاشم كاظم حسين الزاملي1
 دراسة:الكريم القرآن في االممي والسلوك( السالم عليهم) العزم اول الرسل

 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.الزاملي هاشم كاظم حسين/ وتحليلية تفسيرية
 3102الفقه1

 سم38ص؛378 ج1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان تفسير     أـ ـ الكريم القرأن ـ0
 

337  

331 
 777ز

 
 شاكه عباس محمود الزهيري1

 الجامعة:  بغداد ـ.الزهيري شاكه عباس محمود/  الكريم القرآن في الشدة ايات
 3102االساسية1 االتربية كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص010
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

  العنوان تفسير   أـ ـ الكريم القرأن ـ0
 

331  

331 
 77ز

 
 حسين الرحيم عبد زيد

 ـ.حسين الرحيم عبد زيد/موضوعية دراسة:  الكريم القرآن في والتقدير المقدار
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد
 سم38ص؛311

 (تفسير) تخصص القرآن علوم في فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ    تفسير ـ الكريم القرأن ـ0

336  
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331 
 387س

 
 صالح محمد عمار السامرائي1

 صالح محمد عمار/  موضوعية دراسة:  المعنى في واثره للمكان القرآني الوصف
 13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.السامرائي

 سم38ص؛711ح1 أـ
 (تفسير) تخصص الدين اصول في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ  دراسات    ـ الكريم القرآن ـ3تفسير    ـ الكريم القرأن ـ0
 

331  

331 
 677س

 
 (هـ771 ـ11)عيسى بن هللا سعد 1 جلبي سعدي
 بن هللا سعد(/ هـ681ت)البيضاوي تفسير على( هـ771ت)جلبي سعدي حاشية
 ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ. سلمان ناصر حيدر جلبي؛تحقيق سعدي عيسى
 3102االساسية1 االتربية كلية
 سم21ايض؛:ص211
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

 مفسر    1(هـ618ـ11)عمر بن هللا البيضاوي1عبد ـ3تفسير   ـ الكريم القرأن ـ0
  العنوان ـ ب     (محقق) سلمان ناصر حيدر أـ 

 

338  

331 
 677س

 
 (هـ771 ـ11)عيسى بن هللا سعد 1 جلبي سعدي
 سورة من( هـ681ت) تفسيرالبيضاوي على( هـ771ت)جلبي سعدي حاشية

 قصي ؛تحقيق جلبي سعدي عيسى بن هللا سعد/ الذاريات سورة نهاية الى الشورى
 3102االساسية1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.داود شاكر
 سم21ايض؛:ص276
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

 1مفسر  (هـ618ـ11) عمر بن هللا البيضاوي1عبد ـ3تفسير    ـ الكريم القرأن ـ0
  العنوان ـ ب    (محقق) داود شاكر قصي أـ 

 

337  

331 
 677س

 
 (هـ771 ـ11)عيسى بن هللا سعد 1 جلبي سعدي
 سورة من( هـ681ت)البيضاوي تفسير على( هـ771ت)جلبي سعدي حاشية
 راغب محمد تحقيق جلبي؛ سعدي عيسى بن هللا سعد/   وتحقيق دراسة:  فصلت
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ. كريم
 سم21ايض؛:ص778
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

 مفسر    1( هـ681 ـ11)عمر بن هللا عبد البيضاوي1 ـ3تفسير  ـ الكريم القرأن ـ0
  العنوان ـ ب      (محقق)  كريم راغب محمد أـ 

 

321  

331 
 783ش

 
  حميد رشيد شيماء
 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.حميد رشيد شيماء/  الكريم القرآن في العلو ايات

 3102 1 االداب
 سم21ايض؛:ص781
 (تفسير) تخصص القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان تفسير    أـ ـ الكريم القرأن ـ0
  

320  

331 
 382ص

 
 باتكي الكوزه محمد بن هللا عبد بن صالح
 عصام تحقيق باتكي؛ الكوزه محمد بن هللا عبد بن صالح(/ المدرك ادراك)  حاشية
 أصول االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.هللا عبد علي الدين
 م3102الدين1
 سم21ايض؛:ص387

 االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة

323  
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  العنوان ـ ا(   عصام الدين علي عبد هللا )محقق -تفسير   أ ـ الكريم القرأن ـ0
  

331 
 377ع

 
  معروف عقيل محمود العاني1
 جامعة: بغداد ـ.العاني معروف عقيل محمود/  تطبيقية دراسة: المقارن التفسير
 3102الدين1 اصول قسم االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد

 سم38ص؛177ل1 أـ
 (تفسير) تخصص الدين اصول في دكتوراه أطروحة

  العنوان تفسير    أـ ـ الكريم القرأن ـ0
 

322  

331 
 331ع

 
 عباس مطلك عباس
 بغداد ـ.عباس مطلك عباس/  موضوعية دراسة:  الكريم القرآن في االنكار ايات

 13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:
 سم21ايض؛:ص277ط1 أـ

  االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
  العنوان تفسير    أـ ـ الكريم القرأن ـ0
 

327  

331 
 138ع

 
 (هـ771ـ812) محمد بن ابراهيم االسفراييني1 العصام
( هـ681ت)البيضاوي تفسير على(هـ710ت)االسفراييني الدين عصام حاشية
 الكيم عبد رجب هاشم تحقيق االسفراييني؛ العصام محمد بن ابراهيم/ النساء سورة

 13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الجنابي
 سم21ايض؛:ص111ح1 أـ

  الدين اصول في دكتوراه أطروحة
 1(هـ681ـ11) محمد بن عمر بن هللا البيضاوي1عبد ـ3تفسير   ـ الكريم القرأن ـ0

  العنوان مفسر     أـ
 

321  

331 
 873ع

 
  حومد احمد علياء
 احمد علياء/ موضوعية دراسة:  وعالجه اسبابه الكريم القرآن منظور في الجهل
 13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.حومد
 سم21ايض؛:ص318
 الدين اصول في ماجستير رسالة

  العنوان تفسير     أـ ـ الكريم القرأن ـ0
  

326  

331 
 138غ

 
 غزال صالح غزال
 / موضوعية دراسة:  الكريم القرآن في المعروف ايات
 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.غزال صالح غزال

13102 
 سم21ايض؛:ص207 خ1 أـ

  االسالمية العلوم فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان تفسير    أـ ـ الكريم القرأن ـ0
 

321  

331 
 732ق

 
 (هـ711 ـ11)نجيب بن محمد القراحصاري1

 لمحمد( السالم عليه)  صالح هللا نبي قصة الى المخطوط بداية من التفاسير رونق
 مثنى تحقيق ؛ القراحصاري نجيب بن محمد(/ هـ711) القراحصاري  نجيب بن

 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الفهداوي ابراهيم محمود
 سم21ايض؛:ص331و1 أـ

  القرآن علوم في ماجستير رسالة
  العنوان تفسير     أـ ـ الكريم القرأن ـ0

  

328  
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331 
 737ك

 
 حامد عاشور مريم الكربولي1
 الجزأين في الحديث والعلم السياق حكمة بين الكونية االيات في العلمي االعجاز
حامد  عاشور مريم/ الكريم القرآن في والعشرين والثامن والعشرين السابع

 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الكربولي
 سم21ايض؛:ص207
  القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان تفسير     أـ ـ الكريم القرأن ـ0
 

327  

331 
 713ك

 
( المدرك ادراك) حاشية( هـ0277ـ11)محمد بن هللا عبد بن الكوزبانكي1 صالح

 تحقيق محمدالكوزبانكي؛ بن هللا عبد بن صالح( / هـ101ت) النسفي تفسير على
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.مصطفى اسماعيل هشيار

13102 
 سم21ايض؛:ص200

  االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
( هـ101ـ11) محمود بن احمد بن هللا عبد النسفي1 ـ3تفسير    ـ الكريم القرأن ـ0

  العنوان أـ      حنفي 1فقيه

  

371  

331 
 871ل

 
 الجليل عبد رياض لميس

 بغداد ـ.الجليل عبد رياض لميس/  موضوعية دراسة: القرآنية القصة في المؤمرة
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة:

 سم38ص؛361
 ( تفسير) تخصص القرآن1 علوم في ماجستير رسالة

  العنوان تفسير    أـ ـ الكريم القرأن ـ0

 

370  

331 
 17ن

 
 (هـ0370ـ11)نصر بن الوفاء ابو الهورني1 نصر نصر

 بن يوسف بن بركات سيد الشيخ للعالمة المجيد القرآن رسم في الفريد الجوهر
 بن الوفاء ابو نصر/ وتحقيق دراسة(: هـ0380) سنة حيا كان الهوريني عريشة
 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ. علي خضر محمد تحقيق الهورني؛ نصر

3102 
 سم38ص؛387

 (تفسير تخصص)  القرآن علوم فلسفة في دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ ب    (محقق)  علي خضر محمد تفسير  أـ ـ الكريم القرأن ـ0
 

373  

331 
 713ن

 
 (هـ811بعد ـ11)القمي الحسين بن محمد بن الحسن النيسابوري1 النظام
 غرائب) المسمى( هـ111 ـ121ت) النيسابوري تفسير في القرآن علوم مباحث
 النظام القمي الحسين بن محمد بن الحسن/ نقدية دراسة(: الفرقان ورغائب القرآن

 13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.النيسابوري
 سم38ص؛266س1 أـ

 (تفسير) تخصص الدين اصول قسم دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ    تفسير ـ الكريم القرآن ـ0
 

372  

331 
 77ن

 
 سندان جاسم سندان الهدى نور
 الجامعة: بغداد ـ.سندان جاسم سندان الهدى نور/ الكريم القرآن في الذهاب ايات

 3102 1 االداب كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص273
 القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ دراسات    ـ الكريم القرآن ـ3تفسير    ـ الكريم القرآن ـ0
 

377  



51 
 

331 
 317ي

 
  احمد حسين محمد ياسر
 بغداد ـ.احمد حسين محمد ياسر/  موضوعية دراسة:  الكريم القرآن في االخوة

 13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:
 سم38ص؛363
 موضوعي تفسير تخصص الدين1 اصول في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    تفسير ـ الكريم القرآن ـ0

  

371  

3311268 
 287أ

 
 علي الشيخ ياسين طه احمد
 /الحديث العصر في والمفسرين النقاد بين القرآن تأويل
 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.علي الشيخ ياسين طه احمد

 3102االنسانية1
 سم21ايض؛:ص333

  العربية اللغة في فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان أـالفلسفية     التفاسير ـ الكريم القرآن ـ0
 

376  

33117 
 733ج

 
  عبد صاحب رنا الجنابي1

 /النص نظرية وفق على تفسيرية دراسة:  القرآن دولة
 3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.الجنابي عبد صاحب رنا
 سم21ايض؛:ص306 هـ1 أـ

 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة
        نظرية    ـ النص ـ2  دولة ـ  القرآن ـ3الشيعية   التفاسير ـ الكريم القرآن ـ0
  العنوان أـ
 

371  

33117 
 777ج

 
 ظاهر سوادي علي الجوهر1
 سوادي علي/ تفسيرية دراسة: هود سورة في ووظائفه القرآني الخطاب عناصر
 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.الجوهر ظاهر
 سم38ص؛011
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان سوره   أـ ـ هود ـ3    الشيعية التفاسير ـ الكريم القرآن ـ0
    

378  

33117 
 336ع

 
 رسول سليم 1هدى العاللي
(/  سره قدس) الطباطبائي حسين محمد للسيد الميزان تفسير في العلمي االعجاز

 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.العاللي رسول سليم هدى
 3102االساسية1

 سم21ايض؛:ص071ر1 أـ
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    التفاسير ـ الكريم القرآن ـ0ـ0
 

377  

33117 
 873ل

 
  سعيد مهدي لمياء
:  النجف ـ.سعيد مهدي لمياء/  االمامية الشيعة عند القرآني للنص العرفاني الفهم
 3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة

 سم38ص؛077ث1 أـ
  االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة

  العنوان الشيعية    أـ التفاسير ـ الكريم القرآن ـ0

 

311  

33117 
 717م

 
 عزيز كمال رحمة الموسوي1

 عزيز كمال رحمة/ العرفاني التفسير في الكامل االنسان

310  
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  3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.الموسوي
 سم38ص؛311ي1 أـ

  االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
  العنوان الشيعية     أـ التفاسير ـ الكريم القرآن ـ0

 
33116 

 28ن
 

 هاشم مسلم عبد نجم
 سانت جامعة:  بغداد ـ. هاشم مسلم عبد نجم/ الكريم للقرآن الحديث التفسير مناهج
 13102 االسالمية للدراسات ـ كلمنس
 سم21ايض؛:ص010

  االسالمية الدراسات في دكتوراه أطروحة
  العنوان الحديث    أـ العصر التفسيرـ ـ الكريم القرآن ـ0
 

313  

3311601 
 183أ

 

 
 داود السالم عبد اسمار
 اسمار/ الكريم القرآن ضوء في اليقظة وعوامل النفسية الهزيمة واقع بين االمة
 م3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.داود السالم عبد

 سم21ايض؛:ص278
  القرآن علوم في ماجستير رسالة

 العنوان النفسية    أـ التفاسير ـ0
  

312  

3311601 
 177ح

 
 صالح مهدي الرزاق عبد استبرق الحسيني1
/ المسلم الفرد تربية في واهميتها الكريم القرآن في النفسية واالنفعاالت الدوافع
 كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الحسيني صالح مهدي الرزاق عبد استبرق
 3102االساسية1 التربية

 سم21ايض؛:ص320ر1 أـ
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

 العنوان النفسية     أـ التفاسير ـ0
 

317  

3311601 
 837ح

 
 صالح حمادي جاسم خميس الحلبوسي1

 جاسم خميس/  موضوعية دراسة:  الكريم القرآن في النار الهل النفسي العذاب
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الحلبوسي صالح حمادي

13102 
 سم38ص؛308

 تفسير تخصص الدين1 أصول االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
 العنوان النفسية    أـ التفاسير ـ0
  

311  

338 
 177أ

 
 (هـ211 ـ383)احمد بن محمد االزهري1
 وعلل القراءات كتابه في االزهري عند القرآنية للقراءات اللغوي االحتجاج
 زينب االزهري؛تحقيق احمد بن محمد(/ القراءات علل)  المسمى فيها النحويين
 3102االساسية1 العلوم كلية بغدادـ جامعة: بغداد ـ. محمود

  سم21ايض؛:ص361ح1 أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب    (محقق)  محمود زينب القراءات   أـ ـ الكريم القرآن ـ0

  

316  

338 
 217أ

 
 (هـ822ـ110)محمد بن بن محمد الجزري1 ابن

 جمع:  وتوجيهما( هـ822ت) الجزري البن الطيبة على النشر كتاب زيادات
 المحمدي مجيد راشد عثمان الجزري؛تحقيق ابن محمد بن بن محمد/ ودراسة

 13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص178 ج1 أـ

311  



52 
 

 قراءات الدين1 تخصص أصول العلوم في دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ ب (  محقق) المحمدي مجيد راشد عثمان القراءات أـ ـ الكريم القرآن ـ0

 
338 

 377ق
 

 (هـ883بعد ـ11)محمد بن محمد ابوشامه الدين القادري1زين
 الكتاب أي وعد واالبتداء الوقف بمعرفة المشتغلين ومعين المقرئين مسعف
 ـ.محمود كريم عدي تحقيق ؛ القادري محمد بن محمد ابوشامه الدين زين/ المبين
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد
 سم21ايض؛:ص671

  القرآن علوم فلسفة في دكتوراه أطروحة
 (محقق)  محمود كريم عدي أـ واتجويد  القراءات ـ3 الكريم  القرآن ـ0
  العنوان ـ ب 
  

318  

33810 
 377ج

 
 محيميد طه علي الجبوري1حسن

 حسن/  القراءات توجيه كتب في المتواترة القراءات اختيار في القرآني البيان اثر
 3102 1 التربية كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.الجبوري محيميد طه علي
 سم21ايض؛:ص207

 فلسفة في دكتوراه أطروحة
 العنوان أـ          المتواترة السبع القراءات ـ3  الكريم القرآن ـ0
   

317  

33810 
 371ص

 
 سالم محمد اسامة الصائغ1اسراء

:  نينوى ـ.الصائغ سالم محمد اسامة اسراء/  ودراسة جمعا: العيني المفضل قراءة
 3102 1 التربية كلية ـ الموصل جامعة

 سم21ايض؛:ص071 د1 أـ
  الكريم القرآن علوم في ماجستير رسالة

 ـ11)يعلى بن محمد بن المفضل العيني1 المفضل ـ3القراءات    ـ  الكريم القرآن ـ0
 العنوان شاعر     أـ 1( هـ068

 

361  

33812 
 772م
 

 
  مهدي صالح مديحة

 صالح مديحة/  موازنة اصولية دراسة:  والكبرى الصغرى العشر القراءات
 13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.مهدي

 سم38ص؛712 ب1 أـ
 القرآنية القراءت تخصص 1 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان العشر    أـ القراءات ـ الكريم القرآن ـ0
 

360  

33817 
 287أ

 

  

 
  جواد كاظم احمد
:  النجف ـ.جواد كاظم احمد/   المكية السور في القرآنية للمفردة الصوتية القيم

 3102االداب1 كلية ـ الكوفة جامعة
 سم21ايض؛:ص367 د1 أـ

 وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه أطروحة
 العنوان تجويد     أـ ـ الكريم القرآن ـ0

 

363  

33712 
 237ن

 

 احمد شريف النجار1ثائر

 ديوان: بغداد ـ.النجار احمد شريف ثائر/ الكريم القرآن في االنبياء غير الدعاة
 13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف
 سم21ايض؛:ص271

 والخطابة الدعوة قسم في ماجستير رسالة

 العنوان أدعية   أـ ـ الكريم القرآن ـ0

 

362  
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33717 
 337ج

 

  قادر رحيم هللا عبد احمد الجباري1

 بغداد ـ.الجباري قادر رحيم هللا عبد احمد/ القرآني المنظور في ورعايتها البيئة

 3102االداب1 كلية ـ العراقية الجامعة:

 سم21ايض؛:ص211

  القرآن علوم في دكتوراه أطروحة

 العنوان علوم      أـ ـ الكريم القرآن ـ0

 

367  

33717 
 377ج

 

 كريم جبار فاتن الجبوري1

 بغداد ـ.الجبوري كريم جبار فاتن/  القرآن علوم في الزبيدي كاصد الدكتور جهود
 13102(رشد ابن) التربية كلية بغدادـ جامعة:
 سم38ص؛068ث1 أـ

 االسالمية والتربية الكريم القرآن علوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ    (مفكر) كاصد ـ الزيدي ـ3علوم   ـ الكريم القرآن ـ0

 

361  

33717 
 337س

 
  هللا عبد اسماعيل ستار

 اسماعيل ستار/  الشيرازي مكارم لناصر االمثل تفسير في القرآن علوم مباحث
 13102(ابن رشد) التربية كلية بغدادـ جامعة: بغداد ـ.هللا عبد
 سم21ايض؛:ص301ك1 أـ

 الكريم القرآن علوم في ماجستير رسالة
مفسر            1(هـ0731 ـ0271)مكرم ناصر الشيرازي1 ـ3    علوم ـ الكريم القرآن ـ0
  العنوان أـ

 

366  

33717 
 777س

 
 امين حسين عامر حسين السويدي1
  امين حسين عامر حسين/ المقوس والكتاب الكريم القرآن بين والناموس الخليقة

 13102(رشد ابن) التربية كلية بغدادـ جامعة: بغداد ـ.السويدي
 سم21ايض؛:ص127

  القرآن علوم في دكتوراه أطروحة
دراسات       المقدس ـ الكتاب ـ2 دراسات ـ الكريم القرآن ـ3 علوم ـ الكريم القرآن ـ0
  العنوان أـ
 

361  

33717 
 783ش

 
 امين فهمي زهير شيماء
 زهير شيماء/  تحليلية دراسة:  الكريم القرآن في الكريمة واالحجار المعادن ايات
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.امين فهمي
 سم21ايض؛:ص261
 القرآن علوم في ماجستير رسالة

 العنوان علوم     أـ ـ الكريم القرآن ـ0

 

368  

33717 
 776ع

 
 صالح رامي ريم العمري1
:  نينوى ـ.العمري صالح رامي ريم/  التنبيه شرح كتابه في السيوطي االمام منهج
 3102 1 التربية كلية ـ الموصل جامعة

 سم38ص؛078د1 أـ
 القرآن علوم في ماجستير رسالة

 ـ877) محمد بن بكر ابي بن الرحمن السيوطي1عبد ـ3علوم     ـ الكريم القرآن ـ0
  العنوان ومؤرخ    أـ امام 1(هـ700
    

367  

33717 
 377ق

 
 (هـ0107 ـ11) محمد بن القاريء1علي

311  



54 
 

(/ هـ0107: ت)القاريء محمد سلطان بن علي للمال الموطأ مشكالت بعض شرح
 الجامعة: بغداد ـ.الصميدعي عامر خلف فيصل القاريء؛تحقيق محمد بن علي

 3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص367
 وعلومه الحديث في ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب    (محقق) الصميدعي عامر خلف فيصل علوم   أـ ـ الكريم القرآن ـ0
   

33717 
 287م

 
 فياض اسماعيل حقي المحمدي1

 فياض اسماعيل حقي/  تحليلية دراسة:  الكريم القرآن في اليقيني االستدالل ايات
 13102 االسالمية العلوم كلية بغدادـ جامعة: بغداد ـ.المحمدي

 سم21ايض؛:ص771
  القرآن علوم و تفسير في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ       علوم ـ الكريم القرآن ـ0
 

310  

33717 
 617م

 
 (هـ131ـ11) الحسن بن محمود بن الحسين 1 الزيداني الدين مظهر
(/ هـ131ت)الزيداني الدين مظهر لتلميذ المصابيح شرح في المفاتيح كتاب تتمة

 ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الزيداني الدين مظهر الحسن بن محمود بن الحسين
 م3102 1 الدين اصول كلية
 سم21ايض؛:ص137 ح1 أـ

  االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
 محمد بن مسعود بن الحسين اليعقوبي1 ـ3 علوم ـ الشريف الحديث ـ0
 العنوان أـ         مفسر 1(هـ101ـ726)

 

313  

33717 
 687م

 
 (هـ0107ـ11)محمد بن محي القاري1 علي المال
 محمد سلطان بن علي للمال الحسين بن محمد برواية الموطأ مشكالت لبعض شرح

 يحرم متى باب الصيام كتاب من وتحقيق1 دراسة(: هـ0107المتوفي)  القاريء
/  فتحيض اوعمرة بحج مكه تقدم المرأة باب الحج كتاب ال الصائم على الطعام
 بغداد ـ.الجبوري فايق سعدي الملك عبد تحقيق القاري؛ علي المال محمد بن محي

 3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة:
 سم21ص؛217
 حديث/ وعلومه الحديث في ماجستير رسالة

 بن محمد بن الحسن بن محمد 1 الشيباني ـ3علوم    ـ الشريف الحديث ـ0
    (محقق)الجبوري فايق سعدي الملك عبد فقيه    أـ 1(هـ087 ـ020)فرقد

 العنوان ـ ب 

 

312  

33717 
 787ي

 
  اسماعيل الخالق عبد يؤميد
 دراسة: واالنوثة الذكورة مفهوم الى االلهية والديانات الوضعية المعتقدات نظرة

 1 التربية كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.اسماعيل الخالق عبد يؤميد/ مقارنة
3102 

 سم21ايض؛:ص016ر1 أـ
 القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    واالنوثة الذكوره ـ2االلهية  الديانات ـ3 علوم ـ الكريم القرآن ـ0

   

317  

33711 
 13ر

 
 حامد طه رشا

 جامعة:  نينوى ـ.حامد طه رشا(/  السالم عليه) ادم قصة في اللغوية العالمة
 3102 1 التربية كلية ـ الموصل
 سم21ايض؛:ص087
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    (السالم عليه ادم قصة) االنبياء قصص ـ الكريم القرآن ـ0

311  
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33711 
 377ج

 

 
 صالح عزو محمود احمد الجبوري1

 جامعة:  نينوى ـ.الجبوري صالح عزو محمود احمد/  طه سورة في القرآني النظم
 3102 1 التربية كلية ـ الموصل

 سم21ايض؛:ص080 د1 أـ
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان اعجاز    أـ ـ الكريم القرآن ـ0
 

316  

33711 
  733ز

 
  محمد صابر نوري الزيباري1

:  نينوى ـ.الزيباري  محمد صابر نوري/ البيان علم في دراسة:  التوبة سورة
 3102 1 التربية كلية ـ الموصل جامعة

 سم21ايض؛:ص212ج1 أـ
 العربية اللغة في دكتوراه أطروحة

  العنوان اعجاز   أـ ـ الكريم القرآن ـ0

    

311  

33711 
 737س

 
 علي زكي سناء

 زكي سناء(/ انموذجا القرآنية المفردة)  القرآني النص في ودالالته السلب مظاهر
 13102 التربية كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.علي
 سم21ايض؛:ص370ث1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان اعجاز     أـ ـ الكريم القرآن ـ0
 

318  

33711 
 377ع

 
 هللا عبد رجب حكمت العاني1

 بغداد ـ.العاني هللا عبد رجب حكمت/   تطبيقية دراسة:  طه سورة في المناسبات
 3102 1 االداب كلية ـ العراقية الجامعة:
 سم21ايض؛:ص202ي1 أـ

  القرآن علوم قسم في ماجستير رسالة
  العنوان دراسات     أـ ـ الكريم القرآن ـ3   اعجاز ـ الكريم القرآن ـ0
 

317  

33711 
 838ك

 
 مجبل فائق طالل الكمالي1
 جامعة:  النجف ـ. الكمالي  مجبل فائق طالل/ الكريم القرآن في البشرية التنمية
 3102؛ الفقه كلية الكوفةـ

 سم21ايض؛:ص311ز1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان اعجاز    أـ ـ الكريم القرآن ـ0
  

381  

33711 
 327م

 
 محمود ايوب ماجد
 ايوب ماجد/ العلمية الثقافة تعزيز في التربوية وتطبيقاتها القرآنية الكونية االيات
 م13102 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.محمود

 سم21ايض؛:ص376ط1 أـ
 التربية فلسفة فلسفة1 دكتوراه أطروحة

  العنوان العلمية    أـ الثقافة ـ3اعجاز    ـ الكريم القرآن ـ0

  

380  

321 
 87ع

 
 (هـ0107ـ11) سلطان بن محمد بن علي القاريء1 علي
 محمد سلطان بن وتحقيق دراسة:  علي للمال الموطا مشكالت لبعض شرح

 تحقيق القاريء؛ علي سلطان بن محمد بن علي(/ هـ0107 المتوفي) القاريء
 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الجبوري هللا عبد علي لطيف ابراهيم

383  
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1 3102 
 سم21ايض؛:ص238
 الدين اصول في ماجستير رسالة

      (محقق) الجبوري هللا عبد علي لطيف ابراهيم  علوم    أـ ـ  الشريف الحديث ـ0
 العنوان ـ ب
 

321 
 186م

 
 (هـ163ـ687) هللا عبد قليج1 بن مغلطاي
 في الكمال تهذيب اكمال)  كتابه في المزي الحافظ علي مغلطاي الحافظ تعقبات
 الحارث بن مالك)  ترجمة الى الليثي اكمية بن عمارة ترجمة من( الرجال اسماء
 حسين عباس محمد تحقيق قليج1 بن مغلطاي هللا عبد/  نقدية دراسة(: النخفي
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ. الدليمي
 سم38ص؛288
 وعلومه الحديث في ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب (محقق)الدليمي حسين عباس محمد  علوم   أـ ـ  الشريف الحديث ـ0

 

382  

32111 
 723أ

 
 (هـ171ـ126) محمد بن احمد بن الرحمن عبد 1 رجب ابن

 عبد/  وموارده البخاري صعيد شرح الباري فتح كتابه في الحنبلي رجب ابن منهج
 ـ.العاني شهاب الستار عبد مروة تحقيق ؛ رجب ابن محمد بن احمد بن الرحمن
 م13102 االسالمية العلوم كلية بغدادـ جامعة: بغداد
 سم21ايض؛:ص012
 الدين اصول في ماجستير رسالة

 اسماعيل بن محمد البخاري1 ـ3دراسات     ـ  الشريف الحديث ـ0
 ـ ب (محقق)  العاني شهاب الستار عبد مروة أـ محدث    1(هـ316ـ077)

   العنوان

  

387  

32111 
 177 أ

 
 (هـ211 ـ383) احمد بن محمود االزهري1
 ازهر بن احمد بن محمد منصور البي اللغة تهذيب كتاب في الواردة االحاديث
 حسن محمود تحقيق االزهري؛ بن احمد بن محمود(/ هـ211) المتوفي االزهري
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الجبوري عطية

 سم21ايض؛:ص737 ج1 أـ
 نبوي حديث 1تخصيص الدين اصول فلسفة في دكتوراه أطروحة

 الجبوري عطية حسن محمود أـ دراسات     ـ  الشريف الحديث  ـ0
   العنوان  ـ ب       (محقق) 
 

381  

32111 
 772ب

 
 (هـ0237 ـ0313) احمد بن 1حسين البروجردي

 احمد بن حسين(/ قدس) البروجردي السيد عند الشريف الحديث منهج تجديد
 كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ. القريشي بوهان خضير زينب البروجردي؛تحقيق

 م3102؛ الفقه
 سم21ايض؛:ص316ز أـ

  االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
 القريشي بوهان خضير زينب  ـ دراسات   أ ـ  الشريف الحديث  ـ0
 العنوان ـ ب       (محقق) 

 

386  

32111 
 733ب

 
 عللو محمود علي البياتي1
 القرآن تفسير في الرحمن مواهب تفسير في الواردة االحاديث ودراسة تخريج
 ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.البياتي عللو محمود علي/ المدرس الكريم عبد للشيخ
 م3102 1 الدين اصول كلية
 سم21ايض؛:ص231
 الدين اصول في ماجستير رسالة

381  
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 العنوان  دراسات     أـ ـ  الشريف الحديث ـ0
 

32111 
 373ج

 
  مطلك محمود خلف القهار عبد الجابري1

 القاريء محمد سلطان بن علي للمال الموطا مشكالت لبعض شرح
 الجامعة: بغداد ـ.الجابري مطلك محمود خلف القهار عبد(/  هـ0107المتوفي) 

 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص232
 وعلومه الحديث في ماجستير رسالة

 العنوان  دراسات    أـ ـ  الشريف الحديث ـ0

  

388  

32111 
 723ج

 
 (هـ806 ـ171) محمد بن علي 1 الجرجاني
 محمد بن علي/ الجرجاني الشريف واصطالحاته الحديث علوم معرفة اختصار

 كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.الشاطي ثامر الجبار عبد عادل ؛تحقيق الجرجاني
 م3102؛ الفقه

 سم21ايض؛:ص301ث1 أـ
  االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة

          (محقق)     الشاطي ثامر الجبار عبد عادل  دراسات   أـ ـ  الشريف الحديث  ـ0
 العنوان ـ ب
    

387  

32111 
 777ج

 
 (0018 ـ0171)سليمان بن ابراهيم الجنيني1
 زيادات افراد وهي)  االلسن على الدائرة االخيار بيان من مايحسن اتقان زيادات
 االحاديث في المنثورة والالليء المنتشرة والدور الحسنة المقاصد على

 بغداد ـ.جميل هاشم صديق تحقيق ؛ الجنيني سليمان بن ابراهيم(/ المشهورة
 م13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:

 سم21ايض؛:ص671
 الدين اصول في ماجستير رسالة

 العنوان  ـ ب       (محقق) جميل هاشم صديق  أـ  دراسات  ـ الشريف الحديث ـ0

  

371  

32111 
 731ر

 
 حسن رشيد رياض
 ديوان: بغداد ـ.حسن رشيد رياض/  التسعة الكتب في العبادات في الرخص احاديث
 م13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف
 سم21ايض؛:ص107

 الدين اصول في دكتوراه أطروحة
 العنوان  دراسات     أـ ـ  الشريف الحديث ـ0
  

370  

32111 
 786ز

 
 (هـ163ـ11) محمد بن يوسف بن هللا الزيلعي1عبد

 الراية نصب كتابه في( غريب)  بقوله الزيلعي وصفها التي االحاديث
 ؛ الزيلعي محمد بن يوسف بن هللا عبد/  نقدية دراسة( : الصالة كتاب بداية من) 

 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الجبوري لفته عودة سعد تحقيق
 م3102
 سم38ص؛710

  الدين/ حديث نبوي شريف اصول في فلسفة دكتوراه أطروحة
 (   محقق) الجبوري لفته عودة سعد دراسات   أـ ـ  الشريف الحديث ـ0
 العنوان  ـ ب
   

373  

32111 
 387س

 
 ( هـ110 ـ131)علي بن الوهاب عبد السبكي1
 بن الوهاب عبد( / هـ110ـ138)  السبكي الدين لتاج الوسطى الشافعية طبقات
 ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.السامرائي لطيف مجيد ايوب تحقيق السبكي؛ علي

372  



58 
 

 م13102 االعظم االمام كلية
 سم21ايض؛:ص111ص1 أـ

 حديث االسالمية تخصص العلوم في دكتوراه أطروحة
 (محقق)    السامرائي لطيف مجيد ايوب دراسات   أـ ـ  الشريف الحديث ـ0
 العنوان  ـ ب
 

32111 
 387س

 
 (هـ116 ـ682) الكافي عبد بن علي 1 السبكي
 ؛ السبكي  الكافي عبد بن علي/ السبكي الدين لتاج الوسطى الشافعية طبقات
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ. العزيز عبد ليث مهند تحقيق

 م13102
 سم21ايض؛:ص716ز1 أـ

 حديث تخصص االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
 العنوان  ـ ب      (محقق)  العزيز عبد ليث مهند أـ  دراسات ـ الشريف الحديث ـ0
 

377  

32111 
 67س

 
 احمد خميس سعد

 القرآن تفسير في الرحمن مواهب تفسير في الواردة االحاديث ودراسة تخريج
 سعد(/ النور سورة اخر والى مريم سورة اول من) المدرس  الكريم عبد للشيخ
 1 وعلومه الحديث قسم الدين1 اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.احمد خميس
 م3102

 سم38ص؛237ح1 أـ
 النبوي الحديث تخصص الدين اصول في ماجستير رسالة

 العنوان  ـ أ      (مفسر)  الكريم عبد المدرس1 ـ3 دراسات  ـ الشريف الحديث ـ0

 

371  

32111 
 777س

 
 عفتان عبد سعد السويداوي1

 عبد  للشيخ الرحمن مواهب تفسير في الواردة واالثار االحاديث ودراسة تخريج
 عفتان  عبد سعد(/  يوسف سورة اخر والى التوبة سورة اول من) المدرس الكريم

 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.السويداوي
 سم21ايض؛:ص218د1 أـ

 الدين اصول في ماجستير رسالة
 العنوان  ـ أ      (مفسر)  الكريم عبد المدرس1 ـ3دراسات    ـ الشريف الحديث ـ0
 

376  

32111 
 870ش

 
 علي حسين اسعد الشمري1

 علي حسين اسعد/  الحيدري كمال السيد مباني على اوداللة سند الثقلين حديث
 م3102 1 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الشمري

 سم21ايض؛:ص313ج1 أـ
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

 العنوان  ـ دراسات     أ ـ  الشريف الحديث ـ0

 

371  

32111 
 773ص

 
 محمد هللا عبد الدين ضياء صهيب
 الدين ضياء صهيب/  موضوعية دراسة:  الشريف النبوي الحديث في الدنيا الحياة
 م13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.محمد هللا عبد
 سم38ص؛367ج1 أـ

 نبوي حديث تخصص االسالمية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان  ـ دراسات    أ ـ  الشريف النبوي الحديث ـ0
 

378  

32111 
 821ع

 
 محمد جاسم المحسن عبد
 جامعة:  القادسية ـ.محمد  جاسم المحسن عبد/نبوية دراسة:  النبوي الحديث بنية

 م13102 التربية كلية ـ القادسية

377  
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 سم21ايض؛:ص077
 وادابها العربية اللغة في دكتوراه أطروحة

 العنوان  ـ أ      دراسات  ـ  الشريف الحديث ـ0
  

32111 
 837ع

 
 محسن مكي عمار

 جامعة: البصرة ـ. محسن مكي عمار/ الشريف النبوي الحديث في المنافقون
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ البصرة

 سم21ايض؛:ص012 ج1 أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان  ـ أ     دراسات   ـ  الشريف الحديث ـ0
  

211  

32111 
 87ع

 
  محمد رعد عمر

 عبد للشيخ الرحمن مواهب التفسير في الواردة واالثار االحاديث ودراسة تخريج
 ـ.محمد رعد عمر(/ يس سورة نهاية والى الفرقان سورة اول من) المدرس الكريم
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد

 سم38ص؛731ح1 أـ
 نبوي حديث تخصص الدين1 اصول في ماجستير رسالة

 العنوان  ـ أ       (مفسر)  الكريم عبد المدرس1 ـ3دراسات   ـ الشريف الحديث ـ0
    

210  

32111 
 832ف

 
 الرضا عبد جاسم رزاق فالح
 جامعة:  النجف ـ.الرضا عبد جاسم رزاق فالح/ والتطبيق النظرية بين الحديث فقه

 م3102؛ الفقه كلية الكوفةـ
 سم21ايض؛:ص380 خ1 أـ

 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
 العنوان  ـ والتطبيق   أ النظرية ـ3دراسات    ـ  الشريف الحديث ـ0

   

213  

32111 
 373ق

 
 (0107ـ11) سلطان محمد بن علي القاري1
 القاريء محمد سلطان بن علي للمال الموطا مشكالت لبعض شرح

 محمود تحقيق القاري؛ علي المال سلطان محمد بن علي( / هـ0107المتوفي) 
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.المفرجي جعفر حامد
 سم21ايض؛:ص321
 وعلومه الحديث في ماجستير رسالة

 (    محقق) المفرجي جعفر حامد محمود دراسات  أـ ـ  الشريف الحديث ـ0
 العنوان  ـ ب
 

212  

32111 
 368ك

 
 (هـ0611 ـ0186) محمد بن امين محمد الكاظمي1

 محمد محمد الكاظمي؛ تحقيق بن امين محمد/ المحمدين طريقة الى المحدثين هداية
 للدراسات العلمي والتراث العربي التاريخ معهد: بغداد ـ.ساجت كاظم نعمة حسين
 م3102 العليا1

 سم21ايض؛:ص778ج1 أـ
 والمخطوطات الوثائق في ماجستير رسالة

           (محقق)ساجت  كاظم نعمة حسين محمد دراسات   أـ ـ  الشريف الحديث ـ0
 العنوان  ـ أ

 

217  

32111 
 287م

 
 (هـ0116ـ111)الدين جالل بن القادر عبد المحلي1

 عبد للشيخ الحديث علم في الببقوني منظومة بشرح المغيث المعين القادر فتح
 الى المرسل باب اول من( هـ0161 سنة)حيا كان المحلي الدين جالل بن القادر
 منذر تحقيق المحلي؛ الدين جالل بن القادر عبد/ وتحقيق دراسة:  المخطوط نهاية

211  



61 
 

 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.محمد الواحد عبد
 سم38ص؛772ز1 أـ

 نبوي حديث تخصص 1 الدين اصول في ماجستير رسالة
              (محقق)محمد الواحد عبد منذر دراسات أـ الشريف ـ النبوي الحديث ـ0
 العنوان  ـ ب
   

32111 
 687م

 
 (هـ0107 ـ11)الحنفي الهرري سلطان بن محمد بن علي القاريء1 علي المال
 الحنفي الهروي القاريء سلطان بن علي المال تأليف الموطأ مشكالت لبعض شرح

 اوعمرة بحج مكة تقدم المرأة) باب بداية من وتحقيق دراسة( : هـ0107:ت)
 الحنفي الهرري سلطان بن محمد بن علي/ االيالء نهاية الى قدومها قبل فتحيض

 العراقية الجامعة: بغداد ـ.الزبيدي هللا عبد هادي محمد تحقيق القاريء؛ علي المال
 م3102 1 وعلومه الحديث قسم الدين1 اصول كلية ـ

 سم38ص؛281
 نبوي حديث تخصص 1 الدين اصول في ماجستير رسالة

 بن الحسن بن محمد ـالشيباني31 دراسات ـ  الشريف الحديث ـ0
  1(هـ017ـ72)االصبحي مالك بن انس بن مالك ـ2 فقيه 1(هـ087ـ020)فرقد

 العنوان ـ ب             (محقق)  الزبيدي هللا عبد هادي محمد أـ  محدث

  

216  

32111 
 328و

 
 (هـ113 ـ هـ.ق33)ياليل عبد بن الغري عبد االسقع بن 1واثلة االسقع بن واثلة

 التسعة ومعجم الكتب في ( عنه هللا رضي) االسقع بن واثلة الصحابي مرويات
 عراك تحقيق ياليل؛ عبد بن الغري عبد االسقع بن واثلة/ الكبير الطبراني ومعجم
 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الزوبعي حسين عابد

 سم21ايض؛:ص228ك1 أـ
  الدين اصول فلسفة في ماجستير رسالة

               (محقق)  الزوبعي حسين عابد عراك أـ   دراسات ـ الشريف الحديث ـ0
  العنوان ـ ب
   

211  

32111 
 711ي

 
 (هـ0061ـ0118) محمد بن هللا عبد 1 زاده افندي يوسف
 زاده؛ افندي يوسف محمد بن هللا عبد/  البخاري صحيح القاري في شرح نجاح
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الفهداوي عبد خلف تحقيق
 سم21ايض؛:ص700

 الدين اصول في فلسفة دكتوراه أطروحة
 اسماعيل بن محمد البخاري1 ـ3 دراسات ـ  الشريف النبوي الحديث ـ0
 العنوان  ـ ب         (محقق) الفهداوي عبد خلف  أـ   1محدث(هـ316ـ077)

 

218  

32111 
 711ي

 
 (هـ0061ـ0181) محمد بن عبدهللا زاده1 افندي يوسف
 عبدهللا(/ هـ00611ت)زاده  افندي يوسف للشيخ البخاري لصحيح القاري نجاح
 الجامعة: بغداد ـ.الرشيد حسين علي نضال زاده؛ تحقيق افندي يوسف محمد بن

 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص171

 الدين اصول في فلسفة دكتوراه أطروحة
       (محقق)  الرشيد حسين علي نضال دراسات   أـ ـ  الشريف النبوي الحديث ـ0
  العنوان ـ ب
   

217  

32117 
 838 أ

 
 علوان حسين امال
 عشر الخامس القرن في الحديث علوم في االشرف النجف مدرسة فقهاء اثر

 م3102؛ الفقه كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.علوان حسين امال/ الهجري
 سم21ايض؛:ص376

  الشريعة في دكتوراه أطروحة

201  



61 
 

 العنوان  ـ تاريخ      أ ـ  الشريف الحديث ـ0
 

327167 
 878ج

 
  جاسم كاظم حامد الجميلي1
:  بغداد ـ.الجميلي جاسم كاظم حامد/ الستة الكتب في واالنفال الغنائم احاديث
 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص170ج1 أـ
 الدين اصول في دكتوراه أطروحة

 العنوان  ـ واالنفال   أ ـالغنائم3السته   الكتب ـ  الشريف الحديث ـ0
  

200  

327167 
 733ج

 
 جنديل كصب عدنان احمد الجنابي1
 جنديل كصب عدنان احمد/  الستة الكتب في الواردة واالعتدال الوسطية احاديث
 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجنابي
 سم21ايض؛:ص320
 الدين اصول في ماجستير رسالة

 العنوان  ـ واالعتدال  أ ـالوسطية3السته    الكتب ـ  الشريف الحديث ـ0
 

203  

327167 
 138هـ

 
 فيصل حاتم هشام

 ـ.فيصل حاتم هشام/ تحليلية دراسة:  الستة الكتب في القتل عن النهي احاديث
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعه: بغداد

 سم21ايض؛:ص321و1 أـ
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

 العنوان  ـ القتل   أ ـ3السته    الكتب ـ  الشريف الحديث ـ0

 

202  

32718 
 186م

 
  هللا عبد بن مغلطاي قليج1 بن مغلطاي
 اسماء في الكمال تهذيب)  كتابه في المزي الحافظ على مغلطاي الحافظ تعقبات
 محمد سعدون تحقيق قليج؛ بن مغلطاي البكجري هللا عبد بن مغلطاي(/ الرجال
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.محمود
 سم21ايض؛:ص376

 الدين اصول في فلسفة دكتوراه أطروحة
        (محقق) محمود محمد سعدون وااللقاب    أـ الكنى االسماء ـ  الشريف الحديث ـ0
 العنوان  ـ ب
 

207  

321 
 377ع

 
 جواد فائق العاني1احمد

 بغداد ـ.العاني جواد فائق احمد/ تحليلية دراسة:  الستة الكتب في العدالة احاديث
 م13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:
 سم21ايض؛:ص710ل1 أـ

 الدين اصول في دكتوراه أطروحة
 العنوان  ـ العدالة     أ ـ3      الستة الكتب الحاديث ـ0
 

201  

32110 
 167م

 

 
  مصطفى سليمان مسعود
 مسعود/ البخاري صحيح في الرواية المتعددة االحاديث في االبنية تغاير دالالت
 م3102التربية 1 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ. مصطفى سليمان
 سم21ايض؛:ص010

 العربية اللغة في دكتوراه أطروحة
  العنوان البخاري    أـ صحيح ـ0

  

206  

32110 
 711ي

 
 (هـ0061ـ0181) محمد بن هللا عبد زاده1 افندي يوسف

201  



62 
 

 العلم كتاب من( هـ0061ت)زاده ليوسف البخاري صحيح شرح في القاري نجاح
 زاده؛ افندي يوسف محمد بن هللا عبد(/ العلم حفظ باب الى الفتيا اجاب من باب)

 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الدليمي شرميط احمد حميد تحقيق
 م3102
 سم21ايض؛:ص108

 الدين اصول فلسفة دكتوراه أطروحة
 اسماعيل بن محمد البخاري1 ـ3   دراسات ـ البخاري صحيح ـ0
  العنوان ـ ب        (محقق)الدليمي شرميط احمد حميد أـ  1محدث(هـ316ـ077)
 

32111 
 777م

 
 رشيد يونس مهند

 يونس مهند/ ومسلم البخاري صحيحي في القدسية االحاديث في الضدية الثنائيات
 م13102 االداب كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.رشيد
 سم21ايض؛:ص367
 العربي االدب في ماجستير رسالة

 الحافظ 1( هـ316 ـ077) اسماعيل بن البخاري1محمد ـ3  القدسية االحاديث ـ0
 ائمة 1(هـ360ـ317) مسلم بن الحجاج بن مسلم 1 مسلم االمام ـ2 للحديث 

 العنوان المحدثين       أـ

    

208  

32111 
 788 هـ

 
  حسن محمد لكورد هه

 ـ.حسن محمد لكورد هه/ نصية دراسة: البخاري صحيح في القدسية االحاديث
 م13102 االداب كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى

  سم21ايض؛:ص262 ج1 أـ
  العربية اللغة في فلسفة دكتوراه أطروحة

محدث       1( هـ316 ـ077) اسماعيل بن البخاري1محمد ـ3  القدسية االحاديث ـ0
 العنوان أـ
 

207  

327 
 713ب

 
 مصطفى علي خالد بيسان
 بغداد ـ.مصطفى علي خالد بيسان/  النبوية السيرة ضوء في السيرة هامش على

 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعه:
 سم21ايض؛:ص331
 العربية وادابها اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان النبوية      أـ السيرة ـ0

 

231  

327 
 337ع

 
 حسين عادل افكار العبادي1

/ وصفية دراسة:  النبوية السيرة في وخواطره الشعراوي متولي محمد الدعاة امام
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.حسين العبادي عادل افكار
 سم38ص؛073
 االسالمية والتربية الكريم القرآن علوم ماجستير رسالة

 1(م0778 ـ0700)الحافظ  عبد متولي محمد الشعراوي1 ـ3 النبوية   السيرة ـ0
  العنوان أـ       الدعاة امام

   

230  

327111 
 137ح

 
 محمود يعقوب حبيب الحساني1

 يعقوب حبيب/  تأهيلية نقدية دراسة:  منكريها على والرد النبوة ختم عقيدة
 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الحساني محمود

 سم21ايض؛:ص267د1 أـ
 الدين اصول فلسفة دكتوراه أطروحة

 العنوان دراسات    أـ ـ النبوية السيرة ـ0

  

233  

32718  232  



63 
 

  حمادي مهدي رزاق 131ر
 مهدي رزاق(/ السالم عليها)  الزهراء فاطمة خطبة في العقائدية المضامين
 م3102رشد1 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. حمادي
 سم21ايض؛:ص381
  الكريم القرآن علوم ماجستيرفي رسالة

 نساء سيدة 1( ص) النبي بنت( هـ00 ـ ق.08()السالم عليها) الزهراء فاطمة ـ0
 العنوان العالمين          أـ

 
371 

 137أ
 
 (هـ316 ـ302) مسلم بن عبدهللا قتيبة1 ابن

 رشيد احمد قتيبة؛تحقيق ابن مسلم بن عبدهللا/  الدينوري قتيبة ابن االمام منهج
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.ابراهيم

 سم21ايض؛:ص211د1 أـ
 الدين اصول ماجستيرفي رسالة

 العنوان االسالمية     أـ العقائد ـ0

 

237  

371 
 881أ

 
 (هـ817 ـ132)االنصاري احمد علي بن عمر 1 الملقى ابن

 التوضيح كتابه في الملقى ابن عند( والنبوات االلهيات)  في العقدية المباحث
 الملقى ابن االنصاري احمد علي بن عمر/   ودراسة جمع:  الصحيح الجامع لشرح

 اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الفهداوي داود سلمان محمد تحقيق ؛
 م3102 1 االسالمية العقيدة قسم الدين1
 سم38ص؛711

 االسالمية العقيدة تخصص الدين1 اصول فلسفة في دكتوراه أطروحة
 مؤلف  1(هـ817ـ132)علي بن عمر 1 الملقى ابن ـ3االسالمية    العقائد ـ0
  العنوان ـ ب      (محقق)الفهداوي داود سلمان محمد  أـ

 

231  

371 
 277أ

 
 ( هـ0166 ـ761) الرحمن عبد بن محمد بن علي االجهوري1

 الرحمن عبد الدين زين محمد بن العابد زين بن علي لالمام االجهوري عقيدة شرح
االجهوري  الرحمن عبد بن محمد بن علي(/ هـ0166) سنة المتوفي االجهوري
 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجبوري عبيد محمد عثمان ؛تحقيق

 م13102 الدين اصول قسم
 سم21ايض؛:ص223
  عقيدة تخصص ماجستيرفي رسالة

 العنوان االسالمية            أـ العقائد ـ0
 

236  

371 
 377ج

 
 علي حسن اخالص الجبوري1

 علي حسن اخالص(/ ونقد عرض)المعاصرة الكتب بعض في الجهمية مالمح
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الجبوري

 سم21ايض؛:ص307
 الدين اصول ماجستيرفي رسالة

 العنوان االسالمية      أـ العقائد ـ0

 

231  

371 
 377ج

 
 هللا عبد طالب الجبوري1مها

 طالب مها/ التربوية واهميتها للسجاني القرآن مفاهيم تفسير في العقائدية المباحث
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعه: بغداد ـ.الجبوري هللا عبد
 سم21ايض؛:ص361ل1 أـ

 (عقيدة) تخصص االسالمية التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان االسالمية     أـ العقائد ـ0
 
 

238  
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371 
 371ح

 
 مجيد طالب فاطمة الحارس1

/  الهجريين والثالث الثاني القرنين في االسالمية العقيدة عن الدفاع في العلماء دور
 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.مجيد الحارس طالب فاطمة
 م3102
 سم21ايض؛:ص377

  الدين اصول فلسفة في دكتوراه أطروحة
 العنوان االسالمية    أـ العقائد ـ0
 

237  

371 
 373ح

 
 (0186 ـ777)جان  ميرزا هللا عبد هللا حبيب
/ للدواني الواجب اثبات رسالة على الحنفي محمد حاشية على ميرزاجان حاشية
 جامعة:  بغداد ـ.هالل محي محمد تحقيق جان؛ ميرزا المعروف هللا عبد هللا حبيب
 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص183
 (عقيدة) تخصص الدين اصول قسم ماجستيرفي رسالة

 العنوان ـ ب    (محقق) هالل محي محمد االسالمية   أـ العقائد ـ0
  

221  

371 
 737ح

 
 احمد محمد امل الحياني1

 الجامعة: بغداد ـ.الحياني احمد محمد امل/ الكريم القرآن في هللا دون من المعبودات
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص177
  الدين اصول ماجستيرفي رسالة

 العنوان االسالمية       أـ العقائد ـ0
 

220  

371 
 727خ

 
  عبد اصايل خديجة
 جامعة:  بغداد ـ.عبد اصايل خديجة/  الفكرية التنمية في المنهجي واثره الكالم علم
 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص221

 االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
 العنوان الفكرية    أـ التنمية ـ3     الكالم علم ـ0
  

223  

371 
 136ر

 
 طه ياسين منى الرفاعي1

 بغداد ـ.الرفاعي طه ياسين منى/   االسالمية الدعوة نشر في الكالم علم اثر
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة:
 سم38ص؛2 ـ0

 (الكالم علم) تخصص 1 االسالمية العقيدة في دكتوراه أطروحة
 العنوان الكالم      أـ علم ـ0

 

222  

371 
 813ر

 
 ( هـ0372ـ11)الموصلي هللا عبد بن رمضان بن يوسف الرمضاني1

 هللا عبد بن رمضان بن يوسف الدين صالح الشيخ للعالمة العقائد في رسالة
 الموصلي هللا عبد بن رمضان بن يوسف(/ هـ0372) سنة المتوفي الموصلي

 ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الطائي عزيزمحمد وعد ابراهيم تحقيق الرمضاني؛
 م13102 االعظم االمام كلية
 سم21ايض؛:ص011
 االسالمية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان ـ ب    ( محقق)  الطائي عزيزمحمد وعد ابراهيم أـ  االسالمية  العقائد ـ0
 

227  

371 
 321س

 
 ( هـ0011ـ11)  المرعشي بكر ابي بن محمد زاده1 ساجقلي

221  
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 زاده  ساجقلي المرعشي بكر ابي بن محمد لالمام التنزيهات كتاب
 عباس محمد تحقيق ؛ زاده ساجقلي المرعشي بكر ابي بن محمد(/ هـ0011ت) 

 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الجميلي ابراهيم
 سم21ايض؛:ص067ج1 أـ

 الدين اصول ماجستيرفي رسالة
   العنوان ـ ب        (محقق) الجميلي ابراهيم عباس محمد االسالمية   أـ العقائد  ـ0
 

371 
 732س

 
 (هـ0327ـ0017)  احمد بن العزيز عبد الدهلوي1 الهند سراج
 عبد/ العقائد ميزان شرح كتابه في الكالمية واراوه الدهلوي العزيز عبد االمام
 االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الدهلوي الهند سراج احمد بن العزيز
 م13102 االعظم
 سم21ايض؛:ص211
 االسالمية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان ـ أ     االسالمية    العقائد ـ0

     

226  

371 
 877ش

 
 حليوت عطية ميثم الشمري1
 ميثم(/ السالم عليهم)  البيت اصل لالئمة الكبيرة الجامعية الزيارة من مضامين
 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعه: بغداد ـ.الشمري حليوت عطية

 م13102
 سم21ايض؛:ص081ز1 أـ

 االسالمية التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان ـ أ    الزيارات    ـ3االسالمية    العقائد  ـ0

 

221  

371 
 737ط

 
 (هـ172 ـ111) محمد بن الحسين الطيبي1
 الطيبي لالمام السنين حقائق عن الكاشف في الواردة العقدية المباحث

 كبير فرات الطيبي؛تحقيق محمد بن الحسين/ والسمعيات النبوات في(هـ172:ت)
 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الدوسري فرج
 سم21ايض؛:ص216 ح1 أـ

 الدين اصول ماجستيرفلسفة رسالة
 الدوسري فرج كبير فرات  والسمعيات   أـ النبوات ـ3    االسالمية العقائد ـ0
   العنوان ـ ب       (محقق) 
    

228  

371 
 77ع

 
 هـ(0072 -0111اسماعيل ) بن الغني النابلسي1عبد الغني عبد

 الغني عبد اسماعيل بن الغني عبد/ السنوسية المقدمة شرح من االلهية االنوار
 كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.المنصوري حميد نجم هيمن تحقيق النابلسي؛

 م13102 االعظم االمام
 سم21ايض؛:ص723ح1 أـ

 الدين اصول ماجستيرفي رسالة
                   (محقق) المنصوري حميد نجم هيمن االلهيات   أـ ـ3   االسالمية    العقائد ـ0
 العنوان ـ ب

 

227  

371 
 377ع

 
 احمد غانم احمد العبيدي1
 ـ.العبيدي احمد غانم احمد( / السالم عليه)  ابراهيم سورة في العقائدية المباحث
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى
 سم38ص؛070
 اسالمية وتربية 1 الكريم القرآن علوم ماجستير رسالة

 العنوان أـ           االنبياء ابي(السالم عليه)  ابراهيم ـ3     االسالمية العقائد ـ0

 

271  
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 طه حمادي علي العيساوي1 713ع
 بغداد ـ.العيساوي طه حمادي علي/  االسالمية العقيدة في التصنيف مناهج 
 م3102 1 الدين اصول كلية ـ العراقية الجامعة:
 سم21ايض؛:ص376ح1 أـ

 الدين اصول في دكتوراه أطروحة
 العنوان الكالم    أـ علم ـ3    االسالمية العقائد ـ0
 

371 
 367ق
 

 
 (هـ701ــ11)  عبدالجبار بن احمد بن الجبار عبد 1 القضاة قاضي
 المطاحن عن القرآن تنزيه كتابه في المعتزلي الجبار عبد للقاضي الكالمي المنهج

 محمد ؛تحقيق القضاة قاضي عبدالجبار بن احمد بن الجبار عبد(/ هـ701:ت)
 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. هللا نصر جاسم

 سم21ايض؛:ص371 ج1 أـ
 عقيدة 1تتخصص الدين اصول في ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب       (محقق) هللا نصر جاسم محمد أـ  االسالمية العقائد ـ0

    

273  

371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن اللقاني1ابراهيم

 احمد تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم/ التوحيد  لجوهرة المريد عمدة
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.  الحديدي الرزاق عبد ادريس
 م13102 الجامعة

 سم21ايض؛:ص710 د1 أـ
 عقيدة تخصص ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب        (محقق) الرزاق عبد ادريس احمد أـ   االسالمية العقائد ـ0

    

272  

371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 سنة المتوفي اللقاني ابراهيم االمام التوحيد للشيخ لجوهرة المريد عمدة

 سرحان كامل احمد تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم(/  هـ0170)
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.العيساوي

 سم21ايض؛:ص128
 عقيدة تخصص االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة

 العنوان ـ ب       (محقق)  العيساوي سرحان كامل احمد أـ   االسالمية العقائد ـ0
 

277  

371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 المتوفي اللقاني ابراهيم االمام للشيخ الثاني الجزء التوحيد لجوهرة المريد عمدة
 تذكر ان حقها مسألة الى تعرض ثم) قوله من وتحقيق دراسة(: هـ0170) سنة

 حاتم تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم(/ بعريض ليس وذلك: قوه الى.
 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان :بغداد ـ.محمد محمود الكريم عبد
 م13102

 سم38ص؛231
  عقيدة تخصص ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب      (محقق)  محمد محمود الكريم عبد حاتم أـ    االسالمية العقائد ـ0

    

271  

371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 زهير تحقيق ؛ اللقاني حسن بن ابراهيم بن ابراهيم/ التوحيد لجوهرة المريد عمدة
 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.البياتي محول محمد

 م13102
 سم21ايض؛:ص363و1 أـ

 الدين اصول في ماجستير رسالة
 العنوان ـ ب      (محقق)   البياتي محول محمد زهير أـ     االسالمية العقائد ـ0
 

276  
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371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 سنة المتوفي اللقاني ابراهيم االمام للشيخ التوحيد لجوهرة المريد عمدة

 ـ.مصطفى احمد عثمان تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم(/  هـ0170)
 م3102االعظم1 االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد

 سم21ايض؛:ص266د1 أـ
 (عقيدة) ماجستيرتخصص رسالة

 العنوان ـ ب   (محقق)  مصطفى احمد عثمان أـ    االسالمية العقائد ـ0
 

271  

371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 سنة المتوفي اللقاني ابراهيم االمام للشيخ التوحيد لجوهرة المريد عمدة

 غائب فاضل قحطان تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم(/  هـ0170)
 الحمداني

 م13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص266
 (عقيدة) ماجستيرتخصص رسالة

 العنوان ـ ب      (محقق)  الحمداني غائب فاضل قحطان أـ     االسالمية العقائد ـ0

 

278  

371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 علي تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم/ التوحيد لجوهرة المريد عمدة
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الجنابي لفته معروف لفته
 م13102

 سم21ايض؛:ص237
 (عقيدة) ماجستيرتخصص رسالة

 العنوان ـ ب    (محقق)  الجنابي لفته معروف لفته علي أـ     االسالمية العقائد ـ0
 

277  

371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 سنة المتوفي اللقاني ابراهيم االمام للشيخ التوحيد لجوهرة المريد عمدة

 لفته معروف لفته علي تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم(/  هـ0170)
 كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الدليمي فرحان هللا عبد مؤيد تحقيق الجنابي؛
 م13102 االعظم االمام
 سم21ايض؛:ص371
 عقيدة تخصص 1 االسالمية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان ـ ب       (محقق)  الدليمي فرحان هللا عبد مؤيد أـ     االسالمية العقائد ـ0

 

211  

371 
 137ل

 
 (هـ0170ـ11) حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 المتوفي اللقاني ابراهيم االمام للشيخ الثاني الجزء التوحيد لجوهرة المريد عمدة
 محمد علي يونس تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم(/  هـ0170) سنة
 م13102 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.خلف
 سم21ايض؛:ص288
 (عقيدة) ماجستيرتخصص رسالة

 العنوان ـ ب     (محقق)  خلف محمد علي يونس أـ   االسالمية العقائد ـ0

 

210  

371 
 317م

 
 (هـ126 ـ712)علي بن المازري1محمد

 محمد(/ هـ126ت)المازري  لالمام مسلم بفوائد المعلم في الواردة العقدية المباحث
 جامعة:  بغداد ـ.الجحشي محمد جاسم عارف تحقيق يوسف المازري؛ علي بن

 م3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص328و1 أـ

 الدين اصول في فلسفة ماجستير رسالة

213  



68 
 

 العنوان ـ ب (محقق)  الجحشي محمد جاسم عارف يوسف أـ  االسالمية العقائد ـ0
 

371 
 287م

 
 راضي محسن محمد
 ـ.راضي محسن محمد/ مقارنة دراسة:  العقيدة على االستدالل واصول الكالم علم
 م3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد

 سم38ص؛811 ح1 أـ
 (عقيدة)تخصص الدين اصول في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ        اصول  -االستدالل ـ3  االسالمية العقائد ـ0
  

212  

371 
 73ن

 
  سلمان حسين ندى
:  بغداد ـ.سلمان حسين ندى/  االخر اليوم عقيدة اثبات في الكريم القرآن منهج
 م3102 للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص316ي1 أـ
 القرآن علوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ     االخر   اليوم ـ3     االسالمية العقائد ـ0
   

217  

371 
 173ن

 
  هويدي عباس النصراوي1ثائر

 الهجريين والخامس الرابع القرنين في االمامية متكلمي عند العقائدية المناظرات
 ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.النصراوي هويدي عباس ثائر/ انموذجا المفيد الشيخ
 م3102االداب1 كلية
 سم21ايض؛:ص337

 الدين اصول فلسفة في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ     االمامة - االسالمية العقائد ـ0
 

211  

371 
 678ن

 
 عمر شعالن بشار النعيمي1

 عمر شعالن بشار/ القرآني القصص في تعالى باهلل االيمان لقضايا العقدية االثار
 3102 الدين1 اصول كلية ـ العراقية الجامعة بغداد ـ. النعيمي

 سم21ايض؛:ص711ج1 أـ
 الدين اصول فلسفة في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ    االسالمية العقائد ـ0

   

216  

371 
 778هـ

 
 حسن عدنان هديل

 دراسة:  عليها الكريم القرآن ورد االنعام سورة في المنحرفة المشركين اعتقادات
 م3102 للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حسن عدنان هديل/ عقائدية

 سم21ايض؛:ص377و1 أـ
 الكريم القرآن علوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ      االسالمية العقائد ـ0

 

211  

370 
 771ب

 
 (هـ720ـ11)علي بن البروسوي1يعقوب

 علي بن يعقوب/ البيان روح تفسير في االلهيات في واراؤه البروسوي
 اصول كلية ـ العراقية الجامعة بغداد ـ.حسن هللا عبد الجبار عبد تحقيق البروسوي؛

 3102 الدين1
 سم21ايض؛:ص387

 (الكالم علم) تخصص الدين1 اصول في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ    الكالم  علم ـ3    االلهيات ـ0

  

218  

377 
 738س

 
 حسين علي سهام

217  
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 علي سهام(/  االمامية لدى) والسياسي االجتماعي الواقع في واثره الفقهي االفتاء
 م3102االداب1 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.حسين

  سم21ايض؛:ص072ج1 أـ
 الشريعة ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ    (الكالم علم)  االمامية ـ0
 

377 
 383ع

 
 الحسن عبد جليل ناهدة الغالبي1
 ـ.الغالبي الحسن عبد جليل ناهدة/ تطبيقية دراسة:  االمامية المشهورعند مخالفة
 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف

 سم21ايض؛:ص301ح1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ     االمامية ـ0

 

261  

37118 
 773ع

 
  علي حسن محمد عدنان
 عشرية االثنى االمامية الشيعة عند الرجال لعلم والمنهجي التاريخي التطور مراحل

 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.علي حسن محمد عدنان/ 
 سم21ص؛ايض؛212ز1 أـ

 االسالمي التاريخ فلسفة في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ     (عشريه االثنى االمامية) الشيعة ـ0

 

260  

311 
 877أ

 
 (هـ007 ـ373) النسيابوري المنذر بن ابراهيم بن محمد 1 المنذر ابن

 بن محمد(/ والطالق النكاح)  االشراف كتابة في المنذر ابن االمام ترجيحات
 ـ.محمد سلمان غيدان مهدي تحقيق المنذر؛ ابن النسيابوري المنذر بن ابراهيم
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد

 سم21ايض؛:ص771ح1 أـ
 والفكر والخطابة الدعوة في فلسفة دكتوراه أطروحة

 العنوان ـ ب    (محقق) محمد سلمان غيدان مهدي اصول   أـ ـ االسالمي الفقه ـ0

        

263  

311 
 177أ

 
 (هـ721ـ11)  عيسى بن عمر بن هللا عبد الدبوسي1 زيد ابو

 زيد النظرالبن تأسيس كتاب خالل من عداهم وما االحناف بين الخالف تحرير
 ؛ الدبوسي زيد ابو  عيسى بن عمر بن هللا عبد/ هللا رحمه 1(هـ721:ت)الدبوسي
 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ. محمد حاتم شيماء تحقيق

 م13102
 سم21ايض؛:ص217
 االسالمية التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان ـ ب       (محقق) محمد حاتم شيماء دراسات أـ ـ االسالمي الفقه ـ0
 

262  

311 
 837ج

 
 (هـ0881 ـ0378)هللا عبد بن محمد الجلبي1
 بن محمد/ تفسيره خالل من الفقهية واراؤه زاده الجلبي هللا عبد بن محمد الشيخ
 كلية ـ العراقية الجامعة بغداد ـ.احمد محمود احمد تحقيق الجلبي؛ هللا عبد

 م3102 الشريعة1
 سم21ايض؛:ص221ح1 أـ

 االسالمية الشريعة في فلسفة دكتوراه أطروحة
 العنوان ـ ب  (محقق) احمد محمود احمد اصول  أـ ـ االسالمي الفقه ـ0
 

267  

311 
 737ح

 
  هللا عبد ازهر مسعود الحياني1
 ديوان: بغداد ـ.الحياني هللا عبد ازهر مسعود/  االسالمي الفقه في التبعية نظرية
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

261  



71 
 

 سم21ايض؛:ص211
 المقارن الفقه في دكتوراه أطروحة

 العنوان ـ نظرية    أ ـ التبعية ـ3    االسالمي الفقه ـ0
 

311 
 278د

 
 خضرعباس الباقي عبد خضر الدجيلي1
 النجف ـ.الدجيلي خضرعباس الباقي عبد خضر/ االسالمي الفقه في التقليد نظرية

 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة:
 سم21ايض؛:ص371ث1 أـ

  االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
 العنوان ـ نظرية      أ ـ التقليد ـ3    االسالمي الفقه ـ0
 

266  

311 
 737ر

 
  محمد هللا عبد الرواندوزي1

 ديوان: بغداد ـ.الرواندوزي محمد هللا عبد/ االسالمي الفقه في واحكامها المراهقة
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف
 سم21ايض؛:ص377
 فقه ماجستيرتخصص رسالة

 العنوان ـ المراهقون      أ ـ3    االسالمي الفقه ـ0

   

261  

311 
 777ز

 
 محمود الهادي عبد الزيدي1

 بغداد ـ.الزيدي محمود الهادي عبد/  االسالمية الشريعة في االعالمية المسؤولية
 م3102 شرعية1 سياسة تخصص الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة
 سم38ص؛377

 (شرعية سياسة تخصص) االسالمية الشريعة فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان االسالمية      أـ الشريعة ـ0
 

268  

311 
 377ط

 
 موسى حمود حسين عائشة الطائي1
 حسين عائشة/  االسالمية الشريعة في تصرفاتها تقييد في واثرها المرأة عورة
 للعلوم التربية كلية االنبارـ جامعة: االنبار ـ.الطائي موسى حمود

 م3102االنسانية1
 سم21ايض؛:ص313ت1 أـ

 (مقارن فقه) تخصص الكريم القرآن علوم في ماجستيرتخصص رسالة
  العنوان عوره     أـ ـ المرأة ـ3   االسالمية الشريعة ـ0

 

267  

311 
 178ط

 
 كاظم جمال منى الطفيلي1
(: السالم عليهم) البيت واهل( ص)النبي شخصية على الموضوعية الروايات
 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.الطفيلي كاظم جمال منى/  تحليلية دراسة
 م3102الفقه1
 سم38ص؛322
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      االسالمية الشريعة ـ0

 

211  

311 
 677ع

 
 (هـ0072 ـ0111)اسماعيل بن الغني 1عبد النابلسي الغني عبد
النابلسي  اسماعيل الغني عبد للشيخ الحكام عمدة معاني على االفهام تنبيه

 عبد/ دراسة:  الوكالة كتاب نهاية الى الكفالة كتاب من الثالث القسم (0072ت)
 :بغداد ـ.صالح محمد جاسم علي تحقيق النابلسي؛ الغني عبد اسماعيل بن الغني
 م3102االسالمية1  العلوم كلية ـ بغداد جامعة
 سم38ص؛176

 الشريعة قسم فقه تخصص دكتوراه أطروحة

210  
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 العنوان ـ ب       ( محقق) صالح محمد جاسم علي أـ  احكام  ـ االسالمي الفقه ـ0
     

311 
 377ف

 
 نوت كاظم فائدة

(/ انموذجا الكتاب اهل مع العالقة)  والحديث القرآن ضوء في الحضاري الحوار
 م3102الفقه1  كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.نوت كاظم فائدة

 سم21ايض؛:ص327ح1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      االسالمية الشريعة ـ0
 

213  

311 
 773ف

 
 خلف عفين القادر عبد الفهداوي1
 : بغداد ـ.الفهداوي خلف عفين القادر عبد/ االسالمي الفقه في السياسية التعددية
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان
 سم21ايض؛:ص77

 االسالمي الفقه في ماجستير رسالة
  العنوان أـ   االسالمي    الفقه ـ0
 

212  

311 
 677م

 
 (0331ـ0072)هللا  ثناء محمد المظهري1
 هللا ثناء محمد/ النساء سورة في تفسيره من الفقهية المظهري ترجيحات
 م3102للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:بغداد ـ.المظهري

 سم21ايض؛:ص371ي1 أـ
 القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات      أـ ـ  االسالمي الفقه ـ0

 

217  

311 
 378و

 
 كريم الجبار عبد حيدر الوائلي1
 ـ.الوائلي كريم الجبار عبد حيدر/ االسالمي التشريع لمصادر المعرفية االسس
 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف
 سم38ص؛026
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان أـاالسالمي        التشريع ـ0
 

211  

31111 
 883أ
 

 

 
 (هـ771ـ11) سليمان بن باشا1احمد كمال ابن

 المخطوط بداية من( هـ771)سنة المتوفي باشا كمال ابن لالمام المفتي مهمات
 محمد الكريم عبد تحقيق باشا؛ كمال بن سليمان بن احمد/  االيمان كتاب نهاية الى

 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.شهاب
 سم21ايض؛:ص113
 االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب     (محقق)  شهاب محمد الكريم عبد دراسات أـ ـ  االسالمي الفقه ـ0

  

216  

31111 
 883أ

 
 (هـ771ـ11) سليمان بن باشا1احمد كمال ابن

) الحنفي باشا كمال بن سليمان بن احمد الدين شمس لالمام المفتي مهمات
 احمد/  وتحقيق دراسة: المخطوط اخر الى الوقف كتاب من( هـ771 سنة المتوفي

 ـ بغداد جامعة:بغداد ـ.مهتا عباس حمزة محمد تحقيق ؛ باشا كمال بن سليمان بن
 م3102االسالمية1 العلوم كلية
 سم38ص؛121

 فقه تخصص االسالمية1 والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
           (محقق) باشا كمال بن سليمان بن احمد أـ    دراسات ـ  االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب

 

211  
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31111 
 883أ

 
 (هـ771ـ11) سليمان بن باشا1احمد كمال ابن

 كتاب الى البيوع كتاب من) هـ771 المتوفي الحنفي باشا كمال البن المفتي مهمات
 بن قحطان بن محمد تحقيق باشا؛ كمال ابن سليمان بن احمد(/ واللقطة االبق
 م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:بغداد ـ.الهيتي جاسم
 سم38ص؛773
 (فقه) االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

       (محقق) الهيتي جاسم بن قحطان بن محمد أـ    دراسات ـ  االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب

 

218  

31111 
 137أ

 
 (هـ781ـ11) الحنفي منصور بن االسبيجابي1احمد

 منصور بن احمد نصر ابي لالمام الطحاوي مختصر على االسبيجابي شرح
/ والديات القصاص كتاب الى الوديعة كتاب من( هـ781ت)الحنفي االسبيجابي

 ـ. الكبيسي فرحان عبيد محمد باسم تحقيق ؛ االسبيجابي الحنفي منصور بن احمد
 م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:بغداد
 سم21ايض؛:ص733

   االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
 ـ327) سالمه بن محمد بن الطحاوي1احمد ـ3 دراسات ـ  االسالمي الفقه ـ0

     (محقق)  الكبيسي فرحان عبيد محمد باسم أـ   حنفي فقيه 1( هـ230
  العنوان ـ ب
  

217  

31111 
 313أ

 
 (هـ118 ـ11)العميد عمر امير بن 1اميركاتب االتقاني
 اميركاتب/ الطهارات كتاب (هـ118ت) االتقاني كاتب امير الدين لقوام البيان غاية
 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.محمد ناطق فاطمة تحقيق ؛ العميد عمر امير بن

 م3102 الشريعة1
 سم38ص؛777

 (فقه تخصص)  اسالمية شريعة فلسفة دكتوراه أطروحة
 العميد عمر امير بن كاتب امي االتقاني1 ـ3 دراسات  ـ  االسالمي الفقه ـ0
                 (محقق)  محمد ناطق فاطمة الطهارات   أـ ـ12مؤلف  (هـ118ـ11)
  العنوان ـ ب
  

281  

31111 
 713ت

 
 (هـ711ـ11) جنيد بن التوقاني1يوسف

 ت)التوقاني جنيد بن يوسف لالمام العظمى الشريعة صدر شرح في العقبى ذخيرة
 ـ.القيسي حميد ابراهيم الدين عز تحقيق التوقاني؛ جنيد بن يوسف(/  هـ711ـ

 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان : بغداد
 سم21ايض؛:ص716
 (فقه) االسالمية  العلوم في ماجستير رسالة

 (محقق) القيسي حميد ابراهيم الدين عز أـ دراسات ـ  االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب 

 

280  

31111 
 837ج

 
 (هـ711 ـ11)التوقاني جنيد بن يوسف الجلبي1
 جنيد بن يوسف االمام للشيخ العظمى الشريعة صدر شرح في العقبى ذخيرة

 جنيد بن يوسف/  الطهارة كتاب وتحقيق دراسة(: هـ711ـ ت)المتوفي التوقاني
 المساري ريحات عنبر سعد تحقيق ؛ الجلبي التوقاني

 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.
 سم38ص؛223
 (فقه) االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

   (محقق)  المساري ريحات عنبر سعد أـ  دراسات ـ  االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب 

 

283  



73 
 

31111 
 318ح

 
 خلف الكريم عبد حازم
 جامعة:بغداد ـ.خلف الكريم عبد حازم/ العراقية المالكية المدرسة في الرأي اثر

 م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص317ح1 أـ

   االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ دراسات     أ ـ  االسالمي الفقه ـ0

 

282  

31111 
 177ح

 
 كزهور ادريس الحسيناوي1محمد

 ادريس محمد( / هـ6161 ـ هـ177) الرازي الدين فخر عند التفسيري النقد
 م 3102الفقه 1 كلية ـ الكوفة جامعة : النجف ـ.الحسيناوي كزهور

 سم21ايض؛:ص237ج1 أـ
   االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة

 1 (هـ616ـ172)عمر  بن الرازي1محمد ـالفخر3دراسات    ـ  االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ مفسر          أ

 

287  

31111 
 717ح

 
 (هـ661 ـ11) محمد بن احمد الحنفي1
 احمد/ هـ661 المتوفي الحنفي بكر ابي بن محمد بن احمد للشيخ الفتاوي مجمع

 ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.العبيدي خليل موفق علي الحنفي؛ تحقيق محمد بن
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية
 سم21ايض؛:ص268
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب (محقق)  العبيدي خليل موفق علي أـ     دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
   

281  

31111 
 717ح

 
 (هـ661 ـ11)محمد بن احمد الحنفي1
 ديوان: بغداد ـ.الحياني طه محمد ؛تحقيق الحنفي محمد بن احمد/ الفتاوي مجمع
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

 سم21ايض؛:ص233ط1 أـ
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب(       محقق)  الحياني طه محمد أـ    دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
    

286  

31111 
 783ش

 
 هـ(0311 -0012محمد)  بن علي بن الشوكاني1محمد

 بن علي بن محمد(/ المناسك كتاب)  االوطار نيل في الفقهية الشوكاني اختيارات
 كلية ـ بغداد جامعة:بغداد ـ.السورجي سعيد ميكائيل اوميد تحقيق الشوكاني؛ محمد
 م3102االسالمية1 العلوم

 سم21ايض؛:ص631 ط1 أـ
 االسالمية الشريعة في دكتوراه أطروحة

  (محقق)  السورجي سعيد ميكائيل اوميد أـ دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب
   

281  

31111 
 783ش

 
 (هـ0311ـ0012)علي بن الشوكاني1محمد

:  االوطار نيل كتابه خالل من والصوم الزكاة في الفقهية الشوكاني االمام اختيارات
 ديوان: بغداد ـ. عثمان الملك عبد تحقيق الشوكاني؛ علي بن محمد/ مقارنه دراسة
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

 سم38ص؛711د1 أـ
 (مقارن فقه فلسفة)االسالميةتخصص العلوم في دكتوراه أطروحة

      (محقق)  عثمان الملك عبد أـ   والصوم الزكاة ـ3 دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب
  

288  



74 
 

31111 
 783ش

 
 (هـ0311ـ0012)علي بن الشوكاني1محمد

 كتابه خالل من( الصالة)  كتاب في الفقهية الشوكاني االمام ترجيحات
 ـ.المشهداني عواد احمد طالب تحقيق الشوكاني؛ علي بن محمد(/ االوطار نيل)  

 م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:بغداد
 سم21ايض؛:ص710

 مقارن فقه في دكتوراه أطروحة
 (  محقق)  المشهداني عواد احمد طالب أـ   دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
 
  العنوان ـ ب
 

287  

31111 
 77ش

 
 علي محمد مسعود الشيخ1
 ـ.الشيخ علي محمد مسعود (/تطبيقية نماذج)  الفاضلة الثالثة القرون في القياس
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى
 سم21ايض؛:ص318
 الكريم القرآن علوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ أ      دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0

 

271  

31111 
 378ط

 
  مهدي كاظم طلعت

 الكوفة جامعة: النجف ـ.مهدي كاظم طلعت/ االسالمي الفقه في المعنوية الشخصية
 م3102الفقه1 كلية ـ

 سم21ايض؛:ص067
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان ـ أ      دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0

    

270  

31111 
 377م

 
 (هـ711ـ267) محمد بن علي 1 الماوردي
 بن علي/ المعامالت باب الكبير1 الحاوي كتابه خالل من الماوردي االمام ترجيحات

 كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.هللا عبد لطيف عمر تحقيق الماوردي؛ محمد
 م3102 االساسية1 التربية

 سم21ايض؛:ص080و1 أـ
 االسالمية التربية في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب         (محقق) هللا عبد لطيف عمر دراسات   أـ ـ االسالمي الفقه ـ0

 

273  

31111 
 773م

 
 (هـ881ـ801) احمد بن سليمان علي المرداوي1
 في( الخالف من الراجح معرفة في االنصاف) كتابه في المرداوي االمام ترجيحات

 تحقيق المرداوي؛ احمد بن سليمان علي/ مقارنه دراسة:  والطالق والخلع النكاح
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.القيسي حسين علي محمد سعد

 م13102 الجامعة
 سم21ايض؛:ص716ج1 أـ

  االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
            (محقق)  القيسي حسين علي محمد سعد أـ    دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب

 

272  

31111 
 717م

 
  حميد محمد مخلف وسام المساري1

 دراسة: والصالة الطهارة كتابي في الحنفي البخاري الفضل بن محمد بكر ابي اراء
 كلية االنبارـ جامعة ؛ االنبار ـ.المساري حميد محمد مخلف وسام/ مقارنة فقهية
 م3102االسالمية1 العلوم

 سم21ايض؛:ص317ح1 أـ
 المقارن الفقه في ماجستير رسالة

277  



75 
 

 الحنفي البخاري الفضل بن محمد بكر ابو ـ3  دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ أ       حنفي فقيه 1(هـ280ـ11)

     
 

31111 
 171م

 
 (0107ـ11)هللا  هداية بن حسن بكر ابو المصنف1
 الرافعي محمد بن الكريم عبد القاسم ابي لالمام المحرر شرح الوضوح
 فلاير المصنف؛ تحقيق هللا هداية بن حسن بكر ابو/  (م0336 ـ هـ632)المتوفي

 م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:بغداد  ـ.آغا احمد
 سم21ايض؛:ص277د1 أـ

  االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة
  1(هـ612ـ111)محمد بن الكريم عبد 1 الرافعي ـ3  دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0

  العنوان ـ ب          آغا احمد فلاير أـ  شافعي فقيه

  

271  

31111 
 361ن

 
 (هـ776 ـ11)عمر بن محمد بن احمد الناطفي1
 كتاب نهاية الى العتق كتاب من الناطفي عمر بن محمد بن احمد لالمام االجناس
 ـ.الكبيسي منسي عاشور نهلة تحقيق الناطفي؛ عمر بن محمد بن احمد/ الغضب
 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد
 سم21ايض؛:ص281

  مقارن فقه تخصص اسالمية1 شريعة فلسفة دكتوراه أطروحة
  ( محقق) الكبيسي منسي عاشور نهلة أـ    دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب
  

276  

31111 
 137ن

 
 (هـ212 ـ301)شعيب  بن علي بن احمد النسائي1

 بن احمد/  الطالق كتاب سننه ـ ابواب في النسائي لالمام الشخصية االحوال فقه
 ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.العبيدي سعيد عباس آثار تحقيق النسائي؛ شعيب بن علي
 م3102 االسالمية1 العلوم كلية
 سم21ايض؛:ص077
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

 العبيدي سعيد عباس آثار أـ  كتاب ـ الطالق ـ3  دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
  العنوان ـ ب    (محقق)  

 

271  

31111 
 137ن

 
 (هـ212 ـ301)شعيب بن علي بن احمد النسائي1

 علي بن احمد/ سننه ابواب عنوانات في المالية المعامالت في النسائي االمام فقه
 جامعة: بغداد ـ.العبيدي اسماعيل اللطيف عبد احمد تحقيق النسائي؛ شعيب بن

 م3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص1381 أـح

 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة
 اللطيف عبد احمد أـ (اسالمي فقه)  المعامالت ـ3دراسات   ـ االسالمي الفقه ـ0

 العنوان ـ ب        (محقق) العبيدي اسماعيل
 

278  

31111 
 117ن

 
 (هـ121 ـ760)احمد بن محمد بن عمر النسفي1
 محمد بن عمر(/ هـ121)النسفي حفص البي الخالف منظومة شرح في المصفى

 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الخطيب تمثيل احمد حازم النسفي؛تحقيق احمد بن
 م3102 االسالمية1 العلوم
 سم71ايض؛:ص176

  مقارن فقه تخصص 1 الشريعة قسم في دكتوراه أطروحة
 محمود بن احمد بن هللا النسفي1عبد ـ3 دراسات ـ االسالمي الفقه ـ0
 العنوان ـ ب       (محقق)  الخطيب تمثيل احمد حازم أـ حنفي فقيه 1(هـ101ـ11)
   

277  



76 
 

31111 
 117ن

 
 (هـ121 ـ760)احمد بن محمد بن عمر النسفي1
 بن عمر(/ م0201ـ هـ11ت) النسفي الدين حافظ البركات ابي لالمام المصفى
 جامعة: بغداد ـ.البرزنجي صالح ابراهيم صالح النسفي؛ تحقيق احمد بن محمد
 م3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص703

 المقارن الفقه في دكتوراه أطروحة
             (محقق) البرزنجي صالح ابراهيم صالح دراسات   أـ ـ االسالمي الفقه ـ0
 العنوان ـ ب

   

711  

31111 
 738هـ

 
 (هـ717ـ717) حجر بن علي بن محمد بن احمد الهيثمي1
 سنة المتوفي الهيثمي حجر بن احمد للشيخ الفقهية الفتاوي الكبرى الفتاوي
 فرحان فارغ ياسر الهيثمي؛تحقيق حجر بن علي بن محمد بن احمد/ هـ717

 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الكبيسي
 سم21ايض؛:ص327ل1 أـ

 االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة
   (محقق)  الكبيسي فرحان فارغ ياسر دراسات   أـ ـ االسالمي الفقه ـ0
 العنوان ـ ب 

 

710  

310 
 768أ

 
 (هـ718 ـ281) الحسين بن يعلى1محمد ابو

 الحسين بن محمد/  السلطانية االحكام كتابه في الفراء يعلى البي الفقهي المنهج
 كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.السامرائي محمد هاشم احمد تحقيق يعلى؛ ابو

 م13102 الجامعة االعظم االمام
 سم21ايض؛:ص211
 االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة

    (محقق)  السامرائي محمد هاشم احمد اصول   أـ ـ االسالمي الفقه ـ0
 العنوان ـ ب

 

713  

310 
 283آ

 
 (هـ713ـ11)  الروحي اتوقاني جنيد بن يوسف 1 جلبي اخي

 محمد سعدون جلبي؛تحقيق اخي الروحي اتوقاني جنيد بن يوسف/  العقبى ذخيرة
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.ثميل
 سم21ايض؛:ص266
 (فقه) تخصص واصول الفقه قسم في ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب         (محقق)  ثميل محمد سعدون اصول   أـ ـ االسالمي الفقه ـ0

 

712  

310 
 873أ

 
  جاسم احمد الهام

 االسالمي التشريع مصادر في والحنابلة الزيدية بين واالختالف االتفاق مواطن
 الجامعة: بغداد ـ.جاسم احمد الهام/ مقارنة اصولية دراسة:  عليها الترتبة واالثار
 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص272
 االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة

    والحنابلة الزيدية ـ2    واالختالف االتقان ـ3  1اصول االسالمي ـالفقه0
  العنوان ـ أ

 

717  

310 
 177ب

 
 ابراهيم محمد 1حسن البشدري
 ديوان: بغداد ـ.البشدري ابراهيم محمد حسن/ الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

 سم21ايض؛:ص728ذ1 أـ
 االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة

711  



77 
 

  العنوان ـ أ     1اصول االسالمي الفقه ـ0
 

310 
 377ج

 
  ابراهيم المهدي عبد صالح الجبوري1

 المهدي عبد صالح/  والتطبيق المبنى في دراسة: واالكثر االقل االمربين دوران
 م13102 الفقه كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.الجبوري ابراهيم
 سم21ايض؛:ص271

 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ أ     1احكام االسالمي الفقه ـ0
 

716  

310 
 131ج

 
 (هـ211 ـ211)الرازي علي بن الجصاص1احمد

 لالمام القرآن احكام كتاب في الفقهية تطبيقاتها من ونماذج والنهي االمر صيغ
الجصاص؛  الرازي علي بن احمد/ الجصاص الرازي علي بن احمد/  اجصاص
 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الزهيري خالد سعد اسراء تحقيق
 م3102

 سم21ايض؛:ص218ز1 أـ
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     المنكر عن والنهي بالمعروف االمر ـ3    اصول االسالمي1 ـالفقه0

 

711  

310 
 878ج

 
 لطيف صالح الرحمن الجميلي1عبد

 الرحمن عبد/ والقانون الفقه في وأثرها االلفاظ بدالالت المتعلقة االصولية القواعد
 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الجميلي لطيف صالح

 م13102
 سم21ايض؛:ص131ب1 أـ

 (الفقه اصول)تخصص  االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ أ         اصول االسالمي1 ـالفقه0

  

718  

310 
 316ح

 
 (هـ816ـ131)  الحسين بن الرحيم عبد العراقي1 الحافظ

 بن الرحيم عبد/ والتذكرة التبصرة شرح كتابه في العراقي الحافظ ترجيحات
 الوقف ديوان: بغداد ـ.الكبيسي حسين مكي هاني تحقيق ؛ العراقي الحافظ الحسين
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني
 سم21ايض؛:ص713

 الدين اصول في دكتوراه أطروحة
 العنوان ـ ب   (محقق)  الكبيسي حسين مكي هاني اصول   أـ ـ االسالمي الفقه ـ0
   

717  

310 
 177ح

 
 شرقي علي حسين

 علي حسين/ المعاصرة الوقائع في النص وجود عدم عند الشرعي التأصيل
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.شرقي
 سم21ايض؛:ص776
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ احكام     أ االسالمي1 ـالفقه0

 

701  

310 
 177ح

 
  ابراهيم محمد حسين

 ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.ابراهيم محمد حسين/  االصوليين عند السنة نقد متون
 م3102 الشريعة1 كلية
 سم38ص؛281

 الفقه اصول تخصص اسالمية1 شريعة ـ فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ اصول    أ االسالمي1 ـالفقه0

 

700  



78 
 

310 
 873ح

 
  يوسف فياض فراس الحمداني1

 ـ.الحمداني يوسف فياض فراس/ االصلية االصولية االدلة مع التعامل في التشدد
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد
 سم21ايض؛:ص370

 الفقه اصول تخصص دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ اصول       أ االسالمي1 ـالفقه0

 

703  

310 
 717ح

 
 (هـ173 ـ111) محمد بن احمد الحنفي1
 محمد بن احمد/ العبادات كتاب الحنفي بكر ابي بن احمد لالمام الفتاوي مجمع
 كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ. الجنابي لفته معروف خالد ؛تحقيق الحنفي
 م13102 الجامعة االعظم االمام
 سم21ايض؛:ص732

 فقه تخصص ماجستير رسالة 
  العنوان ـ ب     (محقق) الجنابي لفته معروف خالد اصول   أـ االسالمي1 ـالفقه0
 

702  

310 
 717ح

 
 (هـ173 ـ111) محمد بن احمد الحنفي1
 المأذون كتاب الى الوصايا كتاب من الحنفي بكر ابي بن احمد لالمام الفتاوي مجمع

 ديوان: بغداد ـ.هللا عبد شريف محمد عثمان ؛تحقيق الحنفي محمد بن احمد/ 
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

 سم21ايض؛:ص303ث1 أـ
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب   (محقق)  هللا عبد شريف محمد عثمان اصول   أـ االسالمي1 ـالفقه0
 

707  

310 
 377ز

 
 حسون رزاق سالم الزبيدي1
 حسون رزاق سالم/  الفقهي االستنباط في اصوليي االمامية عند العرفي الجمع

 م13102 الفقه كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.الزبيدي
 سم21ايض؛:ص311 هـ1 أـ

 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ اصول     أ االسالمي1 ـالفقه0
 

701  

310 
 387س

 
 فاضل سرحان وليد السامرائي1

/ وتحقيق دراسة: الكتاب نهاية الى القياس من الثبوت مسلم شرح الرحموت فواتح
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.السامرائي فاضل سرحان وليد

 م13102 الجامعة
 سم38ص؛606

 الفقه اصول تخصص االسالمية1 العلوم في دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ اصول     أ االسالمي1 ـالفقه0
 

706  

310 
 67س

 
  محمود سعيد سعد

 السني الوقف ديوان: بغداد ـ.محمود سعيد سعد/ الكريم القرآن في التأديب اساليب
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ

 سم21ايض؛:ص310
  الدين اصول قسم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ أ     اساليب  ـ التأديب ـ3اصول    االسالمي1 ـالفقه0

 

701  

310 
 877ش

 
  حسين علي ياسر الشمري1

 ـ.الشمري حسين علي ياسر / العبادات باب االسالمي الفقه في االختالط احكام

708  



79 
 

 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد
 سم21ايض؛:ص327و1 أـ

 المقارن الفقه في ماجستير رسالة
  العنوان ـ احكام     أ االسالمي1 ـالفقه0

 
310 
 783ش

 
 (هـ0311ـ0012)محمد بن علي بن محمد الشوكاني1

/ والنكاح البيوع كتاب في االوطار نيل كتابه في الشوكاني االمام عند وداللته النهي
 الوقف ديوان: بغداد ـ.خليل مظفر ريا تحقيق الشوكاني؛ محمد بن علي بن محمد
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني
 سم21ايض؛:ص388
 الفقه اصول تخصص ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب    (محقق)  خليل مظفر ريا اصول   أـ االسالمي1 ـالفقه0

  

707  

310 
 723ش

 
 نوري الدين حسام دانا الشيخاني1
 ـ. الشيخاني نوري الدين حسام دانا/ ومعانيها( اذا)ب ـ المبدوءة االصولية القواعد
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد

 سم21ايض؛:ص310د1 أـ
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ اصول     أ االسالمي1 ـالفقه0

 

731  

310 
 773ش

 
 (هـ716 ـ272) علي بن ابراهيم الشيرازي1
 دراسة (:هـ716 :ت)للشيرازي( اللمع)  كتاب في فيها المختلف االصولية المسائل
 ـ.القيسي صالح محمد جميل عثمان تحقيق الشيرازي؛ علي بن ابراهيم/ موازنة
 م3102 التربية1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد

 سم38ص؛317ج1 أـ
 الفقه اصول تخصص ماجستير1 رسالة

  (محقق)  القيسي صالح محمد جميل عثمان اصول أـ االسالمي1 ـالفقه0
  العنوان ـ ب
 

730  

310 
 377ع

 
 سالم نمر حسين العاني1
 واالثار الشرعي الحكم مباحث في والحنابلة الزيدية بين واالختالف االتفاق مواطن
 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.العاني سالم نمر حسين/ عليها المترتبة
 م3102
 سم21ايض؛:ص311
  االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ   والحنابلة الزيدية ـ2 واالختالف االتفاق ـ3اصول   االسالمي1 ـالفقه0
 

733  

310 
 837ع

 
 جميل عثمان عمار
 الجامعة: بغداد ـ.جميل عثمان عمار/ والمرسلين لالنبياء الكريم القرآن في النهي

 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص366و1 أـ

 اصول االسالمي1 ـالفقه0اسالمية   شريعة فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان ـ والمرسلين       أ االنبياء ـ3
 

732  

310 
 713ع

 
 خلف جراد محمود مجاهد محمد العيساوي1

 خلف محمود مجاهد محمد/ االسالمي الفقه في المناسبات وبعض االعياد احكام
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.العيساوي

 سم21ايض؛:ص306

737  



81 
 

 االسالمي الفقه في ماجستير رسالة
  العنوان ـ احكام        أ االسالمي1 ـالفقه0

 
310 

 377ق
 

 نوري مصطفى محمود القادري1
 محمود/ مقارنة دراسة: والزيدية الحنفية بين فيها المختلف االصولية القواعد
 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.القادري نوري مصطفى

 سم38ص؛277ح1 أـ
 الفقه اصول تخصص اسالمية1 شريعة فلسفة دكتوراه أطروحة

  العنوان ـ والزيدية    أ الحنفية ـ3اصول    االسالمي1 ـالفقه0

 

731  

310 
 733ق

 
 (هـ773 ـ11) محمد بن القرابانجي1محمد

(: هـ773)سنة المتوفي القراباغي الحنفي محمد للشيخ الواجب اثبات رسالة شرح
 ـ.السامرائي نايف متعب عمر تحقيق القرابانجي؛ محمد بن محمود/وتحقيق دراسة
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد
 سم38ص؛201
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب    (محقق) السامرائي نايف متعب عمر اصول   أـ االسالمي1 ـالفقه0

 

736  

310 
 778ق

 
 (هـ871ـ11)حسين بن كمال بن شرف القريمي1

 حسين بن كمال بن شرف/ الفقه اصول في االنوار منار على القريمي شرح
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الكبيسي هللا عبد ارحيم جمال مصطفى تحقيق القريمي؛
 م3102 االسالمية1 العلوم
 سم21ايض؛:ص871

  االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
         (محقق) الكبيسي هللا عبد ارحيم جمال مصطفى اصول   أـ االسالمي1 ـالفقه0
  العنوان ـ ب
 

731  

310 
 73ك

 
 (هـ117ـ711) الحسن بن علي بن محمد بن علي الكياالهراسي1

 علي بن محمد بن علي/ القرآن احكام كتابه في الكياالهراسي االمام استنباط منهج
 جامعة: بغداد ـ.الهورامي  باقي حمه نوري محمد الكياالهراسي؛تحقيق الحسن بن

 م3102 التربية1 كلية ـ بغداد
 سم38ص؛270خ1 أـ

 االسالمية والتربية القرآن علوم في ماجستير رسالة
  (محقق)  الهورامي باقي حمه نوري محمد أـ   احكام االسالمي1 ـالفقه0
  العنوان ـ ب

 

738  

310 
 137ل

 
 (0107ـ111)حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 اللقاني؛تحقيق حسن بن ابراهيم بن ابراهيم/  التوحيد لجوهرة المربد عمدة تحقيق
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.السامرائي محمد محمد سعد

 م13102 الجامعة
 سم21ايض؛:ص221
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب   (محقق)  السامرائي محمد محمد سعد اصول   أـ االسالمي1 ـالفقه0
 

737  

310 
 137ل

 
 (0107ـ111)حسن بن ابراهيم بن ابراهيم اللقاني1
 قتيبة تحقيق اللقاني؛ حسن بن ابراهيم بن ابراهيم/  التوحيد لجوهرة المربد عمدة
 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.مخلف صالح كمال

 م13102

721  



81 
 

 سم21ايض؛:ص361
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب       (محقق)  مخلف صالح كمال قتيبة اصول   أـ االسالمي1 ـالفقه0
 

310 
 287م

 
 حمودي فاضل محمد
/ االسالمي التشريع مصادر في والظاهرية المعتزلة بين واالختالف االتفاق مواطن
 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.حمودي فاضل محمد
 سم21ايض؛:ص877

 اسالمية شريعة فلسفة دكتوراه أطروحة
والظاهرية          المعتزلة ـ2واالختالف      االتفاق ـ3اصول    االسالمي1 ـالفقه0
  العنوان ـ أ

 

720  

310 
 177م

 
 حسن بدر ايوب المشهداني1

 ـ.المشهداني حسن بدر ايوب/ النور سورة في وتطبيقاتها االصولية المباحث
 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص211ذ1 أـ
 االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة

 العنوان سورة      أـ النورـ ـ3اصول    االسالمي1 ـالفقه0
 

723  

310 
 183م

 
 احمد حسن مرعي احمد المعماري1

 بغداد ـ.المعماري احمد حسن مرعي احمد/ تطبيقية اصولية دراسة: التنزيل فقه
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:

 سم38ص؛777
 اسالمية شريعة فلسفة في دكتوراه أطروحة

 العنوان اصول      أـ االسالمي1 ـالفقه0

 

722  

310 
 717م

 
 كاظم كريم ضرغام الموسوي1

 كاظم كريم ضرغام/  واالحكام االستنباط وضوابط االدلة في دراسة:  المعرفة فقه
 م13102 الفقه كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.الموسوي

 سم21ايض؛:ص370ز1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة

 العنوان احكام     أـ االسالمي1 ـالفقه0

 

727  

310 
 287م

 
 طه مصطفى آروى المولى1
  طه مصطفى آروى(/ الفصول احكام)  كتابه في الباجي ترجيحات من نماذج
 3102االنسانية 1 والعلوم االداب كلية ـ الجنات جامعة :طرابلس ـ. المولى
 سم21ايض؛:ص366
 الفقه اصول في ماجستير رسالة

 العنوان احكام     أـ االسالمي1 ـالفقه0
  

721  

310 
 738ن

 
 هلول عائد نوال
 ـ/.هلول عائد نوال/  انموذجا ـ الظن االصول علم مباني تنقيع في المعرفة اثر

 م13102 الفقه كلية ـ الكوفة جامعة: النجف
 سم21ايض؛:ص331ز1 أـ

 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة
 العنوان اصول      أـ االسالمي1 ـالفقه0
 

726  

310  721  



82 
 

 (هـ616ـ620)حسن  حسن بن مري بن شرف بن النووي1يحيى 777ن
 بن مري بن شرف بن يحيى/  المجموع في النووي االمام عند والترجيح التعارض

 م3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.النووي  حسن
 سم21ايض؛:ص221ذ1 أـ

 االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
 العنوان اصول     أـ االسالمي1 ـالفقه0
   

310 
 327هـ

 
 الرزاق عبد ابراهيم هاجر
 من ونماذج المائدة سورة في والمفهوم المنطوق حيث من االلفاظ دالالت

 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الرزاق عبد ابراهيم هاجر/ تطبيقاتها
 م3102

 سم31ايض؛:ص307ح1 أـ
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

           المنطوق والمفهوم      ـ2  دالالت ـ االلفاظ ـ3اصول     االسالمي1 ـالفقه0
 العنوان أـ
 

728  

310 
 33هـ

 
  الكريم عبد هللا عبد احسان هبة

 هبة/ مقارنة اصولية دراسة:  االحزاب سورة في وتطبيقاتها االصولية المباحث
 م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.الكريم عبد هللا عبد احسان

 سم38:ص221ز1 أـ
 الفقه اصول تخصص االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ سوره     ـ االحزاب ـ3اصول    االسالمي1 ـالفقه0

 

727  

310 
 837 هـ

 
  سعيد صباح الرحمن عبد الهماوندي1

 بغداد ـ.الهماوندي سعيد صباح الرحمن عبد/ العام تخصيص في واثره العرف
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:

 سم21ايض؛:ص376
 الفقه اصول تخصص ماجستير رسالة

 العنوان اصول      أـ االسالمي1 ـالفقه0

 

771  

310 
 713و

 
 الوهاب عبد السالم عبد ورقاء

 السالم عبد ورقاء/ تطبيقية اصولية دراسة: البقرة سورة في واالبهام الوضوح
 الفقه قسم الجامعة1 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الوهاب عبد

 م13102 واصوله
 سم21ايض؛:ص701ر1 أـ

 الفقه اصول تخصص ماجستير رسالة
 العنوان أـ     سورة   ـ البقرة ـ3اصول    االسالمي1 ـالفقه0

 

770  

310 
 138و

 
 جاسم ياسين وسام
/ القرضاوي ويوسف الزرقاء ومصطفى زهرة ابي محمد الشيخ عند االفتاء منهج
 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.جاسم ياسين وسام

 م13102
 سم21ايض؛:ص367ت1 أـ

  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة
 مصطفى الزرقا1 ـ2    (فقيه) محمد زهرة ابي ـ3اصول   االسالمي1 ـالفقه0
 العنوان أـ      (فقيه) يوسف القرضاوي1 ـ7     (فقيه) 
  

773  

31011 
 677س

 
 خليل سعود طارق السعدي1

772  
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 ديوان: بغداد ـ.السعدي خليل سعود طارق/ االسالمي الفقه في العام المال حماية
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

 سم21ايض؛:ص336ز1 أـ
 االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة

 العنوان دراسات      أـ االسالمي1 ـالفقه0
 

313 
 878د

 
 صالح احمد طه الدليمي1
 العبادات في الحاضر العصر في بغيرهم المسلمين باختالط المتعلقة الفقهية القضايا

 الوقف ديوان: بغداد ـ.الدليمي صالح احمد طه/ الشخصية واالحوال والمعامالت
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني

 سم21ايض؛:ص217خ1 أـ
 فقه تخصص في دكتوراه أطروحة

 العنوان أـ       (اسالمي فقه)  العبادات ـ0
 

777  

31317 
 387س
 

 
 الحسني حسين طه عثمان 1 السامرائي
 ـ.السامرائي الحسني حسين طه عثمان/ تفعيله ورسائل العراق في الزكاة صندوق
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد

 سم21ايض؛:ص772و1 أـ
  الفقه قسم االسالمية1 العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان اسالمي      أـ فقه ـ الزكاة ـ0
 

771  

31311 
 673أ

 

 
 (هـ172ـ768)هللا عبد بن محمد العربي1 ابن ابوبكر

 كتابه في الحج فقه في( هـ172 ت) المالكي العربي بن بكر ابي القاضي اختيارات
 الرحمن عبد هاشم ؛ تحقيق العربي ابن ابوبكر هللا عبد بن محمد/ القرآن احكام

  م3102 الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.العزاوي
 سم21ايض؛:ص211 ب1 أـ

 االسالمية الشريعة فلسفة دكتوراه أطروحة
 العنوان اسالمي     أـ فقه ـ الحج ـ0
  

776  

312 
 777ز

 
 صالح ابراهيم ادريس
 ابراهيم ادريس/ المعامالت باب في الشرعية االحكام تغيير في وأثره الخطر
 م3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.صالح
 سم21ايض؛:ص277

 االسالمي الفقه 1 االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
  العنوان الشرعية     أـ االحكام ـ3   ( اسالمي فقه)  المعامالت ـ0

 

771  

312 
 137ع

 
  حسين خلف رفعت العزاوي1

 حسين خلف رفعت/ االحتالل بيد العراق في المالية المعامالت من المستجدات فقه
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.العزاوي
 سم21ايض؛:ص212

 االسالمية العلوم في دكتوراه أطروحة
 العنوان أـ    ( اسالمي فقه)  المعامالت ـ0

 

778  

312 
 87ع

 
 ياسين نبيل عمر
 نبيل عمر/ فقهية اصولية دراسة: المعاصرة المالية المعامالت في العرف اثر

 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان : بغداد ـ. ياسين
 سم21ايض؛:ص286
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

777  



84 
 

 العنوان المالية        أـ المعامالت ـ0
 

31213 
 318ح
 

 
 ياسين حمد حازم
:  واالجازة البيوع في وتطبيقاتها( شرطا كالمشروط عرضا المعروف) قاعدة
 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.ياسين حمد حازم/ فقهية دراسة
 م13102 الجامعة
 سم21ايض؛:ص371
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان اسالمي      أـ فقه ـ البيع ـ0

 

711  

312117 
 73س
 

 
 الحسين عبد احمد سرى
(/ السالم عليه الكاظم االمام مرقد) في انثروبولوجية دراسة:  والقرابين النذور
 م3102 االداب1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الحسين عبد احمد سرى

 سم21ايض؛:ص338ذ1 أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

 عليه) الصادق جعفر بن موسى 1 الكاظم موسى ـ2المراقد     ـ3  النذور  ـ0
  العنوان أـ        عشر االثنى في السابع االمام 1(هـ082ـ038) (السالم

 

710  

317 
 728ع

 
  جدوع احمد الرحمن عبد

 الشخصية والجنايات االحوال في وتطبيقاتها( الضررين اخف ارتكاب قاعدة)
 االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.جدوع احمد الرحمن عبد/ والحدود
 م13102 الجامعة االعظم
 سم21ايض؛:ص218
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان والحدود   أـ الجنايات ـ3للمسلمين    الشخصية االحوال ـ0

 

713  

317 
 377م

 
 (هـ711 ـ267) حبيب بن محمد بن علي الماوردي1
 االحوال باب في الكبير الحاوي كتابه خالل من الماوردي االمام اختيارات
 جاسم حاتم محمد تحقيق الماوردي؛ حبيب بن محمد بن علي/ الشخصية
 م3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الحواري

 سم21ايض؛:ص372ث1 أـ
 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  (محقق) الحواري جاسم حاتم محمد اسالمي   أـ فقه ـ الشخصية االحوال ـ0
   العنوان ـ ب
 

712  

31717 
 237ر
 

 
 سعيد حمد مخلف ثامر الرحبي1
 ديوان: بغداد ـ.الرحبي سعيد حمد مخلف ثامر/ وردود شبهات( ص) النبي زواج
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف
 سم38ص؛371
 والفكر والخطابة الدعوة في ماجستير رسالة

 العنوان اسالمي     أـ دين ـ الزواج ـ0
 

717  

311 
 717ح

 
 (هـ661 ـ11) محمد بن احمد الحنفي1
 سنة يعد المتوفي)  الحنفي بكر بنابي محمد بن احمد للشيخ الفتاوي مجمع
 كتاب نهاية الى والسرقة والحدود الجنايات كتاب من السادس1 القسم( هـ661

 مسريت هللا عبد مؤيد تحقيق الحنفي؛ محمد بن احمد/  وتحقيق دراسة: الفرائض
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الجبلي
 سم38ص؛211

711  



85 
 

 االسالمية العلوم في ماجستير رسالة
   العنوان ـ ب    (محقق)الجبلي مسريت هللا عبد مؤيد اسالمي   أـ فقه ـ الجنايات ـ0

    
311 

 773أ

 

 
 كاظم قاسم ايوب

 المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ. كاظم قاسم ايوب/ الكريم القرآن في السلطة مفاهيم
 م3102 االساسية1 التربية كلية ـ
 سم21ايض؛:ص317ت1 أـ

 االسالمية التربية في ماجستير رسالة
 العنوان أـ      الحكم نظرية ـ االسالم ـ0

  

716  

31117 
 178أ

 

 
 بديوي جاسم اسيل

:  النجف ـ.بديوي جاسم اسيل/ الشريفة والسنة الكريم القرآن في االدارية الوظائف
 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة

 سم21ايض؛:ص1067 ب أـ
  االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

 العنوان االداري     أـ النظام ـ االسالم ـ0
 

711  

31116 
 637ك
 

 
 لفته جاسم سعد الكعبي1

 سعد/  وتفسيره العراقي الدستور كتابة في االمامية عند االصولية القواعد اثر
 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.الكعبي لفته جاسم
 سم21ايض؛:ص331
 االسالمية والعلوم الشريعة في ماجستير رسالة

 العنوان العراق     أـ ـ الدستور ـ3  االمامي الفقه ـ0
 

718  

31816 
 177أ

 
 كسار حسن طارق االسدي1

 ـ.االسدي كسار حسن طارق/ الفقهية المعرفة في مقارنة دراسة: الخبرة اهل
 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف

 سم21ايض؛:ص316ك1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة في دكتوراه أطروحة

  العنوان أـ       دراسات ـ  الشيعي الفقه ـ0

 

717  

31816 
 177أ

 
 (هـ623ـ11)الدين مجد حسنين بن محمود بن محمد االسروشني1

 االسروشيني محمود بن محمد الفتح البي االسروشسيني فصول من الكراهية كتاب
  االسروشني الدين مجد حسنين بن محمود بن محمد/وتحقيق دراسة(: هـ623ت)
  م3102 الشريعة1 قسم االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.

 سم38ص؛111
 فقه تخصص الشريعة1 قسم االسالمية1 العلوم في دكتوراه أطروحة

 االسالمي1 الدين مجد حسنين بن محمود بن محمد ـ3 دراسات ـ الحنفي الفقه ـ0
  العنوان حنفي     أـ فقيه

  

761  

31816 
 777ع

 
 شنبارة كاظم جبار العويدي1
 النجف ـ.العويدي شنبارة كاظم جبار/ الفقهية الحلة مدرسة عند والتجديد التأصيل

 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة: 
 سم21ايض؛:ص387

 الشريعة في دكتوراه أطروحة
  العنوان أـ      دراسات ـ  االمامي الفقه ـ0
 

760  

36117  763  



86 
 

 حسين طلب علي سعدي اللهيبي1 773ل
 سعدي/ الهجري الخامس القرن نهاية حتى العربي المغرب في والمتصوفة الزهاد
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.حسين اللهيبي طلب علي
 سم21ايض؛:ص317 و1 أـ

 االسالمي التاريخ في ماجستير رسالة
  العنوان تاريخ     أـ ـ االسالمي التصوف ـ0
 

36117 
 287م

 
 عفين محمد علي محمد

 ـ0816) الثاني الحميد عبد السلطان عهد في الشام بالد في الصوفية الطرائق
 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.عفين محمد علي محمد/  (م0717
 م3102االداب1

 سم21ايض؛:ص327د1 أـ
 الحديث التاريخ في فلسفة دكتوراه أطروحة

   العثمانية الدولة ـ االسالمي التصوف ـ3تاريخ    ـ االسالمي التصوف ـ0
  العنوان أـ 

 

762  

31111 
 278ر

 
  موحان سعد رحيم
:  النجف ـ.موحان سعد رحيم/ الجديد والعهد الكريم القرآن بين المسيحية الديانة
 م3102الفقه1 كلية ـ الكوفة جامعة

 سم21ايض؛:ص317د1 أـ
 االسالمية والعلوم الشريعة قسم في دكتوراه أطروحة

 العنوان الجديد     أـ العهد ـ3دراسات    ـ المسيحية ـ0

 

767  

31816 
 387ل
 

 
 فرحان حسين شيماء الالمي1
 فرحان حسين شيماء/ السماوية والديانات القديمة الحضارات في ودالالتها الرهينة
 الالمي

  م3102 1 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص366
 (اديان) تخصص الدين اصول في ماجستير رسالة

  العنوان السماوية     أـ البيانات ـ3القديمة    الحضارات ـ الرهبان ـ0
 

761  

31816 
 388م

 
 جعفر النبي عبد رغد المالكي1
 الخامس القرن الى الميالدي الثالث القرن من مصر في النصرانية الرهبانية
 ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ/.المالكي جعفر النبي عبد رغد/  الميالدي

  م3102 االنسانية1 للعلوم رشد
 سم21ايض؛:ص220م1 أـ

  االسالمي التاريخ في فلسفة دكتوراه أطروحة
  العنوان تاريخ    أـ ـ مصر ـ3    الرهبان ـ0
 

766  

370 
 287م

 
  جاسم نوري محمد

 عليهم)  االنبياء ذكر في والنصراني اليهودي التراث عن الكريم القرآن استقاللية
 الوقف ديوان: بغداد ـ.جاسم نوري محمد/ نقدية دراسة:  السابقة واالمم(  السالم
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني

 سم21ايض؛:ص271و1 أـ
  الدين اصول في ماجستير رسالة

   العنوان والنصراني    أـ اليهودي ـ3     القديمة الديانات ـ0
 

761  

370111 
 777م

 
 احمد قادر مهدي

768  



87 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهدي/  الدولية والعالقات الديني التعايش على وتأثيره المسيحي االسالمي الحوار 
 م3102الدين1 اصول كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.احمد قادر

 سم21ايض؛:ص761ت1 أـ 
 الدين اصول في دكتوراه أطروحة

  العنوان الدولية    أـ العالقات ـ3دراسات    ـ المقارنة ـ االديان ـ0
 

37617161 
 878د

 
  احمد عيدان كاظم الدليمي1
 احمد عيدان كاظم/ وتحليل دراسة:  وسماتها مكوناتها اليهودية الشخصية
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الدليمي

 سم38ص؛276ل1 أـ
 اديان تخصص ـ الدين اصول في دكتوراه أطروحة

 العنوان العراق     أـ ـ اليهودية ـ0

767  



88 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االجتماعية 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

210121 
 172خ

 
 محمد جاسم سرمد الخزرجي1
 محمد جاسم سرمد/ قضاءطوزخورماتو في انثروبولوجية دراسة:  التركمان
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. الخزرجي

 سم21ايض؛:ص070 ن1 أـ
 االجتماع علم في اداب ماجستير رسالة

 الدين صالح محافظة)  العراق ـ االنثروبولوجية ـ3        العراقي المجتمع ـ0
  العنوان أـ      (خورماتو طوز قضاء

   

711  

210121 
 287م

 
 صبار غازي محمد

 غازي محمد/ العراقي المجتمع في االغتراب في ودوره االجتماعي االستبعاد
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.صبار

 سم21ايض؛:ص1311 ب أـ
 االجتماع علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان المندائيون     أـ الصابئة ـ3   العراقي المجتمع ـ0

 

710  

2101703 
 87س
 

 
 علي خميس سعدي سمر
 جامعة:  بغداد ـ.علي خميس سعدي سمر/ المحلي المجتمع في والسلطة المرأة
 م3102للبنات1  التربية كلية ـ بغداد

           سم21ايض؛:ص311س1 أـ
  االجتماعية الخدمة في ماجستير رسالة

 العنوان المحلي   أـ المجتمع ـ3دراسات    ـ العراقية المرأة ـ0
 

713  

210173 
 777ش

 
 كاظم محمد شيرين
 بغداد1 مدينة في ميدانية دراسة:  االسري النظام تماسك في المتوارثة المهن دور

  التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.كاظم محمد شيرين/ انموذجا القديمة الكرخ
 م3102الجامعية1 الخدمة قسم للبنات1

 سم38ايض؛:ص070س1 أـ
  االجتماعية الخدمة في ماجستير رسالة

 العنوان المتوارثة     أـ المهن ـ العراقية المرأة ـ0
 

712  

2101716107 
 172م
 

 
 محمد هللا عبد محمد 1 المفرجي
 كركوك محافظة في ميدانية دراسة:  المحلية المجتمعات وتنمية الالمركزي النظام

 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.محمدالمفرجي هللا عبد محمد/ 
 سم21ايض؛:ص373ف1 أـ

 االجتماع علم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 النظام الالمركزي -3دراسات    -كركوك ـ  العراقي المجتمع ـ0
 العنوان االجتماعية    أـ الخدمة ـ2

   

717  

213 
 172خ

 
 ناجي الجبار عبد فاتن 1 الخزرجي

 بغداد ـ.الخزرجي ناجي الجبار عبد فاتن/ االجتماعي بالقلق وعالقته العصبي الفهم
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة: 
 سم38ايض؛:ص011 م1 ـ ب

 النفس علم في اداب ماجستير رسالة
 العنوان أـ        االجتماعي النفس علم ـ0
 

711  

2121213 
 87ع

 
 داود محسن علي
 ظل في االستثمارية التخصيصات توزيع في االجتماعية العدالة تحقيق الية

716  



91 
 

 االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.داود محسن علي/ االدارية الالمركزية
 م3102واالقتصاد1

 سم21ايض؛:ص71ك1 أـ
 االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم

 العنوان أـ     االستثمارية التخصيصات ـ3    االجتماعية العدالة ـ0
  

21217 
 177أ

 
 شريف حسن طارق االسدي1

 شريف حسن طارق/ العراقي الطالب بناء في واالقتصادي االجتماعي التغير دور
 م3102االداب1 كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.االسدي

 سم21ايض؛:ص061و1 أـ
 االجتماع علم في اداب ماجستير رسالة

 العنوان االجتماعي      أـ التغير ـ0

 

711  

2121631 
 387ع

 

 
 الكريم عبد لطفي عامر
 بغداد ـ.الكريم عبد لطفي عامر/  االرهاب جرائم مرتكبي لدى الديني التطرف ثقافة
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة: 
 سم21ايض؛:ص032ي1 أـ

 االجتماع علم في اداب ماجستير رسالة
  العنوان العراق        أـ ـ  االرهاب ـ0

 

718  

2121631 
 73غ

 
  محمد علي ياسر 1 الغرب

 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الغرب محمد علي ياسر/ لالرهاب االجتماعية االنعكاسات
 م3102االداب1 كلية
 سم21ايض؛:ص061ث1 أـ

 االجتماع علم في اداب ماجستير رسالة
  العنوان العراق      أـ ـ  االرهاب ـ0
 

717  

217132 
 377ع

 
 كريم الكاظم عبد احمد العبيدي1

 عبد احمد/  القادسية جامعة في ميدانية دراسة: الجامعة طلبة لدى الوقت ادارة
 م3102االداب1 كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.العبيدي كريم الكاظم

 سم21ايض؛:ص061ظ1 أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      (اجتماع علم) اداره ـ الوقت ـ0
 

781  

211132 
 377ط

 
 علي حسين صالح الطائي1
 علي حسين صالح/ للشباب الثقافي التغريب في ودورها الفضائي البث قنوات
 م3102 االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:نينوى ـ.الطائي

 سم21ايض؛:ص071ح1 أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

  العنوان الثقافي     أـ التغريب ـ3اجتماعية   جوانب ـ الشباب ـ0

 

780  

216 
 878د

 
 علي محمد شبيب الدليمي1 صالح

 جامعة:  بغداد ـ.علي الدليمي محمد شبيب صالح/ انثروبولوجية دراسة:  الشبك
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص017س1 أـ
 االجتماع علم في اداب فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ     دراسات ـ االجتماعية االنثروبولوجية ـ0

 

783  
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216 
 773ز

 
 صالح محمد زينب

 بغداد ـ. صالح محمد زينب /العراقي الشعبي الموروث في للجسد الرمزي المدلول
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة: 
 سم21ايض؛:ص383ك1 أـ

 االجتماع علم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان الثقافية    أـ االنثروبولوجية ـ0

 

782  

216 
 733س

 
 علي عبد صالح سناء

 جامعة:  بغداد ـ.علي عبد صالح سناء/ محلي مجتمع في للمرأة االجتماعية المكانة
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص063 ط1 أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    ( بغداد مدينة) العراق ـ  االجتماعية االنثروبولوجية ـ0

 

787  

216 
 77س

 
  ابراهيم حمود محمد السهر1
/ تحليلية اجتماعية دراسة: المعاصر المجتمع في التسلطي للحكم الثقافية الخلفية
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.السهر ابراهيم حمود محمد

 سم38؛ ص281ط1 أـ
 االجتماع علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان الثقافي     أـ االجتماع علم ـ0
  

781  

216 
 738ع

 
 مصطفى علي ماجد العنبكي1
 علي ماجد/ اجتماعية انثروبولوجية دراسة: الخالص قضاء في القرابي النسق

 م3102االداب 1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العنبكي مصطفى
 سم38ايض؛:ص332ع1 أـ

 االجتماع علم في اداب دكتوراه اطروحة
  ( الخالص محافظة ديالى قضاء) العراق ـ  االجتماعية االنثروبولوجية ـ0
  العنوان أـ 

 

786  

216 
 838ك

 
  حسين رزاق كمال
:  القادسية ـ.حسين رزاق كمال/ العراقية الشخصية بناء في االجتماعي التغير تأثير
 م3102االداب1 كلية ـ القادسية جامعة

 سم21ايض؛:ص311ي1 أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

 العنوان العراقية    أـ الشخصية ـ3   االجتماعية االنثروبولوجية ـ0
 

781  

216 
 137م

 
 جواد ياسين عادل المساري1

 الراء استطالعي بحث:  التنظيمية المواطنة سلوكيات في المنظمية الثقافة دور
 بغداد جامعة:  بغداد ـ.المساري جواد ياسين عادل/  النزاهة هيئة موظفي من عينة

 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ
 سم38ايض؛:ص081ط1 أـ

 والتفتيش الرقابة في عالي دبلوم
  العنوان سلوكيات     أـ ـ  المواطنه ـ3   الثقافة ـ0
 

788  

216181 
 368ف

 
 ياسين مثنى فاطمة

 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.ياسين مثنى فاطمة/ االسرية والعالقات االفتراضي المجتمع
 م3102للبنات 1 التربية كلية
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 سم21ايض؛:ص301ش1 أـ
 االجتماعية الخدمة في ماجستير رسالة

 العنوان االسرية      أـ العالقات ـ0
 

216187 
 377ع
 

 
 محمود احمد العاني1ليث

 ليث/ الموصل مدينة في ميدانية دراسة:  االجتماعية وتداعياته الطالق ظاهرة
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:نينوى ـ.العاني محمود احمد
 سم21ايض؛:ص020
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

 العنوان االجتماع     أـ علم ـ الطالق ـ0
 

771  

21113 
 387ع

 
  زغير عباس عامر

 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.زغير عباس عامر/ النزوح لمعالجة الوطنية السياسة
 م13102 واالقتصاد  االدارة
 سم21ايض؛:ص17

 االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم
 العنوان أـ       (النزوح)  الدخلية الهجرة ـ0

 

770  

211116 
 771ر
 

 
  عباس عودة رونق
 جامعة:  بغداد ـ.عباس عودة رونق/  المدني المجتمع لمنظمات القانوني التنظيم
 م3102 الحقوق1 كلية ـ النهرين

 سم21ايض؛:ص062 ز1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان المدني       أـ المجتمع ـ0
  

773  

211116 
 773ز

 
  حافظ هاشم كاظم زهراء
/ 3112 عام بعد العراق في الديمقراطي الوعي تنمية المدني المجتمع منظمات
 م3102 السياسية1 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.حافظ هاشم كاظم زهراء
 سم21ايض؛:ص028
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان السياسية     أـ النظم ـ3  المدني المجتمع ـ0
 

772  

211116 
 728 هـ

 
 عمر هللا عبد سعيد هيثم

 سعيد هيثم/  المعاصرة المتغيرات من عدد ضوء في للمهن االجتماعي التركيب
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:نينوى ـ.عمر هللا عبد

 سم21ايض؛:ص021
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

 العنوان دراسات      أـ ـ  الموصلي المجتمع ـ0
 

777  

2111161716
1 
 67س
 

 
 دواي الحسين عبد سعد

:  بغداد ـ.بغداد مدينة في ميدانية دراسة:  العراقي المواطن لدى االمن رجل صورة
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص1332 ب أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

 العنوان دراسات    أـ ـ  العراقي المجتمع ـ0

 

771  

2111161716
10 

 
  احمد محمد لبنى

776  
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 مدينة في ميدانية دراسة:  االجتماعي والتحرر الديني االلتزام بين المسلمة المرأة 373ل
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:نينوى ـ.احمد محمد لبنى/  الموصل

 سم38ص؛313 ي1 أـ
  االجتماع علم في ماجستير رسالة

 العنوان دراسات     أـ ـ  الموصلي المجتمع ـ0
 

2111161716
130 

 287م

 
 ناصر الحسن عبد محمد

 مدينة في ميدانية دراسة: العراق في التربوية والمشكالت المجتمعية المتغيرات
 م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.ناصر الحسن عبد محمد/ بغداد

 سم21ايض؛:ص213ز1 أـ
 االجتماع علم في ماجستيراداب رسالة

 العنوان دراسات     أـ ـ )بغداد( العراقي المجتمع ـ0

 

771  

201161 
 773م

 
  ابراهيم خليل مروة
 التعداد لبيانات عملي تطبيق مع السكانية للتعدادات والجنس العمر بيانات تقويم
 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.ابراهيم خليل مروة/ العراق في 0771لسنة للسكان العام
 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية
 سم21ايض؛:ص78

 االحصاء في علوم ماجستير رسالة
 العنوان السكان      أـ تعداد ـ العراق ـ0
 

778  

231110 
 167أ

 
 شبيب كاظم اسعد

 اسعد/ انموذجا سروش الكريم عبد المعاصر االيراني السياسي الفكر في االصالح
 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.شبيب كاظم

 سم21ايض؛:ص237 ح1 أـ
  السياسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ     ايران ـ السياسي الفكر ـ0

 

777  

231110 
 173ب

 
 كريم المحسن عبد علي البغدادي1
 علي/ المعاصر االمريكي االستراتيجي السياسي الفكر في المعتدل االسالم صورة
 م3102االداب1 كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.البغدادي كريم المحسن عبد

 سم21ايض؛:ص310
 فلسفة في دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ      السياسي الفكر ـ0
 

111  

231110 
 838ج

 
 مهدي محمد عباس فاطمة الجمالي1

 بغداد ـ.الجمالي مهدي محمد عباس فاطمة/ المعاصر العراق في الديمقراطي الفكر
 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة: 

 سم38ص؛011
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ     السياسي الفكر ـ0
 

110  

231110 
 873ح

 
  كاظم جواد جابر الحمداني1
 جابر/ المعاصرة االسالمية العراقية االحزاب عند االنسان لحقوق الفكر االسس
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الحمداني كاظم جواد
  سم21ايض؛:ص373
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ      االنسان حقوق ـ3    فكر ـ السياسة ـ0

113  
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231110 
 377ر

 
  داود محسن رائد

 محسن رائد/ المعاصر الغربي السياسي الفكر في العالمية المواطنة طروحات
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.داود
 سم21ايض؛:ص1336 هـ أـ

 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ    السياسي الفكر ـ0
  

112  

231110 
 278ر

 
 هللا عبد ياسر رحيم
 بغداد ـ.هللا عبد ياسر رحيم/   االسالمي السياسي الفكر في والسلطة القبيلة جدلية

 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة: 
 سم21ايض؛:ص076ذ1 أـ

  السياسي الفكر ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ    السياسي الفكر ـ0

 

117  

231110 
 17ر

 
 كاظم علوان ابراهيم رغد
:  بغداد ـ.كاظم علوان ابراهيم رغد/ المدرسي تقي محمد عند السياسي الفكر
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص371 ز1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ     (مفكرا) كاظم محمد تقي محمد/  المدرسي ـ0
 

111  

231110 
 367س

 
 هاشم سعدون بشار 1 الساعدي

 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.هاشم الساعدي سعدون بشار/ سبينوزا عند السياسي الفكر
 م13102 السياسية العلوم كلية
 سم21ايض؛:ص061
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ   )مفكر( سبينوزا ـ3 السياسي   الفكر ـ0
 

116  

231110 
 367س

 
  كاظم حاتم زينب الساعدي1

 بغداد ـ. الساعدي  كاظم حاتم زينب/ المعاصر االسالمي السياسي الفكر في الثورة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة: 
 سم21ايض؛:ص077ج1 أـ

 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ      السياسي الفكر ـ0
  

111  

231110 
 677س

 
 الهادي عبد احمد السعدون1
 الهادي عبد احمد/ المعاصر االسالمي السياسي الفكر في السلطة نظريات
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.السعدون

 سم21ايض؛:ص367 ج1 أـ
 السياسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان نظريات      أـ ـ السلطة ـ3   السياسي الفكر ـ0

 

118  

231110 
 677س

 
 ابراهيم حميد 1سعد السعدي
 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.السعدي ابراهيم حميد سعد/  الصهيوني الفكر في العنف
 م13102 السياسية العلوم كلية
 سم21ايض؛:ص367و1 أـ

117  
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 السياسية العلوم في دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ   السياسي الفكر ـ0

 
231110 

 733س
 

 شهيد جواد سناء
:  بغداد ـ.شهيد جواد سناء/ المعاصرة العربية السياسية للثقافة الفكرية المرتكزات

 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص061
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ     السياسي الفكر ـ0

 

101  

231110 
 733ش

 
 سعدون خلخال سعيد رقية الشيباني1

 ـ.الشيباني سعدون خلخال سعيد رقية/ ارسطو عند السياسي الفكر في الديمقراطية
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد
 سم21ايض؛:ص322
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ      (مفكر) ارسطو ـ3   السياسي الفكر ـ0
 

100  

231110 
 333ع

 
 هيدان كطاف نورة العتابي1
 ـ.العتابي هيدان كطاف نورة/ المعاصر االسالمي السياسي الفكر في التراث اشكالية
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد
 سم21ايض؛:ص220

 السياسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ   اشكالية ـ التراث ـ3  السياسي الفكر ـ0
  

103  

231110 
 318ق

 
 محمد دحام قاسم

:  بغداد ـ.محمد دحام قاسم /الغربي السياسي الفكر في للحداثة الفكرية االسس
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص880د1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ   السياسي الفكر ـ0

 

102  

231110 
 287م

 
  عودة جميل محمد
 محمد(/ انموذجا الحكيم باقر محمد) االسالمي السياسي الفكر في العادلة الدولة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عودة جميل
 سم21ايض؛:ص081
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ(  وقائد مفكر) باقر محمد 1 الحكيم ـ3    السياسي الفكر ـ0

  

107  

231110 
 838هـ

 
 ربيح الكاظم عبد همام

/  المعاصرة العراقية االسالمية االحزاب السياسي الفكر في والديمقراطية الشورى
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.ربيح الكاظم عبد همام
 سم21ايض؛:ص062
 السياسي الفكر ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ    االسالمية االحزاب ـ3    السياسي الفكر ـ0
 

101  

2311100 
 167أ

 
 الرضا عبد طارش أسعد
 أسعد/ الحديثة العربية الدول لحال تحليلية سياسية نظرية دراسة:  الفاشلة الدولة

106  
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 النظم فرع 1 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الرضا عبد طارش
 م3102السياسية1

 سم38ص؛271و1 أـ
 السياسية النظم فرع السياسية1 العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان السياسيه         أـ النظم ـ0
 

2311100 
 878أ

 
 سليمان جميل اكرم

 جميل اكرم/ انموذجا العراق المستدامة البشرية التنمية وتحقيق العسكري االنفاق
 السياسية النظم فرع 1 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.سليمان

 م13102
 سم38ايض؛:ص321

 السياسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان البشرية    أـ التنمية ـ3    السياسيه النظم ـ0
 

101  

2311100 
 37ب

 
 كاظم علي بان

 الواقع م3112 عام بعد العراقي السياسي النظام في البرلمانية المعارضة
 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.كاظم علي بان/ والمستقبل

 سم21ص؛076
 سياسية نظم 1 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان والمستقبل    أـ الواقع ـ3    السياسيه النظم ـ0
 

108  

2311100 
 777ب

 
 كزار مزهر عبد البديري1عدي

 ـ.البديري كزار مزهر عبد عدي/  االمريكية السياسية الحياة في االحزاب دور
 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص313د1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ    السياسيه النظم ـ0

 

107  

2311100 
 878ت

 
 موسى اللطيف عبد حيدر 1 التميمي
  عام بعد العراق في اقليم في المنتظمة غير المحافظات مجالس تجربة
 موسى اللطيف عبد حيدر(/ انموذجا ـ االشرف النجف محافظة مجلس) 3112
 م3102 السياسية1 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.التميمي

  سم21ايض؛:ص210د1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     المحافظات مجالس ـ3     السياسيه النظم ـ0

 

131  

2311100 
 377ج

 
  ابراهيم عثمان عمر 1 الجادرجي
 الجادرجي ابراهيم عثمان عمر/3112 عام بعد في الديمقراطي والتحول المواطنة

 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ الموصل جامعة:نينوى ـ.
 سم38ايض؛:ص328ت1 أـ

 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ     السياسيه النظم ـ0

 

130  

2311100 
 318ج

 
 دايش محمد جاسم

(/ م3111ـ0730) العراق في السياسي االستقرار وعدم السلطة على التعاقب
 م3102 السياسية1 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.دايش محمد جاسم

 سم21ايض؛:ص321 هـ1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
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 العنوان أـ     السياسيه النظم ـ0
 

2311100 
 318ج

 
 سهراب محمد جاسم
/ والمستقبل الواقع ـ سياسية دراسة:  العراق في االجتماعي الديمقراطي التيار
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.سهراب  محمد جاسم
 سم21ايض؛:ص217
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

      والمستقبل الواقع ـ2السياسية االحوال ـ العراق ـ3  السياسيه النظم ـ0
 العنوان أـ

 

132  

2311100 
 318ح

 
 جبر حميد حازم

 حميد حازم/ م3100ـ0773 الكويت في السياسي واالصالح االسالمية الحركات
 السياسية1 النظم قسم السياسية1 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.جبر

 م3102
 سم38ص؛087
 العامة والسياسات السياسية النظم قسم السياسية1 العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ        (3100ـ0773)حديث  تاريخ ـ الكويت ـ3  السياسية النظم ـ0

 

137  

2311100 
 17ح

 
  محمد عادل حسن
 حسن/ والتنمية العدالة حزب عهد في التركية العسكرية للمؤسسة السياسي الدور
 السياسية1 النظم قسم السياسية1 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.محمد عادل

 م3102
 سم21ايض؛:ص018 هـ1 أـ

 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان والتنمية     أـ البعدالة ـ3  السياسيه النظم ـ0

  

131  

2311100 
 173ح

 
  خوان الحمزة عبد محمد الحسناوي1

 محمد(/  انموذجا العراق)  الفساد مواجهة في الديمقراطية السياسية النظم اليات
 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الحسناوي خوان الحمزة عبد
 م13102

 سم21ايض؛:ص226
 السياسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ     مواجهة ـ الفساد ـ3  السياسيه النظم ـ0
 

136  

2311100 
 177ح

 
  مسلم جبار حسين
:  بغداد ـ.مسلم جبار حسين/ االردني السياسي النظام سلطات بين العالقة واقع

 م3102 1 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة
 سم38ايض؛:ص313ج1 أـ

 العامة والسياسات السياسية النظم قسم السياسية1 العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ        السياسيه النظم ـ0

  

131  

2311100 
 387خ

 
 الرزاق عبد طارق خالد
 جامعة:  بغداد ـ.الرزاق عبد طارق خالد/ االسرائيلي العمل حزب في القيادة أزمة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص360ث1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ       السياسيه النظم ـ0

 

138  



98 
 

2311100 
 733ر

 
 جواد سنان رؤى
 للمدة تركيا في الكردية القضية وتطور الكردستاني العمال حزب دور
 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.جواد سنان رؤى(/ 3102ـ0771)
 م13102
 سم21ايض؛:ص301ج1 أـ

 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
 ـ0771 حديث تاريخ ـ تركيا ـ2السياسية   االحزاب ـ تركيا ـ3  السياسيه النظم ـ0

 العنوان أـ      3102

 

137  

2311100 
 77ز

 
  باقر محمد زيد

 زيد/ 3111دستور من وموقفها العراق في الشيعية االسالمية السياسية القوى
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.باقر محمد
 سم21ايض؛:ص017
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

              3111 حديث تاريخ ـ العراق ـ2الدستور    ـ العراق ـ3  السياسيه النظم ـ0
 العنوان أـ

  

121  

2311100 
 367س

 
  سفيح حسن حسين الساعدي1علي

البرلماني: دراسة حالة العراق بعد  السياسي النظام في العامة السياسة صنع الية
 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.الساعدي سفيح حسن حسين علي/ 3112

 م13102 السياسية
 سم21ايض؛:ص071د1 أـ

  السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ      السياسيه النظم ـ0
 

120  

2311100 
 738ص

 
 رشيد الستار عبد صدام
 الستار عبد صدام/  تحليلية اجتماعية سياسية دراسة:  العربي الربيع ثورات
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.رشيد

 سم21ايض؛:ص311ج1 أـ
 السياسية العلوم في دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ     السياسيه النظم ـ0

 

123  

2311100 
 337ع

 
  حسين علي عنيدي ميثم العبادي1
 علي عنيدي ميثم/ 3100 ـ3112 المدة خالل العراق في السياسي والعنف البطالة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.العبادي حسين
 سم21ايض؛:ص311
  السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     السياسيه النظم ـ0
 

122  

2311100 
 667ع

 
 غافل كريم العظيم عبد
 عبد/ 0787 عام بعد االيرانية االسالمية الجمهورية في العامة السياسات صنع
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.غافل كريم العظيم

 سم21ايض؛:ص1323 هـ أـ
  السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ    سياسية احوال ـ ايران ـ3   السياسيه النظم ـ0
 

127  

2311100 
 137ع

 
  الخالق عبد مكي طيف 1 العزاوي

121  



99 
 

 ـ.العزاوي الخالق عبد مكي طيف/3112 عام بعد العراقية للمرأة السياسي السلوك
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص373ف1 أـ
  السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     العراقية المرأة ـ3   السياسيه النظم ـ0
 

2311100 
 137ع

 
 منهل مجيد فاروق مصطفى العزاوي1
 التأثير عالقة م3101ـ0772 من تركيا في العامة والسياسات االوربي االتحاد
 كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.العزاوي منهل مجيد فاروق مصطفى/ والتأثر
 م13102 السياسية العلوم
 سم38ص؛270

 السياسية العلوم في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ      السياسيه النظم ـ0
 

126  

2311100 
 87ع

 
 حسين خميس علي
(/ انموذجا والتنمية العدالة حزب)  تركيا في االسالمية للحركات السياسي الدور
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حسين خميس علي
 سم21ايض؛:ص333د1 أـ

  السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
  السياسية             االحزاب ـ تركيا ـ2االسالمية    الحركات ـ3  السياسيه   النظم ـ0
 العنوان أـ
 

121  

2311100 
 837ع

 
  الدين محي ظافر عمار
 محي ظافر عمار(/ انموذجا مصر) العربية السياسية االنظمة في الشرعية ازمة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.الدين

 سم38ايض؛:ص321 ج1 أـ
 العامة والسياسات سياسية نظم السياسية1 العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ      السياسيه النظم ـ0
 

128  

2311100 
 713ع

 
  عبد عليوي العزيز عبد العيساوي1

 عبد عليوي العزيز عبد/3112 عام بعد العراقية والتجربة االنتخابية النظم
 السياسية النظم قسم السياسية1 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.العيساوي

 م13102 العامة والسياسات
 سم38ص؛370د1 أـ

 العامة والسياسات السياسية قسم النظم السياسية1 العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ      االنتخابات ـ3  السياسيه النظم ـ0
 

127  

2311100 
 17غ

 
 طارش عبد 1نجم الغزي

 طارش عبد نجم/ الماليزي النموذج دراسة:  الوطنية الوحدة على واثرها التعددية
 السياسية النظم فرع السياسية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الغزي

 م13102
 سم38ص؛272

 السياسية العلوم فلسفة في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ    السياسيه النظم ـ0
 

171  

2311100 
 832ف

 
 عودة جاسب فالح

 عام بعد العراق حالة دراسة:  السياسي االستقرار عدم وظاهرة السياسية التعددية
 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.عودة جاسب فالح/ 3112

170  



111 
 

 م13102
 سم38ص؛313
 العامة والسياسات السياسية قسم النظم السياسية1 العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ    السياسيه النظم ـ0

 
2311100 

 833ك
 

 جبارا اسماعيل الكالبي1 قيس
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الكالبي جبارا اسماعيل قيس/  السياسي السلوك
 م13102 السياسية العلوم

 سم21ايض؛:ص313ز1 أـ
 السياسية العلوم فلسفة في دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ     السياسيه النظم ـ0
 

173  

2311100 
 277م

 
 جاسم مجيد جعفر مجيد

 مجيد/ م3112 عام بعد العراقي السياسي النظام على وانعكاسه السياسي التوافق
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.جاسم مجيد جعفر

 سم21ايض؛:ص326ز1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ    السياسيه النظم ـ0
 

172  

2311100 
 177م

 
 علي زوار نجف مجيد
 عام بعد العراق جمهورية في العامة السياسات صنع في التشريعية السلطة دور

 ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.علي زوار نجف مجيد/  المعوقات في دراسة: 3112
 م13102 السياسية العلوم كلية
 سم21ايض؛:ص377 هـ1 أـ

 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ     السياسيه النظم ـ0
 

177  

2311100 
 287م 

 
 احمد حميد محمد
(/ 3102 ـ0780) مصر في السياسية الحياة في المسلمين االخوان حركة دور
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.احمد حميد محمد

 سم21ايض؛:ص072 د1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ      السياسيه النظم ـ0
 

171  

2311100 
 377ن

 
 سوادي الهادي عبد نادية
:  بغداد ـ.سوادي الهادي عبد نادية/ م3112 عام بعد العراق في الطفل حقوق
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص300د1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ  العراق في الطفل ـ3  السياسيه النظم ـ0

 

176  

2311100 
 233ن

 
 عبيد محمد نجاة

:  بغداد ـ.عبيد محمد نجاة/الفيدرالي السياسي النظام في المالية العوائد توزيع
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص071ج1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     المالية العوائد ـ3  السياسيه النظم ـ0

 

171  



111 
 

2311100 
 773ن

 
 كاظم عدنان نيران
 ـ.كاظم عدنان نيران/ م3112 عام بعد العراق في المحافظات مجالس تجربة تقويم
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد
 سم21ايض؛:ص071
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     السياسيه النظم ـ0

 

178  

2311100 
 73هـ

 
 محمود هادي هدى
 هادي هدى(/ واالشكاليات التحديات) 3112 عام بعد العراقية المرأة حقوق
 م3102السياسية 1 العلوم كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.محمود
 سم38ايض؛:ص012
 سياسة نظم السياسية1 العلوم ماجستيرفي رسالة

 أـواالشكاليات  التحديات ـ2حقوق   ـ العراقية المرأة ـ3   السياسيه النظم ـ0
 العنوان

 

177  

2311100 
 733 هـ

 
  عبيد فاضل هناء
 عام بعد العراقي الديمقراطي المسار في الكردستانية والقوى االحزاب دور

 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عبيد فاضل هناء/ م3112
 سم21ايض؛:ص306
 سياسة نظم السياسية1 العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان السياسية      أـ االحزاب ـ العراق ـ3    السياسيه النظم ـ0

 

111  

2311100 
 317ي

 
 مهدي رشيد حوراء 1 الياسري
 حوراء/ المعاصرة السياسية االوضاع في دراسة:  البحرين في السياسي النظام
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الياسري مهدي رشيد

 سم21ايض؛:ص067 ج1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ      السياسية االحوال ـ البحرين ـ3   السياسيه النظم ـ0

 

110  

2311123 
 717ق

 
 ارحيم عدنان سيف القيسي1
 ـ0768) والخارجية الداخلية التطورات من وموقفه العراقي الشيوعي الحزب
 م13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.القيسي عدنان ارحيم سيف(/ 0717
 سم21ايض؛:ص711

 والمعاصر الحديث التاريخ في دكتوراه اطروحة
  0717ـ0768حديث  تاريخ ـ العراق ـ3    العراق ـ الشيوعية االحزاب ـ0
  العنوان أـ

 

113  

2311712 
 172خ

 
 امين محمد هشام اسيل 1 الخزرجي
 اسيل/ 0711 ـ0767 السعودية العربية المملكة في الداخلية السياسية التطورات

 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.امين الخزرجي محمد هشام
 م3102االساسية1

 سم21ايض؛:ص087ف1 أـ
 التاريخ ماجستيرفي رسالة

  0711 ـ0767 حديث تاريخ ـ السعودية ـ3سياسية    احوال ـ السعودية ـ0
  العنوان أـ
 

112  

2311716617 
 377ج

 
  حمود جاسم احمد الجبوري1

117  



112 
 

 ـ.الجبوري حمود جاسم احمد/ اللبناني السياسي النظام في الطائفية اشكالية
 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ الموصل جامعة: نينوى
 سم38ايض؛:ص011
  السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان اشكالية     أـ ـ الطائفية ـ3    السياسية االحوال ـ لبنان ـ0
 

230113 
 833ر

 
 جابر حاشوش عادل 1 الركابي

 جامعة:  بغداد ـ.الركابي جابر حاشوش عادل/ االدارية والالمركزية الفيدرالية
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين

 سم21ايض؛:ص311ط1 أـ
 العام القانون ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ    الفيدرالية ـ0

 

111  

2301817161 
 277أ

 

 
 الزهرة عبد ادريس اثير
 ادريس اثير/ ومستقبلها3112 عام بعد العراق في الديمقراطية الدولة بناء واقع
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الزهرة عبد
 سم38ص؛361ث1 أـ

  السياسية النظم فرع 1 السياسية العلوم في دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ السياسية    النظم ـ3    العراق ـ الديمقراطية ـ0

 

116  

2321177136 
 387خ

 
 سارو احمد نوال 1 الخالدي
 نوال/  الدولية الجنائية للمحكمة االساسي النظام احكام ضوء في االضطهاد جريمة
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.الخالدي سارو احمد
 سم21ايض؛:ص018
 الجنائي القانون ماجستيرفي رسالة

  العنوان الجنائي   أـ قانون االضطهاد ـ ـ0
 

111  

23217 
 132خ

 
  حمزة عباس اركان الخفاجي1

:  بابل ـ.حمزة عباس اركان/ مقارنة دراسة:  السلمي التظاهر حرية في الحق
 13102 القانون كلية ـ بابل جامعة
 سم38ص؛317
 العام القانون ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ    ( السلمي التظاهر)  االنان حقوق ـ0
 

118  

23217 
 87ع

 
 حسن الرزاق عبد علي

 ـ.حسن الرزاق عبد علي/  االنسان حقوق وزارة استراتيجية في االنسان حقوق
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية بغدادـ جامعة:  بغداد
 سم21ايض؛:ص11

 االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم
 العنوان االنسان     أـ حقوق ـ0

 

117  

23217 
 388ك

 
 ناصر شاكر كامل
 النهرين جامعة:  بغداد ـ.ناصر شاكر كامل/ االنسان حقوق على واثره القبض امر
 م13102 الحقوق كلية ـ
 سم21ايض؛:ص027و1 أـ

 العام القانون ماجستيرفي رسالة
 العنوان االنسان    أـ حقوق ـ0

 

161  



113 
 

23216 
 731أ

 
  حسن االمير عبد انتصار

/ المتوسطة المرحلة طالبات لدى المواطنة مفهوم تنمية في ارشادي برنامج اثر
 للعلوم 1 رشد ابن 1 التربية كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.حسن االمير عبد انتصار
 م13102 واالنسانية التربوية

 سم38ايض؛: ص078ف1 أـ
 ( التربوي والتوجيه النفسي االرشاد)  النفسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ    التربوي التوجيه ـ3  المواطنة ـ0
  

160  

2371367177 
 737ج

 
 محمود عبد سعدون جنان

 سعدون جنان(/ 0786 ـ0772) المغرب في السياسي ودوره الشيوعي الحزب
 م13102 التربية كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.محمود عبد

 والمعاصر الحديث التاريخ ماجستيرفي رسالة
  العنوان المغرب     أـ ـ السياسيه االحزاب ـ0

 

163  

23713660 
 137ع

 
 احمد حمودي مصطاف 1 العزاوي
 احمد حمودي مصطاف/  0770ـ0771 موريتانيا في السياسية االحزاب
 م13102 التربية كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.العزاوي

 سم21ايض؛:ص317ح1 أـ
 والمعاصر الحديث التاريخ ماجستيرفي رسالة

م      0770 ـ0771 حديث تاريخ ـ موريتانيا ـ3موريتانيا   ـ السياسيه االحزاب ـ0
 العنوان أـ

 

162  

23713711 
 173ح
 

 
 شرهان جبار روافد الحسناوي1

 بغداد ـ.الحسناوي شرهان جبار روافد(/ 0717ـ0770) ايران في الملكية االحزاب
 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: 

 سم21ايض؛:ص376
 المعاصر التاريخ في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ   0717ـ0770 حديث تارخ ـ ايران ـ3السياسية   االحزاب ـ ايران ـ0

 

167  

237137160 
 177 هـ

 
 شيخو احمد طارق الهسنياني1
 طارق/  تاريخية دراسة: 0781ـ0760 تركيا في السياسية والتنظيمات االحزاب

 شيخو احمد
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الهسنياني

 سم21ايض؛:ص371خ1 أـ
 التاريخ في دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ   (0781ـ0761) حديث تاريخ ـ تركيا ـ3السياسية  االحزاب ـ تركيا ـ0

  

161  

2371161 
 17غ
 

 
  صادق فوزي حيدر 1 الغزي

 حيدر(/ والوظيفة وتكوين النشأة) العراق في لالنتخابات المستقلة العليا المفوضية
 م13102 1 السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.الغزي صادق فوزي

 سم21ايض؛:ص307ث1 أـ
 السياسية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان العراق      أـ ـ االنتخابات ـ0
 

166  

231 
 377ع

 
 صويدج رحم فاضل العايدي1
 رحم فاضل/ 0707 ـ0876 االمريكية المتحدة الواليات الى االيرلندية الهجرة
 م13102  رشد ابن 1 التربية كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.العايدي صويدج

161  



114 
 

 سم21ايض؛:ص303
 الحديث التاريخ في اداب ماجستير رسالة

 العنوان الدولية     أـ الهجرة ـ0
 

23110 
 773أ

 

 
 عزيز رؤوف أريان

 جامعة: بغداد ـ.عزيز رؤوف أريان/ المعاصرة الدبلوماسية في وأثرها العولمة
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ
 سم21ايض؛:ص018
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان المعاصرة     أـ الدبلوماسيه ـ3  الدولية السياسة ـ0
  

168  

23110 
 173أ

 
 خلف غانم قاسم اسراء
 غانم قاسم اسراء/ م3112 بعد االمريكية االستراتيجية في القومي االمن مدرك
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.خلف

 سم21ايض؛:ص011و1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان القومي    أـ االمن ـ3    الدولية السياسة ـ0

 

167  

23110 
 88أ

 
  ابراهيم فاروق امل

 فاروق امل/ انموذجا دارفور ـ السودانية المشكالت حل في ودوره االفريقي االتحاد
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.ابراهيم

 سم21ايض؛:ص311 ز1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان السياسية    أـ االحوال ـ السودان ـ3    الدولية السياسة ـ0
  

111  

23110 
 88أ

 
 محمد نجم امل

 نجم امل/ الباردة الحرب بعد العربي الخليج منطقة في الروسي ـ االمريكي التنافس
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.محمد

 سم21ايض؛:ص317ح1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان الدولية     أـ السياسة ـ0
 

110  

23110 
 737أ

 
 الكريم محمد رشيد اياد

:  بغداد ـ.الكريم محمد رشيد اياد/  العربي القومي االمن على وانعكاساتها العولمة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة

 سم21ايض؛:ص381د1 أـ
 السياسية العلوم في دكتوراه اطروحة

 العنوان الدولية      أـ السياسة ـ0
 

113  

23110 
 187ب

 
 سعيد المحسن عبد بسمة

 عبد بسمة/ 0771 عام منذ الخليجي التعاون مجلس لدول االقليمي االمن اشكالية
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.سعيد المحسن

 سم21ايض؛:ص077ث1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     الخليجي التعاون مجلس لدول االقليمي االمن ـ3  الدولية السياسة ـ0

 

112  

23110 
 878ت

 
 مطر عبد ظفر التميمي1

117  



115 
 

 احداث بعد االوسط الشرق في االقليمي النظام تجاه االمريكية االمنية السياسة
 العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.التميمي مطر عبد ظفر/ 3110ايلول00

 م13102  السياسية
 سم38ايض؛:ص372 ل1 أـ

 السياسية/ الدراسات الدولية العلوم في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ     الدولية السياسة ـ0
 

23110 
 377ج

 
 كاظم جواد عامر الجبوري1
/  العالمية التجارة منظمة في دراسة:  الدولية المنظمات في العضوية اشكالية
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.الجبوري كاظم جواد عامر

 سم21ايض؛:ص073و1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان منظمة      أـ العالميةـ التجارة ـ  الدولية السياسة ـ0
 

111  

23110 
 737ح

 
 فخري صفاء نور الحديثي1
 نور/  المستقبلية واالفاق الواقع0768 لعام النووية االسلحة انتشار حظر معاهدة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.فخري الحديثي صفاء

 سم21 ايض؛:ص1316 هـ أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان النووية     أـ االسلحة ـ  الدولية السياسة ـ0
 

116  

23110 
 377ر

 
 عباس حميد مهند الراوي1
 مهند/ الدولي السياسي النظام تحوالت ظل في االمريكية االحادية القطبية مستقبل
 1السياسة السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.الراوي عباس حميد

 م13102 الدولية
 سم38ايض؛:ص361ح1 أـ

  الدولية السياسية/ السياسة العلوم في ماجستير رسالة
 سم38ايض؛:ص361ح1 أـ
 العنوان أـ  الدولية السياسة ـ0

 

111  

23110 
 386ر

 
 حافظ جبار علي 1 الربيعي
/ م3110 عام بعد االوسط الشرق حيال االمريكية استراتيجية في اسرائيل مكانة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.حافظ الربيعي جبار علي
 سم38ايض؛:ص237د1 أـ

 دولية سياسة السياسية/  العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ    الدولية السياسة ـ0
 

118  

23110 
 376ر

 
  دربي زغير نصار الربيعي1

:  بغداد ـ.الربيعي دربي زغير نصار/ الدولية العالقات في االمريكية الهيمنة دور
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة
 سم21ايض؛:ص202
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     الدولية العالقات ـ0
 

117  

23110 
 388ز

 
 حسين علي مروة 1 الزاملي
/ والتنمية العدالة حزب عهد في العربي المشرق اتجاه التركية الخارجية السياسة
 العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الزاملي حسين علي مروة

 م3102السياسية1

181  
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 سم21ايض؛:ص317
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 (والتنمية العدالة وحزب)  السياسية االحزاب ـ تركيا ـ3  الدولية العالقات ـ0
 العنوان أـ

 
23110 

 277ش
 

 خلف علي رنا الشجيري1
:  بغداد ـ.الشجيري خلف علي رنا/ الدولي النظام في والتغيير المتحدة الواليات
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة
 سم21ايض؛:ص262

 السياسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان الدولية      أـ السياسة ـ0
 

180  

23110 
 877ش

 
 كطان رحمن وئام الشمري1
 كطان رحمن وئام/ م3110 عام بعد االمريكي االستراتيجي الفكر في االستباقية
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.الشمري

 سم21ايض؛:ص321 هـ1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان الدولية      أـ السياسة ـ0
 

183  

23110 
 371ص

 
 ناصر حنتوش صادق

:  بغداد ـ.ناصر حنتوش صادق(/ 3103 ـ0717)  االيرانية الخارجية السياسة
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة

 سم21ايض؛:ص317ح1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ          (3103ـ0717)حديث تاريخ ـ ايران ـ3  الخارجية السياسة ـ0

 

182  

23110 
 87ع

 
  فتحي هللا عبد زياد علي العلي1
 هللا عبد زياد علي/ 3103ـ3111 للمدة الدولي النظام في االمريكية القوة سياسة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.العلي فتحي

 سم21ايض؛:ص366ح1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان االمريكية     أـ القوة ـ3  الدولية    السياسة ـ0

 

187  

23110 
 383ف

 
 راضي علوان مروة الفتالوي1
 ـ0717 من الخليجي التعاون مجلس دول تجاه االيرانية الخارجية السياسة
 جامعة:  بغداد ـ.الفتالوي راضي علوان مروة(/ انموذجا وقطر البحرين)3100
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان الدولية      أـ السياسة ـ0
 

181  

23110 
 161م

 
 حمزة الجبار عبد غيثان مصطفى
 وافاق0771 اب 3 احداث منذ العراق حيال االمريكية الخارجية السياسة
 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:  بغداد ـ.حمزة الجبار عبد غيثان مصطفى/ المستقبل
 م13102 السياسية

 سم21ايض؛:ص387
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ      السياسية   االحوال ـ امريكا ـ3الدولية    السياسة ـ0

 

186  
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2311010 
 328ب

 
 غيدان جمعة صباح الباجالني1 بان

 بان/ المتوسطية: دراسة في االحتماالت المستقبلية  االوربية الشراكة مشاريع
 العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الباجالني  غيدان جمعة صباح

 م3102السياسية 1
 سم21ايض؛:ص078
 الدولية العالقات السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ       السياسية    االحوال ـ اوربا ـ3  الدولية العالقات ـ0
 

181  

2311010 
 87ح

 
 احمد سعيد نزار رغد الحلو1
 الدولية الهرمية في الكبرى القوى موقع تحديد في والتكنواوجي العلمي التقدم دور
 ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الحلو احمد سعيد نزار رغد/ مختارة لنماذج دراسة:

 م13102 الدولية العالقات السياسية1 العلوم كلية
  سم38ايض؛:ص011
 الدولية العالقات السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان والتكنولوجي     أـ العلمي ـ3  الدولية    العالقات ـ0
 

188  

2311010 
 773ر

 
  علي حسين علوان رندة
 العراق) االمريكية الخارجية السياسة تخطيط في االستراتيجية البحوث مراكز دور

 العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.علي حسين علوان رندة(/ انموذجا
 م3102السياسية1

 سم21ايض؛:ص301
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     الدولية العالقات ـ0

 

187  

2311010 
 778ش

 
 ظاهر الحسين عبد الشويلي1رحمن

 رحمن/  واالسرائيلي االيراني النووي البرنامج تجاه االمريكية الخارجية السياسة
 العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.ظاهرالشويلي الحسين عبد

 م3102السياسية1
 سم21ايض؛:ص076
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ       الدولية العالقات ـ0

 

171  

2311010 
 133ص

 
 سلمان فاضل صفاء

 فاضل صفاء(/ 3100ـ0771) بين الواقعة للمدة لبنان في االقليمية المواقف
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.سلمان

 سم38ص؛316ج1 أـ
 الدولية العالقات السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ          (3100ـ0771) حديث تاريخ ـ لبنان ـ3  الدولية العالقات ـ0
  

170  

2311010 
 331ع

 
 موسى حسن عباس

/ انموذجا االمريكية المتحدة الواليات الدولية العالقات في الجديدة الواقعية المدرسة
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.موسى حسن عباس

 سم21ايض؛:ص311م1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     الدولية العالقات ـ0
 

173  

2311010 
 377ع

 
 يونس ذنون الدين عز انوار العبيدي1

172  
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 وافاقها 3113 عام بعد العربية المنطقة تجاه التركية الخارجية السياسة
 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.العبيدي يونس ذنون الدين عز انوار/ المستقبلية

 م13102 السياسية العلوم
 سم38ايض؛:ص371هـ1 أـ

 الدولية العالقات السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ      الدولية العالقات ـ0
 

2311010 
 831ع

 
  كاظم عبد حيدر العالق1
 كاظم عبد حيدر/ 3112 بعد الخليجي التعاون مجلس دول مع السورية العالقات
 م3102السياسية1 العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.العالق

 سم21ايض؛:ص082ج1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 التعاون مجلس دول) الخارجية  العالقات ـ سوريا ـ3   الدولية العالقات ـ0
  العنوان أـ       (الخليجي

 

177  

2311010 
 772ف

 
 هللا نصر عبيد حسن هناء 1 الفريجي

 حسن هناء(/ 3100 ـ3112) االيرانية العراقية العالقات في االمريكي المتغير اثر
 العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ. الفريجي هللا نصر عبيد

 م3102السياسية1
 سم21ايض؛:ص321ك1 أـ

 السياسية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ             ايران –الخارجية  العالقات ـ العراق ـ3   الدولية العالقات ـ0

 

171  

2311010 
 737ك

 
 حسن كاظم عدنان الكناني1
:  بغداد ـ.الكناني حسن كاظم عدنان/ االيراني النووي والبرنامج االمريكية السياسة
 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة
 سم21ايض؛:ص331
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ            ايران -الخارجية العالقات ـ امريكا ـ3     الدولية العالقات ـ0

 

176  

2311010 
 717م

 
 الرضا عبد نعيم سميرة الموسوي1

 الرضا عبد نعيم سميرة/ الدولي السياسي النظام في الصيني الدور مستقبل
 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الموسوي

 سم21ايض؛:ص028ث1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     الدولية العالقات ـ0
 

171  

2311010 
 763م

 
 الوهاب عبد الرزاق عبد ميعاد

 عبد ميعاد/  السودان حالة دراسة:  الدولية الجنائية للمحكمة السياسي التوظيف
 العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الوهاب عبد الرزاق

 م3102السياسية1
 سم21ايض؛:ص323د1 أـ

 السياسية العلوم في ماجستير رسالة
 السياسية  االحوال ـ السودان ـ2الجنائية    المحكمة ـ3   الدولية العالقات ـ0
    العنوان أـ 

 

178  

2311010 
 77ن

 
 الحسين عبد احمد نور

 بغداد ـ.الحسين عبد احمد نور/ الباردة الحرب بعد للصين االقليمية السياسة

177  
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 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ النهرين جامعة:
 سم21ايض؛:ص017ج1 أـ

 السياسية العلوم في ماجستير رسالة
    العنوان الدولية       أـ العالقات  ـ الصين ـ0

 
2311010 

 878و
 

 وردا خمو وليم
/ العراقيين للمسيحيين الدولية الحماية حالة دراسة( :  لالقليات الدولية الحماية) 

 م13102  السياسية العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.وردا خمو وليم
 سم38ايض؛:ص377ص1 أـ

 دولية عالقات السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة
    العنوان أـ العراقيين المسيحيين ـ2االقليات    ـ3  الدولية العالقات ـ0
 

611  

231100 
 771ش
 

 
 مهدي حمزة حيدر الشريفي1

/ انموذجا المحافظ اليمين االمريكي االستراتيجي التفكير في الديني العامل مكانة
 السياسية العلوم كلية ـ النهرين جامعة: بغداد ـ.الشريفي مهدي حمزة حيدر

  م13102
 سم38ايض؛:ص071
 االستراتيجية السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان الدولية      أـ االستراتيجية ـ0

 

610  

231100 
 287م

 
  حاتم جبار عباس 1 المحمداوي

 ـ.المحمداوي حاتم جبار عباس/  االستراتيجي القوى وميزان الصاروخي الدرع
 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ النهرين جامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص308ط1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     االستراتيجية القوى ـ3 الدولية السياسة ـ0
 

613  

231173111 
 777م
 

 
 حسن سمير مهند

:  ديالى ـ.حسن سمير مهند/ 0776 ـ0707 ايران كرد تجاه بريطانيا سياسة
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة

 سم21ايض؛:ص317ل1 أـ
  والمعاصر الحديث التاريخ في ماجستير رسالة

 العنوان ايران     أـ ـ الخارجية العالقات  ـ بريطانيا ـ0
 

612  

231177112 
 777ز

 

 
 الهادي عبد خالد اماني الزهيري1
/  ساركوزي نيكوال عهد في العربية القضايا اتجاه الفرنسية الخارجية السياسة
 العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الهاديالزهيري عبد خالد اماني

 م3102السياسية1
 سم21ايض؛:ص337
  السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 (فرنسا رئيس)  نيكوال 1 ساركوزي ـ3العربي   العالم ـ خارجية عالقات ـ فرنسا ـ0
 العنوان أـ

  

617  

231171111 
 377ع
 

 
 علوان سلمان مصطفى العبودي1

 علوان سلمان مصطفى/ المستقبلية وافاقها االيرانية ـ الروسية العالقات واقع
 السياسية العلوم كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.العبودي

 م13102
 سم21ايض؛:ص321ط1 أـ

611  



111 
 

  السياسية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان ايران      أـ ـ الخارجية العالقات ـ روسيا ـ0

 
231171111 

 787هـ

 

 
 خاجيك هيلدارافي

:  بغداد ـ.خاجيك هيلدارافي (/م0730 ـ0701)ايران على الروسية الثورة تأثير
 م3102التاريخ1 قسم 1 رشد ابن 1 كليةالتربية بغدادـ جامعة

 سم38ص؛371ز1 أـ
 الحديث التاريخ في ماجستير رسالة

 ـ  ايران ـ2  حديث تاريخ - روسيا ـ3ايران    ـ الخارجية العالقات ـ روسيا ـ0
 العنوان حديث   أـ تاريخ

 

616  

231171118 
 717م

 
 زاجي جابر مصطفى سهى الموسوي1

 سهى(/ والمستقبل االرث) الوسطى اسيا منطقة تجاه الروسية االستراتيجية
 العلوم كلية ـ النهرين جامعة: بغداد ـ.زاجي الموسوي جابر مصطفى

 م3102السياسية1
 سم21ايض؛:ص071ز1 أـ

 السياسية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ    والمستقبل االرث ـ3الوسطى    اسيا ـ الدولية العالقات ـ روسيا ـ0
 

611  

2311101637 
 77ش

 

 
  امين محمد جمال شهد

 شهد/ انموذجا السودان وجنوب السودان االفريقية1 ـ الصينية االقتصادية العالقات
 م3102السياسية1 كليةالعلوم ـ النهرين جامعة: بغداد ـ.امين محمد جمال

 سم21ايض؛:ص011ح1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 االقتصادية    االحوال ـ الصين ـ3السودان    ـ  الخارجية العالقات ـ الصين ـ0
  العنوان أـ  االقتصادية     االحوال ـ السودان ـ2 

 

618  

231110112 
 737ج
 

 
 زيدان محمد سهيل رشا الجواري1
 سهيل رشا/ المستقبلية وافاقها ايلول احداث مابعد االمريكية الصينية العالقات
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الجواري زيدان محمد

 سم21ايض؛:ص307ح1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان امريكا     أـ ـ  الخارجية العالقات ـ الصين ـ0
 

617  

231110112 
 72ل

 
 حسين طالل ليث

 جامعة:  بغداد ـ.حسين طالل ليث/ 2013 ـ2001 االمريكية الصينية العالقات

 م3102السياسية1 كليةالعلوم بغدادـ
 سم21ايض؛:ص076
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان امريكا     أـ ـ  الخارجية العالقات ـ الصين ـ0
 

601  

2311120111 
 332ص

 

 
 زايد عالل صباح

 جامعة:  بغداد ـ.زايد عالل صباح(/ 3103 ـ3111)االيرانية ـ السعودية العالقات
 م3102السياسية1 كليةالعلوم بغدادـ
 سم21ايض؛:ص317
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان ايران    أـ ـ خارجية عالقات ـ السعودية ـ0
 

600  



111 
 

2311111111
1 
 173ن
 

 
 حسين عالء نشوان

/ المستقبل وافاق3112 عام منذ العربي الخليج تجاه االيرانية الخارجية السياسة
 م13102 السياسية كليةالعلوم بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.حسين عالء نشوان

 سم21ايض؛:ص231ط1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 السياسية      االحوال ـ ايران ـ3العربي    الخليج ـ الخارجية العالقات ـ ايران ـ0
 العنوان أـ
 

603  

2311111161
17 
 177أ

 

 
  الكريم عبد الرحيم عبد فاضل االسدي1
 الكريم عبد الرحيم عبد فاضل/ 0788 ـ0717 السورية ـ االيرانية العالقات
 م3102االداب1 كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.االسدي
 سم21ايض؛:ص017
 المعاصر التاريخ في ماجستير رسالة

 العنوان سورية      أـ ـ الخارجية العالقات ـ ايران ـ0
 

602  

2311111161 
 877أ

 
 كمونه مالك محمد اوراد
 ـ.كمونه مالك محمد اوراد(/ 3102 ـ3112) االيرانية للعالقات االمريكية الرؤية
 م13102 السياسية كليةالعلوم بغدادـ جامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص337و1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان العراق      أـ ـ الخارجية العالقات ـ ايران ـ0

 

607  

2311160171 
 338ح
 

 
  سليمان اسماعيل احمد حاتم

 ـ. سليمان اسماعيل احمد حاتم(/ 0717ـ0816)الروسية العثمانية العالقات
 م13102 االداب كلية ـ الموصل جامعة: نينوى

 سم21ايض؛:ص072ز1 أـ
 الحديث التاريخ في ماجستير رسالة

 العنوان روسيا    أـ ـ الخارجية السياسة ـ العثمانية الدولة ـ0

 

601  

2311160171 
 317ر

 
 علي محمد صابر الراشدي1هشام

 ـ.الراشدي علي محمد صابر هشام/ م0816ـ0827الروسية ـ العثمانية العالقات
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى

 سم21ايض؛:ص1067 ب أـ
 التاريخ في ماجستير رسالة

 العنوان روسيا      أـ ـ الخارجية العالقات ـ العثمانية الدولة ـ0
 

606  

2311160116
7 
 377ع

 
 احمد محمد اسماعيل اميرة العبيدي1
 احمد محمد اسماعيل اميرة(/ 3101ـ0781)االسرائيلية  ـ التركية العالقات
 م13102 االداب كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.العبيدي
 سم21ايض؛:ص321

 الحديث التاريخ في دكتوراه اطروحة
 العنوان اسرائيل     أـ ـ الخارجية العالقات ـ تركيا ـ0
 

601  

2311161112
0 
 17ع
 

 
 صبري ايوب هشام العزي1سحر

 ـ.العزي صبري ايوب هشام سحر/ 0768ـ0718 السعودية ـ العراقية العالقات
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد
 سم21ص؛026

608  



112 
 

 المعاصر التاريخ في ماجستير رسالة
 العنوان السعودية      أـ ـ الخارجية العالقات ـ العراق ـ0

 
2311161112

3 
 778ش

 
  جلود بنيان غسان الشويلي1
 بنيان غسان/ سياسية تاريخية دراسة: 0771ـ0768 الكويتية العراقية العالقات

 م3102االداب1 كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.الشويلي جلود
 سم38ص؛361
 المعاصر التاريخ في ماجستيراداب رسالة

 أـ0771ـ0768 حديث تاريخ ـ العراق ـ3الكويت ـ الخارجية العالقات ـ العراق ـ0
 العنوان

 

607  

2311161116
0 
 76ش
 

 
 رحيم سليم احمد الشرع1
/ العراقية الزراعة على واثاره التركي ـ العراقي التجاري التبادل مستقبل محددات

 االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الشرع رحيم سليم احمد
 م3102واالقتصاد1

 سم21ايض؛:ص010د1 أـ
  االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

 التبادل ـ2 العراق ـ التجاري التبادل ـ3تركيا    ـ الدولية العالقات ـ العراق ـ0
  العنوان أـ تركيا        ـ التجاري

 

631  

2311161116
1 
 633د

 

 
 فليح نوري دعاء

 جامعة:  بغداد ـ.فليح نوري دعاء/ 3100ـ0771 السورية ـ العراقية العالقات
 م13102 السياسية كليةالعلوم بغدادـ
 سم21ايض؛:ص312
  السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان سوريا    أـ ـ الخارجية العالقات ـ العراق ـ0
 

630  

2311167161 
 731م
 

 
 القادر عبد حكمت الوهاب عبد مناسك

 حكمت الوهاب عبد مناسك/ جديدة منطلقات افريقيا تجاه االسرائيلية االستراتيجية
 م13102 السياسية كليةالعلوم ـ النهرين جامعة: بغداد ـ.القادر عبد
 سم21ايض؛:ص227 ج1 أـ

  السياسية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان افريقيا       أـ ـ الدولية العالقات ـ اسرائيل ـ0
 

633  

231116717 
 73ر

 
 سعيد خليل رؤى

 جامعة: بغداد ـ.سعيد خليل رؤى/ م3113 عام بعد االسرائيلية التركية العالقات
 م13102 السياسية كليةالعلوم ـ النهرين

 سم21ايض؛:ص378ث1 أـ
  السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان اسرائيل      أـ ـ الخارجية العالقات ـ تركيا ـ0

 

632  

231163171 
 177ح

 

 
  كاظم الرحمن عبد عالء الحسيني1
 الرحمن عبد عالء(/ 0712 ـ0760) السوفيتية ـ المصرية السياسية العالقات

 م3102كليةاالداب1 بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.الحسيني كاظم
 سم38ص؛212خ1 أـ

 والمعاصر الحديث التاريخ في ماجستير رسالة
  العنوان السوفيتي     أـ االتحاد ـ الخارجية العالقات ـ مصر ـ0

 

637  



113 
 

2311631637 
 773م

 

 
 حسين علي محمد حازم المهناوي1

 حسين علي محمد حازم/ 2011) ـ1981)السودانية ـ المصرية العالقات

 م3102السياسية1 العلوم كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.المهناوي
 سم21ايض؛:ص378
  السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان السودان     أـ ـ الخارجية العالقات ـ مصر ـ0
 

631  

231112171 
 173ب

 
  المؤمن عبد طايس بشرى
 االوربي النطاق على السوفيتي االتحاد تجاه االمريكية المتحدة الواليات سياسة

 التربية كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ. المؤمن عبد طايس بشرى(/ 0760ـ0712)
 م3102للبنات1

 سم21ايض؛:ص267 ط1 أـ
 والمعاصر الحديث التاريخ في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان السوفيتي     أـ االتحاد ـ خارجية عالقات ـ امريكا ـ0

 

636  

231112110 
 132خ
 

 
 كاظم عباس منال الخفاجي1
 ـ0720) الصين في الداخلية السياسية والتطورات االمريكية المتحدة الواليات
 كلية بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.الخفاجي كاظم عباس منال/ تاريخية دراسة(: 0777
 م3102للبنات1 التربية

  سم21ايض؛:ص277د1 أـ
 والمعاصر الحديث التاريخ في فلسفة دكتوراه اطروحة

 سم2ايض؛:ص277د1 ـ0
 ـ الصين ـ2  حديث تاريخ ـ امريكا ـ3    الصين ـ خارجية عالقات ـ امريكا ـ0

 العنوان حديث       أـ تاريخ
 

631  

2311121177
0 
 817م

 
  محمد حسين االء المكصوصي1

 محمد حسين االء/  الباردة الحرب مابعد مرحلة الباكستانية ـ االمريكية العالقات
 م13102 السياسية كليةالعلوم بغدادـ جامعة:  بغداد ـ. المكصوصي

 سم21ايض؛:ص087
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان الخارجية      أـ العالقات ـ امريكا ـ0
 

638  

2311121160 
 877أ

 

 
 نذير عباس امين

 الدين صالح ـ.نذير عباس امين/ 0771 ـ0727 التركية ـ االمريكية العالقات
 13102 التربية كلية ـ تكريت جامعة:

 والمعاصر الحديث التاريخ في فلسفة دكتوراه اطروحة
     (0771 ـ0727)حديث تاريخ ـ امريكا ـ3تركيا    ـ خارجية عالقات ـ امريكا ـ0
 العنوان أـ حديث     تاريخ ـ تركيا ـ2
 

637  

2311121161 
 376ر

 
  خويطر هاشم محمد الربيعي1
 عارف الرحمن عبد الرئيس عهد العراق تجاه االمريكية المتحدة الواليات سياسة
 ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الربيعي خويطر هاشم محمد/ 0768 ـ0766

 م13102 كليةالتربية
 سم21ايض؛:ص307

   الحديث التاريخ في فلسفة دكتوراه اطروحة
     0768 ـ0766حديث تاريخ ـ العراق ـ3العراق   ـ خارجية عالقات ـ امريكا ـ0
 العنوان أـ

 

621  



114 
 

2311121167
7 
 838ن
 

 
  محمد الكريم عبد الهادي عبد نكتل

 نكتل/ 0772 ـ0718 الفلسطينية القضية من االمريكية المتحدة الواليات موقف
 م3102االداب كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ. محمد الكريم عبد الهادي عبد

 سم21ايض؛:ص317
   الحديث التاريخ في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ       الفلسطينية القضية ـ3فلسطين    ـ الدولية العالقات ـ امريكا ـ0

 

620  

23812136 
 173خ

 
  جواد عمار زمن الخضراوي1

:  كربالء ـ.الخضراوي جواد عمار زمن/  البرلمان في النساء لتمثيل الكوتا نظام
 م13102 القانون كلية ـ كربالء جامعة
 سم21ايض؛:ص028 أـح1

 العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان قوانين وتشريعات   أـ -( النساء الكوتا)  -العراقي البرلمان ـ0

 

623  

2381161 
 77ن
 

 
 محمد سعد نور

 بغداد ـ.محمد سعد نور/  مقارنة دراسة:  العراقي التشريع في البرلمانية اللجان
 م3102كليةالحقوق1 ـ النهرين جامعة:

 سم38ص؛073
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان التشريعية     أـ الهيئات ـ العراق ـ0
 

622  

2371763 
 673ح

 
  حسن عامر عدي 1 العطواني

 عامر عدي/ 0731ـ0708 المصرية السياسة في ودوره المصري الوفد حزب
 م3102كليةاالداب1 بغدادـ جامعة:  بغداد ـ.العطواني حسن

 سم38ايض؛:ص377ز1 أـ
 والمعاصر الحديث التاريخ في ماجستير رسالة

  العنوان المصري(       أـ الوفد حزب)  السياسية االحزاب ـ مصر ـ0
 

627  

2211113 
 317ن

 
 حسين زيد عبد الناصر1غالب

  حسين زيد عبد غالب/ االقتصادي البحث تطور في اثرها والمنهج الواقع جدلية
 3102واالقتصاد1 االدارة كلية الكوفةـ جامعة: النجف ـ. الناصر
 سم38ايض؛:ص071
 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان والمنهج     أـ الواقع ـ3البحوث    ـ االقتصاد ـ0

  

621  

22110 
 271ر

 
  ناصر حكمت رحيق
 ـ. ناصر حكمت رحيق/ تحليلية دراسة: العراقي االقتصاد تنويع وتحديات فرض
 م13102 واالقتصاد كليةاالدارة ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص016 هـ1 أـ
 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان التحليلي      أـ االقتصاد ـ0

 

626  

22110 
 377ز

 
  مهدي جعفر غيداء الزبيدي1

 لعينة الجاري الحساب وعجز الموازنة عجز بين العالقة لتحليل قياسي نموذج بناء
 بغداد ـ.الزبيدي مهدي جعفر غيداء/ العراق الى خاصة اشارة مع الدول من مختارة

 م13102 واالقتصاد كليةاالدارة ـ المستنصرية الجامعة: 

Iـ xi1 333سم38ايض؛:ص 

621  
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 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ التحليلي     االقتصاد ـ0

 
22110 

 283ش
 

 فرحان عباس كاظم ايمان الشحماني1
 دالة لتحديد قياس انموذج مع العراقي االقتصاد في االستهالك انماط تحليل

: واسط ـ. الشحماني فرحان عباس كاظم ايمان(/ 3101 ـ0781) للمدة االستهالك
 م3102 واالقتصاد1 االدارة كلية واسطـ جامعة

 سم38ايض؛:ص011د1 أـ
 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان االقتصادي     أـ التحليل ـ0
 

628  

22110 
 387ل

 
 شاهين لفتة خلف اميرة الالمي1
 خلف اميرة/  العراق في المستدامة والتنمية السكان بين التبادلية العالقة تحليل
 واالقتصاد كليةاالدارة ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الالمي شاهين لفتة
 م13102
 سم21ايض؛:ص071ز1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ    والتنمية السكان ـ3 االقتصادي   التحليل ـ0
 

627  

22110 
 713 هـ

 
  سليمان يوسف هيفاء
 العراق في الزراعي للقطاع الثابت المال راس تكوين اجمالي دالة وتحليل قياس
 للتكيفات ونيرلوف (ECM)الخطأ تصحيح نموذجي باستخدام( 2010 ـ1980)للمدة

 كليةاالدارة ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.سليمان يوسف هيفاء( / NPA) الجزئية

 م13102 واالقتصاد
 سم38ايض؛:ص003 ي1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان التحليلي    أـ االقتصاد ـ0

 

671  

221103 
 372ر
 

 
 عباس يونس كريم ربيحة
 ربيحة/  والمعرفة اقتصاد نحو العراق في المهني التعليم تحول في التدريب دور
 واالقتصاد كليةاالدارة ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.عباس يونس كريم

 م13102
 سم21ايض؛:ص020ح1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان نظم      أـ االقتصادـ ـ0

 

670  

2211030 
 173أ

 

 
 (هـ631 ـ170) احمد بن هللا عبد قدامه1 ابن

 المترتبة االقتصادية واالثار المغني كتابه في البيوع في قدامة البن الفقهية االراء
: بغداد ـ.منصور صاحب هديل ؛ تحقيق قدامه ابن احمد بن هللا عبد/ ذلك على

 م13102 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص072
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان االسالمي     أـ االقتصاد ـ0
 

673  

2211030 
 287 أ

 
  خليل علي احمد
 الفقهية القواعد ضوء في المالية االسواق االسالمية المصارف في التعامالت احكام

 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.خليل علي احمد (/مختارة تطبيقات)
 م3102الشريعة1

672  
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 سم38ايض؛:ص277س1 أـ
 (اسالمي اقتصاد) تخصص االسالمية الشريعة في ماجستير رسالة

   العنوان االسالمي      أـ االقتصاد ـ0
 

2211030 
 87ب

 
 هللا عبد شريف محمد بكر
 بغداد ـ.هللا عبد شريف محمد بكر/  االقتصادية النشاطات توجيه في المصلحة اثر
 م3102الجامعة1 االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان:

 سم21ايض؛:ص011
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

   العنوان االسالمي     أـ االقتصاد  ـ0
 

677  

2211030 
 377ج

 
 احمد هللا عبد خلف عماد الجبوري1

 ـ.الجبوري احمد هللا عبد خلف عماد/ المالية السياسة في الشرعية المصلحة اثر
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد
 سم21ايض؛:ص788
 لالسالمي الفقه في ماجستير رسالة

   العنوان المالية     أـ السياسة ـ3 االسالمي االقتصاد  ـ0

 

671  

2211030 
 377ع

 
  المجيد عبد اسامة العاني1

 عبد اسامة/ العراق حالة دراسة : البشرية التنمية في ودورها االسالمية المصارف
 م3102الشريعة1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.العاني المجيد

 سم38ص؛203ك1 أـ
 االسالمي اقتصاد تخصص 1 اسالمية شريعة فلسفة دكتوراه اطروحة

   العنوان البشرية     أـ التنمية ـ3 االسالمي   االقتصاد  ـ0
 

676  

2211030 
 387ع

 
 خليف الصاحب عبد حامد العقابي1
 ـ.العقابي خليف الصاحب عبد حامد/ السالم عليهم البيت اهل عند المالية الموارد
 م3102كليةالتربية1 ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد
 سم21ايض؛:ص222

 االسالمي التاريخ في فلسفة دكتوراه اطروحة
   العنوان االسالمي     أـ االقتصاد  ـ0
 

671  

2211030 
 773ف

 
 عبد هللا عبد الدين علم الفهداوي1

 عبد هللا عبد الدين علم/ العراقي والقانون االسالمية الشريعة في االموال غسيل
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف ديوان: بغداد ـ.الفهداوي

 سم21ايض؛:ص012
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

   العنوان غسيل     أـ ـ االموال ـ3   االسالمي االقتصاد  ـ0
  

678  

2211030 
 371ك

 
  عطيوي وادي احمد الكبيسي1
 ديوان: بغداد ـ.عطيوي الكبيسي وادي احمد/ االسالمي االقتصاد في المنافسة
 م13102 الجامعة االعظم االمام كلية ـ السني الوقف

 سم21ايض؛:ص208 ط1 أـ
  االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

   العنوان أـ      االسالمي االقتصاد  ـ0

  

677  

2211030 
 287م

 
  محمد يوسف محمد

611  
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 االقتصاد في اثره وبيان الفروق كتابه في القرافي االمام عند المعامالت فقه
 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.محمد يوسف محمد/ االسالمي

 م13102
 سم38ص؛366
 (اسالمي اقتصاد)  تخصص االسالمية العلوم في ماجستير رسالة

   العنوان االسالمي     أـ االقتصاد ـ0
   

2211030 
 737 هـ

 
 جاسم هالل عالء الهيتي1
 جاسم هالل عالء(/ انموذجا النقود)  االسالمي المنظور في االقتصادي التغيير
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ االنبار جامعة:  االنبار ـ.الهيتي

 سم21ايض؛:ص301 هـ1 أـ
  القرأن علوم في ماجستير رسالة

   العنوان النقود     أـ ـ3  االسالمي    االقتصاد ـ0
 

610  

221170 
 737ك
 

 
 حسين ناصر مهدي الكناني1
 ناصر مهدي/ النجف محافظة في واتجاهاته االقتصادي للتركيب الجغرافي التحليل
 م13102 للبنات التربية كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.الكناني حسين

 سم21ايض؛:ص321ض1 أـ
 الجغرافية في اداب ماجستير رسالة

 العنوان أـ          (االشرف النجف محافظة) العراق ـ االقتصادية الجغرافية ـ0
 

613  

221170161 
 137ع

 

 
 علوان حسين لفتة ياسر العزاوي1
 وسبل بيجي قضاء في الكيماوية الصناعات توطين في المؤثرة المكانية العوامل
 التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.العزاوي علوان حسين لفتة ياسر/  تطويرها
 م3102 االنسانية1 للعلوم

 سم21ايض؛:ص011 ظ1 أـ
 الجغرافية في اداب ماجستير رسالة

 العنوان أـ     الصناعية الجغرافية ـ العراق ـ0
 

612  

22117161 
 331ع

 

 
 حمزة مكي عباس
/ العراقي االقتصاد في منها االستفادة وامكانية مختارة تجارب االقتصادي التنويع
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.حمزة مكي عباس

 سم21ايض؛:ص377ذ1 أـ
 االقتصاد في ماجستير رسالة

 العنوان االقتصادية     أـ االحوال ـ العراق ـ0

 

617  

2201021 
 13ر

 

 
  مصطفى علي رضا

 مشروعات في العمل عن العاطلين تخصيصات الستثمار مقترحة استراتيجية
:  بغداد ـ.مصطفى علي رضا/ العراق في والخاص العام القطاعين بين مساهمة
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص16

  االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم
  العنوان أـ     البطالة ـ0
 

611  

2201021 
 677س

 
 محسن زهير منتهى السعدي1

/ اوكن قانون باستخدام العراق في والبطالة االقتصادي النمو بين العالقة تحليل
 واالقتصاد كليةاالدرة ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.محسن السعدي زهير منتهى

 م13102

616  
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Iـ vi1 011سم38ايض؛:ص 

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان العراق     أـ ـ البطالة ـ0

 
2201021 

 773ع
 

  جواد يحيى احمد العردادي1
 ـ.العردادي جواد يحيى احمد/ واالثار االسباب العراقي المجتمع في البطالة مشكلة

 3102 االداب1 كلية ـ القادسية جامعة: القادسية
  سم21ايض؛:ص330ط1 أـ

 االجتماع علم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ         واالثار   االسباب ـ2العراقي   المجتمع ـ3   البطالة ـ0
  

611  

2201021 
 737ك

 
  مهدي محمد عيسى الكناني1
 للمدة العراقي االقتصاد في والنمو البطالة بين للعالقة تحليلية دراسة

 كلية ـ القادسية جامعة: القادسية ـ.الكناني مهدي محمد عيسى(/ 3101ـ0771)
 م3102 واالقتصاد1 االدارة
 سم21ايض؛:ص037
 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان االقتصادي    أـ النمو ـ3  العراق ـ البطالة ـ0

 

618  

22017 
 273م
 

 
  كريم نجاح 1 ثامر المحنة
 ميدانية اجتماعية دراسة:  االجتماعية التحوالت ضوء في للنساء الهامشية العمالة

 كلية ـ القادسية جامعة: القادسية ـ.المحنة كريم نجاح ثامر/ القادسية محافظة في
 م3102 االداب1

 سم21ايض؛:ص310ظ1 أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ           القادسية محافظة ـ    العراق ـ  العاملة المرأة ـ0

 

617  

22017 
 316و

 
  حسن محمد زهراء 1 الواسطي

 حسن محمد زهراء/  وممكنات مشكالت العراق في اقتصاديا المرأة تمكين
 م13102 واالقتصاد كليةاالدرة ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الواسطي

 سم38ايض؛:ص071ذ1 أـ
  االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    االقتصادية االحوال ـ المرأة ـ0

 

661  

220163 
 877ش
 

 
 خلف علي نور الشمري1
 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.خلف الشمري علي نور/  الوافدة للعمالة االجتماعية االبعاد
 م13102 االداب كلية
  سم21ايض؛:ص088ع1 أـ

 االجتماع علم في اداب ماجستير رسالة
 العنوان والمهاجرون    أـ العمال ـ0
 

660  
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223117013 
 177ح

 

 
 هللا عبد عواد رزاق رافد الحسيناوي1

 في تطبيقية دراسة:  الخاصة االجنحة في الذاتي التمويل جودة تجربة تقويم
 رزاق رافد/ 3103 ـ3100 للفترة العليمي واالطفال النسائية الهدى بنت مستشفى

 3102واالقتصاد االدارة كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الحسيناوي هللا عبد عواد
 سم38 ؛ ايض:ص62ج1 أـ

 المالية العلوم في عالي دبلوم
 العنوان الذاتي    أـ التمويل ـ0
 

663  

22310330 

  286م

 

 المجمعي1 أبراهيم كوان علي

التمويل في المصارف االسالمية: دراسة فقهية مقارنة/ ابراهيم كوان علي 

 3102كلية الشريعة1  -بغداد: الجامعة العراقية -1المجمعي

 سم38ص؛ 222

 اقتصاد اسالميتخصص  -أطروحة دكتوراه فلسفة في الشريعة االسالمية

 العنوان -المصارف االسالمية   أ -0

 

662  

223170 
 133خ

 
 خالد معاذ 1 مالذ الخشاب
 االقتصادي والنمو التضخم استهداف بين العراقي المركزي للبنك النقدية السياسة

 الخشاب خالد معاذ مالذ/ 3117 ـ0771 للمدة العراق في
 م3102واالقتصاد االدارة كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.

 سم21ايض؛:ص63
  والمصرفية المالية العلوم في عالي دبلوم

 العنوان المالي     أـ التضخم ـ0
 

667  

223176 
 213أ

 
 عاشور جبر احسان
 العراق في االستقراروالنمواالقتصاديين تحقيق في ودورها النقدية السياسة ادارة
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عاشور جبر احسان(/ م3100 ـ0771) للمدة

 م13102 واالقتصاد
  سم21ايض؛:ص072ج1 أـ

  االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان والنمو     أـ االستقرار ـ3   النقدية السياسة ـ0
 

661  

223176 
 287أ

 
  حمدان الزهرة عبد احمد

  االقتصادي االستقرار تحقيق في ودورها النقدية السياسية خيارات
 المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.حمدان الزهرة عبد احمد(/  مختارة بلدان تجارب) 
 م13102 واالقتصاد كليةاالدرة ـ
 سم21ايض؛:ص311ح1 أـ

  االقتصاد في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان النقدية      أـ السياسة ـ0

 

666  

223176 
 783ل

 
 مطوق خضير بديوي ليلى

 ليلى/ تحليلية دراسة:  والعراق لمصر الصرف اسعار في واثرها النقدية الصدمات
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.مطوق خضير بديوي

  سم21ايض؛:ص061ح1 أـ
 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 اسعار ـ الصرف ـ2 النقدية الياسة ـ العراق ـ3  النقدية السياسة ـ مصر ـ0
 العنوان أـ 

  

661  
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223176 
 161م

 
  رشيد كامل مصطفى

 مختارة بلدان في الناتج فجوة على النقدية السياسة اثر انتقال اليات كفاءة تقييم
 ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.رشيد كامل مصطفى/ للعراق خاصة اشارة مع

 م13102 واالقتصاد كليةاالدرة
 سم21ايض؛:ص082ص1 أـ

 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان النقدية       أـ السياسة -العراق ـ0
  

668  

223177161 
 377ز
 

 
  مطر نغيمش فالح الزبيدي1
 النشاط على وانعكاساتها النقود عرض في المؤثرة العوامل في التغيرات

 مطر نغيمش فالح/ للعراق خاصة اشاة مع مختارة دول تجارب االقتصادي
 م13102 واالقتصاد كليةاالدرة ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الزبيدي

 سم31ايض؛:ص017 ل1 أـ
 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان العراق    أـ ـ النقود ـ0
 

667  

22316 
 338خ
 

 
 عنبر غياض ختام

 في العامة التحويلية الصناعة منشأت ناتج نمو في ودوره االستثماري االنفاق
 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عنبر غياض ختام(/ 3101 ـ3111) من للمدة العراق
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية
 سم21ايض؛:ص010 ح1 أـ

  االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان االستثمار     أـ ـ0

 

611  

22316 
 387د

 
  نظمي عمر دالية
/  العراق في الخاص النشاط دعم ومتطلبات االعمال لقطاع المالئمة االستثمار بيئة
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.نظمي  عمر دالية

 سم21ايض؛:ص021 د1 أـ
  االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان العراق     أـ ـ االستثمار ـ0
 

610  

22316 
 783س

 
  كريم محسن محمد 1 السهالني
 ـ.السهالني كريم محسن محمد/ قار ذي محافظة في االستثمار ومعوقات مشاكل
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد
 سم21ايض؛:ص73

 االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم
  العنوان أـ     (قار ذي محافظة)  العراق ـ االستثمار ـ0
 

613  

22316136 
 877ش

 

 
 مشجل عمران جاسم الشمري1

 عمران جاسم/ مقارنة دراسة:  المقدسة العتبات اموال الستثمار القانوني النظام
 م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة:  كربالء ـ.الشمري مشجل

 سم21ايض؛:ص371 ب1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ      المقدسة   العتبات ـ3وتشريعات   قوانين ـ االستثمار ـ0

 

612  

22316136 
 737ك

 
 جهلول حبيب الكرار

 كلية ـ كربالء جامعة:  كربالء ـ.جهلول حبيب الكرار/ االسكاني عقداالستثمار

617  
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 م3102 القانون1
 سم21ايض؛:ص071ح1 أـ

 الخاص القانون في ماجستير رسالة
 العنوان وتشريعات      أـ قوانين ـ االستثمار ـ0

 
2231673 

 778هـ
 

 
 شاكر فاضل هديل
 العراق لسوق خاصة اشارة مع المالية االسواق اداء في المصارف قطاع دور

 كليةاالدرة ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.شاكر فاضل هديل/  المالية لالوراق
 م13102 واالقتصاد

 سم21ايض؛:ص032ح1 أـ
  االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     المالية االسواق ـ0

 

611  

2231612 
 877ش

 
 عون عبد هليل احمد الشمري1
:  كربالء ـ.الشمري عون عبد هليل احمد/ العراق في االجنبي االستثمار معوقات
 م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة

 سم21ايض؛:ص330و1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

 العنوان العراق    أـ ـ االجنبية االستثمارات ـ0

 

616  

22311 
 388م
  

 
  ياشخ جليل ايمان 1 المالكي

 المصارف من عدد في االئتمانية المخاطر من الحد في واالفصاح الشفافية دور
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. المالكي ياشخ جليل ايمان/ العراقية االهلية

 م13102 واالقتصاد
 سم21ايض؛:ص71أـح1
 والتفتيش الرقابة التخطيط في عالي دبلوم

 العنوان واالفصاح     أـ الشفافية ـ3    االئتمان ـ0

 

611  

222111 
 387خ
 

 
 عباس احمد 1رافد الخالدي

 Fiuazifop-butylوGlyphosate مبيدي رش لمحاليل المغناطيسية المعالجة 

 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الخالدي عباس احمد رافد/ الحلفا  مكافحة في واثرها
 م13102 الزراعة

 سم21ايض؛:ص331 ب1 أـ
 الحقلية المحاصيل في علوم فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان االدغال      أـ ـ0
 

618  

2221701171
61 
 817د
 

 
 عبود سركي جميلة الدلفي1
 جميلة/ لها الممكنة العراق والحلول في المياه ازمة عن الناجمة االقتصادية االثار
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ واسط جامعة:  واسط ـ.الدلفي عبود سركي

 سم21ايض؛:ص028ح1 أـ
  االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان العراق     أـ ـ المياه ـ0
 

617  

22613 
 773أ

 

 
  سوني منصور حنا انهار
/ 3103 ـ0771 للمدة العراق في الضريبية االيرادات ومحددات اتجاهات تحليل
 االدارة كلية ـ الموصل جامعة ـ نينوى ـ. سوني منصور حنا انهار

 م3102واالقتصاد1
 سم38ايض؛:ص027ج1 أـ

681  
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 ومصرفية مالية ماجستيرعلوم رسالة
 العنوان العراق     أـ ـ الضرائب ـ0

 
2261311 

 377ج

 

 
 حبيب كرجي باقر الجبوري1

 حبيب كرجي باقر/   العراق في اصالحه ومقومات الضريبي الهيكل تحليل
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.الجبوري

 سم21ايض؛:ص308
 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ        الجزائر ـ الضريبي االصالح ـ3العراق    ـ الضريبي االصالح ـ0

 

680  

22612 
 318ب
 

 
 عبيد خميس باسم

/ 3101 ـ0771 للمدة العراق في والنمو االستقرار تحقيق في المالية اثرالسياسة
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عبيد خميس باسم
E-A1 012سم21ايض؛:ص 

 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان والنمو    أـ االستقرار ـ3المالية   السياسة ـ العراق ـ0

 

683  

22612 
 377ج

 
 حمد خلف حسين الجبوري1

 الوطنية الشركة في بالتطبيق المالية المؤشرات باستخدام المؤسسي االداء تقييم
 ـ نينوى ـ.الجبوري حمد خلف حسين/ 2005-2011 للفترة المنزلي االثاث لصناعة

  واالقتصاد االدارة كلية ـ الموصل جامعة
 م13102

Iـ IV1 77سم38ايض؛:ص 

 ومصرفية مالية علوم تخصص في عالي دبلوم
 العنوان العراق    أـ ـ المالية السياسة ـ0
  

682  

22612 
 177ح

 
 راهي غالي محمد الحسيني1
/ 3101ـ0710 من للمدة العراق في المالية السياسة واتجاهات المالي التوسع
 واالقتصاد االدارة كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.الحسيني راهي غالي محمد

 م13102
 سم38ايض؛:ص012ح1 أـ

 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ    المالية السياسة ـ0

 

687  

22612 
 323ذ

 
 حسن محمد فرحان الذبحاوي1
 محمد فرحان/  التغيير وضرورات الريعية الدول في المالية السياسة اتجاهات
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.الذبحاوي حسن

 سم21ايض؛:ص307ت1 أـ
 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ      المالية السياسة ـ0
 

681  

22612 
 773ل

 
  سلطان علي حسين محمد اللهيبي1

 الجزائر قطاع في تطبيق ـ وبيئي مالي منظور من الموصل بلدية مديرية اداء تقييم
 ـ نينوى ـ.اللهيبي سلطان علي حسين محمد/ -2013 الثاني كانون للفترة (نركال) 

 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ الموصل جامعة
 سم38ايض؛:ص11د1 أـ

 المالية العلوم في تخصصي عالي دبلوم
 العنوان أـ     المالية السياسة ـ0

686  
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2261161 
 177ح

 

 
 احمد حمدي احمد الحسيني1

 المختارة الدول من لعينة الحكومية الموازنات عجز في العقاري الرهن ازمة اثر
 الجامعة:  بغداد ـ.الحسيني احمد حمدي احمد/ العراق الى خاصة اشارة مع

 م13102 واالقتصاد كليةاالدرة ـ المستنصرية
VI-I1 321سم21ايض؛:ص 

 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ     العراق ـ الميزانية ـ0

 

681  

228116 
 287م

 
 فرحان نوري محمد
 محمد(/ 3101 ـ0776) للمدة العراقية لالسمنت العامة للشركة االنتاج دالة تقدير
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.فرحان نوري

 سم21ايض؛:ص017ي1 أـ
 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان الصناعية      أـ االنتاجية ـ0

 

688  

228117161 
 717ز
 

 
 مهدي ابراهيم احمد الزرفي1
/ 1985-2011 للمدة العراق في االقتصادي النمو في التعليم على االنفاق اثر قياس

 واالقتصاد االدارة كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.مهدي الزرفي ابراهيم احمد
 م13102
 سم38ايض؛:ص076 هـ1 أـ

 االقتصاد في ماجستير رسالة
 العنوان االقتصادية       أـ التنمية ـ العراق ـ0
  

687  

228117161 
 787ز

 
  خلف حسين علياء الزركوش1

 ـ0771 للمدة العراق في البشرية والتنمية االقتصادي النمو بين العالقة تحليل
 كليةاالدرة ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الزركوش خلف حسين علياء/ 3101

 م13102 واالقتصاد
 سم21ايض؛:ص071ط1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان االقتصادية       أـ التنمية ـ العراق ـ0
 

671  

228117161 
 873س

 
 حسون عباس خضير السلماوي1محسن

 محسن/  المعلومات اقتصاد تطور ظل في العراقية المصرفية المنظومة افاق
 واالقتصاد االدارة كلية ـ واسط جامعة:  واسط ـ.حسون السلماوي عباس خضير

 م13102
 سم38ايض؛:ص316و1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان العراق    أـ ـ االقتصادية التنمية ـ0

 

670  

2281171610
3 
 717ب

 

 
  سمايل المطلب عبد برزو
 عبد برزو(/ 3103 ـ313) للمدة اربيل غاز لمعمل االقتصادي االداء كفاءة تقييم

 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ الموصل جامعة ـ نينوى ـ.سمايل المطلب
 سم21ايض؛:ص13ز1 أـ

 االقتصادية العلوم في عالي دبلوم
 العنوان اربيل      أـ ـ العراق ـ اقتصاديات ـ الصناعة ـ0
  

673  



124 
 

228117161 
 17ق

 
 عباس حسن قصي

 للمدة االصالح واليات العراق في البشري المال راس وتكوين التعليم اتجاهات
 ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.عباس حسن قصي(/ 3101/3100 ـ0767/0711)

 م3102 واالقتصاد1 االدارة كلية
 سم21ايض؛:ص071خ1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان البشري    أـ المال راس ـ3االقتصادية   التنمية ـ العراق ـ0
 

672  

2281171613
3 
 783خ
 

 
 هللا عبد وهيب علي الخوالني1

 للمدة الكهربائية للصناعات العامة ديالى لشركة االقتصادي االداء كفاءة تقييم
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الخوالني هللا عبد وهيب علي(/ 2010-2000)

 م13102 واالقتصاد
 سم38ايض؛:ص073ش1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ      (ديالى)العراق ـ اقتصاديات ـ الصناعة ـ0
 

677  

22810 
 773ب

 
 رشيد خميس البدراني1 مثنى

 باستخدام العراق في الزراعية المصارف في االسالمية الصيغ تطبيق امكانية
 كلية ـ الموصل جامعة ـ نينوى ـ.البدراني رشيد خميس مثنى/ المحاكاة اسلوب
 م3102واالقتصاد1 االدارة

 سم21ايض؛:ص78هـ1 أـ
 الزراعي االقتصاد في ماجستير رسالة

 اسلوب  ـ المحاكاة ـ2 االسالمية  الصيغ ـ3   العراق ـ اقتصاديات ـ الزراعة ـ0
  العنوان أـ
  

671  

22810 
 377ج

 
  سلطان محمود محاسن الجبوري1
 كمي تحليل) ونتائج ومتغيرات واقع العراقي الزراعي االقتصاد

 ـ الموصل جامعة ـ نينوى ـ.الجبوري سلطان محمود محاسن(/ 3100ـ0771للمدة
  م3102والغابات1 الزراعة كلية
  سم21ايض؛:ص073ل1 أـ

 الزراعي االقتصاد في ماجستير رسالة
 العنوان العراق      أـ ـ اقتصاديات ـ الزراعة ـ0

 

676  

22810 
 733ج

 
  جسام طامي قيس الجنابي1

: بغداد محافظة ـ الزراعي االنتاج على الزراعية االسعار في الحكومي التدخل اثر
 الزراعة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجنابي جسام طامي قيس/تطبيقي انموذج

 م13102
 سم21ايض؛:ص021ز1 أـ

  الزراعة في ماجستيرعلوم رسالة
 العنوان أـ     اقتصاديات ـ الزراعة ـ0

  

671  

22810 
 873ح

 
  حسين احمد محمد سهى الحمداني1

(/ 3117 ـ0771) للمدة العراق في الدواجن لحوم على الطلب دالة وتحليل تقدير
 الزراعة كلية ـ الموصل جامعة ـ نينوى ـ.الحمداني حسين احمد محمد سهى

  م3102والغابات1
 سم21ايض؛:ص001د1 أـ

 الزراعي اقتصاد في ماجستير رسالة
 العنوان الدواجن في العراق    أـ -3    اقتصاديات ـ الزراعة ـ0

678  
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22810 
 132خ

 
  محمد فتاح رافد 1 الخفاجي

: 3103 قارللعام ذي محافظة في الحمالن تربية لمشاريع التكاليف دالة تقدير
 الزراعة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الخفاجي محمد فتاح رافد/ ميدانية دراسة

 م13102
 سم21ايض؛:ص61ط1 أـ

 الزراعة في علوم ماجستير رسالة
 العنوان أـ     تربية ـ الحمالن ـ3   اقتصاديات ـ الزراعة ـ0
 

677  

22810 
 773س

 
 عبيد حسين السوداني1عالء

 تطبيقي انموذج الفضيلة منطقة ـ بغداد محافظة الجاموس حليب انتاج اقتصاديات
 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.السوداني عبيد حسين عالء/ 13103 االنتاجي للموسم

 م13102 الزراعة كلية
 سم21ايض؛:ص71د1 أـ

 الزراعة في علوم ماجستير رسالة
 العنوان أـ  (  بغداد محافظة)العراق ـ3   اقتصاديات ـ الزراعة ـ0

 

111  

22810 
 877ش

 
 شهيب خالد رشا الشمري1

 واسط محافظة) االستراتيجية المحاصيل وتطوير تنمية في التكنولوجي التقدم دور
 ـ واسط جامعة: واسط ـ.الشمري شهيب خالد رشا/ 3100 ـ0771 للمدة (انموذجا

 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية
 سم21ايض؛:ص062
  االقتصادية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ      اقتصاديات ـ الزراعة ـ0

 

110  

22810 
 377ع

 
  محمدعلي الرضا عبد العبودي1عليوي

 للموسم تطبيقي 1انموذج كربالء محافظة ـ الهندية قضاء القمح انتاج اقتصاديات
:  بغداد ـ. العبودي محمدعلي الرضا عبد عليوي(/ 3100 ـ3101)الزراعي 

 م13102 الزراعة كلية ـ بغداد جامعة
 سم38ص؛71د1 ـ ب

 (الزراعي االقتصاد) الزراعة في ماجستيرعلوم رسالة
               انتاج ـ القمح ـ3 (  كربالء محافظة )العراق ـ اقتصاديات ـ الزراعة ـ0
 العنوان أـ
 

113  

22810 
 877ع

 
  عبد صائل العكيدي1 سرى

 بأستخدام السالمية/محافظة منطقة في الخضر لمزارعي البديلة المزرعية الخطط
 كلية ـ الموصل جامعة ـ نينوى ـ.العكيدي عبد صائل سرى/ الخطية البرمجة
  م3102والغابات1 الزراعة

 سم21ايض؛:ص073ح1 أـ
 الزراعي االقتصاد ماجستيرفي رسالة

  العراق     أـالعنوان ـ اقتصاديات ـ الزراعة ـ0
 

112  

22810 
 737ع

 
 راضي حميد خليل العوادي1
 خليل/ العراق في الزراعي للقطاع المستقبلية وتوقعاته للمياه االمثل االستعمال

 م13102 الزراعة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العوادي راضي حميد
 سم21ايض؛:ص87

 الزراعة في علوم ماجستير رسالة
  العنوان العراق      أـ ـ اقتصاديات ـ الزراعة ـ0

117  
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22810 
 237ن

 
 محمود يونس ايمان 1 النجار
 باستخدام المختلفة الري انظمة تحت البطاطا محصول انتاج مزارع اداء تقييم

 الزراعة كلية ـ الموصل جامعة ـ نينوى ـ.النجار محمود يونس ايمان/ DEAاسلوب

  م3102والغابات1
 سم21ايض؛:ص318ق1 أـ

 الزراعي اقتصاد في دكتوراه اطروحة
 زراعة   البطاطا ـ ـ3    (نينوى محافظة)العراق ـ اقتصاديات ـ الزراعة ـ0
  العنوان أـ
 

111  

228106 
 178ر

 
 مشكور يحيى رسول
(/ 3118 ـ0781) للمدة العراق في الزراعي القطاع في الكلية االنتاجية قياس
 م13102 الزراعة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.مشكور يحيى رسول

 سم21ايض؛:ص87ح1 أـ
 الزراعة في علوم ماجستير رسالة

  العنوان الزراعية      أـ االنتاجية ـ0
 

116  

228108161 
 777ب
 

 
 حميد حازم باسم البدري1
 في للمدة العراق في الزراعية المنتجات لبعض الخارجية للتجارة اقتصادي تحليل

 الزراعة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.البدري حميد حازم باسم/ 3101ـ0781
 م13102
 سم21ايض؛:ص071ح1 أـ

 الزراعي اقتصاد في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ         الخارجية التجارة ـ3العراق   ـ اقتصاديات ـ الزراعة ـ0
 

111  

22813 
 728هـ

 
 سلمان هللا عبد هيثم

 جامعة: البصرة ـ.سلمان هللا عبد هيثم/ مختارة دول في المتجددة الطاقة اقتصاديات
 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ البصرة

 سم21ايض؛:ص320ن1 أـ
 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان اقتصاديات      أـ ـ الطاقة ـ0

 

118  

22813138 
 161م

 
 الرزاق عبد رفيق مصطفى
 الى خاصة اشارة مع المتحدة العربية االمارات في الريع وادارة النفطية السياسة
 االدارة كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.الرزاق عبد رفيق مصطفى/  العراق

 م13102 واالقتصاد
 سم21ايض؛:ص1017 هـ أـ

  االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان اقتصاديات     أـ ـ الطاقة ـ0
 

117  

228131383 
 177أ

 

 
 العالي عبد صباح امجد 1 االسدي

 ـ.االسدي العالي عبد صباح امجد 2000-2010 للمدة العراق في الطبيعي الغاز

 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ البصرة جامعة: البصرة
 سم21ايض؛:ص323ن1 أـ

 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان اقتصاديات      أـ ـ النفط ـ0
 

101  



127 
 

228131383 
 737ز

 
 بكة مسج شيماء الزيادي1

/ 0781 ـ0712 االمريكية المتحدة الواليات سياسة في الخليجي العربي النفط
 م13102 للبنات التربية كلية الكوفةـ جامعة:  النجف ـ. الزيادي بكة مسج شيماء
 سم21ايض؛:ص378
  المعاصر التاريخ في ماجستير رسالة

 العنوان الدولية     أـ السياسة ـ3اقتصاديات    ـ النفط ـ0

 

100  

22817170 
 177ت

 
  حسن سعيد تغريد
 مع مختارة تجارب ـ السياحي القطاع تنمية في المباشر االجنبي االستثمار دور

 ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ. حسن سعيد تغريد/ العراقي الواقع التركيزعلى
 م13102 واالقتصاد كلية االدرة

 سم38ايض؛:ص321خ1 أـ
  الفنادق وادارة السياحة علوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان االجنبي    أـ االستثمار ـ3   اقتصاديات ـ السياحة ـ0
 

103  

228113 
 737أ

 

 
  عبد حماد اياد

 نامية دول في النقدي المنهج ظل في التجاري والميزان الصرف اسعار بين العالقة
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. عبد حماد اياد/ للعراق خاصة اشارة مع ـ مختارة
 م13102 واالقتصاد االدارة

 سم21ايض؛:ص017 د1 أـ
  االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ     التجاري الميزان ـ3   الصرف اسعار ـ0
 

102  

22817 
 773ك

 

 
 محمود علي الرحمن عبد زياد 1 الكوران

 االوسط الشرق)  االقليمية الصراعات مالمح رسم في الناضبة الطاقة دور
 كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ.الكوران محمود علي الرحمن عبد زياد(/ انموذجا
 م13102 السياسية العلوم

 سم21ايض؛:ص330ت1 أـ
  السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان االقليمية     أـ الصراعات ـ3   اقتصاديات ـ الطاقة ـ0
 

107  

228170 
 71أ

 
  جواد رياض انس
 ـ.جواد رياض انس/ االمريكي لالقتصاد العالمية المكانة على الصاعدة القوى تأثير
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد
 سم21ايض؛:ص316
  السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان الدولية     أـ االقتصادية العالقات ـ0
    

101  

228170 
 712أ

 
 حمد جاسم سعيد انسجام

 في دراسة(: 3103 ـ3110) للمدة العربية المنطقة تجاه االمريكية الستراتيجية
 ـ جامعةالنهرين: بغداد ـ.حمد جاسم سعيد انسجام/   واالقتصادية السياسية ابعادها
 م13102 السياسية العلوم كلية
 سم21ايض؛:ص1311 هـ أـ

  السياسية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان الدولية    أـ االقتصادية العالقات ـ0
 

106  

228170 
 733ب

 
  ابراهيم خليل سرمد البياتي1

101  



128 
 

 الحرب بعد الوسطى اسيا دول حيال التركية واالقتصادية السياسية التوجهات
 ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ.البياتي  ابراهيم خليل سرمد/  المستقبلية وافاقها الباردة
 م13102 السياسية العلوم كلية
 سم21ايض؛:ص1322 هـ أـ

  السياسية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان الدولية     أـ االقتصادية العالقات ـ0
  

228170 
 177ح

 
  جابر بهلول الحسيناوي1جعفر

 دول على وانعكاساتها للعراق االمريكي لالحتالل واالقتصادية السياسية االبعاد
 العلوم كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ.الحسيناوي جابر بهلول جعفر/  الجوار

 م13102 السياسية
  سم21ايض؛:ص026ك1 أـ

  السياسية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان الدولية      أـ االقتصادية العالقات ـ0

  

108  

228170 
 13ر

 
  ابراهيم ميسر رشا

 ـ.ابراهيم ميسر رشا(/ 3112 ـ0781) وتركيا العراق بين التجارية العالقات
  م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة ـ نينوى
 سم21ايض؛:ص086
  الحديث التاريخ في ماجستير رسالة

 العنوان أـ         الدولية االقتصادية العالقات ـ0
 

107  

228170 
 67ر

 
 عبيد علي رعد
:  بغداد ـ.عبيد علي رعد/ العالمي القوى وميزان قزوين وبحر العربي الخليج نفط

 م13102 السياسية العلوم كلية ـ جامعةالنهرين
 سم21ايض؛:ص377خ1 أـ

  السياسية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان الدولية     أـ االقتصادية العالقات ـ0
 

131  

228170 
 677س

 
  حمد خليل سعيد

 منذ واالقتصادية السياسية االبعاد في دراسة:  االسرائيلية ـ المصرية العالقات
 العلوم كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ. حمد خليل سعيد/ المستقبلية وافاقها 3111

 م13102 السياسية
 سم21ايض؛:ص016ت1 أـ

  السياسية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان الدولية    أـ االقتصادية العالقات ـ0
 

130  

228170 
 877ش

 
  داغر الحسن عبد الرحيم عبد سلمى 1 الشمري
 بعد العربي المغرب دول بعض على االمريكي ـ الفرنسي االقتصادي التنافس
:  بغداد ـ.الشمري داغر الحسن عبد الرحيم عبد سلمى/ الباردة الحرب

 م13102 السياسية العلوم كلية ـ جامعةالنهرين
 سم38ايض؛:ص311خ1 أـ

  اقتصادية عالقات السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان الدولية     أـ االقتصادية العالقات ـ0
  

133  

228170 
 377ع

 
 صبحي عادل شهد 1 العبيدي
 السياسية ابعادها في دراسة: 3112 عام بعد التركية العراقية العالقات

 العلوم كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ.العبيدي صبحي عادل شهد/  واالقتصادية

132  



129 
 

 م13102 السياسية
 سم38 ص؛311 ح1 أـ

 الدولية اقتصادية عالقات السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان الدولية     أـ االقتصادية العالقات ـ0

 
228170 

 377ع
 

 احمد حبيب منى العبيدي1
 السعودية1: مختارة لدول االقليمي التنافس ديناميات في االقتصادي العامل دور
 العلوم كلية ـ جامعة النهرين:  بغداد ـ.العبيدي احمد حبيب منى/ تركيا 1 ايران

 م13102 السياسية
 سم21ايض؛:ص276ح1 أـ

 السياسية العلوم في ماجستير رسالة
  العنوان الدولية    أـ االقتصادية العالقات ـ0

 

137  

2281733 
 377ع

 

 
  كاظم سلمان هادي احمد العبيدي1

 لاللفية االنمائية االهداف تحقيق في االنمائية والمساعدات االلمنح فاعلية تقويم
 الجامعة:  بغداد ـ.العبيدي كاظم سلمان هادي احمد/ مختارة نامية بلدان في الثالثة

 م13102 واالقتصاد كليةاالدرة ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص331 د1 أـ

 االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ    واالعانات المنح ـ0
 

131  

22817161 
 733ج

 

  
 كريم سعد جاسم الجنابي1
 جاسم/ التنمية نمط تطور في تحليلية دراسة:  العراق في للدولة االقتصادي النسق
 م3102 واالقتصاد1 االدارة كلية القادسيةـ جامعة:  القادسية ـ.الجنابي كريم سعد
 سم21ايض؛:ص313ز1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان العراق    أـ ـ االقتصادية التنمية ـ0

 

136  

22817161 
 367س

 
  علي عبد رسول حراء 1 الساعدي

 دراسية حالة ـ العراق الكلية االقتصادية المتغيرات بعض في الظل اقتصاد تأثير
 الجامعة:  بغداد ـ.الساعدي علي عبد رسول حراء(/ م3117 ـ0771)  للمدة

 م3102 واالقتصاد1 كليةاالدرة ـ المستنصرية
 سم38ص؛027
 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان االقتصادية     أـ االحوال ـ العراق ـ0

 

131  

227171 
 783أ

 
 مطلك كليب غالب انمار
 غالب انمار/ م3111ـ0772 للمدة العراقية لالسرة االستهالكي النمط في التغير
 م3102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.مطلك كليب

 سم21ايض؛:ص081 ز1 أـ
 االقتصاد العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان العراقية     أـ االسرة ـ3   اقتصاد ـ االستهالك ـ0

 

138  

271111 
 778ق

 
  علي جواد لوسي1 يفرين القره
 القره علي جواد يفرين/   المهنية غير المدني المجتمع لمنظمات القانوني النظام
 م13102  القانون كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.لويس

 سم21ايض؛:ص323ز1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

137  



131 
 

 العنوان أـ      القانوني النظام ـ0
 

270 
 777ب

 
 عجم حميد احمد البدري1
:  بغداد ـ.البدري عجم حميد احمد/  المسلحة النزاعات اثناء للبيئة الدولية الحماية
 م13102  القانون كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص011
 الدولي القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     المسلحة النزاعات ـ3   الدولي القانون ـ0
 

121  

270 
 377ج

 
 محمد حبيب فارس حازم الجبوري1

 ـ.الجبوري محمد حبيب فارس حازم/  الدولي القانون في الدينية االماكن حماية
 م3102القانون1 كلية ـ كربالء جامعة 1 كربالء
 سم21ايض؛:ص071
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ    الدولي القانون ـ0
  

120  

270 
 737ر

 
  اسماعيل محمد ريبوار
 كركوك ـ. اسماعيل محمد ريبوار/ العام الدولي القانون نطاق في االنتقالية العدالة

 م3102 السياسية1 والعلوم القانون كلية ـ كركوك جامعة: 
 سم21ايض؛:ص337
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان العام    أـ  الدولي القانون ـ0

 

123  

270 
 377ع

 
 احمد انور سالم العبيدي1

 المسلحة الصراعلت انتهاء بعد السالم بناء في االنساني الدولي القانون دور
 االدارة كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.العبيدي احمد انور سالم/  الداخلية

 م3102 واالقتصاد1
 سم38ايض؛:ص310
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان بناء     أـ ـ السالم ـ3   الدولي القانون ـ0

 

122  

270 
 713ع

 
 حسن غركان مراد عمار العيساوي1

 غركان مراد عمار/  المسلحة النزاعات اثناء الثقافية للممتلكات الدولية الحماية
 م3102القانون 1 كلية ـ بابل جامعة: بابل ـ.العيساوي حسن
 سم21ايض؛:ص071
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      الدولي القانون ـ0

 

127  

270110 
 137ع

 
 خضيرعباس العزاوي1االء

 خضيرعباس االء/  والتطبيق النظرية بين العام الدولي القانون في الهدام التدخل
 م13102  القانون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العزاوي
 سم38ص؛017
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      نظريات ـ   الدولي القانون ـ0
 

121  

270117161 
 678ن
 

 
  محمود علي حسام النعيمي1
 حسام(/  انموذجا العراق)  الدولية المسلحة النزاعات زمن في المدنيين حماية

126  



131 
 

 م13102 الحقوق كلية ـ جامعة النهرين:  بغداد ـ.النعيمي  محمود علي
 سم21ايض؛:ص016
 العام القانون في ماجستير رسالة

 النزاعات ـ2 العام القانون ـ المدنيين حماية ـ3العراق    ـ  العام القانون ـ0
  العنوان المسلحة          أـ

 
27013 

 388ع

 

 
  مرعي حسن هللا عبد

 صالح ـ.مرعي حسن هللا عبد/ المشروعة انشطتها عن الدولية المنظمات مسؤولية
 م3102 القانون1 كلية ـ تكريت جامعة:  الدين

 سم21ايض؛:ص011 د1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان الدولية     أـ المنظمات ـ0

 

121  

27013232 
 877ش

 

 
 كاظم عطية كاظم الشمري1

 كاظم عطية كاظم/  االنسان حقوق انتهاكات نظر في االمن مجلس اختصاص مدى
 م13102 الحقوق كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ.الشمري
 سم21ايض؛:ص032
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان وتشريعات   أـ قوانين ـ االنسان حقوق ـ3   االمن مجلس ـ0

 

128  

27013232 
 377ك

 
 درويش جوهر كاوه
 ـ.درويش جوهر كاوه/  االنسان حقوق في واثره االمن مجلس في التصويت نظام
 م13102  القانون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد
 سم21ايض؛:ص011
 الدولي القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ االنسان حقوق ـ2 نظام ـ التصويت ـ3   االمن مجلس ـ0
 

127  

270122 
 161م
 

 
 علي حسن عادل مصطفى
/   العام الدولي القانون في مساءلته وطرق الدبلوماسي للمبعوث القضائية الحصانة
 م13102 الحقوق كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ.علي حسن عادل مصطفى
 سم21ايض؛:ص001
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     الدبلوماسية الحصانة ـ0
 

171  

270121 
 382ص

 

 
 وحيش كاظم اسعد الصالحي1
/ مقارنة دراسة:  االتحادية الدولة لدى الدولية االتفاقيات البرام القانوني التنظيم
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الصالحي وحيش كاظم اسعد

 سم38ص؛308 د1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ    االتحادية الدوله ـ3  الدولية االتفاقيات ـ0

  

170  

2701776 
 18ن

 

 
  حسن مهدي الهادي عبد نغم

 دراسة: 0810 ـ0812 االوربية الدبلوماسيه في والدردنيل البسفور مضيقا
 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حسن مهدي الهادي عبد نغم/ تاريخية

 م13102
 سم21ص؛361

 الحديث التاريخ في اداب فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ االوربية الدبلوماسية ـ2والدردنيل   البسفور ـ3  الدولية المضايق ـ0

173  



132 
 

  

2701778 
 773م

 

 
  عبد حمدان مروة
 القانون قواعد ظل في وايران العراق بين الدولية المائية للمجاري القانوني النظام
 م13102 الحقوق كلية ـ جامعة النهرين:  بغداد ـ.عبد حمدان مروة/  الدولي
 سم21ايض؛:ص328
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ        ايران ـ الخارجية العالقات ـ العراق ـ3 دولي قانون ـ المياه ـ0
  

172  

2701780 
 33هـ

 

 
 ماو ذهب هبة

 ـ.ماو ذهب هبة/  االنساني الدولي القانون في داخليا للنازحين الدولية الحماية
 م3102والسياسة1 القانون كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة

 سم21ايض؛:ص317 و1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان النازحين   أـ ـ3دولي    قانون ـ االنسان حقوق ـ0

  

177  

2701786 
 773ح

 
  غانم قاسم حوراء
:  بغداد ـ.غانم قاسم حوراء/  العام الدولي القانون في للجوء القانوني النظام

 م13102 الحقوق كلية ـ جامعةالنهرين
 سم21ايض؛:ص073ث1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان أـ      وتشريعات قوانين ـ الالجئين ـ0
 

171  

2701788 
 67ر

 
  هادي علي محمد رضي

 محمد رضي/ والعسكري السياسي الالجيء على المفروضة القانونية االلتزامات
 م3102الحقوق1 كلية ـ جامعةالنهرين: بغداد ـ.هادي علي
 سم21ايض؛:ص007
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     وتشريعات قوانين ـ  السياسيون الالجئون ـ0
   

176  

27011 
 677س

 

 
  كظام محمد السعدي1جبار

 المسلحة النزاعات وقت في للصحفيين الدولية القانونية الحماية
 كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ.السعدي كظام محمد جبار/  (انموذجا العراق)  

 م13102 الحقوق
 سم21ايض؛:ص088
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دولي     أـ قانون ـ   ـ النزاعات0
 

171  

2701133 
 177ح
 

 
 احمد فائز هند 1 الحسون
 دراسة: الدولية الخاصة المنازعات في التحكيم قرارات على بالرقابة القضاء سلطة
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الحسون احمد فائز هند/ مقارنة

 سم38ص؛330ر1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

 العنوان بالرقابة     أـ القضاء ـ3    دولي قانون ـ التحكيم ـ0
 

178  

27011263 
 327ض

 
  عبيد الرضا عبد الضاحي1علي

 علي/  مقارنة دراسة: العراقي التشريع في البيئي التلوث عن االدارة مسؤولية
 م13102 القانون كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.الضاحي عبيد الرضا عبد

177  
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 سم21ايض؛:ص070د1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      (دولي قانون) البيئة حماية ـ0
 

2701112 
 73ش
 

 
 نعمة كامل شذى

 ـ.نعمة كامل شذى/ مقارنة دراسة: االحتكار ومنع للمنافسة القانوني التنظيم
 م3102القانون1 كلية كربالءـ جامعة:  كربالء
 سم21ايض؛:ص002
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان وتشريعات      أـ قوانين ـ االحتكارات ـ0
 

111  

270111 
 287أ

 
 محمود خلف القادر عبد احمد

 كلية ـ جامعة النهرين:  بغداد ـ.خلف القادر عبد احمد/  بالبشر االتجار جريمة
 م13102 الحقوق

 سم21ايض؛:ص311 1 هـ أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان بالبشر   أـ االنجاز ـ3دولي    قانون ـ الجرائم ـ0

 

110  

270111 
 367س

 
 حسن علي حسين الساعدي1
 حسن علي حسين/  المعاصر الدولي القانون في ودورها الدولية الجنائية المحكمة
 م13102 الحقوق كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد ـ.الساعدي

 سم21ايض؛:ص086هـ1 أـ
  الحقوق في ماجستير رسالة

 العنوان الجنائي     أـ الدولي القانون ـ0
 

113  

270111 
 877ش

 
  كاظم علي حميد الشمري1

:  بغداد ـ.الشمري كاظم علي حميد/ الدولية الجنائية المحاكم امام الطعن طرق
 م13102 الحقوق كلية ـ جامعةالنهرين

 سم21ايض؛:ص016ز1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان الجنائي      أـ الدولي القانون ـ0
  

112  

270111 
 381ط

 
 احمد هاشم طالب ابو الطالقاني1

 الدولي القانون في دراسة: االمن بمجلس الدائمة الجنائية الدولية المحكمة عالقة
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الطالقاني احمد هاشم طالب ابو/ العام
 سم38ص0881
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان الجنائي     أـ الدولي القانون ـ0
 

117  

2701113 
 337ص

 
  طه ناجي صابرين
:  بغداد ـ.طه ناجي صابرين(/ انموذجا العراق) الدبلوماسيين الممثلين خطف

 م13102 الحقوق كلية ـ جامعةالنهرين
 سم21ايض؛:ص071 و1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
 العنوان دولي     أـ قانون ـ الخطف جرائم ـ0

  

111  

2701112 
 87ح

 
  حاجم كاطع علي 1 الحسن

116  
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:  كربالء ـ.الحسن حاجم كاطع علي/ االرهاب جرائم عن المدنية الدولة مسؤولية 
 م3102القانون1 كلية كربالءـ جامعة

 سم21ايض؛:ص311ج1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

 العنوان وتشريعات    أـ قوانين ـ جرائم ـ االرهاب ـ0
 

2701112 
 687م

 
 فخري جبر صادق المعموري1

 الى خاصة اشارة مع العربي الوطن في البشرية التنمية على واثره االرهاب
 االدارة كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.المعموري فخري جبر صادق/ العراق

 م3102واالقتصاد1
  سم21ايض؛:ص071و1 أـ

 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان دولي     أـ قانون ـ االرهاب ـ0
 

111  

273111712 
 378و

 
 الزهرة عبد علي غصون 1 الوائلي

 علي غصون/ العربية الدساتير في دراسة: الدستور تعديل في الدولة رئيس حق
 السياسية والعلوم القانون كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.الوائلي الزهرة عبد
 م13102

 سم21ايض؛:ص327
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان الدستور    أـ ـ العربية الدول ـ0
 

118  

2731117161 
 287أ

 

 
  حسن جاسم احمد

 ـ. حسن جاسم احمد/ 3111 لعام العراقي الدستور وفق البرلماني االستجواب
 م13102 الحقوق كلية ـ جامعةالنهرين:  بغداد

 سم21ايض؛:ص78ج1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ البرلمان     ـ3الدستور    ـ العراق ـ0
  

117  

2731117161 
 377ج

 
 لطيف جاسم ابراهيم الجبوري1

 ابراهيم/ مقارنة دراسة:3111 لعام العراق جمهورية دستور في البرلمان حل
 م3102 القانون1 كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ. لطيف الجبوري جاسم

 سم38ص؛010 ز1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان حل   أـ ـ البرلمان ـ3العراق    ـ الدستوري القانون ـ0

 

161  

2731117161 
 873ح

 
 شناوة هللا عبد اسد 1 الحمداني

 العراق دستور ظل في تطبيقية دراسة:  النواب مجلس لعضو الجزائية المسؤولية
 كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ. الحمداني شناوة هللا عبد اسد/ م3111 لسنة

 م13102 السياسية والعلوم القانون
 سم21ايض؛:ص326
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان العراق     أـ ـ الدستوري القانون ـ0
 

160  

2731117161 
 733ش

 
  الزهرة عبد شامل حنان الشربة1
/ مقارنة دراسة: 3111 لعام العراقي الدستور في والثقافية االقتصادية الحقوق
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الشربة الزهرة عبد شامل حنان

 سم21ايض؛:ص228س1 أـ

163  
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 العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان والثقافية    أـ االقتصادية ـ3  الدستور -العراق ـ0

 
2731117161 

 737ش
 

 هللا عبد جرجيس رزكار الشواني1
 هللا عبد جرجيس رزكار/  والتطبيق النظرية بين العراق في الدستورية الشرعية
 م13102 السياسية والعلوم القانون كلية ـ كركوك:تأميم ـ.الشواني
 سم21ايض؛:ص303
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان والتطبيق   أـ النظرية ـ3العراق   ـ الدستوري القانون ـ0

 

162  

2731117161 
 337ط

 
  غيدان باقر محمد ارتقاء الطائي1
 لسنة العراق جمهورية دستور في السياسية للحقوق الدستوري التنظيم
 جامعة:  البصرة ـ. الطائي غيدان باقر محمد ارتقاء/  تحليلية دراسة:3111
 م13102 القانون كلية ـ البصرة
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان الدستور    أـ ـ العراق ـ0
 

167  

2731117161 
 287م

 
  جري عبد محمد

 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.جري عبد محمد/  وحقوقه البرلمان عضو واجبات
 م3102القانون1

 سم21ايض؛:ص1018 هـ أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان الدستور    أـ ـ العراق ـ0
 

161  

2731117161 
 87ع

 
  جعفر هادي علي

 هادي علي/ 3111 لعام العراقي الدستور في االتحادية السلطات اختصاصات
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.جعفر

 سم38ص؛027هـ1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان الدستور    أـ ـ العراق ـ0

  

166  

2731117161 
 287م

 
  جاسم حسين محمد
 حسين محمد/  3111 لسنة العراق جمهورية دستور في الخصوصية في الحق
 م13102 القانون كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.جاسم

 سم21ايض؛:ص011 د1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان العراق     أـ ـ الدستوري ـ العراق ـ0

  

161  

2731123 
 33 هـ

 
 منصور نعمة هبة
 نعمة هبة/ مقارنة دراسة:  الدولة في الحكم نظام على الدستورية التعديالت اثر

 م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.منصور
 سم21ايض؛:ص331
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ دراسات ـ الدستوري القانون ـ3   ( التعديالت) الدستوري القانون ـ0
 

168  

273116 
 878ت

 
  مهدي نجم عقيل التميمي1

/ االنضباطي المجال في العام االنضباط مجلس امام الدولة لموظفي التقاضي حق

167  
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 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.التميمي  مهدي نجم عقيل
 سم21ايض؛:ص031خ1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
   العنوان اداري    أـ قانون ـ الموظفون ـ0

 
273116 

 377ج
 

  عبد صالح حمادة بدر الجبوري1
 ـ.الجبوري عبد صالح حمادة بدر/  العراق في االداري القضاء احكام في الطحن
 م3102 1 القانون كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح

 سم21ايض؛:ص331ي1 أـ
 العام القانون في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان العراق    أـ ـ االداري القانون ـ0
 

111  

273116 
 177ح

 
 المهنة صيون خشان امين الحسيني1
 ـ.الحسيني المهنة صيون خشان امين/ االلكتروني االداري للعقد القانوني التنظيم
 م13102 القانون كلية ـ كربالء جامعة:  كربالء

 سم21ايض؛:ص071 هـ1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان العراق    أـ ـ االداري القانون ـ0
  

110  

273116 
 773ز

 
  بدوي ناصر محمد زهراء

 ـ.بدوي ناصر محمد زهراء/ االدارية المنازعات حل في القضائي غير االسلوب
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد

   سم21ايض؛:ص318ج1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان العراق    أـ ـ االداري القانون ـ0

 

113  

273116 
 778س

 
  محمد صالح سينم

 ـ.محمد صالح سينم/  العراق في التنظيمية االدارية القرارات على القضائية الرقابة
 م13102 القانون كلية ـ كركوك جامعة:  تأميم
 سم21ايض؛:ص020
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     االداري القانون ـ0

  

112  

273116 
 717م

 
  زيد عبد كامل هند المرشدي1

 عبد كامل هند/ مقارنة دراسة:  التشريعية السلطة على التنفيذية السلطة هيمنة
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.المرشدي زيد

 سم21ايض؛:ص311
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ           العراق ـ الدستور ـ3  وتشريعات قوانين ـ التنفيذية ـالسلطة0
   

117  

2731168 
 777س
 

 
  محمد خضير كاظم السويدي1
 خضير كاظم/ العراقي القانون في العام للموظف المالية للحقوق القانوني التنظيم
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.السويدي محمد

 سم21ايض؛:ص331د1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

   العنوان اداري     أـ قانون ـ الموظفون ـ0
 

111  

27311686  116  
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  حسن حسين هالل الدلوي1 877د
 بغداد ـ.الدلوي حسن حسين هالل/ العراق في العام الموظف لتقاعد القانوني النظام

 م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة: 
  سم21ايض؛:ص1326 هـ أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
   العنوان تقاعد    أـ ـ الموظفون ـ0
 

273111 
 173م

 
 راضي محمد حسن المزراكي1
:  بابل ـ.المزراكي راضي محمد حسن/   وتراتها االنتخابات كحرية الدولة المعايير
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة

 سم21ايض؛:ص077ث1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

   العنوان وتشريعات    أـ قوانين ـ االنتخابات ـ0
 

111  

272112161 
 367س

 
  كاظم جلوب حسن الساعدي1

 كاظم جلوب حسن/  العراقي القانون في العام للمال االدارية الحماية وسائل
 م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الساعدي

 سم21ايض؛:ص078
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    االدارية الحماية ـ3العراق    ـ وتشريعات قوانين ـ العامة ـالمالية0
    

118  

272117 
 137ع

 

 
  عبد فارس احمد العزاوي1
 عبد فارس احمد/  العراقي القانون في الضريبي للمكلف القانونية الحماية
 م3102 1 القانون كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.العزاوي
 سم21ايض؛:ص083

 العام القانون في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ    قانون ـ الضرائب ـ0

 

117  

2721181 
 377ع
 

 
  حمد كريم سهام العبيدي1
:  بغداد ـ.العبيدي حمد كريم سهام/  الدولية التجارة عقود في المفاوضات احكام
 م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص072
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ           احكام ـ المفاوضات ـ3   وتشريعات قوانين ـ الدولية ـالتجارة0
 

181  

2721176 
 287م

 
  نفل قاسم محمد
 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.نفل قاسم محمد/  البحرية القرصنة جريمة

 م13102
 سم21ايض؛:ص061 د1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان البحري    أـ القانون ـ ـالقرصنه0
  

180  

2771103176 
 137ع
 

 
  حسن سعدون احمد العزاوي1
 سعدون احمد/  الحرية مسلوبي هروب عن العام للموظف الجنائية المسؤولية

 م3102 1 القانون كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ. العزاوي حسن
 سم21ايض؛:ص081 ز1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان أـ        دراسات ـ الجنابي القانون ـ3    وتشريعات قوانين ـ الموظفون ـ0

183  
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277117030 
 777ح

 

 
 هنون حسين محمد جاسم حيدر

 العراقي التشريع في المهنية اعماله عن عمدية الغير للجراح الجزائية المسؤولية
 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.هنون حسين محمد جاسم حيدر/ مقارنة دراسة: 

 م3102 القانون1
 سم21ايض؛:ص368 د1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان وتشريعات    أـ قوانين ـ الطبي التقصير ـ0
 

182  

277117077 
 777هـ

 
 شناوة شالل هدير

 ـ.شناوة شالل هدير/  البشرية باالعضاء التصرف في السالمة بضمان االلتزام
 م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء

 سم21ايض؛:ص368د أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

العامه       سالمه ـ3  وتشريعات قوانين ـ البشرية االعضاء ـ االنسجة زراعة ـ0
  العنوان أـ

 

187  

2771171 
 238ح
 

 
 طاهر سمير الحجامي1 انسام

 كربالء ـ.الحجامي طاهر سمير انسام/  المعلومات لتكنولوجيا الجنائية الحماية
 م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة:
 سم21ايض؛:ص081د1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
   العنوان وتشريعات    أـ قوانين ـ المعلومات تكنولوجيا ـ0
  

181  

2771171 
 377ط

 
  سعيد انور دعاء 1 الطائي
 دعاء/  العامة المرافق على واثرها االلكترونية الحكومة وقيام التكنولوجي التطور
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.الطائي سعيد انور
 سم21ايض؛:ص320
 العام القانون في ماجستير رسالة

   العنوان وتشريعات   أـ قوانين ـ التكنولوجيا ـ0
 

186  

2771177 
 388م

 
  عبود نجم صالح المالكي1

 التشريعات في الرياضية االلعاب اثناء الرياضي قبل من القوة استعمال حق
 كلية ـ العالمية كليمنتس سانت جامعة:  بغداد ـ.المالكي عبود نجم صالح/  العراقية
    م3102 القانون1

 سم38ايض؛:ص071 ز1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان وتشريعات    أـ قوانين ـ الرياضة ـ0
 

181  

271 
 317ب

 
 سعيد موسى باقر

 ـ بابل جامعة:  بابل ـ.سعيد موسى باقر/ العادلة الجنائية للمحاكمة الدولية المعايير
 م13102 القانون كلية
 سم21ايض؛:ص068د1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان الجنائي    أـ القانون ـ0
 

188  

2711111 
 733ج

 
 سلمان الجبار هبةعبد الجنابي1

187  
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 ـ بابل جامعة:  بابل ـ. الجنابيسلمان  الجبار هبةعبد/ للمعتقلين الجنائية الحماية 
 م13102 القانون كلية
 سم21ايض؛:ص072
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات    أـ ـ الجنائي القانون ـ0
  

2711111 
 331ع

 
 جمعة ابراهيم عباس
:  البصرة ـ.جمعة ابراهيم عباس/ العراق في االقتصادية للسياسة الجنائية الحماية
 م13102 والسياسة القانون كلية ـ البصرة جامعة

 سم21ايض؛:ص081ط1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات    أـ ـ الجنائي القانون ـ0

 

171  

2711111 
 713ع

 
  مجهول زغير احمد العيساوي1
 زغير احمد/  القضائية االحكام تنفيذ عن الموظفين المتناع الجزائية المسؤولية

 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.العيساوي مجهول
 سم38ايض؛:ص070 ط1 أـ

 العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان أـ      الجنائي القانون ـ0

 

170  

2711111 
 777م

 
 علي محمد ماجد زينب المدني1

 علي محمد ماجد زينب/  مقارنة دراسة:  الوزراء لرئيس الجزائية المسؤولية
 م3102السياسية1 والعلوم القانون كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.المدني

 سم21ايض؛:ص336 ط1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات    أـ ـ الجنائي القانون ـ0
 

173  

2711111 
 167م

 
  حميد ناجي اسكندر المسعودي1

:  بغداد ـ.المسعودي حميد ناجي اسكندر/  واثاره الجنائي االجرائي العمل بطالن
 م3102واالنسانية 1 العلمية للدراسات العليا االكاديمية

 سم21ايض؛:ص061 ح1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان دراسات     أـ ـ الجنائي القانون ـ0
  

172  

271113 
 836ش

 

 
 رضا محمد عباس هدى 1 الشماع
/  مقارن تحليلية دراسة:  العمدي غير والخطأ االحتمالي القصد بين الفاصلة الحدود
 والعلوم القانون كلية ـ الكوفة جامعة:  النجف ـ.الشماع رضا محمد عباس هدى

 م3102السياسية1
 سم21ايض؛:ص323
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان وتشريعات    أـ قوانين ـ الجرائم ـ0
 

177  

271113 
 777غ

 
  ذياب سميان ادم الغريري1
:  الدين صالح ـ.الغريري ذياب سميان ادم/ العسكري الغزو عن الناجمة الجرائم
 م3102 1 القانون كلية ـ تكريت جامعة
 سم21ايض؛:ص683

  العام القانون في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان العسكري     أـ الغزو ـ3الجنائي    القانون ـ الجرائم ـ0

171  



141 
 

 

27111362 
 287أ

 

 
 امين الكريم عبد فاضل احمد
 عبد فاضل احمد/ الدراسية الوثائق تزوير اثبات في ودورهم الجنائية االدلة خبراء
 م3102 1 القانون كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.امين الكريم

 سم21ايض؛:ص067ك1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ االدلة الجنائية    -3وتشريعات    قوانين ـ التزوير ـ0
  

176  

271111 
 87ع

 
 ثويني داخل سعود علي
:  بابل ـ.ثويني داخل سعود علي/  المدني القضائي االجراء في الجوهري العيب
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة
 سم21ايض؛:ص011
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     القضائية االجراءات ـ0

 

171  

271116 
 737أ

 
 بعيوي الحمزة عبد اياد

 االثبات في ودورها الجريمة مسرح في المادية الجنائية االدلة جمع اجراءات
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.بعيوي الحمزة عبد اياد/ الجنائي

 سم21ايض؛:ص311 و1 أـ
  العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان الجنائية     أـ االدلة ـ0
 

178  

271111 
 173م

 
 سعدي ايوب مقداد
 ايوب مقداد/  االبتدائي التحقيق مرحلة في الجزائية الدعوي غلق قرار حجية
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.سعدي

 سم21ايض؛:ص062ب1 أـ
  العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـ         العراق ـ االبتدائي التحقيق ـ3    دراسات ـ الجنائي القانون ـ0
 

177  

2711111 
 773ش

 
  كاظم حسين خلف شرهان
 خلف شرهان/  مقارنة دراسة:  االنضباطية العقوبات اللغاء المنظمة القواعد
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ. كاظم حسين
 سم38ص؛023
  العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان وتشريعات     أـ قوانين ـ العقوبات ـ0
 

811  

27111112 
 173غ

 

 
 حسين عادل غزوة
 غزوة/  والقانون الشريعة بين االجرام ظاهرة من الحد في واثرها االعدام عقوبة
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.حسين عادل
 سم21ايض؛:ص063
  الخاص القانون في ماجستير رسالة

 العنوان وتشريعات    أـ قوانين ـ االعدام عقوبة ـ0

 

810  

2711180 
 172ب
 

 
 امين حسين 1 كوسرت البرزنجي
 االكاديمية:  بغداد ـ.البرزنجي امين حسين كوسرت/   لالحداث الجنائية المسؤولية

 م3102واالنسانية1 العلمية للدراسات العليا
 سم21ايض؛:ص332

813  
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 الجنائي القانون في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ    وتشريعات قوانين ـ االحداث ـ0

 
271176136 

 373أ

 

 
 كامل حميد ابراهيم

  جامعة: بغداد ـ.كامل حميد ابراهيم/  العراق في النزاهة لهيئة الجنائي االختصاص
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين

 سم21ايض؛:ص017ط1 أـ
  العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان أـوتشريعات     قوانين ـ الفساد ـ0

 

812  

2711161 
 387خ
 

 
 سلمان مسلم عمر اسيل الخالد1

:  العراقي التشريع في المرخصة غير الحكومية غير للمنظمات الجنائية المسؤولية
 كلية ـ البصرة جامعة: البصرة ـ.الخالد سلمان مسلم عمر اسيل/ مقارنة دراسة
 م13102 القانون
 سم38ص؛016
  العام القانون في ماجستير رسالة

 العنوان العراق    أـ ـ الجنائي القانون ـ0

 

817  

27111 
 817ح
 

 
 علي الزهرة عبد جالل الحلفي1

/  مقارنة دراسة:  العراق في الخاصة االمنية االجنبية للشركات الجنائية المسؤولية
 م13102 القانون كلية ـ البصرة جامعة: البصرة ـ.الحلفي علي الزهرة عبد جالل
 سم21ايض؛:ص067

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان دراسات    أـ ـ الجنائي القانون ـ0
 

811  

27111 
 873ع

 
  محمود طه علياء

 طه علياء/  البشرية االعضاء وزرع نقل عمليات عن الجنائية الطبيب مسؤولية
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.محمود

 سم21ايض؛:ص333ج1 أـ
 العام القانون قسم في ماجستير رسالة

   العنوان أـ      مسؤولية  ـ الطبيب ـ3   دراسات ـ الجنائي القانون ـ0
 

816  

27111 
 388م

 
  شاهين مطر خليل حسين المالكي1
 جامعة: البصرة ـ.مقارنة دراسة:  العراقي التشريع في للصحفي الجنائية الحماية
 م13102 والسياسة القانون كلية ـ البصرة

 سم38ص؛076ج1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

   العنوان أـ    دراسات ـ الجنائي القانون ـ0
  

811  

27111 
 168م

 
  كاظم فيصل منتظر 1 المشعل
 منتظر/  مقارنة دراسة: الجزائية للدعوى القانوني التكييف في المحكمة سلطة
 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.المشعل كاظم فيصل
 سم38 ايض؛:ص320
 العام القانون في ماجستير رسالة

   العنوان أـ    دراسات ـ الجنائي القانون ـ0

  

818  

276 
 377ع

 
 صبري عماد اوج العبيدي1

817  



142 
 

 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العبيدي صبري عماد اوج/  للبيئة المدنية الحماية
 م3102القانون1

 سم38ص؛061ب1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

   العنوان أـ     (خاص قانون)  البيئة ـ0
 

2761111 
 771ش

 
 مهدي حميد ازهار الشهرستاني1

 مهدي حميد ازهار/   مقارنة دراسة:  التنفيذ قبل االجنبي للحكم القانونية لبقيمة
 م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.الشهرستاني

 سم21ايض؛:ص066ذ1 أـ
 القانون في ماجستير رسالة

   العنوان االجنبي    أـ الحكم ـ3    دراسات ـ الخاص القانون ـ0

 

801  

2761111 
 677ع

 
  حمد عزت عضيد
 ـ.حمد عزت عضيد/  مقارنة دراسة:  والشريعة القانون في الباطن من الوكالة
  م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص311 د1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

   العنوان أـ     دراسات ـ الخاص القانون ـ0

 

800  

276110 
 331ع

 
 عباس فاضل عباس
 فاضل عباس/   الشخصية االحوال قانون في دراسة: البشري الجنس نوع تحويل
  م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عباس
 سم21ايض؛:ص312
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

   العنوان أـ    وتشريعات قوانين ـ الشخصية االحوال ـ0
 

803  

276113 
 133أ

 
 محسن حمزة محمد استبرق
 حمزة محمد استبرق/  الدولية التجارة عقود في للمفاوضات القانوني النظام
 م3102القانون1 كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.محسن
 سم21ايض؛:ص078
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات أـ ـ الدولية التجارة ـ3  وتشريعات قوانين ـ العقود ـ0
 

802  

276113 
 878ت

 
  هللا عطا طه ياسين التميمي1

 التميمي هللا عطا طه ياسين/  الحديثة االتصال بوسائل الدولية التجارة عقود ابرام
 م13102 واالنسانية العلمية للدراسات العليا االكاديمية: بغداد ـ.

  سم21ايض؛:ص060
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان الدولية    أـ التجارة ـ3    وتشريعات قوانين ـ العقود ـ0

 

807  

2761132 
 377ج

 

 
 حسين عباس الجابري1 أمنة

 عباس أمنة/ العراقي القانون في العامة واالشغال عقود في االحالة بقرارات الطعن
 م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.الجابري حسين
 سم21ايض؛:ص018
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    (العامة االشغال)  وتشريعات قوانين ـ العقود ـ0

 

801  
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2761137 
 773ج

 
 حمزة حميد اخالص الجوراني1

 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجوراني حمزة حميد اخالص/  بالعمولة الوكالة عقد
  م3102القانون1
 سم21ايض؛:ص013
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

   العنوان أـ   ( الخاص القانون) التوكيالت ـ0

 

806  

2761137161 
 73ر

 

 
 خليف سلمان روى

 ـ. خليف سلمان روى/  مقارنة دراسة:  االنترنيت شبكة عبر البيع عقد اشكالية
  م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد

 سم38ص؛013ث1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ           شبكة ـ االنترنيت ـ3العراق   ( الخاص القانون)  العقود ـ0

 

801  

276117 
 777ب

 
 القادر عبد شاكر علي البدري1
 علي/ مقارنة دراسة:  القانونية التصرفات في واثره العين لمالك الجبري التغير
  م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.القادرالبدري عبد شاكر

 سم21ايض؛:ص307ب1 أـ
 الخاص القانون في دكتوراه اطروحة

  العنوان الخاص   أـ القانون ـ الملكية ـ0
   

808  

276117277 
 273م
 

 
  علي حسين الجواد عبد اثير 1 المحنة

 عبد اثير/ مقارنة دراسة:  االيجار عقد في الغير فعل عن العقيدية المسؤولية
  م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.المحنة علي حسين الجواد

 سم21ايض؛:ص377ث1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان وتشريعات   أـ قوانين ـ االيجار عقود ـ0
 

807  

2761113 
 736ش

 

 
 جعاز نعيم منى الشياعي1

 جعاز نعيم منى/  للبضائع الدولي للبيع فيينا اتفاقية في المعقولة المدة معيار
  م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الشياعي

 سم21ايض؛:ص017 ز1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

 العنوان الدولية    أـ االتفاقيات ـ3وتشريعات    قوانين ـ البيع ـ0

  

831  

2761186 
 177ح

 
 جودي مكي حسنين

 حسنين/  المقارنة والتشريعات العراقي القانون وفق الطائرة على التأمين عقد
  م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.جودي مكي
 سم21ايض؛:ص036و1 أـ

 الخاص القانون في ماجستير رسالة
 العنوان العقود     أـ ـ3الخاصة    قانون ـ التأمين ـ0

 

830  

276117161 
 132خ

 
  علي فخري كاظم 1 الخفاجي
 علي فخري كاظم/  مقارنة دراسة:المحمول الهاتف خدمات لعقد القانوني النظام

 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الخفاجي
 سم38ايض؛:ص080
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

833  
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 العنوان أـ           المحمول الهاتف ـ3العراق    ( الخاص القانون) ـ العقود ـ0
 

27610 
 377ر

 
 سليمان القادر عبد محمد الراوي1
 سليمان القادر عبد محمد/  التشريعية وتطبيقاتها سبب دون االثراء نظرية
 م13102 واالنسانية العلمية للدراسات العليا مجلس االكاديمية:  بغداد ـ.الراوي

 سم21ايض؛:ص713ي1 أـ
 الخاص القانون في دكتوراه اطروحة

  العنوان نظريات    أـ ـ الخاص القانون ـ0
 

832  

27611 
 737أ

 

 
  محمد جواد أياد

/ العراقي والقضاء التشريع في االجنبي العنصر ذات التجارية المنازعات في الفصل
  م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.محمد جواد أياد
 سم21ايض؛:ص011و1 أـ

 الخاص القانون في ماجستير رسالة
  العنوان دراسات     أـ ـ الخاص القانون ـ0
 

837  

27611 
 177ح

 
 صبيح الزهرة عبد حسنين

 ـ.صبيح الزهرة عبد حسنين/ المفلس العميل عن للمصرف القانونية المسؤولية
 م3102القانون1 كلية ـ بابل جامعة:  بابل
 سم21ايض؛:ص066
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     دراسات  ـ الخاص القانون ـ0

 

831  

27611 
 687د

 
 حسن عايد الدعمي1راسم
 ـ بابل جامعة:  بابل ـ.حسن الدعمي عايد راسم/  الدواء لمنتج المدنية المسؤولية

 م3102القانون1 كلية
 سم21ايض؛:ص071
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات     أـ ـ الخاص القانون ـ0
 

836  

27611 
 677س

 
  عيسى الحسين عبد لبنى السعيدي1

 عيسى الحسين عبد لبنى/ مقارنة دراسة:  B.O.Tال لعقد القانوني النظام

 م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.السعيدي
 سم21ايض؛:ص337د1 أـ

 الخاص القانون في ماجستير رسالة
  العنوان دراسات     أـ ـ الخاص القانون ـ0

  

831  

27611 
 877ش

 
 بطي حسن عباس الشمري1

 ـ بابل جامعة:  بابل ـ.بطي الشمري حسن عباس/  المكتسبة للحقوق الدولي النفاذ
 م13102 القانون كلية
 سم21ايض؛:ص012
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات     أـ ـ الخاص القانون ـ0
 

838  

27611 
 33ك

 
 صالح عصام زهراء 1 كبه
:  بغداد ـ.كبه صالح عصام زهراء/ التجارية المسائل في التحكيمي القرار تنفيذ
 م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة

837  
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IـIV1077سم21ايض؛:ص 

 الخاص القانون في ماجستير رسالة
  العنوان دراسات    أـ ـ الخاص القانون ـ0

  
27611 

 63ك
 

 الحسن عبد جمعة اسراء الكعب1
: البصرة ـ. الكعب الحسن عبد جمعة اسراء/ مقارنة دراسة:  الرحم اجازة عقد

 م13102 والسياسة القانون كلية ـ البصرة جامعة
  سم38ص؛073ج1 أـ

 الخاص القانون في ماجستير رسالة
  العنوان دراسات    أـ ـ الخاص القانون ـ0
  

821  

27611 
 327م

 
 حسن مجباس ماجد

 جامعة: البصرة ـ.حسن مجباس ماجد/  مقارنة دراسة:  للمحكم القانوني المركز
 م13102 والسياسة القانون كلية ـ البصرة

 سم38ص؛320د1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات    أـ ـ الخاص القانون ـ0
 

820  

27611 
 187م

 
 ناصر حسين ضمير المعموري1

 ـ كربالء جامعة: كربالء ـ. ناصر حسين ضمير/   العينية: دراسة مقارنة التبعية
 م3102 القانون1 كلية
 سم21ايض؛:ص266

 الخاص القانون في دكتوراه اطروحة
  العنوان دراسات      أـ ـ الخاص القانون ـ0
 

823  

27611 
 778م

 
 جوامير زيد مروة المندالوي1

 جوامير زيد مروة/   الدولية االتصال شبكة في الوصول لمتعهد القانوني النظام
 م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.المندالوي

 سم21ايض؛:ص027ب1 أـ
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات   أـ ـ الخاص القانون ـ0

 

822  

27611 
 717م

 
 خنجر خليل ابراهيم الموسوي1
 دراسة:  التعويضية الطبية االجهزة استخدام عن المترتبة المدنية المسؤولية

 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الموسوي خنجر خليل ابراهيم/ مقارنة
 م13102

 سم28ايض؛:ص301
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات     أـ ـ الخاص القانون ـ0

 

827  

27611 
 711ي

 
  يوسف سامي يوسف
/ مقارنة دراسة:  االنترنيت شبكة ظل في الخاصة الحياة في للحق المدنية الحماية
 م13102 والسياسة القانون كلية ـ البصرة جامعة: البصرة ـ.يوسف سامي يوسف
 سم38ايض؛:ص337
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات    أـ ـ الخاص القانون ـ0
 
 

821  



146 
 

2711107 
 717م

 
 المعموري ناصر حسين سامي الموسوي1

/  مقارنة دراسة: المدنية الدعوى في الخصمة مرتجي...وحجيته القضائي الحكم
 انترناشيونال ايلز جامعة: كربالء ـ.الموسوي المعموري ناصر حسين سامي

 م3102 القانون1 كلية ـ العالمية
 سم21ايض؛:ص736 ح1 أـ

 الخاص القانون فلسفة في دكتوراه اطروحة
  العنوان المحاكم    أـ القضاة ـ0
 

826  

2711106 
 317ص

 

 
 ابراهيم خليل وحيد الصافي1
 كربالء ـ.الصافي ابراهيم خليل وحيد/  الجذعية بالخاليا للعالج القانوني التنظيم

 م3102 القانون1 كلية ـ كربالء جامعة:
 سم21ايض؛:ص323
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان وتشريعات      أـ قوانين ـ الشرعي الطب ـ0
 

821  

271117 
 378ن

 
 موسى االمير عبد عالء النائلي1
 ـ.النائلي موسى االمير عبد عالء/ االلكترونية التجارة عقود في االلكتروني التحكيم

 م13102 القانون كلية ـ بابل جامعة:  بابل
 سم21ايض؛:ص082
 الخاص القانون في ماجستير رسالة

  العنوان االلكترونية   أـ التجارة ـ3وتشريعات   قوانين ـ التحطيم ـ0

  

828  

210111 
 733ض

 
 لطيف حسين ضياء
 بغداد ـ.لطيف حسين ضياء/ مقارنة دراسة: االنضباطية الدعوى في الدفاع حق
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة:
 سم38ص؛031ب1 أـ

  العام القانون في ماجستير رسالة
  العنوان االدارية     أـ الدعوى ـ0

 

827  

213 
 377ع
 

 
 حسين علي ميسون العبيدي1

 الجامعات بعض في ميداني يحث التنظيمية العدالة تحقيق في التحويلية القيادة دور
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ.العبيدي حسين علي ميسون/  العراقية

 م3102واالقتصاد1
  سم21ايض؛:ص310 ط1 أـ

 العامة االدارة علوم في ماجستير رسالة
  أـالعنوانالتنظيمية      العدالة ـ3    العامة االدارة ـ0

 

871  

21313 
 83ح
 

 
  الستار عبد صاحب حال
 الثقة وفق على التنظيمية المواطنة سلوك في العضو ـ القائد تبادلية دور

 االدارة كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ. الستار عبد صاحب حال/  التنظيمية
 م3102واالقتصاد1

 سم21ايض؛:ص301ط1 أـ
 العامة االدارة علوم في ماجستير رسالة

  العنوان والمهجرين    أـ الهجرة ـ3   تنظيم ـ العامة االدارة ـ0

 

870  

21313 
 737هـ

 
 حمد سعيد سؤدد الهيتي1

 بغدادـ ـ.الهيتي حمد سعيد سؤدد/ التنظيمي االلتزام تحقيق في االخالقي الذكاء دور

873  
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 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص072ي1 أـ

 العامة االدارة علوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ     عامة ادارة ـ التنظيم ـ0

 
2131372 

 131م
 

 
 كريم سالم المقاصيص1محمد

 كريم سالم محمد/  العراقي البرلماني النظام في للوزير القانوني المركز
 م3102القانون1 كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ.المقاصيص

 سم21ايض؛:ص311
  العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان العراقي    أـ البرلمان ـ3   عامة ادارة ـ الدولة وزراء ـ0
 

872  

213121 
 717ب

 
 احمد محمد ايناس البرغوث1

 مكاتب في ميداني بحث المعلوماتية ادوارهم اداء في المدراء مهارات تأثير
 كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ. البرغوث  احمد محمد ايناس/ العامين المفتشين
 م3102واالقتصاد1 االدارة

 سم21ايض؛:ص027ل1 أـ
  والتفتيش الرقابة في العالي دبلوم

 العنوان مهارات      أـ ـ المدراء ـ3االداري    التفتيش ـ0

  

877  

213121 
 677س

 
 علي حازم مهند السعدون1

 دراسة: والدولية التدقيقالمحلية معايير ضوء في الداخلية الرقابة نظام تقويم
 جامعة: الموصل ـ.السعدون علي حازم مهند/ نينوى صحة دائرة في تطبيقية
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ الموصل

 سم38ايض؛:ص12ث1 أـ
  الحسابات ومراجعة التدقيق في العالي دبلوم

 العنوان الداخلية    أـ الرقابة ـ0

 

871  

213172 
 877ش
 

 
 الحسين عبد شايع علي الشمري1

 الحسين عبد شايع علي/ المحلية المجالس اداء تطوير في المالية الرقابة اثر
 المالية المعلوم قسم 1 العربية والبحوث للدراسات العالي المعهد: بغداد ـ.الشمري

 م3102والمصرفية1
 سم38:ص017
  والمصرفية المالية العلوم تخصص في ماجستير رسالة

 العنوان المالية    أـ الرقابة ـ0

 

876  

213172 
 783ش

 
  علي هللا سعد شيماء
:  التدقيق جودة تحسين في الداخلي والتدقيق المالية الرقابة اجهزة تكامل دور

 الموصل ـ.علي هللا سعد شيماء/ الموصل جامعة في الصيدلة كلية حالة دراسة
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ الموصل جامعة:
 سم38ايض؛:ص11د1 أـ

  الحسابات ومراجعة تدقيق 1 المحاسبة في تخصصي عالي دبلوم
 العنوان أـ      المالية الرقابة ـ0
 

871  

213172 
 138ع

 
 حسون خيون عصام

/ المالية جودةالرقابة في( IS0  10015) المواصفة وفق التدريبية العملية اثر

 واالقتصاد االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.حسون خيون عصام
 م13102

878  
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 سم21ايض؛:ص077ن1 أـ
 االعمال ادارة في علوم ماجستير رسالة

  العنوان المالية      أـ الرقابة ـ0
 

213178 
 177ح

 
 احمد الهادي عبد هبة الحسني1
 المشاريع شركة كفاءة زيادة باتجاه واالداء البرنامج موازنة تطبيق امكانية
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة بغداد ـ ـ.الحسني احمد الهادي عبد هبة/  النفطية

 م3102واالقتصاد1
 سم21ايض؛:ص76ج1 أـ

 االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم
   العنوان النفطية      أـ المشاريع ـ3    الميزانية ـ0
 

877  

213178 
 132خ

 
 حمزة جاسم حيدر الخفاجي1

 االستراتيجي التخطيط توجهات مابين واقرارها للدولة االستثمارية الموازنة اعداد
 بغدادـ ـ.الخفاجي حمزة جاسم حيدر/  العراق في والسياسية االقتصادية والمتغيرات

 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص087ض1 أـ

 السياسية العلوم في ماجستير رسالة
 السياسية       االقتصادية ـ2 االستراتيجي   التخطيط ـ3ادارة   ـ العامة الميزانية ـ0
 العنوان أـ
 

811  

213112 
 133م

 

 
  ناصر طالب مشتاق
 مشتاق/  كركوك محافظة ديوان في العطاءات وتحليل الفتح لجان اجراءات تطوير
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ.ناصر طالب

 سم21ايض؛:ص38ج1 أـ
 االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم

   العنوان أـ   المناقصات   ـ3    العقود ـ0

 

810  

213166 
 728ع

 
 شنيتر طاهر الرحمن عبد

 في تطبيقي بحث:  العمل حياة نوعية ابعاد بعض باعتماد المنظمي االبداع تفعيل
 كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ.شنيتر طاهر الرحمن عبد/ التخطيط وزارة ديوان
 م3102واالقتصاد1 االدارة

 سم38ايض؛:ص073د1 أـ
 العامة االدارة في علوم ماجستير رسالة

 العنوان أـ   ( ابداع) العامة االدارة ـ0

   

813  

212176 
 777ح

 
  هللا عبد حيدرعلي
 ـ.هللا عبد حيدرعلي/  مكافحة في النزاهة هيئة واليات العراق في الفساد مشكلة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص328 ز1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان هيئة     أـ ـ النزاهة ـ3االداري    الفساد ـ0

 

812  

212176 
 776د

 
 علي راشد مصطفى الدريعي1
 علي راشد مصطفى/  االقتصاد العراقي على وانعكاساتها االموال غسيل ظاهرة
 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ واسط جامعة: واسط ـ.الدريعي

 سم21ايض؛:ص011ز1 أـ
 االقتصادية العلوم في ماجستير رسالة

817  
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  العنوان غسيل    أـ ـ االموال ـ3العراق    ـ االداري الفساد ـ0
 

212176 
 377ع

 
 ركبان محمد هناء العبودي1

 ركبان محمد هناء/ واالداري المالي الفساد حاالت كشف في االداري التحقيق دور
 م13102 الحقوق كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.العبودي
 سم38ايض؛:ص077
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان االداري     أـ الفساد ـ0
 

811  

212176 
 637ع

 
 كمال كاظم محمد احمد العطار1
 احمد/  الفساد لمكافحة الوطنية االستراتيجية والمحددات النجاح مؤشرات تقييم
 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ.كمال العطار كاظم محمد

 سم21ايض؛:ص017ز1 أـ
 والتفتيش الرقابة في عالي دبلوم

  العنوان االداري    أـ الفساد ـ0
 

816  

212176 
 217م

 
 حسن محمد محسن

 تحليل وفق على الفساد لمكافحة العراقية لالكاديمية االستراتيجي التشخيص
SWOT /االدارة كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ.حسن محمد محسن 

 م3102واالقتصاد1
 سم21ايض؛:ص211
 والتفتيش الرقابة في عالي دبلوم

  العنوان االداري     أـ الفساد ـ0

 

811  

212176136 
 867ج
 

 
 صالح قادر جمعة
/ والقانون الشريعة بين مقارنة دراسة:  العامة الوظيفة على وأثره االداري الفساد
 م13102 القانون كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.صالح قادر جمعة

 سم21ايض؛:ص017ط1 أـ
 العام القانون في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    والقانون الشريعة ـ3    وتشريعات قوانين ـ االداري الفساد ـ0
 

818  

212168 
 377ج
 

 
 علي حسن فالح الجبوري1

 مستشفى في استطالعي بحث:  الصحية الرعاية جودة في التمريضي االداء تأثير
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ ـ.الجبوري علي حسن فالح/ النفيس ابن

 م3102واالقتصاد1
 سم21ايض؛:ص061ط1 أـ

 التمريض ادارة في ماجستير رسالة
  العنوان عامة    أـ ادارة - الصحية الرعاية ـ0
 

817  

217112 
 377ج
 

 
 صالح مطشر الجبوري1حسن

 ـ.الجبوري صالح مطشر حسن /االبداعي السلوك في واثره الخارجية البيئة ادراك
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص067ي1 أـ
 والفنادق السياحة ادارة علوم في ماجستير رسالة

 في االثار ـ7 االبداعي السلوك ـ2الخارجية    البيئة ـ3    عامة ادارة ـ السياحة ـ0
  العنوان العراق      أـ

 

861  

217112  860  
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  عاجب زاير سلمان الربيعي1صالح 376ز
 المنظمات من عينة في تطبيقية دراسة:  التميز ادارة في الوجداني الذكاء اثر

  الربيعي عاجب زاير سلمان صالح/  العراق في السياحية
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.

IـX1 080سم21ايض؛:ص 

 والفنادق وادارة السياحة علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ      ادارة ـ التميز ـ2الوجداني   الذكاء ـ3  عامة ادارة ـ السياحة ـ0
 

217112 
 877ش

 
 حمد شهاب احمد الشمري1
 المنظمات في تطبيقية دراسة:  الضيف دوافع في وأثرها االدارية القيادة اتجاهات
 السياحة قسم واالقتصاد1 االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ. السياحية
 م13102 الفنادق وادارة

 سم38ايض؛:ص087ي1 أـ
 والفنادق وادارة السياحة علوم في ماجستير رسالة

  العنوان السياحية   أـ المنظمات ـ3  عامة ادارة ـ السياحة ـ0

 

863  

217112 
 383ط

 
 طالب هادي طالب

 السياحة حركة تدفق في واثرها بابل محافظة في الديني السياحي الجذب مقومات
 بغداد ـ.طالب هادي طالب/  السالم عليه القاسم لمرقد ميدانية دراسة:  الدينية

 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة:
 سم38ايض؛:ص072
 والفنادق ادارة السياحة علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    عامة ادارة ـ السياحة ـ0

 

862  

217112 
 377ع

 
 عبيد غضبان عودة حسن العبودي1
 كردستان اقليم في االصطياف سياحة على العراقيين طلب في المؤثرة العوامل
 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.العبودي عبيد غضبان عودة حسن/ العراق
 م13102 واالقتصاد االدارة
 والفنادق السياحة ادارة علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ    عامة ادارة ـ السياحة ـ0
 

867  

217112 
 833ع

 
 جواد الواحد عبد عالء
 بغدادـ ـ.جواد الواحد عبد عالء/  السياحية التنمية في واثرها المحلية االدارة
 م13102 العليا للدراسات واالقليمي الحضري التخطيط مركز ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص011و1 أـ
 الالمركزي التخطيط في عالي دبلوم

  العنوان أـ    عامة ادارة ـ السياحة ـ0
 

861  

217112 
 767ف

 
  لفتة قاسم وسام 1 الفرطوسي

 خالل والنوعية الكمية الناحية من العراقيين لدى السياحي الطلب في واثره الدخل
 ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الفرطوسي لفتة قاسم وسام /2011ـ2003 مدة

 م13102 الفنادق وادارة السياحة قسم واالقتصاد1 االدارة كلية
 سم38ايض؛:ص011س1 أـ

 والفنادق السياحة االدارة علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ          والنوعية الكمية ـ3 عامة ادارة ـ السياحة ـ0

  

866  

217112 
 832ف

 
  كاظم زيادة فالح
 في وأثرها( الحركي العوق) الخاصة االحتياجات لذوي الترويحية الخدمات تنمية

861  
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 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ. كاظم زيادة فالح/  السياحي الطلب حجم
 م13102 واالقتصاد االدارة

 سم21ايض؛:ص313ن1 أـ
 والفنادق السياحة ادارة علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ  الترويحية الخدمات ـ3 عامة ادارة ـ السياحة ـ0
 

217112 
 771ق

 
 عزيز عباس زهير القريشي1

 كربالء مدينة في الدينية للسياحة السياحي الوعي تنمية في االعالم وسائل اثر
 عزيز عباس زهير/ والعباس الحسين للشهيدين ميدانية دراسة: المقدسة
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.القريشي

 سم38ص؛318ر1 أـ
 الفنادق وادارة السياحة علوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 السياحي الوعي ـ2وسائل   ـ االعالم ـ3 عامة   ادارة ـ السياحة ـ0
  العنوان أـ  والعباسي    الحسيني ـ7 

  

868  

217112 
 287م

 
 علق الحر عبد محمد
 عبد محمد/ السياحي نموالجذب في السياحية للمنظمات الجوهرية القدرات تأثير
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.علق الحر

Iـ viii1 031سم21ايض؛:ص 

 الفنادق وادارة السياحة في ماجستير رسالة
  العنوان أـ    الجوهرية القدرات ـ3 عامة ادارة ـ السياحة ـ0

 

867  

217112 
 717م

 
 مشفي ضياء غنية الموسوي1

:  كربالء محافظة ـ السياحي الطلب مستقبل على وتأثيرها السياحية االنماط تنويع
 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الموسوي مشفي ضياء غنية/ دراسية حالة

 م13102 واالقتصاد االدارة
 سم38ص؛301 ل1 ـ ج

 الفنادق وادارة السياحة علوم في ماجستير رسالة
  العنوان عامة     أـ ادارة ـ السياحة ـ0
 

811  

217112 
 678ن

 
 ابراهيم الجبار عبد سمراء النعيمي1
/ السياحية المنظمات ادارة فاعلية في واثرهما الضيف وقوة السوق خصائص
 االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.النعيمي ابراهيم الجبار عبد سمراء

 م13102 واالقتصاد
 سم21ايض؛:ص313ح1 أـ

 الفنادق وادارة السياحة علوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان عامة     أـ ادارة ـ السياحة ـ0
 

810  

217112 
 771ن

 
 وناس كامل نورس

 ـ.وناس كامل نورس/ السائح سلوك اتجاهات في واثرها االتصاالت تكنولوجيا
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص311س1 أـ
 الفنادق وادارة السياحة علوم في ماجستير رسالة

 ـ7   سلوك السائح ـ2 تكنلوجيا   ـ االتصاالت ـ3عامة    ادارة ـ السياحة ـ0
  العنوان واالثار       أـ السياحة

  

813  

217112 
 378و

 
 حسين ناصر حاتم وائل

:  العكسي العمل وسلوك التنظيمية االنومه بين وسيط كمتغير االخالقي التفكير

812  
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 ـ.حسين ناصر حاتم وائل/ والسفرالعراقية السياحة شركات في تطبيقية دراسة
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ الكوفة جامعة: النجف

Iـ vii1 067سم21ايض؛:ص 

 االعمال ادارة علوم في ماجستير رسالة
  العنوان سلوك    أـ ـ العمل ـ3 عامة    ادارة ـ السياحة ـ0

 
217112 

 138غ
 

 حتوت مالك محمد الغزالي1
 من للمدة االشرف النجف محافظة في الدينية للسياحة التحتية البنى واقع تقويم

 ـ. الغزالي حتوت مالك محمد/   ميدانية دراسة:  تطويرها وافاق 3102ـ3112
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ الكوفة جامعة: النجف

 سم21ايض؛:ص070ح1 أـ
 االعمال ادارة علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     عامة ادارة ـ السياحة ـ0

 

817  

211113 
 873أ

 
 علوان وليد امنة
 ـ.علوان وليد امنة/ 3110 عام بعد االمريكية االستراتيجية في االوربي االمن
 م3102السياسية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة بغدادـ

 سم21ايض؛:ص371س1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان عسكرية    أـ علوم ـ االستراتيجية ـ0
 

811  

211113 
 737أ

 
 جاسم نوري اياد

  جامعة: بغداد ـ.جاسم نوري اياد/ العراقي الوطني االمن استراتيجية صياغة
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين

 سم21ايض؛:ص236د1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان العسكرية     أـ االستراتيجية ـ0
 

816  

211113 
 377ث

 
 حمد خليل ثائر
 بغداد ـ.حمد خليل ثائر/ العربية المنطقة في والتغيير االمريكي القومي االمن

 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين  جامعة:
 سم21ايض؛:ص317ج1 أـ

 السياسية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان العسكرية     أـ علوم ـ االستراتيجية ـ0
 

811  

211113 
 773ز

 
 مهدي صالح زهراء
 بغداد ـ.مهدي صالح زهراء /االسرائيلي االستراتيجي المدرك في االزمة ادارة

 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين  جامعة:
 سم21ايض؛:ص078ج1 أـ

 السياسية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان العسكرية     أـ علوم ـ االستراتيجية ـ0

 

818  

211113 
 733ض

 
 مسيب الجليل عبد زهراء الضيائي1

 زهراء/ م3102 عام بعد العراقية ـ االمريكية العالقات على االيراني المتغير اثر
 السياسية العلوم كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.الضيائي مسيب الجليل عبد
 م13102

 سم21ايض؛:ص011
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

817  
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 العنوان العسكرية     أـ علوم ـ االستراتيجية ـ0
 

211113 
 377ع

 
  حميد جهاد العبيدي1 نضال

 حميد جهاد نضال/ القومي والتطلع الناتو محددات بين لتركيا االقليمي الدور
 م13102 السياسية العلوم كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.العبيدي

 سم21ايض؛:ص230ز1 أـ
 السياسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان العسكرية      أـ علوم ـ االستراتيجية ـ0
 

881  

211113 
 773ع

 
 ابراهيم رحمن عدنان

 علم بعد االوسط الشرق منطقة حيال التركي االستراتيجي التوجه في الفاعلية
 كلية ـ النهرين  جامعة: بغداد ـ.ابراهيم رحمن عدنان(/ انموذجا العراق) 3113
 م13102 السياسية العلوم

 سم38ص؛300هـ1 أـ
 االستراتيجية السياسية1 العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان العسكرية    أـ علوم ـ االستراتيجية ـ0
 

880  

211113 
 383ك

 
 يادكار رشيد خزعل شوان الكاكاني1
/ 0771 ـ0783 لبنان في االهلية الحرب السورية العربية الجمهورية موقف
 التربية كلية ـ تكريت جامعة: الدين صالح ـ.الكاكاني يادكار رشيد خزعل شوان

 م13102
 سم21ايض؛:ص323
  والمعاصر الحديث التاريخ في ماجستير رسالة

 العنوان أـ      (االهلية اللبنانية الحرب)  الحروب ـ0
 

883  

2601716130 
 687ن

 
 عبد جميل نعمة

 نعمة/ الطارمية قضاء في ميدانية دراسة:  االناث لتعليم االجتماعية المعوقات
 م3102االداب 1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عبد جميل

 سم21ايض؛:ص311ر أـ
  االجتماع علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     ( الطارمية قضاء)  العراق ـ االجتماعية الخدمة ـ0
  

882  

263 
 733ن

 
  صالح هادي نداء
 1 بغداد مدينة في ميدانية دراسة:  المعرفي البناء ومحددات االجتماعي النوع
 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.صالح هادي نداء/ المدائن قضاء

 م13102
 سم38ايض؛:ص331 م1 أـ

 االجتماعية الخدمة في ماجستير رسالة
   العنوان االجتماعية     أـ الخدمة ـ0
  

887  

263103 
 777ج
 

 
 غناوي عدنان حيدر

 ـ.غناوي عدنان حيدر/  العمليات اداء في وأثرها الخدمة عمليات تصميم قرارات
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص300خ1 أـ
 واالعمال االدارة علوم في ماجستير رسالة

   العنوان الصحية     أـ الخدمة ـ0
 
 

881  
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263137 
 778س

 

 
  كريم سهيل سهيل
 كريم سهيل سهيل/  الداخلية وزارة دور وتفعيل العراق في المخدرات جرائم تحليل

 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص71و1 أـ

  االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم
   العنوان العراق     أـ في المخدرات ـ0
 

886  

26317 
 177ح

 
 حسين محمد الحسيني1 لمياء

 لمعاهد ميدانية دراسة: االجتماعي تكيفهم في وعالقتها المعاقين اسر مشكالت
 االداب كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حسين محمد لمياء/  بغداد في المعاقين

 م13102
 سم21ص؛218

 (اجتماعية خدمة)  االجتماع علم في اداب فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ علم    1 االجتماع ـ3للمعوقين    االجتماعية الخدمة ـ0
 

881  

2631117161
30 
 672أ

 

 
 فيروز راضي سعاد االعرجي1
 ـ.االعرجي فيروز راضي سعاد/ المشوهين لالطفال الطبية االجتماعية الرعاية
 م13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص266م1 أـ
 االجتماع علم في دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ    (بغداد مدينة)  العراق ـ لالطفال االجتماعية الخدمة ـ0

 

888  

263112 
 338خ

 

 
 خلف طالب ختام
 دور ايتام لدى النفسية بالوحدة الشعور خفض في المعرفي البناء اعادة فنية تأثير
 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.خلف طالب ختام/ الدولة

 سم21ايض؛:ص021ص1 أـ
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

  العنوان النفسية    أـ الوحدة ـ3  االيتام   ـ0

  

887  

263112 
 783خ

 
 كطان نعيم خولة
 في مقارنة ميدانية دراسة: العائلي والدفء المؤسسي االيواء بين اليتيم كفالة

 م3102التربية1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.كطان نعيم خولة/ بغداد محافظة
 سم21ايض؛:ص312ف1 أـ

  االجتماعية الخدمة قسم ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ          العائلي الدفيء ـ3  (بغداد محافظة)  اجتماعية رعاية ـ االيتام ـ0
 

871  

263112 
 77د

 
 مهدي عباس فاضل رنا الدده1
 الدولة دور في االيتام لدى بالهوية باالحساس وعالقته بالذنب الشعور ـ المبادأة
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الدده مهدي عباس فاضل رنا/  واقرانهم
 م3102االداب1

 سم38ايض؛:ص012ف1 أـ
 النفس علم في ماجستيراداب رسالة

  العنوان بالذنب    أـ الشعور ـ االيتام ـ0

 

870  

263112 
 677س

 
  محمد هاشم اياد السعدي1
 االيتام لدى االجتماعي والقبول المتبادلة االجتماعية والعالقات الرمزي التفاعل

873  
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 محمد هاشم اياد/  مقارنة دراسة:  الثانوية المرحلة في واقرانهم الدولة بدور
 م13102(الهيثم ابن)  الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.السعدي

 سم38ايض؛:ص081 ف1 أـ
 التربوي النفس علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ   االجتماعية العالقات ـ3   االيتام ـ0
 

263112 
 717ق

 
  كامل عامر سروه القيسي1

 ـ.القيسي كامل عامر سروه (/السلبي التحوير اطفاء)  االرشادي االسلوب تأثير
 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص026 ع1 أـ
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

 العنوان التمرد    أـ ـ3 االيتام    ـ0

 

872  

263188 
 837ع

 

 
 حسون احمد 1 ثائر العمار
 جامعة:  بغداد ـ.العمار حسون احمد ثائر/ االرهاب لضحايا االجتماعية الرعاية
 3102 االداب1 كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص010ط1 أـ
 االجتماع علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان االجتماعية    أـ الخدمة ـ3  ( االرهاب)  الجرائم ضحايا ـ0

 

877  

2631716130 
 877ص

 

 
  ذياب جواد محمد منيرة الصميدعي1

/  بغداد مدينة في ميدانية دراسة:  البشرية التنمية في الوقفية المؤسسات دور
  3102 االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الصميدعي ذياب جواد محمد منيرة

 سم21ايض؛:ص211ح1 أـ
 االجتماع علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 التنمية ـ2 الوقفية المؤسسات ـ3   (بغداد مدينة)  العراق ـ االجتماعية الخدمة ـ0
  العنوان البشرية        أـ

 

871  

26211 
 737ح

 
  علي الحافظ عبد حنان
 مجتمع على الطاقة لتوليد الحرارية النجيبية لمحطة السائلة المطروحات تأثير

 جامعة:  البصرة ـ.علي الحافظ عبد حنان/  البصرة ـ علي كرمة نهر في النواعم
 م3102الصرفة1 للعلوم التربية ـكلية البصرة

 سم21ايض؛:ص82
 الحياة علوم في ماجستير رسالة

  العنوان مجتمع      أـ ـ النواعم ـ3البصرة    ـ البيئة تلوث ـ0

 

876  

26211 
 878د

 
 شيحان حمد شهاب مصطفى الدليمي1
/  االنبار محافظة في االسمنت مصانع انبعاثات من الناتج البيئي التلوث نسب قياس

 للعلوم التربية كلية االنبارـ جامعة:  االنبار ـ.الدليمي شيحان حمد شهاب مصطفى
 م3102الصرفة1

 سم21ايض؛:ص037ر1 أـ
 الفيزياء علوم في ماجستير رسالة

  العنوان البيئة       أـ تلوث ـ0
 

871  

26211 
 87ع

 
  محمد طه العلي1 ايمان

 العاملين في والكيموحيوية الفسلجية المتغيرات بعض على البيئية الملوثات تأثير
 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.العلي محمد طه ايمان/  الدوائية الصناعة في

 م3102العلوم 1

878  
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 سم21ايض؛:ص022
 الحياة علوم في ماجستير رسالة
 العنوان العراق      أـ ـ البيئة تلوث

 
262112 

 677س
 

 
  نصار جودة السعدي1احمد

 1 الفرات نهر في عليه المؤثرة البيئية العوامل وبعض للنواعم االحيائي التنوع
 م3102العلوم1 كلية ـ بابل جامعة: بابل ـ.السعدي نصار جودة احمد/  العراق وسط

Iـ xvi1 011سم21ايض؛:ص 

 الحياة علوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ     البيئة تلوث ـ0
  

877  

262112 
 877ش

 
  خضير فخري عمار الشمري1
 اشجار انواع لبعض الحيوية الدالئل وبعض والرطبة الجافة السواقط نوعية
  الشمري فخر خضير عمار/  الموصل لمدينة الهواء تلوث على الغابات

 م3102والغابات1 الزراعة كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.
 سم21ايض؛:ص031ح1 أـ

  غابات علوم في دكتوراه اطروحة
 العنوان اشجار    أـ ـ الغابات ـ3   البيئة تلوث ـ0

   

711  

262112 
 638ن

 
 عيسى عبيد نضال

/ البيئية للسياسة استراتيجية رؤية البيئي للتلوث واالجتماعية االقتصادية التكاليف
  3102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عيسى عبيد نضال
 سم21ايض؛:ص10

 االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم
 العنوان أـ     البيئة تلوث ـ0
  

710  

26211277 
 382ص

 
  خضر كاظم ابتسام الصالحي1

 خضر كاظم ابتسام/ العراق ـCDYA مبزل في النباتية للهائمات بيئية دراسة

 م3102 1 العلوم كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الصالحي
 سم21ايض؛:ص81ي1 أـ

 الحياة علوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ     تلوث ـ االهوار حياة ـ0

  

713  

26211276 
 773ج

 
  ابراهيم هاشم احمد الجوراني1

 احمد/ وضواحيها بعقوبة مدينة في والكادميوم بالرصاص البيئي التلوث دراسة
  ابراهيم هاشم

 الحياة1 علوم قسم 1 الصرفة للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.الجوراني
 م3102

Iـ xi1 000سم38ايض؛:ص 

 (النبات علم)الحياة علوم في ماجستير رسالة
 العنوان تلوث      أـ ـ التربة ـ0

 

712  

26211276 
 877س

 
 محمد هللا فيض سميرة
/  النباتات بعض على وتأثيرها كركوك مدينة في التربة ملوثات لبعض بيئية دراسة
 م3102التربية1 كلية ـ تكريت جامعة:الدين صالح ـ. محمد هللا فيض سميرة

 سم21ايض؛:ص016ك1 أـ
 الحياة علوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

   العنوان أـ     (كركوك مدينة)العراق ـ النباتات ـ3    تلوث ـ التربة ـ0

717  
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267126 
 367س

 

 
  هاشم جاسم عمار الساعدي1

 االحداث لدى النفسي االلم خفض في العاطفي العقالني السلوكي العالج تأثير
 كلية المستنصريةـ الجامعة:  بغداد ـ.الساعدي هاشم جاسم عمار/ الجانحين
 م3102التربية1

 سم21ايض؛:ص086ع1 أـ
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

 العنوان أـ      النفسي االلم ـ االحداث جناح ـ0
 

711  

2671217 
 878س
 

 
 صبر جبار سليمة

 جامعة:  بغداد ـ.صبر جبار سليمة/   النساء سجن لتنزيالت االجتماعية المشكالت
  3102 االداب1 كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص227ي1 أـ
 االجتماع علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     ( النساء) بغداد السجون ـ0
 

716  

26117161 
 377ج

 
  حسين المطلب عبد رياض الجادري1
 المطلب عبد رياض/ العراقية للسجون التحتية البنى لتطوير استراتيجي منظور
 3102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجادري حسين
 سم21ايض؛:ص11

 االستراتيجي التخطيط في عالي دبلوم
 العنوان أـ االستراتيجي     التخطيط ـ3    العراق ـ السجون ـ0

 

711  

26817 
 878ج

 
 عبود نجم موفق الجميلي1

/ بغداد في ميدانية دراسة:  العراق في االجتماعي للضمان وطنية استراتيجية نحو
 3102 االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عبود الجميلي نجم موفق

 سم21ايض؛:ص088ر1 أـ
 االجتماع علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان العراق    أـ ـ االجتماعي التأمين ـ0

 

718  

26717 
 327م

 
 علي محمد عباس ماجدة
 وعالقتها القائدة نظر وجهة من ومساعداتهن الطالئع لعريفات الذاتية الكفاءة

 النجف ـ.علي محمد عباس ماجدة/ الكشفي التقييم ومستوى االجتماعية بالمساندة
 م3102للبنات1 التربية كلية ـ الكوفة جامعة: 
 سم38ايض؛:ص037ق1 أـ

 الرياضية التربية في ماجستير رسالة
  العنوان أـ      الكشافة ـ0

 

717  

26717 
 287م

 
 حسين وادي محمود
/ قادتها نظر وجهة من المتقدم للكشاف الكشفية المعسكرات لمناهج تقويمية دراسة
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.حسين وادي محمود
 سم21ايض؛:ص067
 الرياضية التربية علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     الكشافة ـ0

  

701  

21110 
 838ظ

 
  نجم سالم ظالل
(/  انموذجا ديوي جون)  الفني التعبير تربية واشكالية البراجماتي التربوي الفكر

700  
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  3102 1 الجميلة االفنون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.نجم سالم ظالل
 سم38ايض؛:ص027ي1 أـ

 الفنية التربية في ماجستير رسالة
  العنوان الفكرالتربوي     أـ ـ0

 
2111017 

 137م
 

 
 جابر الرزاق عبد عمار المشايخي1

 الرزاق عبد عمار(/ سره قدس)الصدر باقر محمد السيد فكر في التربوية القيم
  3102 رشد1 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.المشايخي جابر

 سم21ايض؛:ص082ع1 أـ
 (التربية اصول)التربية  في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      (0781 ـ0722)الصدر باقر محمد ـ3تاريخ    ـ التربوي الفكر ـ0
 

703  

211100 
 687م

 
 مخيف عباس هادي المعموري1

 بابل جامعة الجميلة الفنون كلية في التشكيلية الفنون لقسم التعليمية االهداف بناء
 الجميلة الفنون كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.المعموري مخيف عباس هادي/ 
 م13102
 سم38ايض؛:ص013ل1 أـ

  الفنية التربية في ماجستير رسالة
  العنوان االهداف    أـ ـ التعليم ـ0

 

702  

211103 
 777د

 
  جعفر حميد حيدر الدهوي1
 طالب لدى الفشل من بالخوف وعالقتهما الذات على والتخريب القسري الكمال
 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. الدهوي جعفر حميد حيدر/ الموهوبين مدرسة

  3102 رشد1 ابن 1
 سم21ايض؛:ص237ش1 أـ

 النفسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان التربوي    أـ النفس علم ـ0

 

707  

211101 
 173أ

 
 عيسى علي اسراء
 الصف طلبة لدى والخجل االستطالع حب بدافع ةعالقتها المعرفي التفضيل انماط

 م3102التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.عيسى علي اسراء/ االعدادي الخامس
 سم38ايض؛:ص1067 م أـ

 التربوي النفس علم في التربية ماجستير رسالة
  العنوان أـ   والخجل االستطالع ـ2المعرفي    التفضيل ـ3  التربوي النفس علم ـ0
 

701  

211101 
 783أ

 
 علي محمد شريف محمد ايمان
 المرحلة طالبات لدى االنجازي العقلي االداء تنمية في الجاد االبداع برنامج اثر

 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.علي محمد شريف محمد ايمان/  االعدادية
 م13102
 سم21ايض؛:ص271ك1 أـ

 والنفسية التربوية العلوم في دكتوراه اطروحة
 العنوان العقلي  أـ االداء ـ2الحاد    االبداع ـ3  التربوي النفس علم ـ0

 

706  

211101 
 773ب

 
 صالح محمد فاطمة البدراني1

 المتوسطة المرحلة طلبة لدى المعرفية والمعتقالت الفهم لتنمية تربوي برنامج اثر
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.البدراني صالح محمد فاطمة/ 

 سم21ايض؛:ص228
 والنفسية التربوية العلوم في دكتوراه اطروحة

701  
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  العنوان أـ المعرفية    المعتقدات ـ3التربوي    النفس علم ـ0
 

211101 
 877ت

 
  شعبان الغني عبد نبراس 1 التكريتي
 عبد نبراس/ االبتدائية المرحلة تالميذ لدى العاملة بالذاكرة وعالقته اللغوي االدراك
 م13102 التربية كلية المستنصريةـ الجامعة:  بغداد ـ. التكريتي  شعبان الغني

 سم21ايض؛:ص061ر1 أـ
   التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان التربوي     أـ النفس علم ـ0
 

708  

211101 
 777ب

 
 علي شهيد 1زينة البندر
/ الثانوية المرحلة مدرسي لدى االنجاز بدافع وعالقته المدرسي التنظيمي المناخ
 م13102 التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ. علي البندر شهيد زينة

 سم38ايض؛:ص013ن1 أـ
 التربوي النفس علم في اداب ماجستير رسالة

  العنوان التربوي    أـ النفس علم ـ0
 

707  

211101 
 878ت

 
 حلزة مرزة ابراهيم التميمي1

 الخامس الصف طلبة لدى( M.S.G)العقلية  الذات بحكومة وعالقته الجاد االبداع

 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.التميمي حلزة مرزة ابراهيم/  االعدادي
 م3102االنسانية1

 سم21ايض؛:371ث1 أـ
 التربوي النفس علم في ماجستير رسالة

  العنوان التربوي    أـ النفس علم ـ0

 

731  

211101 
 878ت

 
 حسين محمد صكبان التميمي1
 الدراسة مرحلة طلبة لدى A-B الشخصية بنمطي وعالقته المعرفي الدافع

 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.التميمي حسين محمد صكبان/ االعدادية
  3102 رشد1

 سم21ايض؛:ص071ف1 أـ
  النفسية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان التربوي    أـ النفس علم ـ0
  

730  

211101 
 377ث

 
  طامي ثائرسلمان

 ثائرسلمان/  المستدامة التنمية متطلبات وفق على تطبيقها واساليب االبداع تربية
 م13102 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.طامي

 سم21ايض؛:ص337 ط1 أـ
 التربية في الفلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ     المستدامة التنمية ـ2   تربية ـ االبداع ـ3  التربوي النفس علم ـ0
 

733  

211101 
 377ج

 
  جاسم محمد جالل الجبوري1

 الالبتدائية المرحلة تالميذ لدى التعنيفي السلوك في المتحركة الرسوم مشاهدة اثر
 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.الجبوري جاسم محمد جالل/ 
 م13102
 سم21ايض؛:ص77ع1 أـ

 التربوي النفس علم في اداب ماجستير رسالة
 العنوان أـ  التعنيفي السلوك ـ2المتحركة    الرسوم ـ3  التربوي النفس علم ـ0
   

 

732  
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211101 
 377ج

 
 عبيد حسن الجبوري1راضي

 طلبة لدى الحلول وتوليد المعرفة ماوراء بمهارات وعالقتها المعرفة الى الحاجة
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجبوري عبيد حسن راضي/  االعدادية المرحلة
  3102 الهيثم1 ابن 1 الصرفة للعلوم التربية

 سم38ايض؛:ص303ش1 أـ
 التربوي النفس علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان التربوي    أـ النفس علم ـ0
 

737  

211101 
 377ج

 
  حسين محمد نور الجبوري1

 طالبات لدى ديبونو نظرية وفق الجاد االبداع تنمية في تعليمي برنامج فاعلية
 كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.الجبوري حسين محمد نور/  االعدادية المرحلة
 م13102 االنسانية للعلوم التربية

 سم21ايض؛:ص372هـ1 أـ
 التربوي النفس علم في اداب ماجستير رسالة

  العنوان تنمية     أـ ـ  االبداع ـ3   التربوي النفس علم ـ0
  

731  

211101 
 733ج

 
 عسل عواد بلسم 1 الجنابي
 الفنون معاهد طلبة لدى الجاد باالبداع وعالقتهما الفني والتذوق العقلية الدافعية
 للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجنابي عسل عواد بلسم/   الجميلة
  3102 1 الصرفة
 سم21ايض؛:ص317

 التربوي النفس علم في دكتوراه اطروحة
  العنوان التربوي     أـ النفس علم ـ0

 

736  

211101 
 737ج

 
 ويس طه اسماعيل جنان
 معهد طلبة لدى االكاديمي بالتلكؤ وعالقته ويكمان نموذج وفق الوجداني الذكاء
 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.ويس طه اسماعيل جنان/  الجميلة الفنون
  3102 1 االنسانية للعلوم

 سم21ايض؛:ص321ط1 أـ
 التربوي النفس علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ التربوي    النفس علم ـ0

 

731  

211101 
 316ح

 
  طارق نعم الحافظ1
 المتميزين الطلبة لدى الشكلي التفكير بمهارات وعالقتها االدراكية السرعة
 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الحافظ طارق نعم/ العادلين واقرانهم

 م13102
 سم21ايض؛:ص076س1 أـ

  والنفسية التربوية العلوم ماجستير رسالة
  العنوان الشكلي     أـ التفكير ـ التربوي النفس علم ـ0

 

738  

211101 
 177ح

 
  محمد احمد زهراء الحسين1
 المتفوقات وغير المتفوقات الطالبات لدى المعرفي بالتفضيل الذاكرة ماوراء عالقة
 الجامعة:  بغداد ـ.الحسين محمد احمد زهراء/ االعدادية المرحلة في دراسيا

 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص011ع1 أـ

  التربية في اداب ماجستير رسالة
   العنوان المعرفي     أـ االسلوب ـ3  التربوي النفس علم ـ0
 

737  
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211101 
 177ح

 
  عبد موسى حسين
 المرحلة طلبة لدى المعرفي الذاتي بالتنظيم وعالقتها المدركة الذاتية الكفاءة

 التربية كلية ـ بابل جامعة: بابل ـ.عبد موسى حسين/ بابل محافظة في االعدادية
 م3102االنسانية1 للعلوم

 سم21ايض؛:ص031ص1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

   العنوان أـ     التربوي النفس علم ـ0
 

721  

211101 
 873ح

 
 حسن عفان هللا عبد حنان الحمداني1
 حنان/ االعدادية المرحلة طالبات لدى الذات بصورة وعالقتها النفسية الحاجات

 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الحمداني حسن عفان هللا عبد
 سم21ايض؛:ص018ز1 أـ

 والنفسية التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
  العنوان التربوي      أـ النفس علم ـ0
  

720  

211101 
 387خ

 
  طه فتحي اخالص الخالدي1

 لدى المشكالت حل في المعرفية التمثيالت وصف اعادة استراتيجيات تعدد اثر
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. الخالدي طه فتحي اخالص/  االبتدائية المرحلة تالمذة
 م3102 1 رشد1 ابن -التربية

 سم21ايض؛:ص087ف1 أـ
 النفسية العلوم في دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ           التالميذ ـ2   حل ـ المشكالت ـ3 التربوي النفس علم ـ0
 

723  

211101 
 783خ

 
  محمد كريم رعد الخيالني1

 تحديات مع للتعامل معاصرة فلسفية اتجاهات وفق على مستقبلية تربوية رؤية
 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.الخيالني محمد كريم رعد/ العولمة

 م13102
 سم21ايض؛:ص211ط1 أـ

 التربية في دكتوراه اطروحة
 العنوان تحديات   أـ ـ العولمة ـ3 التربوي النفس علم ـ0
    

722  

211101 
 331د

 
 علي عبد فاضل ثائر الدباغ1
 مواد بنتائج المهمة والنفسية واالجتماعية والمعرفية العقلية العوامل بعض

 ثائر/ بغداد محافظة في االعدادي السادس الصف طلبة لدى الوزاري االمتحان
 م3102 1( رشد ابن)  التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الدباغ علي عبد فاضل

 سم21ايض؛:ص338ث1 أـ
 النفسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان التربوي     أـ النفس علم ـ0
 

727  

211101 
 377د

 
 علي محمد الجبار عبد االء الديوني1
 االء/  االعدادية المرحلة طلبة لدى االسري بالتماسك وعالقته الحياة عن الرضا
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الديوني علي محمد الجبار عبد
 سم21ايض؛:ص018ج1 أـ

 والنفسية التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
  العنوان التربوي     أـ النفس علم ـ0
 

721  

211101 
 317ر

 
 حميدي حسن احمد الراشدي1كريمة

726  
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 احمد كريمة/ الثانوية المدارس مديري لدى القرار باتخاذ وعالقتها الشخصية القيم
 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.الراشدي حميدي حسن

 م3102االنسانية1
 سم21ايض؛:ص312ع1 أـ

 التربوي النفس علم ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ          الثانوية المدارس ـ2القرار    اتخاذ ـ3 التربوي النفس علم ـ0
  

211101 
 833ر

 
 كاظم هللا عبد صبري الركابي1
 االعدادية المرحلة طلبة لدى العدواني بالسلوك وعالقتها المدرسية المعملة اساليب

 م3102 1 التربية كلية ـ واسط جامعة:  واسط ـ.الركابي كاظم هللا عبد صبري/ 
 سم21ايض؛:ص011 ع1 أـ

  النفس علم تربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان العدواني    أـ السلوك ـ3 التربوي   النفس علم ـ0
 

721  

211101 
 777ز

 
 حسن صالح محسن الزهيري1
 طلبة لدى االستقاللي والسلوك الشخصي بالذكاء وعالقتها الهدف توجهات
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الزهيري حسن صالح محسن/ االعدادية المرحلة
 م3102 1 الصرفة للعلوم التربية

 سم21ايض؛:ص301س1 أـ
 التربوي النفس علم في دكتوراه اطروحة

  العنوان االستقاللي    أـ السلوك ـ3 التربوي النفس علم ـ0
 

728  

211101 
 373س

 
 محمود هاشم ابراهيم سارة
 المرحلة طالبات لدى العقلية الدافعية في تريسي نظرية وفق تعليمي برنامج اثر

 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.محمود هاشم ابراهيم سارة/  االعدادية
 م3102االنسانية1

 سم21ايض؛:ص017س1 أـ
 اداب ماجستيرفي رسالة

  العنوان العقلية     أـ الدافعية ـ3 التربوي النفس علم ـ0

 

727  

211101 
 367س

 
 رسن كاظم الساعدي1 موسى

 كاظم موسى/ االعدادية المرحلة طلبة لدى االدراكية باالنماط الحاذق التفكير عالقة
 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الساعدي رسن

 سم21ايض؛:ص067ف1 أـ
 التربوي النفس علم التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان الحاذق    أـ التفكير ـ3    التربوي النفس علم ـ0
 

771  

211101 
 367س

 
  هاشم الكاظم عبد ميثم الساعدي1

 المرحلة طلبة لدى االستداللي التفكير مهارات تنمية في تعليمي برنامج فاعلية
 كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الساعدي هاشم الكاظم عبد ميثم/  المتوسطة

 م3102 1 التربية
 سم21ايض؛:ص011ع1 أـ

 التربوي النفس علم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان ـ مهارات    أـ التفكير ـ3  التربوي النفس علم ـ0
  

770  

211101 
 737س

 
  فياض سعود سلمان سهاد

 المرحلة طلبة لدى التجريدي بالتفكير وعالقته(التصنيف سعة)  المعرفي االسلوب
 كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.فياض سعود سلمان سهاد/  المتوسطة

773  
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 م3102 1 التربية
 سم21ايض؛:ص026س1 أـ

 التربية في اداب ماجستير رسالة
  العنوان التفكيرالتجريدي    أـ ـ3  التربوي النفس علم ـ0

 
211101 

 783س
 

  حسين قلندر حسين سهلة
 قلندر حسين سهلة/ التوحد اطفال لدى االجتماعي والتواصل االنتباه في برنامج اثر

 م3102 1  الهيثم الصرفة1ابن للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حسين
 سم38ايض؛:ص381د1 أـ

 التربوي النفس علم في دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ     والتواصل االنتباه ـ2اطفال    ـ التوحيد ـ3  التربوي النفس علم ـ0
 

772  

211101 
 377ط

 
  احمد نكتل مروة الطائي1
/ المتوسطه المرحلة طالبات لدى الوالديه المعاملة بنمط وعالقته النفسي الفطام
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الطائي احمد نكتل مروة

  سم38ايض؛:ص006 هـ1 ـ م
 النفس علم 1 ونفسية تربوية ماجستيرعلوم رسالة

 العنوان أـ     التربوي النفس علم ـ0
 

777  

211101 
 378ع

 
 سبع عبد جاسم عبد العادلي1
 في الميكانيكي الشتل لتقانة زراع استخدام محدودية على المؤثرة العوامل بعض
 جامعة:  بغداد ـ.العادلي سبع عبد جاسم عبد/ الديوانية محافظة المهناوية ناحية
 م3102 1  الزراعة كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص11و1 أـ
 الزراعي االرشاد في عالي دبلوم

  العنوان الزراعي    أـ االرشاد ـ0
 

771  

211101 
 377ع

 
 محمود غانم سرى العبيدي1

 االبتدائي الخامس الصف تلميذات لدى الذاكرة اداء تحسين في تعليمي برنامج اثر
 ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.العبيدي محمود غانم سرى/  نينوى محافظة بمركز
 م13102 التربية كلية
 سم21ايض؛:ص271ي1 أـ

 والنفسية التربوية العلوم في دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ التلميذات    ـ2اداء    ـ الذاكرة ـ3  التربوي النفس علم ـ0
 

776  

211101 
 377ع

 
  محمد جاسم فرج سندس العبيدي1
 محمد جاسم فرج سندس/ مخاوفهم في واثرها االبتدائية المرحلة الطفال االساءة
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ. العبيدي

 سم38ايض؛:ص311 ك1 أـ
 التربوي النفس علم ونفسية1 تربوية ماجستيرعلوم رسالة

  العنوان أـ     التربوي النفس علم ـ0
 

771  
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211101 
 877ع

 
 خلف ناهي ناصف العلوي1
 االبتدائي السادس الصف تالميذ لدى المفضلة االجتماعي التعزيز اساليب عالقة
 الجامعة:  بغداد ـ.العلوي خلف ناهي ناصف/ االجتماعية عالقاتهم بشبكة

 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية
 سم38ايض؛:ص000ح1 أـ

 التربوي النفس علم التربية في ماجستيراداب رسالة
  العنوان التالميذ     أـ ـ3   التربوي النفس علم ـ0

778  

211101 
 733غ

 
 علي عبد حسن اسماء الغرباوي1

 اسماء/ االعدادية المرحلة طلبة لدى المعرفي بالدافع وعالقته الجانبي التفكير
 م3102التربية1 كلية ـ واسط جامعة: واسط ـ.الغرباوي علي عبد حسن

 سم21ايض؛:ص072ف1 أـ
  العنوان أـ   التربوي النفس علم ـ0التربية      ماجستيرفي رسالة

 

777  

211101 
 376ك

 
 عزيز فخري الكارضي1ايمان

/ الثانوية المدارس ومرشدات مرشدي من االجتماعي االقناع لذوي التفكير اساليب
 م3102التربية1 كلية القادسيةـ جامعة:  القادسية ـ.الكارضي عزيز فخري ايمان

 سم21ايض؛:ص082س1 أـ
 التربوي النفس علم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ       التربوي النفس علم ـ0
 

711  

211101 
 777ك

 
 الوهاب عبد وليد رواء الكروي1
 من الخارجي والتفكير الداخلي التفكير ذوي بين الصحي السلوك في مقارنة دراسة
 الجامعة:  بغداد ـ.الكروي الوهاب عبد وليد رواء/  االعدادية المرحلة طلبة

 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص331ك1 أـ

 التربوي النفس علم في ماجستيراداب رسالة
 العنوان الصحي     أـ السلوك ـ3   التربوي النفس علم ـ0

710  

211101 
 637ك

 
  محمد كويطع محسن كاظم الكعبي1
 طلبة لدى المعرفي الفشل معالجة في( برودبنت)ل االنتقائية الصفاة انموذج فاعلية
 الجامعة:  بغداد ـ.الكعبي محمد كويطع محسن كاظم/   االعدادية المرحلة

 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص302ص1 أـ

 التربوي النفس علم في دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ   معالجة ـ الفشل ـ3  التربوي النفس علم ـ0

 

713  

211101 
 871ك

 
 صالح عبد احمد بالل الكلوزي1
 بالل/  المتوسطة المرحلة طلبة لدى العدواني بالسلوك وعالقته االسري االهمال
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.صالح الكلوزي عبد احمد

 سم38ايض؛:ص018ص1 أـ
 التربوي النفس علم ونفسية1 تربوية علوم ماجستير رسالة

  العنوان أـ        العدواني السلوك ـ3  التربوي النفس علم ـ0
 

712  

211101 
 777م

 
  الصاحب الجبارعبد عبد مهند
 مادة في الجميلة الفنون معهد طالبات تحصيل في النشط للتعلم استراتيجيتين اثر
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الصاحب الجبارعبد عبد مهند/ التربوي النفس علم

 م3102 1  التربية

717  



165 
 

 سم21ايض؛:ص061
 والنفسية التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ    التربوي النفس علم ـ0
 

211101 
 717م

 
 جاسم كريم حيدر الموسوي1

 التالميذ لدى البصري االدراك صعوبات معالجة في تعليمي ـ تدريبي برنامج فاعلية
 الموسوي جاسم كريم حيدر/ التعلم صعوبات ذوي

 م3102 التربية1 كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص078 م1 أـ

 النفس علم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ         التربوي النفس علم ـ0
 

711  

211101 
 37هـ

 
 عيسى مجيد هبة
 واالبداعي الناقد التفكير التنمية في( R.I.S.K) المعرفة لمعالجة الذكي النظام اثر

 كلية البصرةـ جامعة: البصرة ـ.عيسى مجيد هبة/ االعدادي الخامس طالبات لدى
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية

 سم21ايض؛:ص373خ1 أـ
 التربوي النفس علم في ماجستيراداب رسالة

 العنوان أـ     الناقد التفكير ـ3   التربوي النفس علم ـ0
 

716  

211101 
 316و

 
  جبر يوسف 1 نيران الواسطي
 الذكاء تنمية في االجتماعية ـ المعرفية النظرية الى مستند تدريبي برنامج فاعلية

 ـ.الواسطي جبر يوسف نيران/  المعلمات اعداد معاهد طالبات لدى االجتماعي
 م3102 1  التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد

 سم21ايض؛:ص011ض1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ    االجتماعي الذكاء ـ3   التربوي النفس علم ـ0
 

711  

21110137 
 787أ

 

 
  مراد علي عبد زينب االركوازي1

 مراد علي عبد زينب/ الجامعة اساتذة لدى القرار باتخاذ وعالقتها التفكير اساليب
 م3102 1  االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.االركوازي

 سم21ايض؛:ص081س1 أـ
 التربوي النفس علم في ماجستيراداب رسالة

 العنوان أـ       اساتذة  ـ الجامعة ـ3   التربوي النفس علم التفكيرـ ـ0
  

718  

21113 
 738ح

 
 مهدي السالم عبد الحيالي1 ساهرة

 عبد ساهرة/ الثانوية المدارس لمديري الوظيفي باالداء وعالقته االداري االبداع
 1 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الحيالي مهدي السالم
 م3102

 سم21ايض؛:ص088ث1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     الوظيفي   االداء ـ3العراق    ـ التربوية االدارة ـ0
 

717  

2111100 
 377ج

 
  كاظم جويد سعد الجبوري1

 برنامج وبناء الجودة معايير ضوء في التاريخ لمدرسي المهني الواقع تقويم
 التربية1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجبوري كاظم جويد سعد/ لتطويره مقترح

 م3102 1  االنسانية للعلوم رشد ابن
 سم21ايض؛:ص361غ1 أـ

761  



166 
 

 النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان تدريب     أـ ـ المدرسون ـ0

 

210107 
 773ز

 
 خلف علي زينب

 مدينة في ميدانية دراسة:  االبتدائية المدارس طلبة لدى الجنسية االنحرافات
 م3102 االداب1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.خلف علي زينب/ بغداد
 سم21ص؛017
 (االجتماعية الخدمة)  االجتماع علم ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ    بغداد مدينة ـ المدرسية االجتماعية الخدمة ـ0

 

760  

21013 
 177أ

 
 هادي الكاظم عبد ليث االسدي1
 وعالقتها(يونغ) نظرية ضوء في االعدادية المدارس لمديري الشخصية انماط
 كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.االسدي هادي الكاظم عبد ليث/ القرار باتخاذ
 م3102 االساسية1 التربية

 سم21ايض؛:ص078ك1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان انماط    أـ ـ الشخصية ـ3     التربوية االدارة ـ0

 

763  

21013 
 737ك

 
 احمد الحسين عبد قاسم الكناني1
 عبد قاسم/ المتميزين مدارس في الفعال للمدير الالزمة والفنية االدارية المهارات
 ابن 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الكناني احمد الحسين
 م3102 رشد1

 سم21ايض؛:ص071س1 أـ
 التربوية االدارة في ماجستيرتربية رسالة

 العنوان أـ   المتميزين مدارس ـ3     العراق ـ التربوية االدارة ـ0

 

762  

2101277 
 387ع

 

 
 جاسم محمد االله عبد

 وسبل بغداد مدينة في المدرسي المسرحي النشاط ممارسة تواجه التي الصعوبات
 1 الجميلة الفنون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.جاسم محمد االله عبد/ معالجتها
 م3102

 سم21ايض؛:ص061ل1 أـ
 الفنية التربية في ماجستير رسالة

  العنوان التعليمي    أـ المسرح ـ0
 

767  

21013 
 878د

 
  محمد فيصل حسين هديل الدليمي1
 هديل/   االبتدائية المدارس مديري لدى االنفعالي بالذكاء وعالقته التنظيمي النجاح
 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الدليمي محمد فيصل حسين

 م3102 االساسية1
 سم21ايض؛:ص017ر1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
  العنوان التربوية     أـ االدارة ـ0
 

761  

21013 
 771ق

 
 مهدي صالح حسين القريشي1
/ الوظيفي باالداء وعالقتها االبتدائية المدارس مديري لدى االدارية القيادة مهارات
 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.القريشي مهدي صالح حسين

 م3102 االساسية1
 سم21ايض؛:ص076ش1 أـ

 التربوية االدارة في ماجستير رسالة
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 العنوان الوظيفي    أـ االداء ـ3     التربوية االدارة ـ0
 

21013 
 771ق

 
  علي حسن فالح القريشي1

 ضوء في العراق في التربوية للقيادات االزمات الدارة تدريبي برنامج بناء
 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.القريشي علي حسن فالح/  والفنية االدارية احتياجاتهم

 م3102 1 رشد 1ابن التربية كلية
 سم21ايض؛:ص381ش1 أـ

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان العراق     أـ ـ التربوية االدارة ـ0

 

761  

210136 
 738ع
 

 
 هوبي خليل رشا العنبكي1
 العراق في العام التعليم لمراحل العربية اللغة لمادة العامة االمتحانات اسئلة تحليل
 التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.العنبكي هوبي خليل رشا /التصنيف ضوء في

 م3102االساسية1
 سم21ايض؛:ص028ظ1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
     (عام تعليم)  التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ3واجوبة    اسئلة ـ العربية اللغة ـ0
  العنوان أـ
 

  

768  

21012 
 377ج
 

 
 كاظم صاحب صالح الجبوري1

 معاهد لطالب التاريخ بمقرر الجدلية القضايا لتدريس مقترح برنامج فاعلية
 كاظم صاحب صالح/   المادة نحو واالتجاه التاريخي التفكير تنمية في المعلمين
 م3102 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجبوري

 سم38ايض؛:ص216ر1 أـ
 النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان المعلمين   أـ اعداد معاهد ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0

 

767  

21012 
 737ج

 
 صعصع نزار جنان
 ميولهن وتنمية المعلمات اعداد معاهد طالبات تحصين في المعرفية استراتيجية اثر

 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.صعصع نزار جنان/  الجغرافية
 م3102 االساسية1

 سم21ايض؛:ص032ص1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

  العنوان المعلمات   أـ اعداد معاهد ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0

 

711  

21012 
 733ح

 
 كريم رحيم محمد الحرداني1

 لدى االبداعي الكتابي التعبير مهارات تنمية في ميدنك تقنية وفق على التدريس اثر
 ـ.الحرداني كريم رحيم محمد/ نحوها واتجاههن المعلمات اعداد معاهد طالبات
 م3102 رشد1 ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد

  سم21ايض؛:ص266ث1 أـ
 النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

   العنوان أـ     المعلمات  اعداد معاهد ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0
 

710  

21012 
 831ح

 
  سعيد ناطق الحالق

 اعداد معاهد طالبات تحصيل في المفاهيم وخرائط التعليمية الحقائب استعمال اثر
 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.سعيد ناطق الحالق/ النحو مادة في المعلمات

 م3102 رشد1 ابن

713  
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 سم21ايض؛:ص220م1 أـ
  النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

         خرائط   ـ المفاهيم ـ3   المعلمات اعداد معاهد ـ التدريس طرق ـ النحو مادة ـ0
  العنوان أـ

 
21012 

 337ص
 

 فرحان هاني صابرين
 لمادة الجميلة الفنون معهد طالبات تحصيل في( 7E.S)البنائي االنموذج اثر

 فرحان هاني صابرين/   االبداعية طالقتهن وتنمية الحاسوب
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.
 سم38ايض؛:ص011ز1 أـ

 الحاسوب تدريس والنفسية1طرائق التربوية العلوم قسم ماجستير رسالة
  العنوان الجميلة   أـ الفنون معهد ـ التدريس طرق ـ الحاسوب ـ0
 

712  

21012 
 377ع

 
 حمود جبار ثائر العبودي1

 طالب لدى والتقويم القياس مادة تحصيل في شارك ـ زواج فكرـ استراتيجية اثر
 جامعة:  بغداد ـ.العبودي حمود جبار ثائر/ االبداعي وتفكيرهم الجميلة الفنون معهد
 م3102 رشد1 ابن التربية كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص201ف1 أـ
 التربوية العلوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ         الجميلة الفنون معهد ـ التدريس طرق ـ والتقويم القياس ـ0
 

717  

21012 
 388م
 

 
  غضبان قاسم حميد المالكي1
 والمعلمات المعلمين اعداد معاهد في التربوية المواد لمدرسي المهني االداء تقويم
 جامعة:  بغداد ـ.المالكي غضبان قاسم حميد/ الشاملة الجودة معايير وفق على
 م3102 رشد1 ابن 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص322ق1 أـ
 التدريس وطرائق المناهج في دكتوراه اطروحة

     والمعلمات المعلمين اعداد معاهد 1 التدريس طرق ـ التربوية المواد ـ0
  العنوان أـ
 

711  

21012 
 287م

 
 يوسف سبهات اياد المحمداوي1

 والنصوص االدب مادة تحصيل في(ولي 1 برينات ـ بوست) استراتيجيتي اثر
 سبهات اياد/ المعلمات اعداد معاهد الثالث الصف طالبات عند المنظومي والتفكر
 م3102 رشد1 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.المحمداوي يوسف

 سم21ايض؛:ص332غ1 أـ
  التربية في دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ           المعلمات اعداد معاهد ـ  التدريس طرق ـ والنصوص االدب ـ0
    

716  

21012 
 177ن

 
 نزال خزعل نصير
 التفكير وتنمية والتقويم القياس مفاهيم اكتساب في ودرايفر فراير انموذجي اثر

 جامعة:  بغداد ـ.نزال خزعل نصير/ المعلمات اعداد معهد طالبات لدى االستداللي
 م3102 رشد1 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص361ق1 أـ
 التربوية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

 التفكير ـ2   والتقويم القياس ـ3  المعلمات اعداد معهد ـ التدريس طرق ـ العلوم ـ0
  العنوان االستداللي    أـ

 

711  

210173 
 177أ

 
 امسلم قاسم االزيرجاوي1 حسين

718  
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/ االعدادية المرحلة طلبة لدى االجتماعي االنسحاب خفض في ارشادي برنامج اثر 
 م3102 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.االزيرجاوي امسلم قاسم حسين

 سم21ايض؛:ص077ف1 أـ
 النفسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان النفسي     أـ االرشاد ـ0
  

210173 
 173أ

 
 ابراهيم هادي عباس اسراء
 في االعدادية المرحلة طالبات لدى االجتماعية المواجهة تنمية في اسلوبيين تأثير
 رشد1 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.ابراهيم هادي عباس اسراء/ بغداد

 م3102
 سم21ايض؛:ص301ن1 أـ

 النفسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ   النفسي  االرشاد ـ0
 

717  

210173 
 877أ

 
 فليح ظاهر ميثاق االموي1
 االيتام الطالبات لدى بالنقص الشعور لخفض االفكار دحض بفتية االرشادي التداخل

 كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.االموي فليح ظاهر ميثاق/ االعدادية المرحلة في
 م3102 االنسانية1 للعلوم التربية

 سم21ايض؛:ص012م1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

 العنوان أـ االيتام    ـ2بالنقص    الشعور ـ3  التربوي االرشاد ـ0
 

781  

210173 
 737أ

 
 محمود طالب اياد
 المرحلة طالب لدى المعرفة الى الحاجة تنمية في باالستبصار االرشاد تأثير

 1 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.محمود طالب اياد/ المتوسطة
 م3102

 سم21ايض؛:ص080ص1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

 العنوان النفسي     أـ االرشاد ـ0

  

780  

210173 
 783أ

 
 عباس قنبر ايمان
 من عينة لدى العصبي الشر من للتخفيف معرفي سلوكي ارشادي برنامج اثر

 م3102 رشد1 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عباس قنبر ايمان/ االناث
 سم21ايض؛:ص373س1 أـ

 النفسية العلوم في دكتوراه اطروحة
 العنوان النفسي     أـ االرشاد ـ0
  

783  

210173 
 836ت

 
 صبيح كاظم تماضر
/ االعدادية المرحلة طالبات لدى العدائية خفض في التفكير بايقاف االرشاد تأثير

 م3102 1 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.صبيح كاظم تماضر
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

 العنوان خفض   أـ ـ العدائية ـ3  النفسي االرشاد ـ0

  

782  

210173 
 377ج

 
  سلم الكريم عبد نادية الجبوري1

 الكريم عبد نادية/ التربويين المرشدين لدى بالتفكيرالتحليلي وعالقته الذات تحيز
 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الجبوري سلم
 سم21ايض؛:ص017 ع1 أـ

 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستير رسالة

787  
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 العنوان أـ       النفسي االرشاد ـ0
  

210173 
 838ج

 
 يونس رستم جالل
/  االنفعالي بالذكاء وعالقتها االبتدائية المدارس مديري لدى الفعالة االدارية القيادة
 االساسية1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.يونس رستم جالل

 م3102
 سم21ايض؛:ص021ض1 أـ

 التربوية االدارة في ماجستير رسالة
  العنوان االنفعالي    أـ الذكاء ـ3   التربوية االدارة ـ0

 

781  

210173 
 737ج

 
 محمد صالح جنان
 في الوالدين فاقدات الطالبات لدى النفسي االستقرار تنمية في ارشادي برنامج اثر

 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.محمد صالح جنان/ االعدادية المرحلة
 م3102 1 االنسانية

 سم21ايض؛:ص331 م1 أـ
 اداب في ماجستير رسالة

 العنوان أـ      النفسي االرشاد ـ0

 

786  

210173 
 177ح

 
 داغر الحسين عبد عالوي حسين
 الجودة ادارة معايير ضوء في االعدادية المدارس لمدراء مقترح تدريبي برنامج
 كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.داغر الحسين عبد عالوي حسين/ الشاملة
 م3102 االساسية1 التربية

 سم21ايض؛:ص206ف1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

 العنوان الجودة     أـ ـ التربوية االدارة ـ0

 

781  

210173 
 877ح

 
 شمل ابراهيم ابتسام الحميداوي1

 ابراهيم ابتسام/  الزوجي بالتوافق وعالقتها الرجل لدى للمرأة النمطية الصورة
 م3102 االساسية1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الحميداوي شمل
 سم38ص؛031
 النفسي االرشاد في اداب ماجستير رسالة

 العنوان أـ     النفسي االرشاد ـ0

 

788  

210173 
 132خ

 
 ناجي كاظم ميثم الخفاجي1
 ميثم/ التربويين المرشدين لدى المشكالت بحل وعالقتها المدركة الذاتية الكفاءات

 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الخفاجي ناجي كاظم
 سم21ايض؛:ص078س1 أـ

 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في اداب ماجستير رسالة
 العنوان التربوي     أـ االرشاد ـ0
 

787  

210173 
 773د

 
 جميل عباس دينا
 الطالبات لدى االستداللي التفكير تنمية في معرفي سلوكي ارشادي برنامج تأثير

 1 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.جميل عباس دينا/  المتفوقات
 م3102

 سم21ايض؛:ص1011 هـ أـ
 تربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     النفسي االرشاد ـ0

 

771  
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210173 
 376ر

 
 الهادي عبد معن دعاء الربيعي1

 طالبات لدى المواجهة على الذات قدرة تنمية في الضغوط ضد التحصين تأثير
 كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.الربيعي الهادي عبد معن دعاء/ االعدادية المرحلة
 م3102 1 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص081م1 أـ
 اداب ماجستيرفي رسالة

 العنوان النفسي    أـ االرشاد ـ0
 

770  

210173 
 273ر

 
 يوسف بدر انوار الرجيبي1
 بدر انوار/  التربويين المرشدين لدى الذات بفاعلية وعالقتها الذات موجهات
 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الرجيبي يوسف

 سم21ايض؛:ص312س1 أـ
 اداب ماجستيرفي رسالة

 العنوان التربوي     أـ االرشاد ـ0
 

773  

210173 
 732ر

 
 يعقوب تقي محمد الحافظ عبد رفيق 1 الرياحي

 لدى االجتماعي التفاعل مهارات تنمية في التقارب ـ والتالمس التعزيز اسلوبي اثر
:  البصرة ـ.يعقوب الرياحي تقي محمد الحافظ عبد رفيق/ التوحيديين االطفال
 م3102 1 التربية كلية ـ البصرة جامعة

 سم21ايض؛:ص338ص1 أـ
 التربوي 1التوجيه النفس االرشاد في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان النفسي     أـ االرشاد ـ0
 

772  

210173 
 777ز

 
 خواف رشيد قيس 1 الزيدي

 لدى االحباط خفض في الضغوط ضد والتحصين القلق اداة)  ارشاديين اسلوبين اثر
 الجامعة:  بغداد ـ.الزيدي خواف رشيد قيس(/ الخاصة االحتياجات ذوي اسر

 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص387ز1 أـ

  النفسي االرشاد في دكتوراه اطروحة
 العنوان الخاصة    أـ االحتياجات ذوي ـ3    النفسي االرشاد ـ0
 

777  

210173 
 773ز

 
  حميد مجيد زينب
 المرحلة طالبات لدى االستحواذية االفكار حفظ في الذات مع التحدث تأثير

 1 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.حميد مجيد زينب/ االعدادية
 م3102

 سم38ايض؛:ص371ر1 أـ
 التربوي والتوجيه التقني االرشاد في ماجستيرتربية رسالة

 العنوان االستحواذية    أـ االفكار ـ3 النفسي االرشاد ـ0
 

771  

210173 
 387ع

 
  عبيد صادق العامري1جعفر

 اعداد معهد طالب لدى االغتراب خفض في التدريجي التحصين اسلوب تأثير
 كلية ـ المستنصرية  الجامعة:  بغداد ـ.العامري عبيد صادق جعفر/ المعلمين
 م3102 1 التربية

 سم21ايض؛:ص068ع1 أـ
 والنفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

 العنوان االغتراب    أـ ـ3    التربوي االرشاد ـ0
 
 

776  
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210173 
 87ع

 
 صاحي محمد علي

 محمد علي/  المتوسطة المرحلة طالب لدى االجتماعي بالتسهيل وعالقته التنمر
 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية  الجامعة:  بغداد ـ.صاحي

 سم21ايض؛:ص71
 التربوي والتوجيه والنفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

 العنوان النفسي    أـ االرشاد ـ0

 

771  

210173 
 833ع

 
  حارث سعيد عالء العنبكي1

 عالء/  االعدادية المرحلة طالب لدى االزمات ادارة تنمية في ارشادي برنامج اثر
 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.العنبكي حارث سعيد

 م3102
 سم38ص؛086ح1 زـ

 التربوي والتوجيه االرشاد في ماجستيرتربية رسالة
 العنوان التربوي       أـ االرشاد ـ0
 

778  

210173 
 733غ

 
 الزهرة عبد عباس عالء الغرابي1
 محافظة في التربويين المرشدين لدى المهنية بالكفاية وعالقتها الذات فاعلية
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الغرابي الزهرة عبد عباس عالء/  االشرف النجف
 م3102 1 االنسانية للعلوم رشد ابن 1 التربية

 سم21ايض؛:ص017ع1 أـ
 النفسية العلوم في ماجستير رسالة

 العنوان فاعلية     أـ ـ الذات ـ3  التربوي    االرشاد ـ0
 

777  

210173 
 767ف

 
 هادي الحمزة عبد زهراء 1 الفرطوسي

/ االعدادية المرحلة طالبات لدى االرشادية بالحاجات وعالقته االسري العنف قياس
 التربية كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ. الفرطوسي هادي الحمزة عبد زهراء
 م3102االنسانية1 للعلوم
 سم21ايض؛:ص011
 النفسي االرشاد في ماجستير رسالة

  العنوان االسري     أـ العنف ـ3  النفسي    االرشاد ـ0
   

0111  

210173 
 771ق

 
 كاظم جبر عدي القريشي1

 كاظم جبر عدي/  التربويين المرشدين لدى باالمتناع وعالقته الذات تحفيز
 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية  الجامعة:  بغداد ـ.القريشي

 سم21ايض؛:ص088ر1 أـ
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

  العنوان تحفيز    أـ ـ الذات ـ3  التربوي االرشاد ـ0
 

0110  

210173 
 637ك

 
 سيد جلوب سيد الكعبي1

 اختيار قلق لخفض االفكار ووقف الذاتي التعليم على التدريب)  اسلوبين اثر
 1 التربية كلية ـ المستنصرية  الجامعة:  بغداد ـ.الكعبي سيد جلوب سيد(/ الشريك
 م3102

 سم21ايض؛:ص068ف1 أـ
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ        اختيار ـ الشريك ـ2الذاتي    التعليم ـ3   النفسي االرشاد ـ0
 

0113  

210173 
 878م

 
  شكر علوان محمد المكدمي1

0112  
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 محمد/  االعدادية المرحلة طلبة لدى الفشل من الخوف لخفض ارشادي برنامج اثر
 م3102 1 رشد ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.المكدمي شكر علوان

 سم21ايض؛:ص311ط1 أـ
 نفسية علوم ماجستير رسالة

 العنوان أـ     الخوف ـ3   النفسي   االرشاد ـ0
 

210173 
 73م

 
 سلمان درويش ياسين منى
 درويش ياسين منى/ التربويين المرشدين لدى الدور بغموض وعالقته الذات تنظيم
 م3102 1 التربية كلية ـ المستنصرية  الجامعة:  بغداد ـ.سلمان

 سم21ايض؛:ص001ن1 أـ
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة

 العنوان تنظيم    أـ ـ الذات ـ3   النفسي االرشاد ـ0

 

0117  

210173 
 737م

 
 عباس صبار منتهى
/ المتوسطة المرحلة طالبات لدى بالمسؤولية الشعور تنمية المعرفي االرشاد تأثير
 م3102 االساسية1 التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.عباس صبار منتهى

 سم21ايض؛:ص080 ع1 أـ
 التربية في ماجستيراداب رسالة

 العنوان بالمسؤولية    أـ الشعور ـ3   النفسي االرشاد ـ0

 

0111  

210173 
 137ف

 
 علوان احمد نزار

 اجل من التربية حاجات وفق على التربوي االعالم اداء لتفعيل مقترح برنامج
 كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.علوان احمد نزار/  الثانوية المرحلة لطلبة المواطنة
 م3102 االساسية1 التربية

 سم21ايض؛:ص016ز1 أـ
 التربية اصول ماجستيرفي رسالة

 العنوان التربوي    أـ التوجيه ـ0

  

0116  

210173 
 77ن

 
  نوري بدري نور
 طالبات لدى المسالمة الشخصية لتنمية النمذجة بأسلوب االرشادي التدخل اثر

 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.نوري بدري نور/  االعدادية المرحلة
 م3102 1 رشد

 سم21ايض؛:ص081ص1 أـ
 النفسية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان المسالمة     أـ الشخصية ـ3   النفسي   االرشاد ـ0

  

0111  

210173 
 33 هـ

 
  مهدي احمد هبة

 لدى الهامشية الشخصية تحسين في التحوير اطفاء بأسلوب االرشادي التداخل
 التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.مهدي احمد هبة/ المتوسطة المرحلة طالبات

  م3102 االساسية1
 سم21ايض؛:ص032ط1 أـ

 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ     الهامشية الشخصية ـ3  التربوي االرشاد ـ0
  

0118  

210173 
 378و

 
 محمود ابراهيم خالد الوائلي1
 خالد/ المتوسطة المرحلة طلبة لدى الذاتي بالضبط وعالقته االجتماعي االسناد
 م3102 التربية1 كلية ـ الجامعة المستنصرية:  بغداد ـ.محمود الوائلي ابراهيم

 سم21ايض؛:ص033ف1 أـ

0117  



174 
 

 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في ماجستيراداب رسالة
  العنوان الذاتي    أـ الضبط ـ3   التربوي االرشاد ـ0

 
2101733 

 287أ
 

  رشيد يحيى احمد
/  الثانوية المرحلة في التربويين المرشدين لدى الظيفي بالرضا وعالقته االغتراب

  م3102 االساسية1 التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.رشيد يحيى احمد
 سم21ايض؛:ص082ي1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ   التربوي االرشاد ـ0

 

0101  

2101731 
 773ن
 

 
 احمد شهاب نورا
 ديالى ـ.احمد شهاب نورا/  تقويمية دراسة:  ديالى محافظة في المهني التعليم واقع
  م3102 االساسية1 التربية كلية ـ ديالى جامعة: 
 سم21ايض؛:ص088ف1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان ديالى     أـ محافظة ـ العراق ـ المهني التعليم ـ0
 

0100  

21018 
 331أ

 
 هللا عبد الناصر عبد ابتسام
 الناصر عبد ابتسام/  المدرسين نظر وجهة من والالصفية الصفية النشاطات واقع
 م3102 1 رشد ابن 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.هللا عبد
 سم21ايض؛:ص031ع1 أـ

 التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان الالصفية     أـ االنشطة ـ0
 

0103  

21018 
 377م

 
 عليوي كاظم ماهر

 والتأليف االعداد في المدرسي النشاط مشرفي قابليات لتطوير مقترح برنامج
 م13102 الجميلة الفنون كلية ـ بابل جامعة: بابل ـ.عليوي كاظم ماهر/ المسرحي

 سم21ايض؛:ص021ذ1 أـ
 التربية المسرحية ماجستيرفي رسالة

 العنوان المدرسي     أـ النشاط ـ0

 

0102  

210171713 
 873ح

 
 يحيى فاروق عمر الحمداني1

 مادة في الخاصة التربية تالميذ تحصيل في معا المرقمة الرؤوس طريقة اثر
 يحيى فاروق عمر/ لديهم واالجتماعي النفسي التوافق وتنمية الرياضيات
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الحمداني

 سم38ايض؛:ص021ب1 أـ
 االساسي التعليم تدريس طرائق ـ خاصة تربية ماجستير رسالة

 العنوان االبتدائي   أـ التدريس طرق ـ الخاص التعليم ـ0
 

0107  

210171713 
 217ر

 
  حسين المال ابراهيم يحيى ريم

 التربية تالمذة لدى الرياضية المهارات بعض تنمية في( STAR) استراتيجية اثر

 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ. حسين المال ابراهيم يحيى ريم/  الخاصة
 م3102االساسية1

 سم21ايض؛:ص033م1 أـ
 االساسي تدريس1التعليم طرائق ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ           الرياضة المهارات ـ3  االبتدائية المرحلة ـ الخاص التعليم ـ0
 
 

0101  
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21017077 
 737ح

 
  حسن يوسف الوهاب الحربي1عبد

 والسلوك القراءة مادة في التعبيري االداء تنمية في روتكوف نموذج استخدام اثر
 نينوى ـ.الحربي حسن يوسف الوهاب عبد/ الخاصة التربية تالميذ لدى البيئي

 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:
 سم38ايض؛:ص072و1 أـ

 تدريس طرائق االساسي التعليم تدريس طرائق خاصة1 تربية ماجستير رسالة
 الخاصة التربية

 العنوان االبتدائي    أـ التدريس طرق ـ( القراءة) الخاص التعليم ـ0

 

0106  

21017077 
 678ن

 
  حسين صبري محمد حارث النعيمي1

 التربية الثالث الصف تالميذ تحصيل في النشط للتعلم استراتيجيتين استخدام اثر
 حسين صبري محمد حارث/ تعلمها نحو دافعيتهم وتنمية القراءة مادة في الخاصة
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.النعيمي

 سم38ايض؛:ص078و1 أـ
 االساسي التعلم تدريس طرائق ماجستير رسالة

 العنوان الخاص    أـ التعلم ـ التدريس طرق ـ القراءة ـ0
 
 

0101  

210173 
 18ن

 
  حاتم صباح نغم

 المعرفي والتحصيل الحركية االدراكية القدرات بعض في حركي منهج تأثير
 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. حاتم صباح نغم / التعلم بطيء للتالمذة
 م3102 1 للبنات الرياضية

 سم38ايض؛:ص376
 الرياضية التربية في ماجستير رسالة

 العنوان االدراكية     أـ القدرات ـ3    التعلم بطيء االطفال ـ0
 

0108  

2101736 
 387خ
 

 
  كاظم سعود عباس لؤي الخالدي1

 التالميذ لدى االجتماعية المهارات تنمية في الدور واللعب النمذجة اسلوب تأثير
:  ديالى ـ.الخالدي كاظم سعود عباس لؤي/  االبتدائية المرحلة في التعلم بطيئي
  م3102 االساسية1 التربية كلية ـ ديالى جامعة

 سم21ايض؛:ص013ن1 أـ
 تربية في ماجستير رسالة

 العنوان اسلوب     أـ ـ النمذجه ـ3    التعليم بطيئي االطفال ـ0

 

0107  

2101736 
 717م
 

 
 جواد رؤوف زهراء الموسوي1

 في التعلم بطيئي للتالمذة العلوم تدريس في التعليمية التقنيات استخدام اثر
 جواد رؤوف زهراء/ االساسية العلم عمليات بعض وتنمية واالستبقاء التحصيل
 م3102 1 الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الموسوي

 سم21ايض؛:ص070ز1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان التعلم    أـ بطيئو الطالب ـ0

 

0131  

213103 
 173ي
 

 
 كبي الوس يسرى

 المشرفين نظر وجهة من االبتدائية المدارس لمديري التدريبية االحتياجات
 1 رشد 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.كبي الوس يسرى/  التربويين
 م3102

 سم21ايض؛:ص003ف1 أـ
 التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
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176 
 

   العنوان ادارة     أـ ـ االبتدائي التعليم ـ0
 

213107 
 331ع

 
 جاسم توفيق حسن زينة العباسي1

 زينة/ التعليم جودة معايير وفق على االبتدائية للمرحلة الجغرافية منهج تقويم
 قسم 1 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ. العباسي جاسم توفيق حسن

 م3102التربوي1 والتوجيه النفسي االرشاد
 سم38ص؛078ف1 أـ

 التربية اصول ماجستيرفي رسالة
 العنوان ابتدائي     أـ تعليم ـ المناهج ـ0

  

0133  

2131308 
 133أ

 

 
  سالم داود استبرق
/   ومعلماتهم الرياض اطفال امور اولياء لدى التكنولوجي التسمم بمشكلة الوعي
 م3102 1 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. سالم داود استبرق

 سم21ايض؛:ص016ص1 أـ
 االطفال رياض ماجستيرفي رسالة

 العنوان التكنلوجي     أـ التسمم ـ3العراق    ـ االطفال رياض ـ0
 

0132  

2131308 
 37ب

 
 محمود اسماعيل بان

 بان/ الطفل ـ المعلمة بعالقة المرتبطة االطفال رياض معلمات لدى التفكير اساليب
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.محمود اسماعيل

 سم21ايض؛:ص081ف1 أـ
 االطفال رياض في ماجستيرتربية رسالة

 العنوان اساليب    أـ ـ التفكير ـ3العراق    ـ االطفال رياض ـ0
 

0137  

2131308 
 878ت

 
 عدنان فيصل نور التميمي1
 نور/ االطفال رياض معلمات لدى المهني االداء بمستوى وعالقتها العقل عادات
 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.التميمي عدنان فيصل

 م13102
 سم38ايض؛:ص030ص1 أـ

 االطفال رياض في ماجستيرتربية رسالة
 العنوان المهني   أـ االداء ـ2عادات    ـ العقل ـ3    االطفال رياض ـ0
  

0131  

2131308 
 878ج

 
 جاسم حامد هند الجميلي1

 اطفال لدى اللغوية المهارات بعض اكتساب في التعليمية االلعاب استعمال اثر
 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.الجميلي جاسم حامد هند/ الرياض

 م13102
 سم38ايض؛:ص017
 العربية اللغة تدريس طرائق 1 التربية في ماجستير رسالة

  العنوان أـ         اللغوية المهارات ـ2التعليمية    االلعاب ـ3    االطفال رياض ـ0
 

0136  

2131308 
 873ح

 
  حسين غني سمر الحمداني1

 سمر/  الرياض اطفال لدى اللغوي واالبداع الذاكرة في اللغوية االنشطة برنامج اثر
 1ابن الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الحمداني حسين غني
 م3102 1 الهيثم

 سم21ايض؛:ص313ف1 أـ
 التربوي النفس علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان واالبداع      أـ الذاكرة ـ3     االطفال رياض ـ0

  

0131  
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2131308 
 731خ

 
  خضير محمد الخرافي1 تقوى

 لدى الذاتية االكاديمية الدافعية بحسب الحياة جودة تنمية في تعليمي برنامج اثر
 الجامعة: بغداد ـ.الخرافي خضير محمد تقوى/ االطفال رياض قسم طالبات

 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص327ر1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
  العنوان جودة     أـ ـ الحياة ـ3     االطفال رياض ـ0
 

0138  

2131308 
 132خ

 
  حسين ناصر الحسين عبد حال الخفاجي1

 حال/ الرياض اطفال لدى االجتماعية المهارات بعض تنمية في الدمي عروض اثر
 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ. الخفاجي حسين ناصر الحسين عبد
 م13102
 سم21ايض؛:ص026ز1 أـ

 الفنية التربية تدريس طرائق في ماجستير رسالة
  العنوان االجتماعية   أـ المهارات ـ3  االطفال رياض ـ0
   

0137  

2131308 
 377ز

 
 مهدي علي ازهار الزبيدي1

 مهدي علي ازهار/  الرياض اطفال لدى العاطفي الذكاء تنمية في النمذجة اثر
 م3102 للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الزبيدي

 سم21ايض؛:ص012ن1 أـ
 االطفال رياض في اداب ماجستير رسالة

  العنوان العاطفي     أـ الذكاء ـ3    االطفال رياض ـ0
 

0121  

2131308 
 877ش

 
 االمير عبد عدنان سمر الشمري1
 االمير عبد عدنان سمر/  المتغيرات ببعض وعالقتها الرياض اطفال عند السمنة
 م3102 للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الشمري

 سم38ايض؛:ص000د1 أـ
 االطفال رياض 1 التربية ماجستيراداب رسالة

  العنوان أـ    العراق ـ االطفال رياض ـ0
 

0120  

2131308 
 387ع

 
 عبيد محمد عهود العامري1

 مادة في االطفال رياض قسم لطالبات المهاري التحصيل في االدوار لعب طريقة اثر
 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.العامري عبيد محمد عهود/ الطفل مسرح
 م13102 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص016ع1 أـ
 الفنية التربية تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

  العنوان االطفال    أـ رياض ـ0
 

0123  

2131308 
 137ع

 
 خماسي سبع فاتن العزاوي1
 سبع فاتن/ الجنسية اطفالهن سلوكيات مواجهة في الرياض اطفال امهات اساليب
 م3102 للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.العزاوي خماس

 سم21ايض؛:ص018ف1 أـ
 االطفال رياض 1 ماجستيراداب رسالة

  العنوان أـ    االطفال رياض ـ0

 

0122  

2131308 
 217م

 
 الجبار عبد الستار عبد زاهية المخزومي1

 مستوى بحسب الرياض الطفال الغذائي الوعي تنمية في تعليمي برنامج اثر

0127  
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 ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.المخزومي الجبار عبد الستار عبد زاهية/ الذكاء
 م13102 االساسية التربية كلية
 سم21ايض؛:ص328ف1 أـ

 االطفال رياض 1 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ           مستوى ـ الذكاء ـ2الغذائي    الوعي ـ3    االطفال رياض ـ0
 

2131308 
 638ن

 
 حسن سهيم نضال

 ببعض وعالقتها الرياض لمعلمات الضاغطة الحياة احداث مواجهة اساليب
 م3102 للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حسن سهيم نضال/ المتغيرات

 سم21ايض؛:ص018ض1 أـ
 االطفال رياض  ماجستيرفي رسالة

  العنوان الضاغطة     أـ الحياة ـ3    االطفال رياض ـ0

 

0121  

2131308 
 777ن

 
  عبود جليل زينب النوري1
 بالذكاءات وعالقته سنوات( 1ـ6ـ1) باعمار االطفال لدى بالنفس الثقة تطور

 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.النوري عبود جليل زينب/ المتعددة
 م13102 االساسية

 سم38ايض؛:ص371ف1 أـ
 االطفال رياض  ماجستيرتربية رسالة

  العنوان بالنفس     أـ الثقة ـ3    االطفال رياض ـ0
 

0126  

2131308 
 378و

 
 رحيم فاضل نجالء الوائلي1
/ سنوات(6ـ7)الرياض اطفال لدى الذات بمفهوم وعالقتها االجتماعية المهارات

 م3102 للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.رحيم الوائلي فاضل نجالء
 سم21ايض؛:ص061ف1 أـ

 االطفال رياض في ماجستيراداب رسالة
  العنوان العراق    أـ ـ االطفال رياض ـ0

  

0121  

213121 
 287أ

 

 
 شاكر حامد مثنى انمار
 تلميذات عند البصري واالدراك التحصيل في الدائري البيت شكل استراتيجية اثر

 جامعة:  بغداد ـ.شاكر حامد مثنى انمار/ العلوم مادة في االبتدائي الثالث الصف
 م3102 1 التربية كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص333ك1 أـ
 التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة

  التلميذات     ـ2 واالدراك التحصيل ـ3االبتدائي  التدريس طرق ـ العلوم ـ0
  العنوان أـ
   

0128  

213121 
 132خ

 
  جواد عبد مريم الخفاجي1

 لتالميذ العلوم مادة تحصيل في (K.W.L)الذاتي  الجدول استراتيجية استخدام اثر

 الجامعة: بغداد ـ.الخفاجي جواد عبد مريم/ واستبقائها االبتدائي الخامس الصف
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص010ز1 أـ
  التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان الذاتي   أـ الجدول ـ3   االبتدائي ـ التدريس طرق ـ العلوم ـ0
 

0127  

213121 
 777د

 
 علي الحسن عبد فاطمة الداودي1
 العلمية والميول العامة العلوم مفاهيم اكتساب في فراير انموذج استخدام فاعلية
:  بابل ـ.الداودي علي الحسن عبد فاطمة/ االبتدائي الخامس الصف تلميذات لدى
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 م13102 االساسية كليةالتربية ـ بابل جامعة
 سم38ايض؛:ص310ص1 أـ

 العامة العلوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ     االبتدائي ـ التدريس طرق ـ العامة العلوم ـ0

 
213121 

 23س
 

 محمد صباح سجى
 الخامس الصف تالمذة تحصيل في بالحاسوب والمصورات النماذج استخدام اثر

 الجامعة: بغداد ـ.محمد صباح سجى/ العلمية واتجاهاتهم للمفاهيم االبتدائي
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص331م1 أـ
  التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ   بالحاسوب المصورات ـ3 التدريس طرق ـ االبتدائي التعليم ـ العلوم ـ0

  

0170  

213121 
 878ع

 
 رشيد حمزة فاضل العكيلي1

 االنشطة تدريس في TRIZ تريز نظرية الى المستندة المشكالت حل طريقة استخدام

 االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى االبتكاريين والميل التفكير في العمليةواثرها
 ـ بابل جامعة:  بابل ـ.العكيلي رشيد حمزة فاضل/ العلوم مباديء مادة في

 م13102 االساسية كليةالتربية
 سم21ايض؛:ص300ف1 أـ

 العامة العلوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ     االبتدائي ـ التدريس طرق ـ العلوم ـ0

 

0173  

213121 
 637ك

 
 شرقي عبد كاظم حنان الكعبي1

 االبتدائي والسادس الخامس للصفين العلوم كتابي في المتضمنة الحياتية المهارات
 الجامعة: بغداد ـ.الكعبي شرقي عبد كاظم حنان/   التلميذات لدى تحققها ومدى

 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص017ز1 أـ

  التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان التلميذات     أـ ـ3   االبتدائي ـ التدريس طرق ـ العلوم ـ0
 

0172  

21317 
 717م

 
 علي الرضا عبد الرحيم عبد نجاح الموسوي1

 المعلمين نظر وجهة من العراق في االبتدائي االول للصف القراءة كتاب تقويم
: بغداد ـ.الموسوي علي الرضا عبد الرحيم عبد نجاح/ التربويين والمشرفين

 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة
 سم21ايض؛:ص082ج1 أـ

 التربية في ماجستيراداب رسالة
  العنوان أـ     االبتدائي ـ التدريس طرق ـ القراءة ـ0
 

0177  

213173 
 878ت

 

 
 حسين الجبار عبد التميمي1رقية

 الثدي سرطان مريضات لدى الوجودي الحضور تنمية في بالمعنى العالج فاعلية
 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.التميمي حسين الجبار عبد رقية/  بغداد مدينة في

 م3102 1 رشد ابن التربية1
 سم21ايض؛:ص338ف1 أـ

 النفسية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ          سرطان ـ الثدي ـ2بالمعنى    العالج ـ3  النفسي االرشاد ـ0
 

0171  

2131711 
 132خ

 
 جاسم علي ميثم الخفاجي1

 الرابع الصف تالميذ لدى الخط وحسن القراءة سرعة في النسخ تكرار اثر

0176  
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 االساسية كليةالتربية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.جاسم الخفاجي علي ميثم/ االبتدائي
 م13102
  سم38ايض؛:ص076ض1 أـ

  العربية اللغة تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ      تكرار ـ النسخ ـ3االبتدائي   ـ التدريس طرق ـ السريعة القراءة ـ0
    

21311 
 137ز

 
 موسى حسين نجاة الزغبي1
 موسى حسين نجاة/  الفنية التربية في المعاصرة االتجاهات على وتأثيرها المثاقفة
 م3102الجميلة1 الفنون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الزغبي

 سم38ايض؛:ص007م1 أـ
 الفنية التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان التدريس     أـ طرق ـ الفنية التربية ـ0

  

0171  

21311 
 878ش

 
  مانع عباس الشميالي1رؤى

 االبتدائية المرحلة تالمذة لدى الفنية المهارات تنمية في الكوالج تقنية استخدام اثر
 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الشميالي مانع عباس رؤى/ 
 م13102
 سم21ايض؛:ص010س1 أـ

  التربية ماجستيرفي رسالة
 المهارات ـ2 تقنية ـ الكوالج ـ3  االبتدائي ـ التدريس طرق ـ الفنية التربية ـ0

  العنوان الفنية      أـ
  

0178  

21311 
 717م

 
 كاظم زيد عبد يوسف المرشدي1
 وجهة من االبتدائية المدارس في الفنية التربية لمعلمي الالزمة التعليمية الكفايات

 كليةالفنون ـ بابل جامعة:  بابل ـ.المرشدي كاظم زيد عبد يوسف/  الخبراء نظر
 م3102الجميلة1

  سم21ايض؛:ص307ل1 أـ
 التشكيلية التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان الفنية     أـ التربية ـ0

 

0177  

21311 
 283ن

 
 حسان خضير نجالء
 نجالء/  اليدوية االعمال مادة في الناقد التفكير تنمية في التعاوني التعلم فاعلية
 م3102الجميلة1 الفنون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.حسان خضير

 سم21ايض؛:ص011م1 أـ
 الفنية التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان الناقد    أـ التفكير ـ3  الفنية  التربية ـ0
 

0111  

213113 
 778ش
 

 
  حطاب جاسم الشويلي1كاظم

 اسس ضوء في االبتدائي الخامس الصف تالمذة لرسوم تقويمي معيار بناء
 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الشويلي حطاب جاسم كاظم/  الفني التكوين
 م13102 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص076س1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ    التدريس   طرق ـ الرسم ـ0
 

0110  

213113 
 77هـ

 
  عبد اللة عبد هند

 اللة عبد هند/ االبتدائية المرحلة تالميذة كتابة تحسين في وتأثيرها الرسم مهارات
 م3102الجميلة1 الفنون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.عبد

0113  
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 سم21ايض؛:ص031م1 أـ
 الفنية التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان االبتدائي     أـ ـ التدريس طرق الرسم ـ0
  

21316 
 733ج
 

 
 محمد صبار حاتم الجنابي1

 الصف تالمذة لدى القرائي االستيعاب في السياق المساحات استراتيجية اثر
 التربية1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الجنابي محمد صبار حاتم/ االبتدائي الخامس

 م3102 1 رشد ابن
 سم21ايض؛:ص087ع1 أـ

 النفس وعلم التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان االبتدائي     أـ ـ التدريس طرق ـ  القراءة ـ0
 

0112  

21316 
 873ح

 
 هللا عبد نجم سهيل الحمداني1

 للمرحلة العربية القراءة كتب في وتضمينه البيئية التربوية للقيم منهج بناء
 ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الحمداني هللا عبد نجم سهيل/  االبتدائية

 م3102 1 رشد
 سم21ايض؛:ص387ن1 أـ

 (التربية اصول) التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان االبتدائي     أـ ـ التدريس طرق ـ  القراءة ـ0

 

0117  

21316177 
 732د
 

 
 حسين علي صدام الدراجي1

/ االبتدائي الخامس الصف تالميذ عند القرائي الفهم في( snip) استراتيجية اثر

 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.حسين الدراجي علي صدام
  م13102
 سم21ايض؛:ص071ع1 أـ

  التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان االبتدائي     أـ التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0
  

0111  

21316177 
 377ز

 
  جياد هاني زينب الزبيدي1

 مباديء ضوء في االبتدائية للمرحلة االولى الثالثة للصفوف القراءة كتب تقويم
 التربية1 كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.الزبيدي جياد هاني زينب/  االنسان حقوق
 م3102 1 رشد ابن
 سم21ايض؛:ص317س1 أـ

 التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
  العنوان مباديء   أـ ـ االنسان حقوق ـ3االبتدائي    ـ التدريس طرق ـ  القراءة ـ0
 

0116  

21316177 
 377ع

 
 امين اكرم شيماء العبيدي1

:  بغداد ـ.العبيدي امين اكرم شيماء/  االبتدائي االول للصف القراءة تعليم تقويم
 م3102 1 رشد ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص082ق1 أـ
 النفس علم التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان االبتدائي     أـ ـ التدريس طرق ـ القراءة ـ0
 

0111  

213160 
 177أ

 

 
 بريسم فهد منتهى االزريجاوي1

 اللغة معلمي عند التعليمية المهارات اكتساب في مقترح تدريبي برنامج فاعلية
 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.االزريجاوي بريسم فهد منتهى/  حاجاتهم ضوء في العربية
 م3102 1 رشد ابن التربية1 كلية
 سم21ايض؛:ص311ض1 أـ

0118  
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  التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ         التعليمية المهارات ـ3 االبتدائي  التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0

 
213160 

 877ش
 

  جاسم خلف الشمري1حسن
 باالخطاء وعالقتها االبتدائية المرحلة تالمذة لدى الشائعة االمالئية االخطاء
 كلية ديالىـ جامعة:  ديالى ـ.الشمري جاسم خلف حسن/ عالجها ومقترحات النحوية
 م3102االساسية1 التربية
 سم21ايض؛:ص026
 العربية( تدريس1اللغة طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان االبتدائي    أـ التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0
 

0117  

213160 
 283م

 
  محمد طالب خالد وليدالمحالوي1 

 في االبتدائية للمرحلة االبتدائية للمرحلة العربية اللغة قواعد كتب تمرينات تقويم
:  بغداد ـ.المحالوي محمد طالب خالد وليد/ التعلم ونواتج المنهاج اهداف ضوء
 م3102 1 رشد ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص212ع1 أـ
 النفس علم التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان االبتدائي     أـ ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة قواعد ـ0
 

0161  

213160 
 282م

 
 جهاد جاسم محمد
 جاسم محمد/  العربية اللغة قواعد مادة في المسرع التعليم تالمذة تحصل تقويم
  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.جهاد
 سم21ايض؛:ص061
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ المسرع   ـ التعليم ـ3االبتدائي  ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة قواعد ـ0

 

0160  

213163 
 817ح

 
 موسى عودة انتصار الحلفي1

 الصف تالميذ عند التعبيري االدء في السياقي التعريف اعادة استراتيجية اثر
 ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الحلفي موسى عودة انتصار /االبتدائي الخامس

  م13102 االساسية التربية كلية
 سم21ايض؛:ص017س1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان االبتدائي     أـ التدريس طرق ـ التعبيري االداء ـ0
 

0163  

213163 
 377ز

 
  حسين علي عالء الزبيدي1

/  االبتدائية المرحلة تالمذة لدى التعبيري االداء في اثره وقياس لغوي قاموس بناء
 م3102االساسية1 التربية كلية ديالى ـ جامعة:  ديالى ـ.الزبيدي حسين علي عالء

 سم21ايض؛:ص370ع1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان االبتدائي    أـ  ـ التدريس طرق ـ التعبير ـ0

 

0162  

2131632 
 877ش

 
 سلمان اسكندر احمد الشمري1

 الخامس الصف تالميذ لدى التعبيري  االداء في الكاريكاتورية الرسوم توظيف اثر
 كليةالتربية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الشمري سلمان اسكندر احمد/  االبتدائي

 م3102االساسية1
 سم21ايض؛:ص071ش1 أـ

  العربية اللغة تدريس ماجستيرطرائق رسالة
       الكاريكاتورية       الرسوم ـ3االبتدائي   ـ التدريس طرق ـ التعبيري االداء ـ0

0167  
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  العنوان أـ
 

2131632 
 833ع

 
 كاظم شريف عالء
 الشفهي التعبيري االداء تنمية في المفاهيم خرائط استراتيجية استخدام اثر

:  الموصل ـ.كاظم شريف عالء/ االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى والكتابي
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة

 سم38ايض؛:ص061ح1 أـ
 عربية لغة 1 االساسي التعليم تدريس طرائق 1 خاصة تربية ماجستير رسالة

  العنوان االبتدائي     أـ ـ التدريس طرق ـ التعبيري االداء ـ0

  

0161  

213166 
 771ق

 
 احمد شهاب رعد رنين القريشي1

 المحلة تالميذ لدى العلمية المفاهيم تنمية في الصفي المسرحي العرض فاعلية
 التربية كلية ديالىـ جامعة:  ديالى ـ.القريشي احمد شهاب رعد رنين/  االبتدائية
 م3102االساسية1

 سم21ايض؛:ص078ض1 أـ
 الفنية التربية تدريس طرائق في ماجستير رسالة

  العنوان االبتدائي    أـ ـ التدريس طرق ـ( المسرح) الدراما ـ0

 

0166  

213166 
 733ض

 
 حمود عباس ضياء
 الخامس الصف تالميذ لدى الرياضية المفاهيم اكتساب فرايرفي انموذج فاعلية

 جامعة:  واسط ـ.حمود عباس ضياء/ الرياضيات مادة نحو واتجاهاتهم االبتدائي
 م3102 1 التربية كلية ـ واسط

 سم21ايض؛:ص061ض1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان االبتدائي    أـ  ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0

 

0161  

21311 
 387ع

 

 
 جواد نايف فالح وسن 1 العامري

 المرحلة تلميذات لدى اللفظية المسائل حل في الرياضية التمثيالت استخدام اثر
 الجامعة: بغداد ـ.العامري جواد نايف فالح وسن/ الرياضي وتحصيلهن االبتدائية

 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص060ص1 أـ

 الرياضيات تدريس طرائق 1 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان االبتدائي      أـ ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
  

0168  

21311 
 83ل

 
 علي احمد لمى
 الصف تلميذات لدى الرياضية المفاهيم اكتساب في التفكير خرائط استخدام اثر

 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.علي احمد لمى/ واستبقائها االبتدائي الخامس
 م13102 االساسية التربية
 سم21ايض؛:ص061
  التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ           خرائط ـ التفكير ـ3االبتدائي   ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
   

0167  

21311 
 773و

 
  حسن يحيى وردة
 المادة نحو والميل الرياضية المسائل حل في العلمية المحطات استراتيجية فاعلية
 الجامعة: بغداد ـ.حسن يحيى وردة/ االبتدائي الخامس الصف تلميذات لدى

  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص081ز1 أـ

  التربية ماجستيرفي رسالة

0111  
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 العنوان أـ      التلميذات   ـ3االبتدائي    ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
 

213187 
 337ع
 

 
 ابراهيم خليل اسماعيل العبادي1اريج

 تلميذات لدى التأملي التفكير تنمية في الصورية وااللغاز التغذية استراتيجيتي اثر
 ابراهيم خليل اسماعيل اريج/  االسالمية التربية مادة في االبتدائي الرابع الصف
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  الموصل ـ.العبادي

 سم38ايض؛:ص010ز1 أـ
  االسالمية التربية االساس التعليم تدريس طرائق خاصة1 ماجستيرتربية رسالة

 العنوان أـ       االبتدائي  ـ التدريس طرق ـ االسالمية التربية ـ0

 

0110  

213187 
 773غ

 
  فاضل حسين محمد الغريباوي1

 االبتدائية للمرحلة االسالمية والتربية الكريم القرآن كتب في الشائعة القيم
 االكاديمية:بغداد ـ.الغريباوي فاضل حسين محمد/  لتدريسها مقترحة واستراتيجيات

 م13102 التربية كلية ـ واالنسانية العلمية للدراسات العليا
 سم21ايض؛:ص311ن1 أـ

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان االبتدائي    أـ ـ التدريس طرق ـ االسالمية التربية ـ0

 

0113  

213187 
 363س
 

 
 هللا عبد صالح محمود السبعاوي1 احمد

 لدى المعرفي ماوراء التفكير مهارات تنمية في الذاتي التساؤل استراتيجية اثر
 ـ.السبعاوي هللا عبد صالح محمود احمد/  التاريخ مادة في االبتدائية المرحلة تالميذ

 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  الموصل
 سم38ايض؛:ص017ح1 أـ

 االجتماعيات في االساسي التعليم تدريس طرائق خاصة1 ماجستيرتربية رسالة
 العنوان أـ           مهارات  ـ التفكير ـ3االبتدائي   ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0

 

0112  

213187 
 377ط

 
 خميس محمود 1 سهام الطائي
 مادة في االبتدائي الخامس الصف تلميذات تحصيل في المحاكاة استراتيجية فاعلية
 كلية ديالىـ جامعة:  ديالى ـ.الطائي خميس محمود سهام/ االسالمي العربي التاريخ
 م3102االساسية1 التربية

 سم38ايض؛:ص061ز1 أـ
 (التاريخ تدريس طرائق)التربية ماجستيرفي رسالة

استراتيجية        ـ المحاكاة ـ3  االبتدائي ـ التدريس طرق ـ االسالمي العربي التاريخ ـ0
 العنوان أـ
 

0117  

213187 
 737ك

 
 مزعل ضياء الكناني1
 ضياء/  الفعال التعليم لمهارات االبتدائية الرحلة في التاريخ معلمي اتقان مستوى
  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الكناني مزعل
 (االجتماعيات تدريس طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان الفعال    أـ التعليم ـ3االبتدائي    ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0

 

0111  

2131870 
 67ر

 

 
 حجي جميل رعد

 التعاوني العمل نحو واالتجاه الجغرافي الفهم تنمية في االقران تعلم اثراستراتيجية
 الجامعة: بغداد ـ.حجي جميل رعد/ االبتدائي الخامس الصف تالميذ لدى

  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص027ع1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان االبتدائي    أـ ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0

0116  



185 
 

 

2131870 
 833ر

 
 محمد جاسم جالل الركابي1

 مادة في االبتدائي الخامس الصف تالميذ تحصيل في التخيل استراتيجية اثر
 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الركابي محمد جاسم جالل/ الجغرافية
  م13102 االساسية

 سم21ايض؛:ص021ع1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ       استراتيجية ـ النخيل ـ3االبتدائي    ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0
 

0111  

2131870 
 377ز

 
 حمودي شكر الهادي عبد علي الزبيدي1

 (5E,S) البنائية النظرية وفق تعليمي نموذج اثر

 التفاعل وتنمية الجغرافية مادة في االبتدائي السادس الصف تالميذ تحصيل في
 جامعة: الموصل ـ.الزبيدي حمودي شكر الهادي عبد علي/  لديهم االجتماعي
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل

 سم38ايض؛:ص018ح1 أـ
 االجتماعيات االساسي1 التعليم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ           البنائية النظرية ـ3االبتدائي    ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0
 

0118  

2131870 
 737س

 
 راضي فرحان سهاد
 لدى الجغرافية المفاهيم اكتساب في المفاهيمية الدائرة خرائط استراتيجية اثر

 ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.راضي فرحان سهاد/  االبتدائي الخامس الصف تلميذات
 م3102 1 رشد ابن التربية1 كلية
 سم21ايض؛:ص071ع1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ           خرائط ـ الدائرة ـ3االبتدائي    ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0

 

0117  

2131870 
 870ع

 
 زيدان سلطان عواد معاذ العكيدي1

 الخامس الصف تالميذ لدى الجغرافية المفاهيم اكتساب في وكاري ديك انموذج اثر
 ـ.العكيدي زيدان سلطان عواد معاذ/ الجغرافية مادة نحو اتجاههم وتنمية االبتدائي
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة: الموصل

 سم38ايض؛:ص061ط1 أـ
 االجتماعيات االساسي1 التعليم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

 العنوان االبتدائي      أـ ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0

 

0181  

212110 
 733س
 

 
  حسين عبداالمير سناء
/ بغداد بمحافظة واالهلية الحكومية االعدادية المدارس في الفنية االنشطة واقع
 م3102الجميلة1 الفنون كلية ـ بغداد جامعة:ـبغداد.حسين عبداالمير سناء

 سم38ايض؛:ص070ي1 ـ م
  الفنية التربية في ماجستير رسالة

 العنوان أـ            واالهلية الحكومية ـ3وانشطة    تنظيم ـ االعدادية المدارس ـ0
 

0180  

212103 
 878د

 
 محمد الكريم عبد فاضل الدليمي1
 عبد فاضل/ المتوسطة المدارس لمديري الضبط بموقع وعالقتها القيادية السمات
 محمد الكريم

 م3102 االساسية1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة:  بغداد ـ.الدليمي  
 سم21ايض؛:ص307ر1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان أـ      (المتوسطة المدارس) التربوية  االدارة ـ0

0183  



186 
 

 

212107 
 287أ

 
 يوسف جاسب احمد

 طالب عند المعلومات ومعالجة البالغية المفاهيم اكتساب في مارزانوفي اثرانموذج
 التربية كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.يوسف جاسب احمد/ االدبي الخامس الصف
 م3102 االنسانية1 للعلوم رشد 1ابن
 سم21ايض؛:ص370ن1 أـ

 العربية اللغة تدريس طرائق التربية في دكتوراه اطروحة
 معالجة  ـ المعلومات ـ3االعدادي    ـ التدريس طرق ـ العربية البالغة ـ0
 العنوان أـ

 

0182  

212107 
 277أ

 
 جواد اثيرعباس

/ الثانوية المرحلة لطلبة الفني التعبير تنمية في واثرها الفنية الصورية الذاكرة
 م3102 1 الجميلة الفنون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ.جواد اثيرعباس

 سم21ايض؛:ص087م1 أـ
  الفنية التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان الثانوي     أـ ـ التدريس طرق ـ الفنية التربية ـ0

 

0187  

212107 
 170أ

 
 ماهرعلوان االزيرجاوي1 كريم

 الخامس الصف طالب عند التعبيري االداء في الجدلية الكتابة استراتيجية اثر
 رشد ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.ماهرعلوان االزيرجاوي كريم/ االدبي
  م13102 االنسانية للعلوم

 سم21ايض؛:ص037ن1 أـ
 النفس وعلم التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ       الجدلية الكتابة ـ3االعدادي    ـ التدريس طرق ـ التعبيري االداء ـ0

 

0181  

212107 
 177أ

 
 جواد الكريم عبد االسدي1 سراب

 الصف طالبات لدى العلمي التفكير ومهارات التحصيل في الكورت برنامج اثر
 جامعة:بابل ـ.االسدي جواد الكريم عبد سراب/ الفيزياء مادة في المتوسط الثاني
 م3102االساسية1 التربية ـكلية بابل
 سم38ايض؛:ص367ق1 أـ

  العامة العلوم تدريس طرائق في ماجستير رسالة
العلمي       التفكير ـ2 برنامج ـ الكورت ـ3المتوسط    ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0
 العنوان أـ
 

0186  

212107 
 287أ

 
 عبود حمزة احمد

 االحيائية للمفاهيم الخاطئة التصورات تعديل في (وودز) بانموذج التدريس فاعلية
 ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.عبود حمزة احمد/ المتوسط االول الصف طالب لدى
 م3102 1 التربية كلية
 سم21ايض؛:ص017ص1 أـ

 الحياة علوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
 العنوان المتوسط     أـ ـ التدريس طرق ـ االحياء ـ0
 

0181  

212107 
 672أ

 
 حسن سعيد االعرجي1 محمد

 الصف طالب لدى الذات مفهوم وتنمية التحصيل في العادل االستقصاء استعمال اثر
 ـ بابل جامعة:  بابل ـ.االعرجي حسن سعيد محمد/ التاريخ مادة في االدبي الرابع
 م3102 االنسانية1 للعلوم التربية كلية
 سم21ايض؛:ص013م1 أـ

 االجتماعية تدريس طرائق في ماجستيرتربية رسالة

0188  
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 العنوان الثانوي     أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

212107 
 13أ

 
 سفر جاسم المناف عبد حسن اغا1
 طالب لدى الخاطئة الفيزيائية المفاهيم تعديل في المفاهيمي التغيير استراتيجية اثر

 جاسم المناف عبد حسن/ الفيزياء نحو اتجاههم وتنمية المتوسط الثاني الصف
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.اغا سفر
 سم21ايض؛:ص066و1 أـ

 والفنية التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان المتوسط     أـ ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0

 

0187  

212107 
 771أ

 
 علي مهدي جواد انتصار

 طالبات لدى واستبقائها الرياضيات مادة تحصيل في االثرائية االنشطة استخدام اثر
 ـ.علي مهدي جواد انتصار/ والواطي العالي الذكاء ذوات المتوسط الثاني الصف
  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص017ل1 أـ
  التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ         العالي  الذكاء ـ3االعدادي    ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0

 

0171  

212107 
 318ب

 
  حسين علي باسل

 لدى بها واالحتفاظ الجغرافية مادة تحصيل في الدائري البيت شكل اثراستراتيجية
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.حسين علي باسل/  المتوسط االول الصف طالبات
  م13102 رشد ابن التربية

 سم21ايض؛:ص011ف1 أـ
  التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان الدائري  أـ البيت ـ3المتوسط   ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0

 

0170  

212107 
 777ب

 
  مطر عيال البديري1 فراس

 العلمية الثقافة ابعاد ضوء في المتوسطة للمرحلة االحياء علم متب محتوى تحليل
 م3102 1 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.البديري مطر عيال فراس/ 
 سم21ايض؛:ص028ع1 أـ

  التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ          العلمية الثقافة ـ3المتوسط    ـ التدريس طرق ـ االحياء علم ـ0

 

0173  

212107 
 777ب

 
 جساب ليلو قصي البديري1
 لدى الفيزيائية والثقافة المفاهيم استيعاب في(F.A.R) بانموذج التدريس فاعلية

 جامعة:  القادسية ـ.البديري جساب ليلو قصي/ المتوسط االول الصف طالب
 م3102 1 التربية كلية ـ القادسية

 سم21ايض؛:ص018ي1 أـ
  التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان المتوسط      أـ ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0
 

0172  

212107 
 733ب

 
  االمير عبد هادي نغم 1 البناء
 لطالبات الكيمياء تحصيل في المتعددة الذكاءات لنظرية وفقا تعليمي تصميم فاعلية
 االمير عبد هادي نغم/ العلمي تفكيرهن ومهارات ذكاءاتهن وتنمية المتوسط االول
  م13102 الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.البناء

 سم38ايض؛:ص201ر1 أـ
 الكيمياء تدريس طرائق التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان المتوسط     أـ ـ التدريس طرق ـ الكيمياء ـ0

0177  



188 
 

 

212107 
 733ب

 
 محمد جاسم فارس البهاتي1
 االستطالع وحب الفيزياء مادة تحصيل في التقديمية بالعروض التدريس فاعلية
:  القادسية ـ.البهاتي  محمد جاسم فارس/ المتوسط االول الصف طالب لدى العلمي
 م3102 1 التربية كلية ـ القادسية جامعة

 سم38ايض؛:ص032س1 ـ ج
 (الفيزياء تدريس طرائق)  التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان المتوسط      أـ ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0
 

0171  

212107 
 737ب

 
 هللا عبد مهلهل محسن البهادلي1

 الصف طالب عند االمالئية االخطاء تصحيح في النشط التعلم استراتيجيات اثر
 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.البهادلي هللا عبد مهلهل محسن/ المتوسط االول
  م13102 االنسانية للعلوم رشد 1ابن
  سم21ايض؛:ص022ك1 أـ

 النفس وعلم التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ   استراتيجيات ـ التعلم ـ3المتوسط    ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0

  
 

0176  

212107 
 733ب

 
  احمد الحسين عبد عقيل البياتي1
 االول الصف لطالب به واالحتفاظ التحصيل في البنائي التقويم استراتيجية فاعلية

 ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.البياتي احمد الحسين عبد عقيل/ التاريخ مادة في المتوسط
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية

 الخاص ماجستيرالقانون رسالة
 سم21ايض؛:ص018س1 أـ
  العنوان البنائي   أـ التقويم ـ3المتوسط    ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0171  

212107 
 733ب

 
  حميد عماد هند البياتي1
 هند/ بغداد لمدينة المتوسطة المرحلة طلبة رسوم في التكوين لبناء تدريبي برنامج
  حميد عماد

 م3102الجميلة1 الفنون كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.البياتي
 سم21ايض؛:ص033ص1 أـ

 الفنية التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان المتوسط     أـ ـ التدريس طرق ـ الفنية التربية ـ0
 

0178  

212107 
 773ب

 
 عيدان الرضا عبد بيداء
 المغلوطة العربية اللغة قواعد مفاهيم تصحيح في التوليدي التعلم استراتيجية اثر

 الرضا عبد بيداء/ االدبي الرابع الصف طالبات عند االستداللي التفكير وتنمية
  م13102 رشد 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.عيدان

 سم21ايض؛:ص372ت1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 االستداللي  التفكير ـ3االعدادي    ـ التدريس طرق ـ العربية قواعداللغة ـ0
  العنوان أـ 

 

0177  

212107 
 778ب

 
 محمد عبد فخري البيرماني1 امير

 المتوسط االول الصف طالب لدى القرآني الفهم في الذهني التصور استراتيجية اثر
 ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.البيرماني محمد عبد فخري امير/ المطالعة مادة في
  م13102 االساسية التربية كلية
 سم21ايض؛:ص371س1 أـ

0011  
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  التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ        الذهني  التصور ـ3المتوسط   ـ التدريس طرق ـ المطالعة ـ0

  
212107 

 778ب
 

 خباز فخري ضمياء 1 البيرماني
( ص)الرسول حديث في الواردة المهارات ضوء في االدبية النصوص تدريس اثر
 خباز فخري ضمياء/ االدبي الخامس الصف طالبات لدى االدبي التذوق في

 م3102االساسية1 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.البيرماني
 سم38ايض؛:ص077ط1 أـ

 العربية اللغة تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ      االدبي التذوق ـ3االعدادي  ـ التدريس طرق ـ االدبية النصوص ـ0
 

0010  

212107 
 783ب

 
 احمد جالل بيمان

 عند التأملي والتفكير االبداعية الكتابة في( R,D,I,M) رينزولي انموذج اثر

 جامعة: بغداد ـ.احمد جالل بيمان/ للمتميزات االعدادي الخامس الصف طالبات
  م13102 رشد 1ابن التربية كلية ـ بغداد
 سم38ص؛316

 النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
 التفكير ـ2 االبداعية الكتابة ـ3االعدادي    ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0

  العنوان التأملي       أـ
  

0013  

212107 
 878ت

 
 حسين فاضل هدى التميمي1
 وتنمية التاريخ مادة تحصيل في النظم منحى وفق على مقترح انموذج فاعلية
 حسين فاضل هدى/ االدبي الخامس الصف طالبات لدى الناقد التفكير مهارات
  م13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.التميمي

 سم38ايض؛:ص377غ1 أـ
 النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0012  

212107 
 377ج

 
  خليل سالم اسماء الجبوري1

 االدبي الخامس الصف طالبات تحصيل في المنظومي التفكير بمهارات التدريس اثر
 الجامعة: بغداد ـ.الجبوري خليل سالم اسماء/  والنصوص االدب مادة في

  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم38ايض؛:ص070ك1 أـ

 ( العربية اللغة تدريس طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ    المنظومي التفكير ـ3   االعدادي ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0
 

0017  

212107 
 377ج

 
 عبوش حميد جاسم الحكيم عبد الجبوري1

 من بضع اكتساب في واالستقراء القياس طريقتي استخدام تأثير مقارنة دراسة
 حميد جاسم الحكيم عبد/ المتوسطة المرحلة طالب لدى العربية اللغة قواعد مفاهيم
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الجبوري عبوش

 سم38ص؛023ذ1 أـ
 العربية اللغة التعليم تدريس طرائق 1 خاصة التربية ماجستيرفي رسالة

 واالستقراء القياس ـ3   المتوسط ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة قواعد ـ0
  العنوان أـ
 

0011  

212107 
 377ج

 
  علي هللا عبد عدنان الجبوري1

 التربية مادة في متوسط الثاني الصف طالب تحصيل في المشكالت حل طريقة اثر
: نينوى ـ.الجبوري علي هللا عبد عدنان/  لديهم الخلقية المفاهيم وتنمية االسالمية

0016  
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 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة
 سم38ايض؛:ص037و1 أـ

 االسالمية التربية تدريس طرائق خاصة1 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ    الخلقية المفاهيم ـ3 المتوسط ـ التدريس طرق ـ االسالمية التربية ـ0

 
212107 

 377ج
 

 حسين فائق عذراء الجبوري1
 المفاهيم اكتساب في التعليمي( Tholon) ثيلين انموذج باستخدام التدريس اثر

 حسين فائق عذراء/ المتوسط االول الصف طالبات لدى واستبقائها االحيائية
  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الجبوري

 سم21ايض؛:ص300س1 أـ
  تدريس طرائق التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان المتوسط     أـ ـ التدريس طرق ـ االحياء ـ0
 

0011  

212107 
 377ج

 
 ساجت علي طراو فراس الجبوري1

 التاريخي التفكير مهارات تنمية في المعلومات معالجة بستراتيجية التدريس فاعلية
 علي طراو فراس/ االسالمي التاريخ مادة في االدبي الرابع الصف طالب لدى

 م3102 1 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الجبوري ساجت
 سم21ايض؛:ص061 ظ1 أـ

  التربية في اداب ماجستير رسالة
 معالجة ـ المعلومات ـ3االعدادي    ـ التدريس طرق ـ االسالمي التاريخ ـ0
  العنوان أـ        مهارات     ـ التفكير ـ2  

  

0018  

212107 
 377ج

 
 محمود عدنان قحطان الجبوري1

 بتحصيل وعالقته الشاملة الجودة معايير ضوء في االحياء مادة مدرسي اداء تقويم
 الجامعة: بغداد ـ.الجبوري محمود عدنان قحطان/  البايولوجية وثقافتهم طلبتهم

  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص331ل1 أـ

  التربية في ماجستير رسالة
  العنوان الشاملة    أـ الجودة ـ3االعدادي  ـ التدريس طرق ـ االحياء ـ0
 

0017  

212107 
 377ج

 
 تخيت مطلق الجبوري1مالك

 الثالث للصف العربي للوطن والمعاصر الحديث التاريخ كتاب محتوى تقويم
 ـ.تخيت الجبوري مطلق مالك/ له الموضوعة التربوية االهداف ضوء في المتوسط

  م13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد
 سم38ايض؛:ص061ط1 أـ

 (التاريخ تدريس طرائق) التربية في ماجستير رسالة
  العنوان المتوسط        أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
  

0001  

212107 
 377ج

 
 عبود حسين مجهول الجبوري1

 الجغرافية مادة تحصيل في عال بصوت والتفكير المكتبية المعرفة استراتيجيتي اثر
 عبود حسين مجهول/ العلمي تفكيرهم وتنمية االدبي الخامس الصف طالب لدى

  م13102 رشد ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الجبوري
 سم21ايض؛:ص211ك1 أـ

 النفس وعلم التربية في دكتوراه اطروحة
 العنوان التفكير    أـ ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0
  

0000  

212107 
 377ج

 
 حمد محمد مروج الجبوري1

 الثاني الصف طالبات لدى الهندسي والتفكير التحصيل في النشط التعلم اثر

0003  
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 الجامعة: بغداد ـ. الجبوري حمد محمد مروج/ الرياضيات مادة في المتوسط
  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص060و1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

 العنوان -ا      الهندسي    التفكير ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
 

212107 
 377ج

 
 خضير ساجد الجبوري1وسام

 مادة في المتوسطة المرحلة طالب تحصيل في المفتوح التعلم استراتيجية اثر
 التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.الجبوري خضير ساجد وسام/ التاريخ

 م13102
 سم21ايض؛:ص013د1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
  العنوان المفتوح   أـ العلم ـ  3المتوسط ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0002  

212107 
 838ج

 
  غانم شاكر خمائل الجمالي1

 التفكير وتنمية البالغية المفاهيم اكتساب في وبوستر درايفر انموذجي اثر
: بغداد ـ.الجمال غانم شاكر خمائل/ االدبي الخامس الصف طالبات عند التباعدي
  م13102 رشد ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص312ع1 أـ
 النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان التباعدي    أـ التفكير ـ3 التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0
 

0007  

212107 
 878ج

 
 عليوي ناصر الكريم عبد الجميلي1
 طالب لدى به واالحتفاظ التحصيل في التعاوني الجماعي البحث استراتيجية فاعلية
 ـ.الجميلي عليوي ناصر الكريم عبد/ االسالمي التاريخ مادة في المتوسطة المرحلة
 م13102 االنسانية للعلوم كليةالتربية ـ ديالى جامعة: ديالى

 سم21ايض؛:ص010ص1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

  العنوان المتوسط    أـ ـ التدريس طرق ـ االسالمي التاريخ ـ0

 

0001  

212107 
 733ج

 
 خليل عالء سماء الجنابي1

 لدى به واالحتفاظ التاريخ مادة تحصيل في( SWOM) سوم استراتيجية اثر

 ـ بغداد جامعة: بغداد -. الجنابي خليل عالء سماء/ االدبي الرابع الصف طالبات
  م13102 رشد ابن التربية1 كلية
 سم21ايض؛:ص086ك1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
  العنوان الثانوي       أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0006  

212107 
 733ج

 
 محمد عباس الباسط عبد الجنابي1

 الخامس الصف طالب لدى التاريخية المفاهيم اكتساب في سكمان انموذج اثر
 ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ. الجنابي محمد عباس الباسط عبد/ االدبي
  م13102 رشد

 سم21ايض؛:ص311ض1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

  العنوان االعدادي        أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0001  

212107 
 338ج

 
  كاطع الواحد عبد عماد الجبالي1

 الخامس الصف طالب لدى التباعدي التفكير في(Plan) باستراتيجية التدريس اثر

0008  
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 جامعة:  القادسية ـ.الجبالي كاطع الواحد عبد عماد/ التاريخ مادة في االدبي
 م3102 1 التربية كلية ـ القادسية

 سم21ايض؛:ص062ط1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

  العنوان أـ       التباعدي التفكير ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ االوربي التاريخ ـ0
 

212107 
 32ح

 
 طاهر محمد محمود محمد الحاج1

 الصف طالب لدى الدينية المفتهيم تنمية في المعرفية الخرائط استراتيجية اثر
 ـ.الحاج طاهر محمد محمود محمد/  االسالمية التربية مادة في المتوسط االول
 م3102التربيةاالساسية1 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى

 سم38ايض؛:ص001هـ1 أـ
 االسالمية التربية تدريس طرائق خاصة1 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان المتوسط    أـ ـ التدريس طرق ـ االسالمي التاريخ ـ0
 

0007  

212107 
 37ح

 
  محمد جاسم محسن علي الحار1
 محسن علي/ الجودة معايير ضوء في المتوسط االول للصف التاريخ كتاب تقويم
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الحار محمد جاسم

 سم21ايض؛:ص018ص1 أـ
 االجتماعيات تدريس طرائق في ماجستيرتربية رسالة

  العنوان معايير   أـ ـ الجودة ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0031  

212107 
 337ح

 
 امين محمد لقمان الواحد عبد الحبار1
 والتواصل العددي الحسن تنمية في واثره الرياضية المسائل لحل البصري المدخل

 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الحبار امين محمد لقمان الواحد عبد/ الرياضي
 م13102 التربية

 سم21ايض؛:ص073ز1 أـ
 والنفسية التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة

  العنوان المتوسط       أـ ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
  

0030  

212107 
 337ح

 
 محمد حبانه1مريم

 الصف طالبات لدى التاريخية المفاهيم اكتساب في المعرفي التعارض مخططات اثر
 محمد مريم/ القديمة الحضارات التاريخ مادة في بها واالحتفاظ المتوسط االول
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.حبانه

 سم21ايض؛:ص061ع1 أـ
 االجتماعيات تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ         المتوسط  ـ التدريس طرق ـ القديمة الحضارات تاريخ ـ0
 

0033  

212107 
 873ح

 
  محمد القادر عبد الحمداني1انتظار

 مادة في العلمي الخامس الصف طالبات تحصيل في بابيي انموذج استخدام اثر
: نينوى ـ.الحمداني محمد القادر عبد انتظار/  الشكلي تفكيرهن وتنمية الرياضيات

 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة
 سم38ايض؛:ص017و1 أـ

 الرياضيات تدريس طرائق/ ونفسية تربوية ماجستيرعلوم رسالة
 العنوان االعدادي    أــ ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
 

0032  

212107 
 873ح

 
 احمد الجبار عبد ايمان الحمداني1

 في المتوسط الثاني الصف طالبات تحصيل في التبادلي التدريس استراتيجية اثر
 احمد الجبار عبد ايمان/ لديهن الوجداني الذكاء وتنمية االسالمية التربية مادة

0037  
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 م 13102 االساسية التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الحمداني
 سم38ايض؛:ص073ي1 أـ

 االسالمية التربية االساسي1 التعليم تدريس طرائق/ خاصة تربية ماجستير رسالة
تنمية                           ـ الوجداني الذكاء ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ االسالمية التربية ـ0
 العنوان أـ
 

212107 
 873ح

 
 داود احمد الحمداني1فاطمة

 طالبات تحصيل في االتقان لعدم عالجي كاسلوب التحضيرية االسئلة استخدام اثر
 ـ.الحمداني داود احمد فاطمة/ واالحتفاظية التاريخ مادة في االدبي الرابع الصف
  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص016ف1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

  العنوان االعدادي        أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0031  

212107 
 813ح

 
  عبيد عزيز وسام الحمزاوي1

 التاريخية المفاهيم اكتساب في (PQAR) استراتيجية وفق على التدريس فاعلية

 عبيد عزيز وسام/ التاريخ مادة في االدبي الخامس الصف طالب لدى واستبقائها
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الحمزاوي

 سم38ايض؛: ص011ط1 أـ
 التاريخ تدريس التربية1طرائق في ماجستيراداب رسالة

  العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0

 

0036  

212107 
 777ح

 
 نايف شاكر حيدر
 الجغرافية مادة في المتوسط الثاني الصف طالب تحصيل في ديغز انموذج اثر

 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ. نايف شاكر حيدر/ المنظومي تفكيرهم وتنمية
  م13102 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص317 ع1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

  العنوان المتوسط      أـ ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0
 

0031  

212107 
 387خ

 
 جاسم ياسين احمد الخالدي1

 واستيعاب الناقد التفكير الحرفي االستقصاء باستيراتيجية البالغة تدريس اثر
 ـ.الخالدي جاسم ياسين احمد/ االدبي الخامس الصف طالب لدى البالغية المفاهيم

 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل
 سم21ايض؛:ص321ص1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
  العنوان ـاالعدادي      أـ التدريس طرق العربيةـ اللغة ـ0
 

0038  

212107 
 136خ

 
  سرحان ابراهيم عالء الخزاعي1

 االختزال قلق واختزال التحصيل في الذهنية الخرائط باستراتيجية التدريس فاعلية
 ابراهيم عالء/ االدبي الخامس الصف طالب لدى التاريخ مادة في االختبار قلق

 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الخزاعي سرحان
 سم38ايض؛:ص028ط1 أـ

 (1تاريخ االجتماعية المواد تدريس طرائق)التربية في ماجستيراداب رسالة
 قلق ـ االختبار ـ2 الذهبية ـالخرائط3ـاالعدادي التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
  العنوان أـ

 

0037  

212107 
 172خ

 
  حسين جاسم ابتسام 1 الخزرجي

0021  
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 ابتسام/ المتوسة للمرحلة والنصوص المطالعة كتب في المتضمنة التربوية القيم
 كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.الخزرجي  حسين جاسم
 م13102 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص032ص1 أـ
    التربية في ماجستير رسالة

  العنوان ـالمتوسط     أـ التدريس طرق ـ والنصوص المطالعة ـ0
 

212107 
 172خ

 
  خليفة طه الخزرجي1نضال

 المنظومي التفكير لتنمية الرياضيات في المنظومي للمدخل وفقا برنامج فاعلية
 طه نضال/ المتوسط الثاني لطالبات الدراسي والتحصيل المعرفة ماوراء ومهارات

  م13102 الصرفة التربيةللعلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ. الخزرجي خليفة
 سم21ايض؛:ص227ص1 أـ

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أــ       المنظومي التفكير ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0

 

0020  

212107 
 172خ

 
  مهدي كفاح هند الخزرجي1

 واالحتفاظ التحصيل في االدراك لتنشيط كاستراتيجية الصياغة باعادة التدريس اثر
 ـ.الخزرجي مهدي كفاح هند/ المتوسط االول الصف طالبات لدى الجغرافية بمادة
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص307ع1 أـ
    التربية في ماجستير رسالة

واالحتفاظ               التحليل ـ2  االدراك ـ3المتوسط    ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0
 العنوان أـ
 

0023  

212107 
 132خ

 
  حمزة ستار احسان الخفاجي1

 طالبات لدى المعلومات واستبقاء التحصيل في SWOM استراتيجية استعمال اثر

 ـ.الخفاجي حمزة ستار احسان/ الطبيعية الجغرافية مادة في االدبي الخامس الصف
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل
 سم38ايض؛:ص076ط1 أـ

 االجتماعيات تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
 العنوان االعدادي     أـ ـ التدريس طرق ـ الطبيعية الجغرافية ـ0

 

0022  

212107 
 132خ

 
 هاتف جاسم رجاء الخفاجي1

 لدى العلم مهارات اكتساب في المفاهيمية والخرائط الذهنية الخرائط استخدام اثر
 ـ.الخفاجي  هاتف جاسم رجاء/  االحياء مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص313ك1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 الخرائط ـ2   الذهنية الخرائط ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ االحياء مادة ـ0
 العنوان المفاهيمية       أـ

 

0027  

212107 
 132خ

 
 فاضل حسين سحر الخفاجي1
 المرحلة طالبات تحصيل في الدمج على القائمة التفكير خرائط استراتيجية فاعلية

 ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.الخفاجي فاضل حسين سحر/ التاريخ مادة في االعدادية
 االنسانية للعلوم التربية كلية

 م13102
 سم21ايض؛:ص1061 هـ أـ

  التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ       خرائط   ـ التفكير ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0

0021  



195 
 

 

212107 
 132خ

 
 شعالن معتوك محسن الخفاجي1

 طلبة لدى والتحصيل االستداللي التفكير تنمية في المنظومي االنموذج استعمال اثر
 القادسية ـ.شعالن الخفاجي معتوك محسن/ التاريخ مادة في متوسط الثاني الصف

 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة: 
 سم21ايض؛:ص012ز1 أـ

  التربية في ماجستيراداب رسالة
 العنوان أـ      االستداللي  التفكير ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0026  

212107 
 132خ

 
 شاكر حاكم مروة الخفاجي1
 العلمي والتفكير التحصيل في( اشرح ـ امكس ـ الحظ) باستراتيجية التدريس فاعلية

 شاكر حاكم مروة/ المتوسط االول الصف طالبات لدى االحيلء مباديء في
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الخفاجي

 سم38ص؛071ض1 دـ
 (الحياة علوم تدريس طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ          العلمي التفكير ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ االحياء مباديء ـ0
 

0021  

212107 
 311د

 
 محمود جمال فراس الداغستاني1

 االداء في المطالعة موضوعات لمفرادات السياقي التخمين استراتيجية اثر
: بغداد ـ.الداغستاني محمود جمال فراس/ االدبي الرابع الصف طالب عند التعبيري
 م13102 رشد 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص061ن1 أـ
 النفس علم التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ   موضوعات المطالعة ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ التعبيري االداء ـ0

 

0028  

212107 
 877د

 
 مجيد كريم ساكار 1 الدلوي

 قدرة في(STS) والمجتمع والتقنية العلم تفاعل بمنحى الفيزياء تدريس اثر

 ـ.الدلوي مجيد كريم ساكار/  المادة نحو واتجاهاتهن المشكالت حل على الطالبات
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص321م1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ       حل ـ المشكالت ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0
 

0027  

212107 
 878د

 
  عودة هادي فرح الدليمي1

 الثاني الصف طالبات لدى التعبيري االداء في االستماع مهارات على التدريب اثر
 جامعة:  بابل ـ.الدليمي عودة هادي فرح/ والنصوص المطالعة مادة في المتوسط

 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل
 سم21ايض؛:ص077ر1 أـ

  العربية اللغة تدريس طرائق في تربية ماجستير رسالة
 االداء ـ2   باالداء االجتماع ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ والنصوص المطالعة ـ0

 العنوان التعبيري            أـ

 

0071  

212107 
 878د

 
 احمد ياسين مروة الدليمي1
 الخامس الصف طالبات تحصيل في الذهبية الخرائط استراتيجية استعمال فاعلية
 كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.الدليمي احمد ياسين مروة/ التاريخ مادة في االدبي
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية

 سم38ايض؛:ص326ع1 أـ
 ( التاريخ تدريس طرائق)في التربية ماجستيرفي رسالة

0070  



196 
 

 العنوان أـ         الذهنية الخرائط ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

212107 
 73ذ

 
 الكاظم عبد الذرب1محمدهادي

 الصف طالب لدى الناقد التفكير تنمية في مصاحبة وكالمية كتابية اثرانشطة
:  بابل ـ.الذرب الكاظم عبد محمدهادي/ والنصوص االدب مادة في العلمي الخامس
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة

 سم21ايض؛:ص010ذ1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ          التفكيرالناقد ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ والنصوص االدب ـ0

 

0073  

212107 
 737ذ

 
  ثجيل جبار سعد الذهبي1
/ االبداعي بتعبيرهم وعالقتها االدبي التذوق مهارات لتنمية مقترح برنامج فاعلية
 مأـ13102 رشد 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الذهبي ثجيل جبار سعد
 سم21ايض؛:ص1207 هـ

  النفس وعلوم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ       االدبي   التذوق ـ3ـاالعدادي التدريس طرق العربيةـ اللغة ـ0
  

0072  

212107 
 387ر

 
 الستار عبد عماد رامي
 المهارات بعض تعلم في التدريبي واالسلوب التعلم دورة استراتيجية استخدام تأثير
 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الستار عبد عماد رامي/ الطائرة بالكرة

 م13102 االساسية
 سم21ايض؛:ص007م1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان -ا      الطائرة كرة ـ3ـالمتوسط    التدريس طرق الرياضيةـ التربية ـ0
 

0077  

212107 
 376ر

 
 احمد كاظم ايمان 1 الربيعي
 الرياضية المفاهيم واكتساب فهم المتعددة في الذكاءات وفق تعليمي برنامج فاعلية

 احمد كاظم ايمان/ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى الرياضي واالستدالل
 م13102 الهيثم 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الربيعي

 سم21ايض؛:ص323ب1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ           المتعددة الذكاءات ـ3ـ المتوسط التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0

 

0071  

212107 
 376ر

 
 محمد جاسم 1سارة الربيعي

 والتفكير التحصيل في المتعددة الذكاءات على قائمة تدريسية استراتيجيات اثر
 محمد جاسم سارة/ الكيمياء مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات لدى العلمي
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الربيعي

 سم38ايض؛:ص321ق1 أـ
 العامة العلوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ        المتعددة الذكاءات ـ3 ـالمتوسط التدريس طرق ـ الكيمياء ـ0

 

0076  

212107 
 233ر

 
 كاظم حامد ضياء الربيعي1

 طالب لدى االبداعي التفكير تنمية في(K-W-L-H) الذاتي الجدول استراتيجية اثر

 كاظم حامد ضياء/  الكيمياء مادة في المتوسط الثاني الصف
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الربيعي

 سم21ايض؛:ص080ض1 أـ
 العامة العلوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ          االبداعي التفكير ـ3ـاالعدادي التدريس طرق ـ الكيمياء ـ0

0071  
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212107 
 233ر

 

 
 رشيد حميد رجاء
 الفنية المشغوالت تشكيل مهارات تنمية في الموجه االكتشاف طريقة استخدام تأثير
 كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.رشيد حميد رجاء/ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى

 م3102التربيةاالساسية1
 سم21ايض؛:ص012ق1 أـ

 الفنية التربية تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
  العنوان ـالمتوسط       أـ التدريس طرق ـ الفنية التربية ـ0
 

0078  

212107 
 13ر

 
 منصور صالح الهادي عبد رشا

 طالبات لدى البيئي والوعي االحيائية المفاهيم اكتساب في المتعددة الوسائط فاعلية
:  بابل ـ.منصور صالح الهادي عبد رشا/ االحياء علم مادة في العلمي الرابع الصف
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ بابل جامعة

 سم21ايض؛:ص371س1 أـ
 العامة العلوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ        البيئي  ـالوعي3ـاالعدادي التدريس طرق ـ االحياء علم ـ0
 

0077  

212107 
 63ر

 
 ناصر عبد رضا

 المعرفة مابعد ومهارات التحصيل في(وفيلبس ولن) باستراتيجية التدريس فاعلية
:  القادسية ـ.ناصر عبد رضا/ الفيزياء مادة في المتوسط الثاني الصف طالب لدى

 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة
 سم38ايض؛:ص067ط1 أـ

 الفيزياء( تدريس طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان ـالمتوسط      أـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0

 

0011  

212107 
 837ر

 
 الكاظم عبد حسين رشا الركابي1
 الثاني الصف طالبات تحصيل في بونو دي استراتيجية باستخدام التدريس فاعلية

 الكاظم عبد حسين رشا/ العلمي تفكيرهن وتنمية االحياء علم مادة في المتوسط
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الركابي

 سم38ايض؛:ص087ن1 أـ
 العامة العلوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

  العنوان ـالمتوسط        أـ التدريس طرق ـ االحياء علم ـ0

 

0010  

212107 
 837ر

 
 نصيف راضي علي الركابي1

/ مدرسيها نظر وجهة من المهنية الثالثة للصفوف االسالمية التربية كتاب تقويم
 قسم ـ العربية والبحوث للدراسات العالي معهد: بغداد ـ.الركابي نصيف راضي علي

 م13102 والنفسية التربوية الدراسات
 سم21ايض؛:ص021س1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ        مناهج ـ الثانوي التعليم ـ0

 

0013  

212107 
 736ر

 
  عبيد هاتف رياض
 قواعد مادة تحصيل في المعرفية النظرية وفق على مقترحة استراتيجية فاعلية
 جامعة: بغداد ـ. عبيد هاتف رياض/ العلمي الرابع الصف طلبة عند العربية اللغة
 م13102 رشد 1ابن التربية كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص378ط1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان ـاالعدادي     أـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0

0012  



198 
 

  

212107 
 388ز

 
 حسين شهيد صفا الزاملي1

 لدى الغذائي والوعي التحصيل في( KWL) المعنى بستراتيجية التدريس فاعلية

 حسين شهيد صفا/  االحياء مباديء مادة في المتوسط االول الصف طالبات
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الزاملي

 سم21ايض؛:ص068ض1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان ـالمتوسط     أـ التدريس طرق ـ  االحياء مباديء ـ0

 

0017  

212107 
 377ز

 
 كاظم عطية الزبيدي1شيماء

 مادة في االدبي الخامس الصف طالبات تحصيل في العاطفي الذكاء استراتيجية اثر
 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الزبيدي كاظم عطية شيماء/والنصوص االدب
 م13102 للبنات

 سم21ايض؛:ص313ط1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     العاطفي الذكاء ـ3ـاالعدادي التدريس طرق ـ  والنصوص االدب ـ0
 

0011  

212107 
 377ز

 
 رجب عبد الزبيدي1لقاء

 االدبي الخامس الصف طالبات تحصيل في التاريخية الوثائقية االفالم اثر
 ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الزبيدي رجب عبد لقاء/ المادة نحو واتجاهاتهن

 م13102 االساسية التربية كلية
 سم21ايض؛:ص081ظ1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ          الوثائقية االفالم ـ3ـاالعدادي التدريس طرق ـ  االجتماعيات ـ0
 

0016  

212107 
 783ز

 
 ساجت ورد الزركاني1جالل

 لطالب النفس وعلم الفلسفة مباديء مادة تحصيل في مارزانو انموذج فاعلية
 ساجت ورد جالل/ العلمي تفكيرهم وتنمية االدبي الخامس
 م13102 التربية ـكلية واسط جامعة: واسط ـ. الزركاني

 سم38ايض؛:ص061ن1 أـ
 (التدريس وطرائق المناهج)التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان مناهج          أـ ـ الثانوي التعليم ـ0
 

0011  

212107 
 787ز

 
  احمد دريد سوزان 1 زنكنة
 وتنمية الكيمياء تحصيل في الذاتي والجدول الست القبطات استراتيجيتي اثر

 احمد دريد سوزان/ المتوسط االول لطالبات التأملي والتفكير العقلية المهارات
 م3102الهيثم1 1ابن الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.زنكنة

 سم21ايض؛:ص381ص1 أـ
  التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ        تنمية ـ العقلية المهارات ـ3المتوسط ـ التدريس طرق الكيمياءـ ـ0
 

0018  

212107 
 777ز

 
  ناصر ابراهيم عبد حامد الزهيري1

 المرحلة طالب لدى واالحتفاظ التحصيل في النشط للتعلم استراتيجيتين فاعلية
 ديالى ـ.ناصرالزهيري ابراهيم عبد حامد/  والنصوص االدب مادة في االعدادية

 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:
 سم21ايض؛:ص071ع1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ        والنصوص االدب ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0

0017  
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212107 
 777ز

 
 محسن الكريم عبد الزهيري1حيدر

 والتفكير التحصيل في السباعية التعلم ودورة لمارزانو التعلم ابعاد انموذجي اثر
 عبد حيدر/  الرياضيات مادة في المتوسط الثاني الصف طالب لدى الرياضياتي

 ابن 1 الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الزهيري محسن الكريم
 م13102 الهيثم

 سم21ايض؛:ص373ز1 أـ
  التربية في دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ        والتفكير التحصيل ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0

 

0061  

212107 
 773ز

 
 حنون جمعة زينب
/ االعداد المرحلة طالبات لدى التعبيري االداء في المفهوم سلم استراتيجية اثر

 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.حنون جمعة زينب
 سم21ايض؛:ص062ك1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ        سلم ـ المفهوم ـ3ـاالعدادي التدريس طرق ـ  التعبيري االداء ـ0
 

0060  

212107 
 773ز

 
 علي حسن زينة
 الغة قواعد مادة في التأملي التفكير مهارات تنمية في االدوار لعب طريقة اثر

 بغداد جامعة: بغداد ـ.علي حسن زينة/  المتوسط الثاني الصف طالبات لدى العربية
 م13102 للبنات التربية كلية ـ
 سم21ايض؛:ص087ظ1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ     التأملي التفكير ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ العربية قواعداللغة ـ0

 

0063  

212107 
 773ز

 
 جاسم الجبار عبد زينة

 طالبات لدى الرتبة عالي بالتفكير وعالقتها الرياضي والترابط التواصل مهارات
 ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.جاسم الجبار عبد زينة/ االعدادي الخامس الصف
 م13102 االساسية التربية كلية
 سم21ايض؛:ص066ن1 أـ

 (الرياضيات تدريس طرائق)التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ         مهارات ـ التواصل ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0

 

0062  

212107 
 363س

 
 حسن محمد قاسم محمد الساعاتي1

 لمادة المتوسط الثاني الصف طالب تحصيل في االفتراضية المختبرات استخدام اثر
 الجامعة: بغداد ـ.الساعاتي حسن محمد قاسم محمد/  العلمي وتفكيرهم الكيمياء

 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص081ر1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان أـ         االفتراضية المختبرات ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ الكيمياء ـ0

 

0067  

212107 
 367س

 
 علوان الزهرة حيدرعبد الساعدي1
 الثالث الصف طلبة لدى التحليلي بالتفكير وعالقتها الرياضي البرهان مهارات
 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الساعدي علوان الزهرة حيدرعبد/ المتوسط
 م13102 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص017ن1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ         التحليلي التفكير ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0

0061  



211 
 

 

212107 
 367س

 
 خلف جاسم الساعدي1قاسم

/ بلوم تصننيف وفق على االعدادية للمرحلة االسالمية التربية كتب اسئلة تقويم
 العربية والبحوث للدراسات العالي معهد: بغداد ـ.الساعدي خلف جاسم قاسم

 م13102
 سم38ايض؛:ص060ن1 أـ

 (االسالمية التربية تدريس وطرائق المناهج)التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان االعدادي   أـ ـ التدريس طرق ـ االسالمية التربية ـ0
 

0066  

212107 
 367س

 
 وحيد العادل عبد وئام الساعدي1

/ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى القرائي الفهم من( R.E.A.P) استراتيجية اثر

 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الساعدي وحيد العادل عبد وئام
 م13102 االساسية

 سم21ايض؛:ص076ع1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان المتوسط       أـ ـ التدريس طرق ـ العربية اللغة ـ0
 

0061  

212107 
 773س

 
  سليم كريم مازن سروة
 الرابع الصف طالبات تحصيل في المنظومي التفكير مهارات باستخدام التدريس اثر

: بغداد ـ. سليم كريم مازن سروة/ نحوها واالتجاه الرياضيات بمادة االعدادي
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة

 سم21ايض؛:ص037و1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ          المنظومي التفكير ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
 

0068  

212107 
 677س

 
  محمد هاشم عماد السعدي1
 مادة في االدبي الرابع الصف طالب تحصيل في المتمايز التعليم استراتيجية فاعلية
 التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.السعدي محمد هاشم عماد/ والنصوص االدب
 م13102 االنسانية للعلوم
 سم21ايض؛:ص011
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ      المتمايز التعليم ـ3 االعدادي ـ التدريس طرق ـ والنصوص االدب ـ0
 

0067  

212107 
 677س

 
 محمد جاسم هيثم السعدي1

 لدى الجغرافية المفاهيم اكتساب في المحسوبة البصرية المنظمات استعمال اثر
:  بابل ـ.محمدالسعدي جاسم هيثم/ بها واالحتفاظ متوسط الثاني الصف طالب
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة

 سم21ايض؛:ص081هـ1 أـ
 االجتماعيات تدريس طرائق في ماجستيرتربية رسالة

          المحسوبة     البصرية المنظمات ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0
 العنوان أـ

 

0011  

212107 
 863س

 
 مكيصيف محسن جاسم السلطاني1
/ االدبي الخامس الصف طالب لدى التعبيري االداء في المصغر المنتدى اثراسلوب

 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.السلطاني مكيصيف محسن جاسم
 م3102االنسانية1

 سم21ايض؛:ص033ض1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

0010  



211 
 

 العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ التعبيري االداء ـ0
 

212107 
 863س

 
 محمد عباس محمد السلطاني1

 والتعبير االدبي التذوق تنمية في العقل وعادات والصورة الحركة استراتيجيتي اثر
: بغداد ـ.محمدالسلطاني عباس محمد/ االدبي الخامس الصف طالب عند االبداعي
 م3102رشد1 ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص216ص1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان االعدادي     أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0

 

0013  

212107 
 78س

 
  مجيد هاني ريم السلمان1

 طالبات لدى النحوية المفاهيم تعديل في التوليدي التعلم استراتيجية استخدام اثر
 نينوى ـ.السلمان مجيد هاني ريم/ االستداللي تفكيرهن وتنمية االدبي الرابع الصف

 م3102التربية1 كلية ـ الموصل جامعة:
 سم21ايض؛:ص061و1 أـ

 والنفسية التربوية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ        التوليدي التعلم ـ3االعدادي   ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0

 

0012  

212107 
 883س

 
  محمد صالح سجى السلماني1

 في االدبي الخامس الصف طالبات تحصيل في الدائري البيت استراتيجية فاعلية
 التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.السلماني محمد صالح سجى/ التاريخ مادة

 م13102 االنسانية للعلوم
 سم38ايض؛:ص077 ع1 ـ ب

 التاريخ تدريس طرائق 1 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان االعدادي     أـ ـ التدريس طرق ـ  التاريخ ـ0

 

0017  

212107 
 873س

 
 هللا عبد حسين سلوى
 االدبي التذوق مهارات تنمية في واالستيعاب الذاتية المراقبة استراتيجيتي فاعلية
 ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.هللا عبد حسين سلوى/ االدبي الخامس الصف طالبات لدى
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية
 سم38ايض؛:ص307ل1 أـ

 العربية اللغة تدريس طرائق 1 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 

0011  

212107 
 83س

 
 مغير الرسول عبد سمى

/ االدبي الرابع الصف طالبات لدى القرآني االستيعاب في PSQ5R استراتيجية اثر

 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.مغير الرسول عبد سمى
 م3102االنسانية1

 سم21ايض؛:ص080ض1 أـ
 العربية اللغة تدريس طرائق 1 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ  القرآني االستيعاب ـ0

 

0016  

212107 
 733س

 
 مشكور حسون سناء
 المتوسط االول الصف طالبات تحصيل في الجامعي التعليم استراتيجية توظيف اثر
 كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.مشكور حسون سناء/  العربية اللغة قواعد مادة في

 م13102 االساسية للعلوم التربية
 سم21ايض؛:ص012ط1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة

0011  



212 
 

استراتيجية                   ـ التعليم ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ  العربية قواعداللغة ـ0
 العنوان أـ

 
212107 

 777س
 

 عباس فاضل عباس السويدي1
 وتنمية المتوسط الثاني الصف طالب تحصيل في الداللية الخريطة استعمال اثر

 ـ بابل جامعة:  بابل ـ.السويدي عباس فاضل عباس/ الجغرافية مادة نحو الميل
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية
 سم38ايض؛:ص011ص1 أـ

 االجتماعيات تدريس طرائق في تربية ماجستير رسالة
  العنوان أـ         الداللية الخريطة ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ  الجغرافية ـ0
 

0018  

212107 
 316ش

 
 نايف رزاق ايهاب الشافعي1

 االول الصف طالب لدى والميل التحصيل في التوليدي التعلم انموذج استعمال اثر
 ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الشافعي نايف رزاق ايهاب/ الجغرافية مادة في المتوسط

 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية
 سم38ايض؛:ص081س1 أـ

 االجتماعيات تدريس طرائق في تربية ماجستير رسالة
  العنوان المتوسط              أـ ـ التدريس طرق ـ  الجغرافية ـ0
 

0017  

212107 
 377ش

 
 صالح ناظم صالح 1 الشاوي

 الجغرافية مادة تحصيل في اشنروكالكر لتصنيف وفقا الشفوية االسئلة استعمال اثر
: بغداد ـ.الشاوي صالح ناظم صالح/ االدبي الخامس الصف طالب لدى الطبيعية
 م3102والنفسية1 التربوية العلوم قسم رشد1 ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة

 سم38ايض؛:ص076ف1 أـ
 الجغرافية تدريس طرائق 1 النفس وعلم التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ    الشفوية االسئلة ـ3الثانوي التدريس طرق ـ الطبيعية الجغرافية ـ0
 

0081  

212107 
 283ش

 
 عبدلي المجيد عبد غني علي الشحماني1

 االحياء مادة تحصيل في والمتناقضات بالتشبيهات التدريس ستراتيجيتي فاعلية
 غني علي/  المتوسط الثالث لطالب االبداعي التفكير وتنمية المعرفي والتفضيل

 للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الشحماني عبدلي المجيد عبد
 م3102الصرفة

 سم21ايض؛:ص016 ز1 أـ
 الحياة علوم تدريس طرائق في دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ  والمتناقضات التشبيهات ـ3المتوسط ـ التدريس طرق االحياءـ مادة ـ0

  

0080  

212107 
 877ش

 
 هللا خير شياع حامد الشكري1

 العقلية والدافعية الرياضية البنية في المعرفية البنية لتدريس استراتيجيتين اثر
 بغداد جامعة: بغداد ـ.الشكري هللا خير شياع حامد/  االعدادية المرحلةطالب   لدى

 م3102الصرفة للعلوم التربية كلية ـ
 سم21ايض؛:ص302ز1 أـ

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان االعدادي          أـ ـ التدريس طرق  ـ الرياضيات ـ0
 

0083  

212107 
 877ش
 
 
 

 
 عباس حميد حسين الشكري1

 الصف طالب لدى المقروء وفهم الكتابي التعبير في والمناقشة التعاوني التعليم اثر
 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الشكري عباس حميد حسين/العلمي الخامس
 م13102 االنسانية العلوم

0082  



213 
 

 
 

 

 س21ايض؛:ص081ض1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان الثانوي          أـ ـ التدريس طرق ـ الكتابي التعبير ـ0
 

212107 
 872ش

 
  رشيد يونس زهراء الشكرجي1

 الصف اكساب في االنتقالي التفكير على قائمة مقترحة تدريسية استرتيجية اثر
 رشيد يونس زهراء/ القواعد نحو ميلهن وتنمية النحوية المفاهيم المتوسط الثاني

 م3102التربية1 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الشكرجي
 سم21ايض؛:ص028و1 أـ

  والنفسية التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ         التفكيراالنتقائي ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 

0087  

212107 
 877ش

 
 داود عدنان عامر الشمري1

 الصف طالب عند العربية اللغة قواعد تحصيل في البنائي المنظومي االنموذج اثر
 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الشمري داود عدنان عامر/ العلمي الرابع
 م3102رشد1

 سم21ايض؛:ص323ط1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان االعدادي     أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة قواعد ـ0

 

0081  

212107 
 637ش

 
 هللا عبد العابدين زين حسين عبوش1 الشيخ

 بمادة المتوسط الثاني الصف طالب تحصيل في النشط للتعلم استراتيجيتين اثر
 الشيخ هللا عبد العابدين زين حسين/ الفيزيائي استطالعهم وتنمية الفيزياء
 م3102التربية1 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.عبوش

 سم38ايض؛:ص311و1 أـ
 الفيزياء تدريس طرائق 1 ونفسية تربوية ماجستيرعلوم رسالة

  العنوان المتوسط          أـ ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0

  

0086  

212107 
 778ش

 
  الحافظ عبد حكمت ايناس الشيخلي1

 الكيميائية المفاهيم اكتساب في المعلومات معالجة نظرية وفق تعليمي برنامج اثر
 الحافظ عبد حكمت ايناس/ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى العلم وعمليات
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الشيخلي

 سم21ايض؛:ص360ل1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ            معالجة ـ المعلومات ـ3المتوسط    ـ التدريس طرق ـ العلوم ـ0

 

0081  

212107 
 373ص

 
  جياد علي صابرين
 المتوسط الثاني للصف االحياء مدرسي لدى المتوافرة االلكتروني التعليم كفايات

 الجامعة: بغداد ـ.جياد علي صابرين/  المادة نحو طلبتهم باتجاه وعالقتها
  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص078ط1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ  المتوسط          ـ التدريس طرق ـ العلوم ـ0
  

0088  

212107 
 33ص

 
 محمد عيدان صبا
 الصف لطالبات العربية اللغة قواعد تحصيل في المفهوم دوائر استراتيجية اثر

 التربية كلية ـ الجامعةالمستنصرية: بغداد ـ.محمد عيدان صبا/ المتوسط االول
  م13102 االساسية

0087  



214 
 

 سم21ايض؛:ص080ط1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان المتوسط      أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة قواعد ـ0
 

212107 
 133ص

 
 جابر كامل صفاء
 طالب لدى الناقد والتفكير التحصيل في العادل االستقصاء بانموذج التدريس فاعلية
 جامعة:  القادسية ـ.جابر كامل صفاء/ االحياء علم في المتوسط الثاني الصف

 م13102 التربية كلية ـ القادسية
 سم38ايض؛:ص063 ح1 أـ

 الحياة علوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
  العنوان المتوسط          أـ ـ التدريس طرق ـ االحياء علم ـ0
 

0071  

212107 
 832ص

 
 حجي غافل صالح

 االدب مادة في االعدادية المرحلة طالب تحصيل في مارزانو انموذج اثر
للعلوم  التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.حجي غافل صالح/ والنصوص
 م13102 االنسانية

 سم21ايض؛:ص013س1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ والنصوص ـاالدب0

 

0070  

212107 
 832ص

 
 جبر فاخر صالح

 مابعد االبداعية الكتابة مهارات تنمية في ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات اثر
 جبر فاخر صالح/ االدبي الرابع الصف طالب لدى المعرفية

 م3102رشد1 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص371ط1 أـ

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
               مهارات ـ االبداعية الكتابة ـ3االعدادي   ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ
 

0073  

212107 
 832ص

 
 شروم هادي صالح

 التحصيل في واالستقرائية القياسية للطريقتين االتقاني التعلم مصاحبة اثر
 صالح/ االدبي الخامس الصف طالب لدى البالغة مادة في بالمعلومات واالحتفاظ

 م13102 االنسانية العلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.شروم هادي
 سم21ايض؛:ص308ع1 أـ

  العربية اللغة تدريس طرائق في تربية ماجستير رسالة
 العنوان أـ       االتقاني التعلم ـ3االعدادي      ـ التدريس طرق البالغةـ ـ0
 

0072  

212107 
 377ط

 
 ردام صباح امال الطائي1

 االدبي الخامس الصف طالبات تحصيل في السابقة المعرفة تنشيط استراتيجية اثر
 الطائي ردام صباح امال/ العربية اللغة قواعد مادة في
 م13102 االساسية العلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.
 سم21ايض؛:ص077ظ1 أـ

 تربية ماجستيرفي رسالة
        تنشيط          ـ  المعرفة االعدادي ـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة قواعد ـ0
  العنوان أـ

 

0077  

212107 
 377ط

 
 علي يونس محمد علي الطائي1

 مادة في التفسير مهارات بعض اكتساب في المتقدمة المنظمات استراتيجية اثر

0071  



215 
 

 ـ.الطائي علي يونس محمد علي/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى الكريم القرآن
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى

 سم38ايض؛:ص023هـ1 أـ
 اسالمية تربية 1 االساسي التعليم تدريس 1طرائق خاصة تربية ماجستير رسالة

  العنوان المتوسط       أـ ـ التدريس طرق ـ  االسالمي التربية ـ0
 

212107 
 737ط

 
 اسماعيل اسعد هشام الطيار1
 طالب لدى التاريخي التفكير مهارات تنمية في التبادلي التدريس استراتيجية فاعلية
 كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.الطيار اسماعيل اسعد هشام/  االعدادية المرحلة
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية

 سم38ص؛017ع1 أـ
 التاريخ تدريس 1طرائق التربية في ماجستير رسالة

 العنوان أـ          التاريخي  التفكير ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ  التاريخ ـ0
 

0076  

212107 
 388ظ

 
 شاني جابر الظالمي1رعد

 وميولهم المتوسط الثاني الصف طالب تحصيل في والتراجم السير استعمال اثر
 كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الظالمي شاني جابر رعد/  التاريخ مادة نحو

 م13102 التربية
 سم21ايض؛:ص071ض1 أـ

 تربية اداب في ماجستير رسالة
 العنوان أـ         والتراجم ـالسير3المتوسط     ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0071  

212107 
 387ع

 
  هظل كريم عامر

 االحياء مادة نحو والمميل الناقد التفكير تنمية في الذهنية الخرائط اثراستراتيجية
 كلية ـ واسط جامعة: واسط ـ. هظل كريم عامر/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى

 م13102 التربية
 سم21ايض؛:ص081ض1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
الناقد     التفكير ـ2   الذهنية ـالخرائط3المتوسط ـ التدريس طرق ـ االحياء مادة ـ0
 العنوان أـ
  

0078  

212107 
 332ع

 
 بشير موفق عمر العباجي1

 الخاطيء الفهم تعديل في العالجي التشخيصي التدريس استراتيجية استخدام اثر
 تعلم نحو دافعتيهن وتنمية المتوسط الثاني الصف طالبات لدى الرياضية للمفاهيم

 التربية كلية ـ الموصل جامعة: الموصل ـ.العباجي بشير موفق عمر/ الرياضيات
 م3102االساسية1

 سم38ايض؛:ص061
 االساسي التعلم تدريس ماجستيرطرائق رسالة

 العنوان المتوسط           أـ ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
  

 

0077  

212107 
 337ع

 
 حميد فاضل العبادي1امير

 العلمي الرابع الصف طلبة اكساب في التخطيطية المنظمات من نمطين مقارنة
 ـ.العبادي حميد فاضل امير/ المتكاملة العلم عمليات ومهارات الفيزيائية المفاهيم
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة: الموصل

 سم38ايض؛:ص066ح1 أـ
 الفيزياء تدريس طرائق ونفسية1 تربوية ماجستيرعلوم رسالة

  العنوان االعدادي          أـ ـ التدريس طرق ـ ـالفيزياء0
 

0311  



216 
 

212107 
 337ع

 
 شالكه حميد مرتضى العبادي1
 االبداعي التفكير وتنمية الجغرافية مادة تحصيل في محوسب تعليمي برنامج فاعلية
 جامعة: بغداد ـ.شالكه العبادي حميد مرتضى/   االدبي الخامس الصف طالب لدى
 م13102 التربية كلية ـ بغداد

 سم38ايض؛:ص770ظ1 أـ
 (الجغرافية تدريس طرائق)النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ      االبداعي  التفكير ـ3االعداد     ـ التدريس طرق ـ   الجغرافية ـ0
 

0310  

212107 
 331ع

 
  حسن يحيى عباس

 طالب لدى واالستبقاء التحصيل في المزدوج التفكير استراتيجية اثراستعمال
 حسن يحيى عباس/  الجغرافية مادة في المتوسط الثاني الصف

 م13102 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.
 سم38ايض؛:ص087 ط1 أـ

  االجتماعيات تدريس طرائق ماجستيرتربية رسالة
 العنوان أـ         التفكيرالمزدوج  ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ   الجغرافية ـ0
 

0313  

212107 
 717ع

 
 محمديلي سالم الرسول عبد
 العربيةعند اللغة قواعد مادة نحو واالتجاه التحصيل في ودن دن انموذج اثر

 ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.محمديلي سالم الرسول عبد/  االعدادية المرحلة طالبات
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية
 سم21ايض؛:ص062ص1 أـ

  العربية اللغة تدريس طرائق في تربية ماجستير رسالة
 العنوان االعدادي        أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0

 

0312  

212107 
 388ع

 
  جالل رعد هللا عبد

 مادة تحصيل في الدفاع الى المستند التعلم نظرية وفق على تعليمي برنامج فاعلية
 هللا عبد/ االبداعي تفكيرهم وتنمية المتوسط االول الصف طالب لدى الجغرافية

 م13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.جالل رعد
 سم38ايض؛:ص276ر1 أـ

 (الجغرافية تدريس طرائق)النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ          التفكيرالمزدوج  ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ   الجغرافية ـ0

  

0317  

212107 
 377ع

 
 حامد طه العبيدي1ميساء

 المقروء فهم مهارات بعض تنمية في الذهنية الخرائط استراتيجية استخدام اثر
 حامد طه ميساء/ االسالمية التربية مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات لدى

 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.العبيدي
 سم38ايض؛:ص068ح1 أـ

  اسالمية تربية 1 اساس تعليم تدريس طرائق خاصة1 ماجستيرتربية رسالة
  العنوان أـ    الذهنية الخرائط ـ3المتوسط ـ التدريس طرق ـ  االسالميه التربية ـ0

 

0311  

212107 
 377ع

 
 سعيد محمد جاسم العبيدي1وجدان

 الرابع الف طالبات تحصيل في التعاوني للتعليم جيكسو استراتيجية فاعلية
 ديالى جامعة: ديالى ـ.العبيدي سعيد محمد جاسم وجدان/ التاريخ مادة في االعدادي

 م3102االنسانية للعلوم التربية كلية ـ
 سم21ايض؛:ص027ف1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان أـ         التعاوني  ـالتعلم3االعدادي      ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0316  



217 
 

212107 
 333ع

 
 جلو خماط جعفر العتابي1
/ لطلبتهم الصحية باالتجاهات وعالقتها االحياء مادة مدرسي لدى الصحية الثقافة
 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.العتابي جلو خماط جعفر

  م13102
 سم21ايض؛:ص088ز1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان المتوسط        أـ ـ التدريس طرق ـ  االحياء مادة ـ0

  

 

0311  

212107 
 383ع

 
 فرحان كهالن عثمان
 الجودة معايير ضوء في االعدادية للمرحلة العربية اللغة قواعد كتب تقويم

 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.فرحان كهالن عثمان/ الشاملة
 م3102االنسانية

 سم21ايض؛:ص312ض1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

 العنوان أـ    الشاملة الجودة ـ3   االعدادي ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0

 

0318  

212107 
 278ع

 
  نزام عبيد طعمه رضا العجيلي1
 واستبقائها االسالمي العربي التاريخ مادة تحصيل في عالجيين اسلوبين فاعلية
 جامعة:  بابل ـ.العجيلي نزام عبيد طعمه رضا/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى
 م13102 التربية كلية ـ بابل
 سم21ايض؛:ص337 ق1 أـ

 واالجتماعيات تدريس طرائق في ماجستير رسالة
 العنوان المتوسط    أـ ـ التدريس طرق ـ االسالمي العربي التاريخ ـ0
 

0317  

212107 
 737ع

 
 جبار الزهرة عبد علي العداي1
 المدارس طلبة بين العلم وعمليات االحيائية المفاهيم استيعاب في مقارنة دراسة

 العداي جبار الزهرة عبد علي/ واالهلية الحكومية المتوسطة
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.
 سم21ايض؛:ص317ض1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان أـ       واالهلية الحكومة ـ3   المتوسط ـ التدريس طرق ـ الحياة علوم ـ0
 

0301  

212107 
 773ع

 
 احمد عبد حازم عدنان

 االدبي الخامس الصف طالب اكساب في الذاتي للتعلم على قائمة لغوية تدريبات اثر
 نينوى ـ.احمد عبد حازم عدنان/  التعبيري ادائهم وتنمية التاملي التفكير مهارات

 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:
 سم21ايض؛:ص086ط1 أـ

 والنفسية التربوية العلوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ         الذاتي التعليم ـ3االعدادي     ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 

0300  

212107 
 137ع
 

 
 غيدان الجبار عبد احمد العزاوي1

/ االدبي الرابع الصف طالب لدى الجغرافية المفاهيم اكتساب في( 1) انموذج اثر
 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.العزاوي غيدان الجبار عبد احمد

  م13102 االساسية
 سم21ايض؛:ص313

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ    مهارات      ـ التفكير ـ3المتوسط       ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0

0303  
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212107 
 137ع
 

 

 

 

 

 

 
 العزاوي , ازهار برهان اسماعيل 

اثر خراىط التفكير وانموذج المكعب في تنمية مهارات التفكير فوق المعرفي لدى 
طالبات الصف الثاني المتوسط وتحصيلهن لمادة الفيزياء / ازهار برهان اسماعيل 

  31102العزاوي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 
 سم 21ص : ايض ؛  313

 فلسفة في التربية اطروحة دكتوراة فلسفة 
 أـ العنوان        ـ التفكير ـ مهارات 3ـ الفيزياء ـ طرق تدريس ـ المتوسطة 0

0302  

212107 
 137ع

 
 كاظم محمد مصطفى 1 العزاوي
 مصطفى/ الشاملة الجودة معايير وفق على االعدادية للمرحلة التاريخ كتب تقويم
 م3102االنسانية للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.كاظمالعزاوي محمد

 سم21ايض؛:ص082ض1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

 العنوان االعدادي         أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
   

0307  

212107 
 137ع

 
  يحيى جاري يحيى العزاوي1

 الفيزيائية المفاهيم المتوسط االول الصف طالب اكساب في فراير انموذج اثر
 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.العزاوي يحيى جاري يحيى/ العلمية ميولهم وتنمية
 م13102 التربية

 سم38ايض؛:ص060ز1 أـ
 الفيزياء تدريس طرائق ونفسية1 تربوية ماجستيرعلوم رسالة

  العنوان المتوسط       أـ ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0
   

0301  

212107 
 133ع

 
 شلتاغ جبار جنان العقابي1

 طالبات عند التعبيري واالداء القرائي الفهم في المفتاحية الكلمة استراتيجية اثر
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.العقابي شلتاغ جبار جنان/ المتوسط الثاني الصف
 م13102 التربية

 سم21ايض؛:ص011س1 أـ
 النفس وعلم التربية في ماجستير رسالة

 العنوان أـ         المتوسط ـ التدريس طرق ـ التعبيري االداء ـ0
 

0306  

212107 
 87ع

 
 ناصر عليوي حسين علي

 الحدس وتنمية التحصيل في الترفيهية والرياضيات الذهني العصف فاعلية
: بغداد ـ.ناصر عليوي حسين علي/ المتوسط االول الصف طالب لدى الرياضياتي

 م13102 الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص371ط1 أـ

  الرياضيات التربية1تدريس في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان المتوسط         أـ ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
 

0301  

212107 
 87ع

 
 عنوز الحسين عبد حياوي علي
 نحو واالتجاه الجغرافية المفاهيم اكتساب في التعاوني االستقصاء استعمال اثر

:  بابل ـ.عنوز الحسين عبد حياوي علي/ االدبي الرابع الصف طالب لدى المادة
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة

 سم21ايض؛:ص078ص1 أـ
 واالجتماعيات تدريس طرائق في ماجستير رسالة

 العنوان االعدادي         أـ ـ التدريس طرق ـ الجغرافية ـ0

 

0308  
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212107 
 877ع

 
 حسوني جمال شمس العميدي1

 علي االمام حديث في الواردة المهارات ضوء في والنصوص االدب تدريس اثر
 بابل ـ. حسوني العميدي جمال شمس/ الناقد والتفكير التحصيل في(  السالم عليه)
 م13102 االساسية التربية كلية ـ بابل جامعة: 
 سم21ايض؛:ص331ض1 أـ

 اللغةالعربية تدريس طرائق في ماجستير رسالة
 العنوان أـ       الناقد التفكير االعدادي     ـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
  

0307  

212107 
 877ع

 
  عبود محمد قاسم العميري1
 طالب عند الناقد التفكير وتنمية البالغية المفاهيم اكتساب في وودز اثرانموذج

 كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.العميري عبود محمد قاسم/  االدبي الخامس الصف
 م13102 االنسانية للعلوم التربية

 سم21ايض؛:ص332 ق1 أـ
 تدريس وطرائق ماجستيرالتربية رسالة

 العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
  

0331  

212107 
 378غ

 
  مالك الواحد عبد غسان الغانمي1
 الفيزياء مادة تحصيل في(فسر 1الحظ1 فسر تنبا1) بالنموذج التدريس فاعلية

 مالك الواحد عبد غسان/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى المنطقي والتفكير
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الغانمي

 سم21ايض؛:ص011ض1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      المنطقي  التفكير ـ 3المتوسط       ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0

 

0330  

212107 
 773ع

 
 معارج غالي رقية الغرباوي1

 طالبات لدى الوجداني والذكاء الفيزياء مادة تحصيل في التبادلي التدريس فاعلية
 ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الغرباوي معارج غالي رقية/ متوسط الثاني الصف
 م13102 التربية كلية
 سم21ايض؛:ص078ض1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
  العنوان أـ      الوجداني  الذكاء ـ3المتوسط        ـ التدريس طرق ـ الفيزياء ـ0

 

0333  

212107 
 383ف

 
 جبار كامل الفتالوي1سهاد

 االدبي الخامس الصف طالبات لدى االدبي والتذوق االلقاء في الناقد االستماع اثر
 كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الفتالوي جبار كامل سهاد/ والنصوص االدب مادة في

 م13102 االنسانية للعلوم التربية
 سم21ايض؛:ص013ز1 أـ

 العربية اللغة تدريس طرائق في ماجستير رسالة
  العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ  والنصوص االدب ـ0

 

0332  

212107 
 187ف

 
  ابراهيم هللا عبد ياسمين الفضلي1

 اللغة قواعد مادة في المتوسط الثاني الصف طالبات تحصيل في الندا انموذج اثر
 المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الفضلي ابراهيم هللا عبد ياسمين/ واستبقائه العربية

  م13102 االساسية التربية كلية ـ
 سم21ايض؛:ص026ن1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان المتوسط     أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة قواعد ـ0
 

0337  
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212107 
 177ف

 
 هللا فيض مراد غالم فوزية
 فوزية/ والنصوص االدب مادة في االدبي السادس للصف الوزارية االسئلة تقويم
 م3102رشد1 ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.هللا فيض مراد غالم

 سم21ايض؛:ص031د1 أـ
 التربية في ماجستير رسالة

 العنوان أـ        الوزارية االسئلة ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0

 

0331  

212107 
 318ق

 
 مهدي اسماعيل قاسم
 بها واالحتفاظ التاريخية المفاهيم اكتساب في دالفويه وجود بايبي انموذجي اثر
 ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.مهدي اسماعيل قاسم/ االدبي الخامس الصف طالبات لدى
 م3102رشد1 ابن التربية كلية
 سم21ايض؛:ص331ن1 أـ

 النفس وعلم التربية في دكتوراه اطروحة
 العنوان االعدادي             أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0336  

212107 
 318ق

 
 محمد العزيز عبد علي القاسم1

 الصف طالب لدى النحوية للمفاهيم الخاطيء الفهم تعديل في الواقعي االنموذج اثر
 كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.القاسم محمد العزيز عبد علي/ المتوسط االول

 م13102 االساسية التربية
 سم21ايض؛:ص018ف1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان المتوسط          أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 

0331  

212107 
 318ق

 
  مزبان كاظم قاسم
 المتوسط الثالث للصف العربية اللغة قواعد لمادة الوزارية االمتحانات اسئلة تقويم
 المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.مزبان كاظم قاسم/ الشاملة الجودة معايير ضوء في
 م13102 االساسية التربية كلية ـ
 سم21ايض؛:ص1011 م أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان أـ  المتوسط          ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 

0338  

212107 
 36ق

 
 احمد حكمت شيماء قبع1

 الرياضية القوة وتنمية التحصيل في الذاتي والتساؤل النمذجة استراتيجيتي مقارنة
 جامعة: نينوى ـ.قبع احمد حكمت شيماء/ العلمي الرابع الصف طالبات لدى

 م13102 التربية كلية ـ الموصل
 سم38ايض؛:ص013ز1 أـ

 الرياضيات تدريس طرائق 1 ونفسية تربوية ماجستيرعلوم رسالة
 العنوان االعدادي            أـ ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
 

0337  

212107 
 717ق

 
  محمد غالم فاضل عمر القيسي1

 لدى التعبيري االداء مهارات تنمية في بايبي ل الخماسي التعليم دورة انوذج اثر
 ـ ديالى جامعة: ديالى ـ.القيسي محمد غالم فاضل عمر/ االعدادية المرحلة طالب
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية
 سم21ايض؛:ص316ق1 أـ

  التربية في ماجستيراداب رسالة
 العنوان االعدادي       أـ ـ التدريس طرق ـ التعبيري االداء ـ0
 
 

0321  



211 
 

212107 
 777ك

 
 مسعود محمد 1عدوية الكرخي

 مادة في االدبي الخامس الصف طالبات تحصيل في الهضبة تسلق استراتيجية اثر
 جامعة:ديالى ـ.الكرخي مسعود محمد عدوية/ والمعاصر الحديث االوربي التاريخ
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ ديالى

 سم21ايض؛:ص010ل1 أـ
  التربية في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     االعدادي ـ التدريس طرق ـ والمعاصر الحديث االوربي التاريخ ـ0
 

0320  

212107 
 771ك

 
 جناني شنين حسين الكريزي1
 الفهم مهارات تنمية في البنائية النظرية وفق على مقترح تعليمي برنامج فاعلية
 جناني شنين حسين/ االدبي الخامس الصف طالب عند الكتابي والتعبير القرائي
 م13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الكريزي

 سم38؛ ايض:ص276غ1 أـ
 العربية اللغة تدريس طرائق 1 النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان االعدادي         أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 

0323  

212107 
 737ك

 
  جاسم خلف سلوان الكناني1
 المرحلة طالب لدى الناقد التفكير تنمية في المتشابهات استراتيجية فاعلية

 كلية ـ ديالى جامعة:ديالى ـ.الكناني جاسم خلف سلوان/ المطالعة مادة في االعدادية
 م13102 االنسانية للعلوم التربية

 سم38ايض؛:ص337ق1 أـ
 العربية اللغة تدريس طرائق التربية1 في ماجستير رسالة

 العنوان أـ        الناقد التفكير ـ3االعدادي ـ التدريس طرق ـ المطالعة مادة ـ0

 

0322  

212107 
 783أ

 
 علي جمعة رياض الكيالني1

 الصف طالب لدى بالنفس والثقة الهندسي التفكير تنمية في هيل فان انموذج اثر
 جامعة: نينوى ـ.الكيالني علي جمعة رياض/ الرياضيات مادة في العلمي الخامس
 م13102 التربية كلية ـ الموصل

 سم38ايض؛:ص073ح1 أـ
 الرياضيات تدريس طرائق ونفسية1 توبوية علوم ماجستير رسالة

 بالنفس الثقة ـ2   الهندسي التفكير ـ3   االعدادي ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
 العنوان أـ
 

0327  

212107 
 671ل

 
 حسين ناصر كاظم لطيف
 الثاني الصف طالب لدى المخطوءة التاريخية المفاهيم تصحيح في كلير خطة اثر

 رشد ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.حسين ناصر كاظم لطيف/ المتوسط
 م13102
 سم21ايض؛:ص318ط1 أـ

 التاريخ تدريس طرائق 1 النفس وعلم التربية في ماجستير رسالة
 العنوان االعدادي               أـ ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 

0321  

212107 
 873ل

 
  عيادة قاسم حسن لمياء
 في المتوسط االول الصف طالبات تحصيل في التبادلي التدريس استراتيجية اثر
 الجامعة: بغداد ـ.عيادة قاسم حسن لمياء/ االستداللي وتفكيرهن الرياضيات مادة

 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية
 سم21ايض؛:ص071ر1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان المتوسط           أـ ـ التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0

0326  



212 
 

 

212107 
 737ل

 
 سطام حافظ لؤي

 بتحصيلهم وعالقتها االسالمية التربية مادة نحو االعدادية المرحلة طلبة اتجاهات
 قسم ـ العربية والدراسات للبحوث العالي المعهد: بغداد ـ.سطام حافظ لؤي/ فيها

 م3102 والنفسية1 التربوية الدراسات
 سم21ايض؛:ص71ع1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ االسالمية التربية ـ0
 

0321  

212107 
 733ل

 
  محمد ابراهيم ابتسام الليباوي1
 البايولوجي والتنور االحياء علم مادة تحصيل في المكعب بانموذج التدريس فاعلية
:  القادسية ـ.الليباوي محمد ابراهيم ابتسام/ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى

 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة
 سم21ايض؛:ص010ي1 أـ

 الحياة علوم تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ   البايولوجي ـالتنور3المتوسط     ـ التدريس طرق ـ  االحياء علم ـ0
 

0328  

212107 
 388م

 
  حسن فالح عمار المالكي1
 لدى الخلقي والحكم االحياء مباديء تحصيل في االقران تدريس استراتيجية فاعلية
 جامعة:  القادسية ـ.المالكي حسن فالح عمار/ المتوسط االول الصف طالب

 م13102 التربية كلية ـ القادسية
 سم38ايض؛:ص010ح1 أـ

 الحياة علوم تدريس طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ    تدريس ـ ـاالقران3المتوسط     ـ التدريس طرق ـ  االحياء مباديء ـ0

 

0327  

212107 
 388م

 
 فهد كاظم جواد المالكي1
 الكيميائية للمفاهيم الخاطيء الفهم تعديل في الجاد لالبالغ استراتيجيتين فاعلية
 جامعة: بغداد ـ.المالكي فهد كاظم جواد/ العلمي الخامس لطلبة القرار اتخاذ وتنمية
 م13102 الصرفة التربيةللعلوم كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص201ص1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان االعدادي          أـ ـ التدريس طرق ـ الكيمياء ـ0

 

0371  

212107 
 287م

 
 محمد صادج محمد
 لدة الجغرافية مادة تحصيل في المشكالت لحل المبرمج المنحى استرتيجية اثر

 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.محمد صادج محمد/ المتوسط الثاني الصف طالب
 م3102رشد1 ابن التربية1

 سم21ايض؛:ص311ص1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان المتوسط          أـ ـ التدريس طرق ـ  الجغرافية ـ0

 

0370  

212107 
 287م

 
 خيال فاضل محمد
 طالب لدى واستبقائها التاريخ مادة تحصيل في الدائري البيت شكل استعمال اثر

 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.خيال فاضل محمد/ المتوسط االول الصف
 م13102 االساسية

 سم38ايض؛:ص081ض1 أـ
 االجتماعيات تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

 العنوان المتوسط            أـ ـ التدريس طرق ـ  الجغرافية ـ0

0373  



213 
 

 

212107 
 277م

 
 ياسين كاظم المحنة1علي

 في االدبي الخامس طالب لدى اللغوية والقدرة الناقد التفكير في الحرة المناقشة اثر
 التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.المحنة ياسين كاظم علي/ والنصوص االدب مادة

 م13102 االسالمية للعلوم
 سم21ايض؛:ص317ك1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ    الناقد التفكير ـ3االعدادي     ـ التدريس طرق ـ والنصوص االدب ـ0
 

0372  

212107 
 718م

 
 راضي جاسم علي المرشدي1

 لدى التعبيري واالداء القرائي االستيعاب في الشكلية المنظمات استراتيجية اثر
 راضي جاسم علي/ والنصوص المطالعة في المتوسط الثاني الصف طالب

 م13102 االساسية التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.المرشدي
 سم38ايض؛:ص010ش1 أـ

 العربية اللغة تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
التعبيري                        االداء-2   االستيعاب ـ3 المتوسط  ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ

 

0377  

212107 
 773م

 
 مجيد فائق مروة
 واالتجاهات الكيميائية المفاهيم تحصيل في الفعالة بالوسائط مقترح برنامج اثر

 الجامعة: بغداد ـ.مجيد فائق مروة/ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى العلمية
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص312 ذ1 أـ
 العلوم تدريس طرائق 1 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ        الكيميائية المفاهيم ـ3المتوسط      ـ التدريس طرق ـ  العلوم ـ0
 

0371  

212107 
 137م

 
  سهيل خضير جعفرعبيد المساري1

 التحصيل في الكيمياء مادة تدريس في التعليمية المجمعات استخدام فاعلية
 ـ.المساري سهيل خضير جعفرعبيد/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى االستبقاء

 م13102 االساسية التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل
 سم21ايض؛:ص063ص1 أـ

 العامة العلوم تدريس ماجستيرطرائق رسالة
 العنوان أـ        التعليمية المجمعات ـ3االعدادي     ـ التدريس طرق ـ الكيمياء ـ0
 

0376  

212107 
 177م

 
 ناجي عباس رغد المشهداني1

 واستبقائها الرياضيات مادة تحصيل في( fishor) التفكير مهارات استخدام اثر

 الجامعة: بغداد ـ.المشهداني ناجي عباس رغد/ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى
 م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص081ن1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ     مهارات ـ التفكير ـ3المتوسط     ـ التدريس طرق ـ  الرياضيات ـ0

 

0371  

212107 
 177م

 
 محمد باسم المشهداني1شيماء

 باسم شيماء/  المتوسطة للمرحلة العربية اللغة لمدرسات التدريسي السلوك تقويم
 م13102 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:ديالى ـ.المشهداني محمد

 سم38ص؛061ق1 ـ ب
 العربية اللغة تدريس طرائق التربية1 ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ      التدريسي السلوك ـ3المتوسط    ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0

0378  



214 
 

 

212107 
 687م

 
 غالي جدوع واثق المعموري1

 تاريخ مادة في المخطوءة التاريخية المفاهيم تعديل في النشط التعلم فاعلية
 جدوع واثق/ االدبي الرابع الصف لطالب بها واالحتفاظ االسالمية العربية الحضارة

 م13102 االساسية التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.المعموري غالي
 سم38ايض؛:ص377ر1 أـ

  االجتماعيات تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ        االعدادي ـ التدريس طرق ـ االسالمية العربية الحضارة تاريخ ـ0
 

0377  

212107 
 73م

 
 مولود محمد منى
 الرياضيات مادة تحصيل في الذهنية والخرائط المعرفي فوق التفكير انموذجي اثر

 منى/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى الرياضية المغالطات وكشف الحجج وتقويم
 م3102الهيثم1 التربية1ابن كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.مولود محمد

 سم21ايض؛:ص361 ن1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ    الذهنية الخرائط ـ3المتوسط      ـ التدريس طرق ـ  الرياضيات ـ0
 

0311  

212107 
 777م

 
 علي حسين مهند

 الخامس الصف طلبة تحصيل في التخطيطية المعرفية المنظمات استعمال فاعلية
 ديالى جامعة:ديالى ـ.علي حسين مهند/ نحوها واتجاهاتهم التاريخ مادة في االدبي

 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ
 سم21ايض؛:ص311ت1 أـ

 (التاريخ تدريس طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة
            التخطيطية المعرفية المنظمات ـ3االعدادي   ـ التدريس طرق ـ التاريخ ـ0
 العنوان أـ
 

0310  

212107 
 717م

 
 علي الرضا عبد الرحيم عبد عذراء الموسوي1

  االمالئية االخطاء لتصحيح عالجي برنامج فاعلية
 الثاني الصف طالبات تحصيل في والصوتية والصرفية النحوية االبعاد من الناجحة
 الجامعة: بغداد ـ.الموسوي علي الرضا عبد الرحيم عبد عذراء/ المتوسط

 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية
 سم38ايض؛:ص071 ن1 أـ

 (العربية اللغة تدريس طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان المتوسط      أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0

 

0313  

212107 
 378ن

 
 جويريد ابراهيم نبيل
 االول الصف طالبات لدى العربية اللغة قواعد تحصيل في تراجيست انموذج اثر

 كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.جويريد ابراهيم نبيل/  به واالحتفاظ المتوسط
 م13102 التربية

 سم21ايض؛:ص011ظ1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان المتوسط      أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية قواعداللغة ـ0

 

0312  

212107 
 217ن

 
 كامل جليل حسنين النجفي1
 الفيزياء مادة تحصيل في التخطيطية المنظمات باستراتيجية الدريس فاعلية
 ـ.كامل النجفي جليل حسنين/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى الفيزيائي والتنور
 م3102التربية1 كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية

 سم21ايض؛:ص080ظ1 أـ

0317  



215 
 

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ        التخطيطية المنظمات ـ3المتوسط    ـ التدريس طرق ـ  الفيزياء ـ0

 
212107 

 678ن
 

  عيسى حميد االء النعيمي1
 االء/ المتوسط الثاني الصف طالبات لدى القرأني الفهم في انتوني انموذج اثر

 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.النعيمي عيسى حميد
 م3102االساسية1

 سم21ايض؛:ص316ض1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان المتوسط      أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية اللغة ـ0
 

0311  

212107 
 678ن

 
  فاضل عباس رنا النعيمي1

 طالبات اكتساب في التعليمي BRANS(IDEAL) بانموذج االحياء مادة تدريس اثر

 فاضل عباس رنا/  البيئي وعيهن وتثمينه العلم لعمليات المتوسط الثاني الصف
 م13102 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.النعيمي

 سم21ايض؛:ص316ط1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ          البيئي الوعي ـ3المتوسط     ـ التدريس طرق ـ  االحياء مادة ـ0
 
 

0316  

212107 
 173ن

 
 مهنى حسن زينب النقيب1
 حسن زينب/ الوقائية التربوية ضوء في االعدادية للمرحلة االحياء علم كتب تحليل
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.النقيب مهنى

 سم21ايض؛:ص072 ط1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ      الوقائية التربية ـ3االعدادي    ـ التدريس طرق ـ  االحياء علم ـ0

 

0311  

212107 
 77ن

 
 خضير ياس نور
 طالبات عند المخلوطة العربية اللغة قواعد مفاهيم تصحيح في بوسنر انموذج اثر

 التربية كلية ـ ديالى جامعة:ديالى ـ.خضير ياس نور/ المتوسط االول الصف
 م13102 االساسية

 سم21ايض؛:ص077 ط1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان المتوسط     أـ ـ التدريس طرق ـ  العربية قواعداللغة ـ0
 

0318  

212107 
 321و

 
 خليفة احمد واثق
 مادة في االعدادية المرحلة طالبات تحصيل في العادل االستقصاء استراتيجية اثر

 ـ ديالى جامعة:ديالى ـ.خليفة احمد واثق/  نحوها واتجاهاتهن والنصوص االدب
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية
 سم21ايض؛:ص066 ف1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان االعدادي      أـ ـ التدريس طرق ـ والنصوص االدب ـ0
  

0317  

212107 
 378و

 
  حسن خضير تغريد الوائلي1

 والتفكير الرياضيات مادة تحصيل في( شارك زواج فكرـ)  استراتيجية استخدام اثر
: بغداد ـ.الوائلي حسن خضير تغريد/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى االبتكاري
 م13102 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة

 سم21ايض؛:ص373ل1 أـ

0361  



216 
 

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ     االبتكاري التفكير ـ3المتوسط     ـ التدريس طرق ـ  الرياضيات ـ0

 
212107 

 877و
 

 صفرجبر وليد
 التفكير ومهارات الفيزياء تحصيل في المتناقضات باستراتيجية التدريس فاعلية
 جامعة:  القادسية ـ.صفرجبر وليد/ المتوسط الثاني الصف طالب لدى التأملي
 م13102 التربية كلية ـ القادسية
 سم21ايض؛:ص061
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ          التفكيرالتأملي ـ3المتوسط      ـ التدريس طرق ـ  الفيزياء ـ0
 

0360  

212107 
 317ي

 
  هاشم محمد جبار وفية الياسري1

 االدبي الخامس الصف طالبات لدى اللغوية القدرة تنمية في التبادلي التدريس اثر
 ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الياسري هاشم محمد جبار وفية/ والنصوص االدب مادة في
 م13102 التربية كلية
 سم21ايض؛:ص061ز1 أـ

 العربية اللغة تدريس طرائق في ماجستيرتربية رسالة
 العنوان االعدادي         أـ ـ التدريس طرق ـ والنصوص االدب ـ0
 

0363  

2181111 
 773د

 
 كاظم ماجد دنيا

 ماجد دنيا/ الشاملة الجودة مؤشرات ضوء في بغداد جامعة في العلمي البحث تقويم
 م13102 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.كاظم

 سم21ايض؛:ص077 س1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان بحوث                 أـ ـ العالي التعليم ـ0

 

0362  

218118 
 787أ

 
  علي حسن ازاد االركوازي1

 علي حسن ازاد/ الجامعة طلبة لدى االستذكار بعادات االكاديمي التلكؤ عالقة
 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.االركوازي

 سم21ايض؛:ص060ر1 أـ
 اداب ماجستيرفي رسالة

   العنوان العراق             أـ ـ الجامعات طلبة ـ0

 

0367  

218118 
 133أ

 
 مهدي محمد استبرق
 كليات في والنفسية التربوية التخصصات في العليا الدراسات لطلبة النوعية الكفاءة
 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.مهدي محمد استبرق/ بغداد مدينة

 م13102
 سم21ايض؛:ص332ص1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
   العنوان أـ           والنفسية التربوية ـ3 العراق  ـ الجامعات طلبة ـ0

 

0361  

218118 
 628أ

 
  رزوقي محمد 1نادية االعجم
 محمد نادية/ الجامعة طلبة لدى االجتماعية بالمساندة وعالقتها النفسية المناعة
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:ديالى ـ. االعجم رزوقي

 سم21ايض؛:ص013ع1 أـ
 التربوي النفس علم ماجستيرفي رسالة

   العنوان العراق                  أـ ـ الجامعات طلبة ـ0

 

0366  



217 
 

218118 
 867أ

 
 جابر 1قصي معين ام

 ام جابر قصي/ الجامعة طلبة لدى الضاغطة الحياة باحداث وعالقتها الذات تعقيد
 م13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.معين

 سم38ايض؛:ص013ل1 أـ
 النفس علم في ماجستيراداب رسالة

   العنوان العراق               أـ ـ الجامعات طلبة ـ0

 

0361  

218118 
 71أ

 
 شطب اسود انس

 وعالقته( التحليلي ـ الشمولي)  المعرفي االسلوب
 جامعة:  القادسية ـ.شطب اسود انس/ الجامعة طلبة لدى المضاد باالستهواء
 م13102 التربية كلية ـ القادسية

 سم21ايض؛:ص067ن1 أـ
 التربوي النفس علم في ماجستير رسالة

   العنوان العراق                 أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
  

0368  

218118 
 273ب

 
 احمد صالح صدى البحراني1

/ قار ذي جامعة طالبات لدى االضطهادي التفكير خفض في ارشادي برنامج اثر
 التربيةللعلوم كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.البحراني احمد صالح صدى

 م3102االنسانية1
 سم21ايض؛:ص081ص1 أـ

  النفسية العلوم في ماجستير رسالة
   العنوان االضطهادي     أـ التفكير ـ3العراق     ـ الجامعات طلبة ـ0
 

 

0367  

218118 
 777ب

 
  هللا عبد جبار البديري1امير

 هللا عبد جبار امير/ الجامعة طلبة لدى الفوضوي بالسلوك وعالقته النفسي التمايز
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.البديري

 سم21ايض؛:ص031س1 أـ
 النفس علم في اداب ماجستير رسالة

   العنوان العراق                    أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0311  

218118 
 672ب

 
 حسين ناصر جمال البعيجي1

 حسين ناصر جمال/ الجامعة طلبة لدى االنفعالي التفكيرباالتزان اساليب عالقة
 م3102التربية1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.البعيجي

 سم21ايض؛:ص077ظ1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

   العنوان أـ اسالي     ـ التفكير ـ3العراق       ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0310  

218118 
 377ج

 
  هالل جاسم محمد الجبوري1يونس

 ـ.الجبوري هالل جاسم محمد يونس/ الموصل جامعة طلبة النفسيلدى التفوق
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى

 سم38ايض؛:ص077ف1 أـ
 تربوي نفس علم 1 ونفسية تربوية ماجستيرعلوم رسالة

   العنوان العراق             أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0313  

218118 
 168ج

 
 محمد قاسم علياء الجشعمي1

 قاسم علياء/  الجامعة طلبة لدى االجتماعي باالنتهاء وعالقتها االخالقية النزاهة

0312  



218 
 

 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الجشعمي محمد
 سم21ايض؛:ص012ف1 أـ

 التربوي النفس علم في اداب ماجستير رسالة
   العنوان العراق              أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
 

218118 
 878ج

 
  جاسم حامد الجميلي1مؤيد

 جاسم حامد مؤيد/ العراقية الجامعات طلبة لدى التعلم واساليب التفكير اساليب
 م3102الصرفة1 للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الجميلي

 سم21ايض؛:ص376ر1 أـ
 التربوي النفس علم في فلسفة دكتوراه اطروحة

   العنوان العراق           أـ ـ الجامعات طلبة ـ0

  

0317  

218118 
 238ح

 
  هاشم عدنان كنعان 1 الحجامي
 لدى المميزة الشخصية بسمات وعالقته(الحرفي ـ الفراسي)  المعرفي االسلوب

 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الحجامي هاشم عدنان كنعان/ قار جامعذي طلبة
 م13102
 سم21ايض؛:ص071ط1 أـ

 والنفسية التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
   العنوان أـ           سمات ـ الشخصية ـ3 العراق  ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0311  

218118 
 387خ

 
  عبد جاسم ابو خالد

 جامعات طلبة لدى الالمعيارية بالشخصية وعالقتهما الضمير وحيوية الذات احترام
 للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.عبد جاسم ابو خالد/ االوسط الفرات

 م3102الهيثم1 ابن الصرفة1
 سم38ايض؛:ص011 ن1 أـ

 التربوي النفس علم في فلسفة دكتوراه اطروحة
   العنوان أـ   حيوية ـ الضمير ـ2احترام    ـ الذات ـ3العراق    ـ الجامعات طلبة ـ0
  

0316  

218118 
 136خ

 
  حسين ناصر ابهر الخزاعي1

 ابهر/ الجامعة طلبة لدى لالباء المدرك المحافظة بسلوك وعالقته النفسي التمرد
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الخزاعي حسين ناصر

 سم21ايض؛:ص021س1 أـ
 التربوي النفس علم في اداب ماجستير رسالة

   العنوان العراق        أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
    

0311  

218118 
 377د

 
 هاشم ثائر خلود 1 الدبوني

 لدى النفسية بالوحدة وعالقتها الضاغطة الحياة احداث مع التوافق استراتيجيات
 كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الدبوني هاشم ثائر خلود/ الموصل جامعة طلبة

 م13102 التربية
 سم38ايض؛:ص061ل1 أـ

 التربوي النفس علم 1 ونفسية تربوية علوم ماجستير رسالة
   العنوان العراق            أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
    

0318  

218118 
 732د

 
  فليح كاطع خالد الدراجي1

/ الجامعة طلبة لدى الشخصية في الجدية بعامل وعالقته الحركي الجسمي الذكاء
 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الدراجي فليح كاطع خالد
 سم21ايض؛:ص030ث1 أـ

 التربوي النفس علم في فلسفة ماجستيراداب رسالة

0317  



219 
 

   العنوان الشخصية           أـ ـ3العراق         ـ الجامعات طلبة ـ0
 

218118 
 733ذ

 
  سعود عجاج الذيابي1قصي

 سعود عجاج قصي/   الجامعة طلبة لدى العقلية بالدافعية وعالقته الجانبي التفكير
 م13102 رشد ابن االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الذيابي 

  سم38ص؛080ف1 أـ
 التربوي النفس علم 1 النفسية العلوم ماجستيرفي رسالة

   العنوان العراق               أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0381  

218118 
 136ر

 
  ذنون صبري الرفاعي1هبة

 صبري هبة/ الموصل جامعة طلبة لدى االجتماعي بالذكاء وعالقته الذات اتساق
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.الرفاعي ذنون

 سم38ص؛012ح1 أـ
 التربوي النفس علم 1 ونفسية تربوية علوم ماجستير رسالة

   العنوان أـ                العراق ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0380  

218118 
 173ر

 
 الصاحب عبد هادي رقية

( مكاني( ) بصري ـ لفظي) االبعاد ثالثي المعرفي باالسلوب وعالقته العقلي التخيل
 بابل جامعة:  بابل ـ.الصاحب عبد هادي رقية/ الجامعة طلبة لدى( اشياء) بصري ـ
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ
 سم21ايض؛:ص028م1 أـ

 التربوي النفس علم في ماجستيرتربية رسالة
   العنوان العراق                 أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
  

0383  

218118 
 773ز

 
  كاظم جواد زهراء
 جواد زهراء/ بغداد جامعة طلبة لدى المنقسم باالنتباه وعالقته الذهني االجهاد
 م  13102 رشد ابن االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ. كاظم

 سم21ايض؛:ص018س1 أـ
  النفسية العلوم ماجستيرفي رسالة

   العنوان العراق             أـ ـ الجامعات طلبة ـ0

 

0382  

218118 
 367س

 
 فارس كاظم امجد الساعدي1

 الدافعية تنمية في الجاد االبداع نظرية الى مستند تعليمي ـ تعليمي برنامج فاعلية
 الجامعة: بغداد ـ.الساعدي فارس كاظم امجد/ الجامعة طلبة لدى العقلية

 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية
 سم21ايض؛:ص072ظ1 أـ

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
   العنوان أـ           العقلية الداخلية ـ3 العراق ـ الجامعات طلبة ـ0
 
 

0387  

218118 
 831س

 
 عبد علوان صبار حسن السكافي1
 صبار حسن/ الجامعة طلبة لدى الوجودي بالحضور وعالقته االجتماعي التسامح
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.عبد السكافي علوان

 سم21ايض؛:ص012ص1 أـ
 النفس علم في ماجستيراداب رسالة

  العنوان العراق                أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
  

  

0381  



221 
 

218118 
 838س

 
 عبد هادي علي محمد سالم

 طلبة لدى الحسي فوق االدراك بقدرات وعالقتها المعرفية التفكيرفوق مهارات
 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.عبد هادي علي محمد سالم/ الجامعة

 م3102االنسانية1
 سم21ايض؛:ص031 ل1 أـ

 التربوي النفس علم في تربية ماجستير رسالة
   العنوان مهارات       أـ ـ التفكير ـ3العراق        ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0386  

218118 
 773س

 
 مجيد الحسين عبد السوداني1نور
 طلبة لدى االجتماعي الذكاء بقوة وعالقتها ذاتيا المنظم التعلم استراتيجيات

 كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.السوداني مجيد الحسين عبد نور/  الجامعة
 م13102 التربية

 سم21ايض؛:ص077ص1 أـ
 التربوي النفس علم في اداب ماجستير رسالة

 العراق ـ الجامعات طلبة ـ0
   العنوان االجتماعي         أـ الذكاء ـ2   المنظم التعلم ـ3

 

0381  

218118 
 387ش

 
  عبيد كاظم عمار الشبلي1
 عبيد كاظم عمار/ الجامعة طلبة لدى العصابي بالقلق وعالقته الضبط موقع

 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الشبلي
 سم21ص؛012
 النفس االرشاد ماجستيرفي رسالة

   العنوان العصابي         أـ القلق ـ3العراق      ـ الجامعات طلبة ـ0

    

0388  

218118 
 778ش

 
 عودة جاسم حسن هبة الشويلي1
 حسن هبة/ الهندسة كلية طلبة لدى الهندسي بالتفكير وعالقتها الذاتية الفاعلية
 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الشويلي عودة جاسم

 سم21ايض؛:ص018ق1 أـ
 التربية في ماجستيراداب رسالة

 العنوان أـ           التفكيرالهندسي ـ3 العراق  ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0387  

218118 
 387ع

 
 ياس محسن العامري1علي

 علي/ الجامعة طلبة لدى بالعنف وعالقتهما المزدوج والتفكير النفسي التمرد
 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.ياس العامري محسن

 سم38ايض؛:ص316ص1 أـ
 التربوي والتوجيه النفسي االرشاد في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ         التفكيرالمزدوج ـ3  العراق ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0371  

218118 
 377ع

 
 عيسى حبيب الحسن عبد العبودي1عالء

  الهوية وازمة االجتماعي واالنتماء الذات فاعلية
 حبيب الحسن عبد عالء/ الجامعة طلبة من واقرانهم العمل عن العاطلين لدى

  م13102 الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.العبودي عيسى
 سم21ايض؛:ص362ف1 أـ

 التربوي النفس علم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان العراق              أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
  

0370  

218118 
 377ع

 
  سعيد محمد زهور العبيدي1

0373  



221 
 

 طلبة لدى الضمير بحيوية وعالقته كيرسي ديفيد لنظرية وفقا الشخصية انماط
 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.العبيدي سعيد محمد زهور/ الموصل جامعة

 م13102
 سم21ايض؛:ص066و1 أـ

 والنفسية التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ         انماط ـ الشخصية ـ3الموصل        ـ العراق ـ الجامعات طلبة ـ0
 

218118 
 378ق

 
 حسن ابراهيم قبيلة

 ـ.حسن ابراهيم قبيلة/ الجامعة طلبة لدى بالتأقلم وعالقتها الحداثة نحو االتجاهات
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:ديالى

 سم21ايض؛:ص018س1 أـ
 التربوي النفس علم في ماجستيرتربية رسالة

 العنوان أـ            الحداثة ـ3  العراق  ـ الجامعات طلبة ـ0
  

0372  

218118 
 177ق

 
 يحيى ثامر عبير القزويني1

 يحيى ثامر عبير/ الجامعة طلبة لدى المعرفي بالتفضيل وعالقته الجانبي التفكير
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.القزويني

 سم21ايض؛:ص061ظ1 أـ
 التربوي النفس علم في ماجستيراداب رسالة

 العنوان العراق              أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
    

0377  

218118 
 737ك

 
  جاسم المطلب عبد ريم الكناني1
 طلبة لدى( البساطة ـ التعقيد) المعرفي باالسلوب وعالقته االجتماعي االدراك
 التربية كلية ـ واسط جامعة:واسط ـ. الكناني  جاسم المطلب عبد ريم/  الجامعة

 م13102
 سم21ايض؛:ص037س1 أـ

 العنوان التربوي       أـ النفس علم في ماجستيرتربية رسالة

   

0371  

218118 
 387ل

 
 عنبر هللا عبد ميسون الالمي1
 ميسون/ الجامعة طلبة لدى الجمالي الوعي تشكيل في وانعكاسها البصرية الصورة

 م3102 1 الجميلة الفنون كلية ـ بغداد جامعة:  بغداد ـ. عنبرالالمي هللا عبد
 سم38ايض؛:ص213 ع1 أـ

 الفنية التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان العراق                  أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
  

0376  

218118 
 388م

 
  كريم رحيم عالء المالكي1

 السمات لنظرية وفقا الجامعة طلبة لدى التقاربي التفكير على القدرة اختبار بناء
  كريم رحيم عالء/ راش انموذج باستعمال الكامنة
  م13102 رشد ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.المالكي

 سم21ايض؛:ص310س1 أـ
 النفس علم في ماجستيراداب رسالة

 العنوان أـ       التفكيرالتقاربي ـ 2 اختبار  ـ ـالقدرة3 العراق  ـ الجامعات طلبة ـ0

 

0371  

218118 
 73م

 
 رشيد صائب مها
 صائب مها/ الجامعة طلبة لدى الواقعي غير التفاؤل خفض في ارشادي برنامج اثر

  م13102 رشد ابن التربية1 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.رشيد
 سم38:ص310ف1 أـ

 التربوي النفس علم في ماجستيراداب رسالة

0378  
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 (التربوي والتوجيه النفسي االرشاد)
 العنوان أـ           التفاؤل ـ3العراق        ـ الجامعات طلبة ـ0

 
218118 

 732م
 

 المحسن عبد حسين فؤاد احمد المياحي1
 حسين فؤاد احمد/  الجامعة طلبة لدى االنفعالي بالذكاء وعالقته الرياضي التعصب

 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.المحسن المياحي عبد
 سم21ايض؛:ص061
 التربوي النفس علم في ماجستير رسالة

 العنوان االنفعالي       أـ الذكاء ـ3العراق     ـ الجامعات طلبة ـ0

 

0377  

218118 
 373ن

 
 فاخر آية 1 النائب
 ـ.فاخرالنائب آية/  الجامعة طلبة لدى المعرفة الى بالحاجة وعالقته المحيط ادراك
  م13102 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص070ط1 أـ
  النفس علم تربية في ماجستير رسالة

 العنوان العراق               أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0211  

218118 
 77ن

 
  كاظم مختاض علي نور

 طلبة لدى االجتماعية بالعزلة وعالقتها االنترنيت مواقع عبر المتحققة االشباعات
  م13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.كاظم مختاض علي نور/  الجامعة

 سم38ايض؛:ص087 س1 أـ
  النفس علم في اداب ماجستير رسالة

 العنوان االنترنيت       أـ ـ3العراق           ـ الجامعات طلبة ـ0
  

0210  

218118 
 713هـ

 
 علي حسن عبد هيفاء
 طلبة لدى والمحلي العالمي التفكير بأسلوبي وعالقته المعرفي التصور قلق

 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.علي حسن عبد هيفاء/ الجامعة
 م13102
 سم21ايض؛:ص012ف1 أـ

 التربية في ماجستير رسالة
 العنوان العراق                أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
 

0213  

218118 
 177و

 
 مكي انيس ايمن الوزير1

 دراسة:  البيئة نحو الجامعة طلبة اتجاهات في البيئية التربية مادة دراسة اثر
 قسم التربية1 كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الوزير مكي انيس ايمن/ مقارنة
 م13102 والنفسية التربوية العلوم

 سم38ص؛007س1 أـ
 التربوي النفس علم التربية1 في ماجستيراداب رسالة

 العنوان العراق                    أـ ـ الجامعات طلبة ـ0
  

 

0212  

21810 
 733ش

 
  راضي غياض الشرباوي1سالم

 واسط جامعة في العلمية االقسام لرؤساء التنظيمي بااللتزام وعالقتها الوقت ادارة
 ـ.الشرباوي راضي غياض سالم/ والمعاونين التدريسية الهيئة نظر وجهة من

  م13102  رشد 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد
 سم21ايض؛:ص271خ1 أـ

 التربوية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ           ادارة ـ الوقت ـ3وادارة          تنظيم ـ والكليات الجامعات ـ0

0217  
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2181010 
 732د

 
  كاظم حطاب علي 1 الدراجي

 محافظة جامعات في الكليات لعمداء االبداعية بالقيادة وعالقتها المعرفة ادارة
  رشد 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الدراجي كاظم حطاب علي/ بغداد

  م13102
 سم21ايض؛:ص311ل1 أـ

 التربوية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان االبداعية           أـ القيادة ـ3      ادارة ـ العالي التعليم ـ0
  

0211  

2181010 
 377ع

 
  حمادي ضياء القادر عبد 1 العاني
 االدارية مهامهم ضوء في بغداد محافظة في االهلية الكليات عمداء اداء تقويم

 1ابن التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.العاني حمادي ضياء القادر عبد/ والفنية
  م13102  رشد

 سم21ايض؛:ص302ر1 أـ
 التربوية االدارة ماجستيرفي رسالة

  العنوان االدارة                    أـ ـ العالي التعليم ـ0
 

0216  

2181010 
 373م

 
  فيصل صالح عالء 1 المتيان
 عالء/  بغداد جامعة في االقسام لؤساء الوظيفي باالداء وعالقتها المعرفة ادارة
 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.المتيان فيصل صالح

 م13102
 سم21ايض؛:ص011ع1 أـ

  التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان الوظيفي        أـ ـاالداء3االدارة      ـ العالي التعليم ـ0

 

0211  

2181010 
 687م

 
  رشيد حنتوش المعموري1سالم

 متطلبات وفق على الرياضية التربية اقسام ورؤساء لعمداء االداري االداء تقويم
   المعموري رشيد حنتوش سالم/  الشاملة الجودة

 م13102 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.
 سم38ايض؛:ص337

 الرياضية التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان االدارة                   أـ ـ العالي التعليم ـ0

  

0218  

2181010 
 711ي

 
 شحاذة يعقوب يوسف
  لعمداء التنظيمي بالمناخ وعالقته االداري التمكين
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ. شحاذة يعقوب يوسف/ بغداد محافظة جامعات كليات
  م13102 والنفسية التربوية العلوم قسم 1 االنسانية للعلوم رشد 1ابن التربية

 سم38ايض؛:ص322ف1 أـ
 (االدارة) التربوية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان االدارة                   أـ ـ العالي التعليم ـ0

 

0217  

218100 
 377ع

 
 خليل وليد فاطمة العاني1
 الجامعة تدريسي لدى التنظيمي بالوالء وعالقتها االقسام لرؤساء القيادية القدرة

 كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.العاني خليل وليد فاطمة/  المستنصرية
 م13102 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص021م1 أـ
 (التربوية االدارة) التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان واالدارة              أـ وتنظيم ـ العالي التعليم ـ0

0201  
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218100 
 678ن

 
 علي الوهاب عبد علي النعيمي1
 منظور وفق والتكنولوجيا العلم تنمية في الجامعة لوظيفة االداري التنظيم انموذج
 للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.النعيمي علي الوهاب عبد علي/ نظمي

  م13102  الصرفة
 سم21ايض؛:ص301س1 أـ

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ          والتكنلوجيا العلم ـ3واالدارة        وتنظيم ـ العالي التعليم ـ0
 

0200  

2181000 
 172خ
 

 
  حسين مزاحم مروج الخزرجي1

 ببعض وعالقتها بغداد جامعة كليات اقسام لرؤساء التنظيمي الصراع ادارة
 كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الخزرجي حسين مزاحم مروج/  المتغيرات
  م13102 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص073ص1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان واالدارة           أـ وتنظيم ـ العالي التعليم ـ0
 

0203  

2181037 
 387س
 

 
 حسين فوزي وئام السامرائي1
 فوزي وئام/ الوظيفي السلوك قواعد ضوء في الجامعي التدريس مهنة اخالقيات
  م13102  للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.السامرائي حسين

 سم21:ايض:ص033ط1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان الوظيفي         أـ السلوك ـ3     المهني التأهيل ـ0
 

0202  

2181011 
 373أ

 

 
  كريم فرحان مكي االبراهيمي1

 تحصيل في العروض علم التدريس النظم مدخل وفق على مقترح منهج فاعلية
  كريم فرحان مكي/ التربية كليات العربية اللغة اقسام طلبة

  م13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.االبراهيمي
 سم38ايض؛:ص212 ط1 أـ

 النفس وعلم التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ            علم ـ العروض ـ3التدريس         طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0207  

2181011 
 283أ

 
  فرج خميس احالم
 ـ. فرج خميس احالم/ االولي للمرحلة الجميلة الفنون تاريخ كتاب محتوى تقويم
 م13102 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص077 ف1 أـ
 (التربية تدريس طرائق)التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ          تاريخ ـ الجميلة الفنون ـ3التدريس       طرق ـ العالي التعليم ـ0
  

0201  

2181011 
 283أ

 
 جرجيس محمد احالم
 كلية طلبة مهارات لتنمية االقناعي االتصال نظريات باستخدام تعليمي تصميم
 ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.جرجيس محمد احالم/ االعالن فن مادة في التطبيقية الفنون
  م3102الجميلة1 الفنون كلية
 سم21ايض؛:ص061ن1 أـ

 الفنية التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ            فن ـ االعالن ـ3التدريس        طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0206  

2181011  0201  
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 علي حسين اركان 783أ
 كلية طلبة لدى التاريخي التفكير مهارات تنمية في الذهبية الخرائط استراتيجية اثر

 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.علي حسين اركان/  االساسية التربية
  م13102 االساسية

 سم38ايض؛:ص067ن1 أـ
 (االجتماعيات التدريس طرائق)التربية ماجستيرفي رسالة

  التاريخي التفكير ـ2  الذهنية الخرائط ـ3  التدريس    طرق ـ العالي التعليم ـ0
  العنوان أـ
 

2181011 
 183أ

 
 كاظم كريم اسماء

/  بغداد جامعة طلبة لدى البصرية االدراكية باالنماط وعالقته الجمالي التفضيل
  م3102الجميلة1 الفنون كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.كاظم كريم اسماء

 سم21ص؛ايض؛016ك1 أـ
 الفنية التربية ماجستيرفي رسالة

  العنوان التدريس            أـ طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0208  

2181011 
 773أ

 
 محمد جريان ايناس
 التربية قسم طلبة لدى الطبيعة تصوير مهارات تنمية في تعليمي برنامج فاعلية
 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.محمد جريان ايناس/  الفنية

 م13102
 سم21ايض؛:ص311ف1 أـ

 الفنية التربية ماجستيرفي رسالة
  العنوان التدريس               أـ طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0207  

2181011 
 877ب

 
 حساني كاظم جواد ضحى البكري1

 االساسية التربية كليات في( G.I.S) الجغرافية المعلومات نظم مادة تدريس تقويم

:  بابل ـ.البكري حساني كاظم جواد ضحى/  والطلبة التدريسيين نظر وجهة من
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ بابل جامعة

 سم21ايض؛:ص311ط1 أـ
  االجتماعيات تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

 (G.I.S)الجغرافية المعلومات نظم ـ3التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

  العنوان أـ

 

0231  

2181011 
 733ب

 
 خلف قاسم عبير البياتي1
 طلبة لدى االبتكاري التفكير لتنمية التصميم اسس مادة في اثرائي برنامج فاعلية
 التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.البياتي خلف قاسم عبير/ الفنية التربية قسم

 م13102 االساسية
 سم21ايض؛:ص072ن1 أـ

 الفنية التربية تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ          االبتكاري التفكير ـ3   التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

   
 

0230  

2181011 
 318ج

 
 جسام محمد جاسم
 المهارات تنمية في( االسلوبي)  االلسني النقد وفق على مبني برنامج فاعلية
: بغداد ـ.جسام محمد جاسم/ التربية كليات في العربية اللغة اقسام طلبة عند النقدية
  م13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص367ن1 أـ
 العنوان التدريس                 أـ طرق ـ العالي التعليم ـ0

  

0233  
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2181011 
 377ج

 
 عباس مكي افراح الجبوري1

 التربية قسم طلبة لدى الفني التذوق مادة تحصيل في نمطية تعليمية وحدة فاعلية
 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الجبوري عباس مكي افراح/  الفنية

 م13102 االساسية
 سم21ايض؛:ص387س1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
         الفني            التذوق ـ2   العراق ـ الجامعات طلبة ـ3 التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 العنوان أـ

 

0232  

2181011 
 381خ

 
  حبيب علي وليد الخالصي1

 علي وليد/ البنائية النظرية وفق على الفنية التربية قسم طلبة لدى النقد تنمية
 م13102 الجميلة الفنون كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الخالصي حبيب
  سم21ص؛072

 الفنية التربية في دكتوراه اطروحة
البنائية                     النظرية ـ2   الفني النقد ـ3التدريس         طرق ـ العالي التعليم ـ0
  العنوان أـ

 

0237  

2181011 
 132خ

 
 كطران الحميد عبد عمار الخفاجي1

 لمادة والمهاري المعرفي التحصيل في التفاعلية السبورة باستخدام التدريس اثر
 ـ.الخفاجي كطران الحميد عبد عمار/  الفنية التربية قسم طلبة لدى التصميم اسس
  م13102 االساسية التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص083ف1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

  اسس     ـ التصميم ـ2 والمهاري المعرفي ـ3التدريس   طرق ـ العالي التعليم ـ0
 العنوان أـ
 

0231  

2181011 
 377د

 
 ياور عجيل الداودي1نورس

 كليات في التدريس هيأة العضاء المهني باالنتماء وعالقتها االكاديمية الحرية
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الداودي ياور عجيل نورس/ بغداد في الرياضية التربية
  م13102 للبنات الرياضية التربية

 سم21ايض؛:ص83
 الرياضية التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ           التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

  

0236  

2181011 
 37د

 
 حبتر عبد علي الدبي1

 حبتر عبد علي/ الرياضيات مادة في المسائل حل في ويتلي انموذج استخدام اثر
  م13102 االساسية التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الدبي

  سم21ايض؛:ص076ع1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ            التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0231  

2181011 
 376ر

 
 سلمان حازم ربيع
 التدريس طرائق مفاهيم لبعض المعرفي البناء في مارزانو نموذج استخدام اثر

 التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى ـ.سلمان حازم ربيع/ والتفكير التعلم وانماط
 م13102 الرياضية

 سم21ايض؛:ص213ح1 أـ
  الرياضية التربية في دكتوراه اطروحة

  والتفكير التعلم ـ2 المعرفي البناء ـ3  التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

0238  
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 العنوان أـ 
 

2181011 
 377ر

 
 حسن سالم مقداد محمد الربيعي1

 في لطلبتهم االجتماعي بالتفاعل وعالقتها الكشفية التربية لتدريسي التمكين قيادة
 ـ.الربيعي حسن سالم مقداد محمد/  الموصل بجامعة الرياضية التربية واقسام كلية

 م13102 الرياضية التربية كلية ـ الموصل جامعة: نينوى
 سم38ايض؛:ص028ح1 أـ

 الرياضية التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ         الكشفية التربية ـ3   التدريس   طرق ـ العالي التعليم ـ0

  

0237  

2181011 
 733ر

 
  حبيب رشيد حمدي رواء
 لمادة والمهاري المعرفي التحصيل في التعليمي الفلم باستخدام التدريس اثر

 الجامعة: بغداد ـ.حبيب رشيد حمدي رواء/ الفنية التربية قسم طلبة المنظورلدى
  م13102 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية

 سم21ايض؛:ص330س1 أـ
 (الفنية التربية تدريس طرائق) التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ              التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0221  

2181011 
 73ر

 
  كاظم عجاج شاكر رؤى
 الفنية التربية قسم طلبة تحصيل في ويجليون انموذج وفق على تعليمي برنامج اثر
 ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.كاظم عجاج شاكر رؤى/  الفني والتحليل النقد مادة في
 م13102 االساسية التربية كلية
 سم21ايض؛:ص376س1 أـ

  الفنية التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ               التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0220  

2181011 
 73ر

 
 الحسن عبد عبود رياض
 اهداف ضوء في االساسية التربية كلية في الفنون تدريس طرائق مادة تقويم
 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الحسن عبد عبود رياض/ المادة

  م13102 االساسية
 سم21ايض؛:ص016
  التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ            التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0223  

2181011 
 377ز

 
 حردان احمد حردان الزبيدي1

 للطالب التدريسي واالداء التربية كليات في الفيزياء لمدرسي المهني االعداد تقويم
 احمد حردان/ المهنه نحو واتجاهه والمالءمة الجودة معايير ضوء في المدرس
  م13102 الصرفة للعلوم التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الزبيدي حردان

 سم21ايض؛:ص381ز1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ        والمالئمة الجودة ـ3التدريس     طرق ـ العالي التعليم ـ0
   

0222  

2181011 
 737ز

 
  محمد هاشم زياد
 مادة في الفنية التربية قسم طلبة تحصيل في المتعددة الوسائط استخدام اثر

 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.محمد هاشم زياد/ االخراج مباديء
 م13102
 سم38ايض؛:ص016ض1 ـ ب

  الفنية التربية تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة

0227  
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 العنوان أـ                التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

2181011 
 367س

 
  درجال علي ايمان 1 الساعدي

/  النظم تحليل وفق على االساسية التربية بكلية العلوم معلم اعداد منهاج تقويم
 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الساعدي درجال علي ايمان

  م13102
 سم38ايض؛:ص061ر1 أـ

 (العلوم تدريس طرائق)التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ              التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0221  

2181011 
 367س

 
 محي افندي مقداد الساعدي1

 قسم لطلبة التصويري االنشاء مهارات اتقان في النمذجة بطريقة التدريس فاعلية
 كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الساعدي محي افندي مقداد/ الفنية التربية
  م13102 االساسية التربية

 سم21ايض؛:ص067 س1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ                التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

  

0226  

2181011 
 337س

 
 لطيف مطشر السبتي1احمد

 التربية قسم الثالث الصف لطلبة اليدوية االشغال نتاجات لتقويم انموذج بناء
 الجميلة الفنون كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.السبتي لطيف مطشر احمد/ الفنية

 م13102
 سم21ايض؛:ص011م1 أـ

 الفنية التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ          اليدوية االشغال ـ3   التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

   

0221  

2181011 
 737س

 
 فوزان كريم حسين 1 السراي

 وعالقتها التربية كليات في العربية اللغة اقسام طلبة عند المعرفية التفضيالت
 ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.فوزان كريم حسين/  المادة نحو واتجاهم النحوي بتحصيلهم

 م13102( رشد ابن) التربية كلية
 سم21ايض؛:ص328م1 أـ

 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ             التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0228  

2181011 
 737س

 
  علي رشيد سهاد
 التربية قسم طلبة لدى التمثيل مهارات تنمية في المشروع طريقة استخدام اثر

 م13102 االساسية التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.علي رشيد سهاد/ الفنية
 سم21ايض؛:ص013ض1 ـ أ

 الفنية التربية تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ        مهارات ـ التمثيل ـ3   التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0227  

2181011 
 27ش

 
  نهاد رعد شجن
 التفكير وتنمية االساسي التعليم مادة مفاهيم اكتساب في كارين انموذج اثر

 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.نهاد رعد شجن/ االساسية التربية طلبة عند االبتكاري
  م13102( رشد ابن) التربية

 سم21ايض؛:ص087 ل1 أـ
 التدريس وطرائق مناهج في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ          االبتكاري التفكير ـ3   التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

0271  
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2181011 
 137ص

 
  علي عبد حسن اسامة الصفار1
 قسم طلبة لدى المتعددة الذكاءات تنمية في المتنوعة االنشطة استراتيجية فاعلية
: بغداد ـ.الصفار علي عبد حسن اسامة/  وااللوان التخطيط مادة في الفنية التربية
 م13102 الجميلة الفنون كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص311ع1 أـ
 الفنية التربية ماجستيرفي رسالة

  وااللوان    التخطيط ـ2  المتعددة الذكاءات ـ3  التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 العنوان أـ

 

0270  

2181011 
 337ع

 
 سعود سعد رغد العبادي1

 لدى الطباعية االعمال تنفيذ مهارات تنمية في المشكالت حل طريقة استخدام اثر
 كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.العبادي سعود سعد رغد/ الفنية التربية قسم طلبة

 م13102 االساسية التربية
 سم38ص؛037
 (الفنية التربية تدريس طرائق)ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ          الطباعية االعمال ـ3  التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

  

0273  

2181011 
 337ع

 
  صاحب فاهم عباس العبادي1
:  الترقيم عالمات استعمال في االساسية والتربية التربية كليات طلبة مستوى
 التربية كلية ـ بابل جامعة: بابل ـ.العبادي صاحب فاهم عباس/  موازنة دراسة
 م3102 االنسانية1 للعلوم

 سم38ايض؛:ص022ذ1 أـ
 ( العربية اللغة تدريس طرائق)في تربية ماجستير رسالة

 العنوان أـ             التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0272  

2181011 
 271ع

 
  فالح حاتم حيدر 1 العجرش

 معايير ضوء في االساسية التربية كليات في التاريخ معلمي اعداد برنامج تقويم
 ـ.العجرش فالح حاتم حيدر/ لتطويره ومقترحات العالمية االكاديمي االعتماد هيئات
  م13102( رشد ابن) التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص211ك1 أـ
 النفس وعلم التربية في دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ          التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0277  

2181011 
 133ع

 
  ناصر تحسين مازن 1 العقابي
 لدى الجلد على النقش مهارات تنمية في واثره الطباعة تقنيات في تدريبي برنامج
 كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.العقابي ناصر تحسين مازن/ الفنية التربية قسم طلبة

  م13102 االساسية التربية
 سم38ص؛068ظ1 ـ ت

 الفنية التربية تدريس طرائق ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ              التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0271  

2181011 
 178ع

 
  علي حسين عقيل
 االسرية التربية قسم الرابع للصف االقمشة طباعة لمادة تعليمي محتوى تقويم

 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.علي حسين عقيل/ الفنية والمهن
  م13102 االساسية

 سم21ايض؛:ص011ط1 أـ
  التربية ماجستيرفي رسالة

0276  
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 العنوان أـ         طباعة ـ االقمشة ـ3    التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

2181011 
 87ع

 
 موزان حسين علي
 التربية قسم طلبة مهارات لتنمية الرقمية التقانة على قائم تدريبي برنامج بناء
 الجامعة: بغداد ـ.موزان حسين علي/ وااللوان التخطيط مادة في الفنية

  م13102 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية
 سم21ايض؛:ص313ط1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ     وااللوان التخطيط ـ3   التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0271  

2181011 
 737غ

 
 ثامر محسن الغراوي1فارس

 معايير وفق على الفنية التربية اقسام في التعليمية العملية عناصر لتقويم معايير
 الفنون كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الغراوي ثامر محسن فارس/ التعليم جودة

  م13102  الجميلة
 سم38ايض؛:ص332ع1 أـ

 الفنية التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ                     التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0278  

2181011 
 832ف

 
 بنيان خلف فالح

 المشرفين نظر وجهة من التواصل مهارات استعمال في المطبقين الطلبة كفايات
 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.بنيان خلف فالح/ والتربوي العلمي

  م13102 االساسية
 سم21ايض؛:ص016ص1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ      الطلبة كفايات ـ3 التدريس    طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0277  

2181011 
 637ك

 
 سعد عجوب محمد مثنى الكعبي1

 التخصص نحو واالتجاه االبداعي التفكير تنمية في الرياضية المعرفة تراكم اثر
 الجامعة: بغداد ـ.الكعبي سعد عجوب محمد مثنى/ االساسية التربية كلية طلبة لدى

 م13102 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية
 سم21ايض؛:ص031س1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـ          االبداعي التفكير ـ3 التدريس     طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0211  

2181011 
 387ل

 
 علوان حسين الالمي1
 التربية لكليات الخاصة التربية اقسام في والنفسية التربوية المناهج تقويم

: بغداد ـ.علوان الالمي حسين/ والخريجين التدريسيين نظر وجهة من االساسية
  م13102( رشد ابن) التربية كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص011ع1 أـ
 التربوية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ         والنفسية التربوية ـ3التدر               طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0210  

2181011 
 783ل

 
 حسين شويل ليلى

 شويل ليلى/ المنظور رسم تطوير في واثرها المعلومات معالجة استراتيجية
  م13102  الجميلة الفنون كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.حسين

 سم21ايض؛:ص311ر1 أـ
 الفنية التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ          معالجة ـ المعلومات ـ3       التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0

0213  
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2181011 
 287م

 
 عراك فريد محمد
 التيولوجية المفاهيم في الشاملة والجودة االفكار صياغة اعادة استراتيجيتي اثر

 الرياضيات في والقلق التبولوجية المفاهيم وفهم المطبقين التربية كلية لطلبة
  م13102 التربية كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.عراك فريد محمد/ لطلبتهم

 سم21ايض؛:ص377ص1 أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

  التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 العنوان الرياضيات         أـ في القلق ـ2   الشاملة الجودة ـ3

 

0212  

2181011 
 177م

 
  علي جميل احمد ياسمين المشهداني1

 لطلبة الفخار مادة نتاجات تزيين في الكوفي الخط لتوظيف تدريبي برنامج بناء
 الجامعة: بغداد ـ.المشهداني علي جميل احمد ياسمين/  الفنية التربية قسم

 م13102 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية
 سم21ايض؛:ص071ش1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة
 العنوان أـمادة     ـ الفخار ـ2  الكوفي ـالخط3التدريس   طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0217  

2181011 
 773م

 
 عباس محمود بثينة المهداوي1

 ضوء في االساسية التربية كليات لطلبة االداء تحسين مادة لتدريس برنامج بناء
 كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى ـ.المهداوي عباس محمود بثينة/   المادة اهداف
 م13102 االساسية التربية
 سم21ايض؛:ص211
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ           التدريس طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0211  

2181011 
 73ن

 
 مهدي الهادي عبد ندى

 المطبقين الفنية التربية طلبة وكفايات الخبرة تمثيل انظمة بين الوظيفية المقارنات
 الفنون كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.مهدي الهادي عبد ندى/ الثانوية المرحلة في

  م13102  الجميلة
 سم21ايض؛:ص271ق1 أـ

 الفنية التربية فلسفة في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ          الخبرة ـ3  التدريس  طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0216  

2181011 
 318هـ

 
 ابراهيم ماجد حيدر الهاشمي1

 العالمية المعايير ضوء في العراقية الجامعات في التاريخ لمناهج تقويمية دراسة
 كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.الهاشمي ابراهيم ماجد حيدر/  لتطويرها انموذج وبناء
  م13102 التربية

 سم21ايض؛:ص1337 ف أـ
 التربية في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان التدريس            أـ طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

0211  

2181011 
 732م

 
  قاسم المحسن عبد ايثار المياحي1
 لدى االستداللي والتفكر المعرفي التفضيل ثيلين في بأنموذج التدريس فاعلية
 جامعة:  القادسية ـ.المياحي قاسم المحسن عبد ايثار/  الفيزياء قسم طالبات

 م13102 التربية كلية ـ القادسية
 سم21ايض؛:ص303ف1 أـ

 التربية ماجستيرفي رسالة

0218  
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 العنوان التدريس         أـ طرق ـ العالي التعليم ـ0
 

2181011 
 33 هـ

 
 بدن شغيت محمد هبة
 مادة في الفنية التربية قسم طلبة تحصيل في التعاوني التعلم استراتيجية اثر

 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.بدن شغيت محمد هبة/  الجداريات
 م13102 االساسية

 سم21ايض؛:ص077ن1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان التدريس           أـ طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0217  

2181011 
 877و

 
 عبد علي وليد

 من العربية اللغة تدريس في الجميلة الفنون معاهد طلبة تواجه التي الصعوبات
 ـ.عبد علي وليد/ الشاملة الجودة معايير وفق على والطلبة التدريسيين نظر وجهة
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة:  ديالى

 سم21ايض؛:ص026ق1 أـ
 التربية ماجستيرفي رسالة

 العنوان أـ          الشاملة الجودة ـ3التدريس          طرق ـ العالي التعليم ـ0

 

0261  

2831170137 
 137غ

 
 ظاهر طارق غسان

 للمدة مختارة اسيوية بلدان في االجمالي المحلي الناتج على التجاري االنكشاف اثر
 االدارة كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.ظاهر طارق غسان(/ 3100 ـ0781)

 م13102 واالقتصاد
 سم21ايض؛:ص060ط1 أـ

  االقتصادية العلوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ           النامية البلدان ـ الخارجية التجارة ـ0

 

0260  

283117161 
 777ز

 

 
 محمود خضير زينة

 خضير زينة/ والرفض القبول خيارات العالمية التجارية منظمة الى العراق انضمام
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية ـ واسط جامعة:  واسط ـ.محمود
 سم21ايض؛:ص011
 االقتصادية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان والرفض       أـ القبول ـ3العراق        ـ الدولية التجارة ـ0

 

0263  

28311 
 388م

 
  احمد محمد الرحيم عبد مالك
 مالك(/ 2010 ـ 1995) للمدة العراقي االقتصاد في الكمركية السياسة اثار تحليل

 االساسية التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ. احمد محمد الرحيم عبد
 م13102

 سم21ايض؛:ص016
 االقتصادية العلوم ماجستيرفي رسالة

 العنوان الكمركية                أـ التعريفية سياسة ـ0
 

0262  

272 
 138هـ

 
  طه علي هشام

 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد ـ.طه علي هشام/  وطقوسه الموت معتقدات
  م13102
 سم21ايض؛:ص271م1 أـ

 االجتماع علم في اداب دكتوراه اطروحة
   العنوان الدينية             أـ المعتقدات ـ3   الموت ـ0
 

0267  
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 اللغات 

 

 

 

 

 

2781371613
0 
 838ش

 
 خلف علي شالل
 ـ.خلف علي شالل/ انثروبولوجية دراسة:  البغدادي الفولكلور في والزمان المكان
  م13102 االداب كلية ـ بغداد جامعة: بغداد

 سم21ايض؛:ص313س1 أـ
 االجتماع علم في اداب فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ      البغدادي الفولكلور ـ0

 

0261  
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70111 
 833ر
 

 

 
 جاسم شاكر الركابي1يسرى

 يسرى/ الهجري السابع القرن نهاية حتى العرب عند اللغوي المشكل في التأليف
 م13102 االداب كلية ـ  بغداد جامعة: بغداد ـ.الركابي جاسم شاكر

 سم21ايض؛:ص716ح1 أـ
 وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ        تاريخ ـ العربية اللغة ـ3  دراسات ـ العربية اللغة ـ0
 

0266  
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70111 
 717ش

 
 (هـ0272 ـ0231)المختار محمد االمين الشنقيطي1محمد

 في الشنقيطي مجالس النميرمن العذب تفسير في والنحوية اللغوية الدراسات
 خيري عثمان تحقيق الشنقيطي؛ المختار محمد االمين محمد(/ هـ0272ت) التفسير
  لهيبي ناصر

  م13102 االداب كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص217

  العربية اللغة فلسفة في دكتوراه اطروحة
         دراسات       ـ النحو- العربية  اللغة ـ3            دراسات ـ العربية اللغة ـ0
  العنوان ـ ب       (محقق) ناصر خيري لهيبي1عثمان أـ
 

0261  

70111 
 832ص

 
 (هـ167 ـ 676) هللا عبد بن ايبك بن خليل الصفدي1 الدين صالح
 التصحيف تصحيح كتابه في( هـ167) الصفدي ايبك بن خليل الدين صالح منهج

 احمد ؛تحقيق الصفدي الدين صالح هللا عبد بن ايبك بن خليل/ التحريف وتحرير
 م3102 1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  الموصل ـ. العباسي حسن مرعي
 سم38ايض؛: ص211

 اللغة 1 عربية لغة دكتوراه اطروحة
 العنوان ـ ب     (محقق) العباسي حسن مرعي احمد دراسات     أـ ـ العربية اللغة ـ0
 

0268  

70111 
 673ع
 

 
 شاطي صدام ميثم العطواني1

: بغداد ـ.العطواني شاطي صدام ميثم/ لغوية دراسة:  الحسني هللا اسماء شروح كتب
 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة
 سم38ص؛317
 وادابها العربية اللغة ماجستيرفي رسالة

  العنوان دراسات             أـ ـ العربية اللغة ـ0
 

0267  

70111 
 178ع

 
 تمر عبد عقيل

 ـ  بغداد جامعة: بغداد ـ.تمر عبد عقيل/ المقامة فن في االجتماعي اللغوي الملمح
 م3102التربية1 كلية
 سم21ايض؛:ص301ز1 أـ

 وادابها العربية اللغة ماجستيرفي رسالة
  العنوان دراسات           أـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0211  

70111 
 731م

 
  كاظم جبار مرتضى

 ـ  بغداد جامعة: بغداد ـ.كاظم جبار مرتضى/ القانوني الخطاب في التداولية اللسانيات
 م3102االداب1 كلية
 سم21ايض؛:ص012

 لسانيات ـ وادابها العربية اللغة فلسفة في دكتوراه اطروحة
  العنوان دراسات         أـ ـ العربية اللغة ـ0
 

0210  

70111 
 732م

 
 كاظم عباس اسعد المياحي1

 كاظم عباس اسعد/ العربية اللغوية االزدواجية في المحدثين اللغويين جهود
 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.المياحي

 سم21ايض؛:ص367خ1 أـ
 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة

  العنوان دراسات           أـ ـ العربية اللغة ـ0
 

0213  

70111 
 138و

 
 خلف محمد وسام

0212  
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 خلف محمد وسام/  والعبرية العربية بين االسم
 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.

 سم21ايض؛:ص321
 العربية اللغة ماجستيرفي رسالة

  العنوان دراسات            أـ ـ العبريه اللغة ـ0
 

70117 
 713أ

 
 علوان سلمان انصاف
 انصاف/ متنا العرب لسان واالسالمي الجاهلي العصرين ادب في واالنوثة الذكورة
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة: بابل ـ.علوان سلمان
 سم21ايض؛:ص206

  العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ     واالسالمي الجاهلي ـ3  تاريخ ـ العربية اللغة ـ0

 

0217  

70117 
 773أ

 
 جراد محمود مجيد ايهاب
 مجيد ايهاب/ انموذجا راضي الحكيم عبد والبالغي النقدي للتراث المعاصرة القراءة
 جراد محمود

 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ االنبار جامعة:االنبار ـ.
 سم21ايض؛:ص381

 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ           (وبالغي ناقد)راضي الحكيم عبد ـ3نقد      ـ العربية اللغة ـ0
 

0211  

70117 
 318ج

 
 دايخ فريح جاسم

: بغداد ـ.دايخ فريح جاسم/  الهجري الثامن القرن في االصوليين عند اللغوية االبحاث
 م3102االداب1 كلية ـ  بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص310ث1 أـ
 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة

  العنوان تاريخ              أـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0216  

70117 
 777س

 
 نايل خليفة عبد علي السويداوي1

 دراسة: الهجري السادس القرن نهاية الى المطبوعة واالنواء واالمكنة االزمنة كتب
 للعلوم التربية كلية ـ االنبار جامعة:االنبار ـ.السويداوي نايل خليفة عبد علي/  لغوية

 م3102االنسانية1
 سم21ايض؛:ص271ث1 أـ

 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
  أـالعنواندراسات              - العربية اللغة ـ3نقد       تاريخ ـ العربية اللغة ـ0

 

0211  

70117 
 377ع

 
  شاكر جابر الرحمن عبد العاني1
 السابع القرن نهاية الى الرابع القرن من العرب عند النقدي التراث في المعنى عيوب

 كلية ـ االنبار جامعة:االنبار ـ.العاني شاكر جابر الرحمن عبد/ الهجري
 م3102االداب1

 سم21ايض؛:ص1063 هـ أـ
 وادابها العربية اللغة ماجستيرفي رسالة

  العنوان أـ                   عيوب ـ المعنى ـ3      ونقد تاريخ ـ العبريه اللغة ـ0
 

0218  

70011 
 287أ

 

 
 عماش كاظم احمد

 كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.عماش كاظم احمد/  العربية في الكراهية
 م13102 التربية

 سم21ايض؛:ص337ب1 أـ

0217  
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  العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان االصوات          أـ ـ العربية اللغة ـ0

 
70011 

 873أ
 

 محمود طالع امية
 محمود طالع امية/ لغوية دراسة:  االسراء سورة

 م3102للبنات1 التربية كلية ـ تكريت جامعة:  الدين صالح ـ.
 سم38ص؛317 ث1 أـ

 العربية اللغة ماجستيرفي رسالة
النحو             ـ العربية اللغة ـ2  الصرف ـ العربية اللغة ـ3  االصوات ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ
 

0281  

70011 
 73آ

 
  ابراهيم يوسف آية

 بغداد جامعتي في االكاديمية الدوريات في العراقيين للباحثين الصوتي الجهد
 كلية ـ  بغداد جامعة: بغداد ـ. ابراهيم يوسف آية(/ 3101 ـ0771)  والمستنصرية

 م13102(رشد ابن)  التربية
 سم21ايض؛:ص311ث1 أـ

 العربية اللغة في ماجستيراداب رسالة
والمستنصرية              بغداد ـ2 االكاديمية الدوريات ـ3 االصوات  ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ

 

0280  

70011 
 367س

 
 علي عجمي الساعدي1فؤاد

 علي عجمي فؤاد/  العربية في الصوتي النظير
 م3102التربية1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.الساعدي

 سم21ايض؛:ص378د1 أـ
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان االصوات           أـ ـ العربية اللغة ـ0
 

0283  

70011 
 778ش

 
 عميرجلود صادق الشويلي1
 صادق/  والمصرفي الصوتي البحث في وجهوده الجليل عبد القادر عبد الدكتور

 الشويلي عميرجلود
 م3102االداب1 كلية ـ قار ذي جامعة: قار ذي ـ.
 سم21ايض؛:ص281 ج1 أـ

 العربية اللغة في ماجستير رسالة
              (لغوي) الجليل عبد القادر عبد 1 السلمي ـ3االصوات       ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ

 

0282  

70011 
 778ش

 
  شبوط محمد كاظم الشويلي1

 شبوط محمد كاظم/  الحديث الدرس ضوء في العرب لسان في الصوتي البحث
 م13102 التربية كلية ـ  المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الشويلي

 سم21ايض؛:ص387ت1 أـ
  وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان االصوات           أـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0287  

70011 
 388م

 
 حمود االمير عبد كامل المالكي1
 االمير عبد كامل/ االول العباسي العصر في البديع شعراء عند الصوتي المستوى

 ابن االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ  بغداد جامعة: بغداد ـ.المالكي حمود
 م3102رشد1
 سم21ايض؛:ص062

0281  
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 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
دراسات               ـ االول العباسي العصر ـ العربي الشعر ـ3االصوات ـ العربية اللغة ـ0
  العنوان أـ
 

70011 
 738م

 
  كاظم كريم ميثم

 في دراسة(:هـ078) السالم عليه الصادق محمد بن جعفر لالمام الصادقية الصحيفة
 كلية ـ قار ذي جامعة: قار ذي ـ.كاظم كريم ميثم/  والصرفية الصوتية الداللتين
 م3102االداب1

 سم38ص؛371د1 أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ        الصرف ـ العربية اللغة ـ3االصوات   ـ العربية اللغة ـ0
 

0286  

70011 
 318ي

 
  اسماعيل انس ياسمين
: بغداد ـ. اسماعيل انس ياسمين/ النعيمي حسام الدكتور مؤلفات في الصوتية الجهود
 م3102االداب1 كلية ـ  العراقية الجامعة

 سم21ايض؛:ص331ج1 أـ
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

                    (العربية باللغة عالم) محمود سعيد حسام النعيمي1 ـ3 االصوات ـ العربية اللغة ـ0
  العنوان أـ

 

0281  

7001111 
 773أ

 

 
 (هـ776 ـ263)ابراهيم بن علي بن الحسن االهوازي1

 بن الحسن علي البي الخمسة االمصار ائمة الثمانية القرأة قراءات شرح في الوجيز
 ابراهيم بن علي بن الحسن/ صوتية دراسة(: هـ776)االهوازي علي

 العلوم كلية ـ  بغداد جامعة: بغداد ـ.عيدان الزهرة عبد ملوك االهوازي؛تحقيق
 م3102االسالمية1

 سم38:ص376
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 (محقق)عيدان الزهرة عبد ملوك أـ دراسات ـ االصوات ـ العربية اللغة ـ0
  العنوان ـ ب

 

0288  

703 
 377أ

 
 محمد هادي ابهر

 جامعة:  المثنى ـ.محمد هادي ابهر/ الكريم القرأن في العزم اولي غير االنبياء صفات
 م3102التربية1 كلية ـ المثنى

 سم21ايض؛:ص360ج1 أـ
 العربيةوأدابها اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ     صفات        ـ االنبياء ـ3 اللفظية الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 

0287  

703 
 177أ

 
  المحسن عبد االزيرجاي1احالم

 جامعة:  البصرة ـ. االزيرجاي المحسن عبد احالم/  البالغة نهج في النفسية الداللة
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ البصرة

 سم21ايض؛:ص311 ج1 أـ
 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة

 العنوان اللفظية           أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0
    

0271  

703 
 318ب

 
 ولي محمد باسمة
 ـ.ولي محمد باسمة/ وتحليل دراسة(: هـ113)التبريزي للخطيب االلفاظ تهذيب
 م3102للبنات1 التربية كلية ـ  بغداد جامعة: بغداد

 سم38ص؛372ط1 أـ

0270  
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 العربيةوأدابها اللغة في ماجستير رسالة
 محمد بن علي بن يحيى التبريزي1 الخطيب ـ3 اللفظية الداللة ـ العربية اللغة ـ0

 العنوان أـ         باللغة عالم(هـ113 ـ730)الشيباني
 

703 
 778ب

 
  حسين ناصر مهند البيرماني1

 حسين ناصر مهند(/  هـ011) التيمي لجأ بن عمر شعر في المعجمية االلفاظ داللة
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.البيرماني

 سم38ص؛361س1 أـ
 اللغة 1 العربية اللغة في ماجستير رسالة

اموي                       1شاعر( هـ011 ـ11)التيمي لجأ بن عمر ـ3 اللفظية الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ
 

0273  

703 
 878ت

 
 عناية خالد الكريم عبد التميمي1

 البصرة ـ.التميمي عناية خالد الكريم عبد/ القرأني البيان في والكراهية المحبة الفاظ
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ البصرة جامعة: 
 سم21ايض؛:ص212د1 أـ

 وادابها العربية اللغة فلسفة في دكتوراه اطروحة
  العنوان والكراهة               أـ المحبة ـ3 اللفظية الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 

0272  

703 
 638ث

 
 (هـ737 ـ211) محمد بن الملك عبد الثعالبي1
 عبد(/ هـ737ت)الثعالبي منصور البي العربية وسر اللغة فقه في الداللي التدرج
 جامعة:  الموصل ـ.المساري سلمان محمد غزوان ؛تحقيق الثعالبي محمد بن الملك

 م3102االداب1 كلية ـ الموصل
 سم38ص؛318
  العربية اللغة في ماجستير رسالة

 (محقق) المساري سلمان محمد غزوان أـ اللفظية الداللة ـ العربية اللغة ـ0
  العنوان ـ ب

  

0277  

703 
 377ج

 
  احمد محمود المحسن عبد الجبوري1
 المحسن عبد/ لغوية دراسة:  الكريم القرأن في المبتدأ عن الصرفي بالمشتق االخبار
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الجبوري احمد محمود

 سم21ايض؛:ص138ب1 أـ
 العربية اللغة اختصاص في دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ      اعراب ـ الكريم القرآن ـ3  االشتقاق ـ العربية اللغة ـ0
    

0271  

703 
 773ج

 
 داود جاسب جيهان
 ـ.داود جاسب جيهان(/ هـ122) االندلسي خفاجة ابن شعر في المحورية االلفاظ
 م3102 االداب1 كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص321ب1 أـ
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 ـ711)الفتح ابي بن ابراهيم خفاجة1 ابن ـ3 اللفظية الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان اندلسي                     أـ شاعر 1( هـ122

 

0276  

703 
 773ز

 
 صادق جعفر زينب
 كلية ـ  بغداد جامعة: بغداد ـ.صادق جعفر زينب/  يونس سورة في النصي السبك
 م3102للبنات1 التربية
 سم21ايض؛:ص306
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

0271  
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 العنوان اللفظية          أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 

703 
 367س

 
 السادة عبد راضي مهدي الساعدي1
 الجامعة ـ بغداد ـ.الساعدي السادة عبد راضي مهدي/  القرآني الخطاب في السيمياء

 م3102 االداب1 كلية ـ المستنصرية
 سم38ص؛387و1 أـ

 وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان اللفظية              أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 

0278  

703 
 877ش

 
  سرحان السادة عبد لطيف الشمري1
 لطيف/  الهجريين والخامس الرابع القرنين في العربية علماء عند الداللي الخالف

 م3102 االداب1 كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الشمري سرحان السادة عبد
  سم21ايض؛:ص226

 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
  العنوان اللفظية            أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0
  

0277  

703 
 783ش

 
 علي حسين شيماء
: ديالى ـ.علي حسين شيماء/ داللية دراسة:  الكريم القرأن في والبغض الحب الفاظ
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة
 سم21ايض؛:ص336
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ   والبغض         الحب ـ3  اللفظية  الداللة ـ العربية اللغة ـ0

 

0711  

703 
 377ع

 
  حنون جدوع عايد

 جامعة:  البصرة ـ.حنون جدوع عايد (/السالم عليه)  الحسين االمام كالم في الحجاج
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ البصرة

 سم21ايض؛:ص310 و1 أـ
 وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

 عليه) طالب ابي بن علي بن 1الحسين السبط الحسين ـ3 االشتقاق ـ العربية اللغة ـ0
  العنوان أـ       الجنة اهل شباب 1سيد(هـ60ـ7( )السالم

  

0710  

703 
 331ع

 
 شريف السادة عبد عباس
 البصرة ـ.شريف السادة عبد عباس/ القصار القرآنية السور في التركيبية النبي داللة
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ البصرة جامعة: 
 سم21ايض؛:ص321ح1 أـ

  العربية اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان أـ  اللفظية          الداللة ـ العربية اللغة ـ0

  

0713  

703 
 738ع

 
 فتاح ولي الخالق عبد

 الجامعة ـ بغداد ـ.فتاح ولي الخالق عبد/  العربية اللغة في االفصاحية العبارات
 م3102 االداب1 كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص677ج1 أـ
 وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ        اللفظية  الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 

0712  

703 
 731ع

 
 (هـ0260 ـ11) محمد بن علي العراقي1
(/ هـ0260ت) العراقي الدين ضياء للمحقق االفكار نهاية كتاب في الداللي البحث

0717  
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 الجامعة ـ بغداد ـ.الزبيدي ماهود الرضا عبد محمد العراقي؛تحقيق محمد بن علي
 م3102 التربية1 كلية ـ المستنصرية

 سم21ايض؛:ص218
 وأدابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان اللفظية           أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 

703 
 383ف

 
  مهدي الحسين عبد الفتالوي1رفاه

 ـ.الفتالوي مهدي الحسين عبد رفاه/ المطبوعة الفصيح شروح في الداللية الباحث
 م3102 التربية1 كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص272ج1 أـ
  وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة

  العنوان اللفظية          أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0

  

0711  

703 
 771ك

 
  افندي خضير حمزة 1 الكريشي
 خضير حمزة/  الكريم القرآن في الواحد الجزر ذات االسماء ابنية داللة اختالف
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الكريشي افندي
 سم21ايض؛:ص217

  العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان اللفظية             أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0

  

0716  

703 
 737ك

 
  رشيد الحميد عبد ابرار الكناني1
 البصرة ـ.الكناني رشيد الحميد عبد ابرار/  البالغة نهج خطب في ودالالتها المبهمات

 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ البصرة جامعة: 
 سم21ايض؛:ص072د1 أـ

  العربية اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان اللفظية              أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0
 

0711  

703 
 773هـ

 
 محمد علي هدية
 عامي مابين والمستنصرية بغداد جامعتي مجالت بحوث في الداللي البحث
 كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.محمد علي هدية/  وتحليل دراسة:  م3100و3111
 م3102 االنسانية1 للعلوم (رشد ابن) التربية

 سم21ايض؛:ص331ر1 أـ
 العربيةوادابها اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ          اللفظية   الداللة ـ العربية اللغة ـ0
   

0718  

703 
 137و

 
 يحيى محمد حازم وفاء
 البن الباري فتح والتصحيح التصحيف بين(الصحيح الجامع) متون في االفعال الفاظ
 نينوى ـ.يحيى محمد حازم وفاء/  تحليلية لغوية دراسة: معجم اطارا العسقالني حجر
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة: 
 سم21ايض؛:ص311د1 أـ

 العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان االلفاظ                أـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0717  

703 
 71ف

 
 (هـ0170 ـ111)محمود بن مرتضى بن محمد الكاشاني1 الفيض
 بن مرتضى بن محمد(/ 0170هـ) الكاشاني للفيض الصافي تفسير في الداللي البحث
 ـ كربالء جامعة:  كربالء ـ.الوائلي محمد عبد هناء الكاشاني؛تحقيق الفيض محمود
 م3102 1 التربية كلية
 سم38ص؛1021 هـ أـ

0701  
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  العربيةوادابها1لغة اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان اللفظية           أـ الداللة ـ العربية اللغة ـ0

 
702 

 77د
 

 ذنون خالد الدوري1نور
 ذنون خالد نور/  الفراهيدي احمد ابن للخليل العين كتاب في واالمصار القبائل لغات

 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الدوري
 سم21ايض؛:ص336
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 احمد بن الخليل ـ7   كتاب ـ العين ـ2  واالمصار القبائل ـ3  معاجم ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان لغوي         أـ 1(هـ011 ـ011)عمرو بن احمد بن 1الخليل

 

0700  

702 
 737ك

 
 المي زيدان المي الكناني1
 المي زيدان المي/ انموذجا العين العربية المعجمات في االجتماعي بالسياق التفسير
 م3102 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الكناني

 سم38ص؛301ث1 أـ
 العربية اللغة في ماجستيراداب رسالة

  العنوان معاجم                أـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0703  

702111 
 287م
 

 
  حميد محمود محمد

/ موازنة منهجية دراسة:  العربية اللغة في الحديثة اللسانية المصطلحات معجمات
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ ديالى جامعة: ديالى ـ. حميد محمود محمد

 سم38ص؛037ت1 أـ
 اللغة العربيةـ اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     دراسات ـ معاجم ـ العربية اللغة ـ0
 

0702  

702117 
 377ع
 

 
 حسن خلف علي العبيدي1

 الى0711 المحدثين العراقيين اللغويين دراسات في القديم العربي المعجم نقد
 م3102 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.العبيدي حسن خلف علي/  3101
 سم21ايض؛:ص331

 لغة تخصص العربية1 اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان نقد             أـ تاريخ ـ معاجم ـ العربية اللغة ـ0
 

0707  

70211 
 877ش
 

 
 الهادي عبد جعفر ريا 1 الشمري
 الهادي عبد جعفر ريا/ العرب لسان معجم في دراسة: العامة لغة في اللغوية الظواهر
 م3102 1 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الشمري
 سم21ايض؛:ص311
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ            دراسات ـ معاجم ـ العربية اللغة ـ0
  

0701  

70211 
 877ش

 
 الحسين عبد هللا عبد لمياء الشمري1
 ـ بغداد ـ.الشمري الحسين عبد هللا عبد لمياء/  العربي المعجم في االلفاظ من الممات
 م3102 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص361 ج1 أـ
 العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ         دراسات ـ معاجم ـ العربية اللغة ـ0

 

0706  

70211 
 377ع

 
  حسين ياسين عبير

0701  
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 كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد ـ. حسين ياسين عبير/  مختصراته  بين معجم
 م3102 التربية1
 سم21ايض؛:ص306

 العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ         دراسات ـ معاجم ـ العربية اللغة ـ0
 

70211 
 637ك

 
 محسن علي حنان الكعبي1
 ـ بغداد ـ.الكعبي محسن علي حنان/ فنية موضوعية دراسة:  االسالمية الرجاز طبقة
 م3102 1 االداب كلية بغداد ـ جامعة
 سم21ايض؛:ص237
  وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ           دراسات ـ معاجم ـ العربية اللغة ـ0

  

0708  

702170171 
 778س

 

 
 مامه علي ر نكه سه

 جامعة ـ بغداد ـ.مامه علي ر نكه سه/  والكردية العربية اللغتين بين المعجم صناعة
 م3102 1 رشد ابن 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص370ث1 أـ
 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة

  العنوان الكردية        أـ اللغة ـ معاجم ـ العربية اللغة ـ0

  

0707  

707 
 877ع

 
 (0312 ـ0010)الخطيب موسى بن محمود بن هللا حنبر بن امين محمد 1 العمري
 الخطيب امين محمد تأليف التبيان بالغات عن البيان في والريحان الزهر حدائق
 من الثالثة الزهرة نهاية الى المخطوطة بداية من( هـ0312) سنة المتوفي العمري
 موسى  بن محمود بن هللا حنبر بن امين محمد/  ودراسة تحقيق:  الثامنة الحديقة
 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.حسن شيت محمد مازن تحقيق العمري؛ الخطيب
 م3102االساسية1 التربية

  سم38ص؛201 د1 أـ
 لغة العربية1 اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب     (محقق) حسن شيت محمد مازن بالغة     أـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0731  

707111 
 177أ

 

 
 محمود احمد محمد االسدي1
(/ هـ167ـ هـ676) الصفدي عند النصي التحليل في واالسلوبية اللغوية المباحث
 االنسانية العلوم التربية كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.االسدي محمود احمد محمد

 م13102
 سم21ايض؛:ص301 ث1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 بن ابيك بن خليل 1 الصفدي الدين صالح ـ3  دراسات ـ العربية البالغة ـ0

 العنوان مؤرخ                     أـ 1(هـ167 ـ676)عبدهللا
  

0730  

707111 
 387خ

 
 مهدي سمير لؤي الخالدي1
 النجف ـ.الخالدي مهدي سمير لؤي/  والسيزواري الطباطبائي بين البالغية المباحث

 م13102 كليةاالداب الكوفةـ جامعة: 
 سم21ايض؛:ص77ر1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 العنوان دراسات                 أـ ـ العربية البالغة ـ0

 

0733  

707111 
 377ز

 
 حسين احمد حيدر الزبيدي1
 ـ.الزبيدي حسين احمد حيدر/  والسعادة البالغة نهجي في االسلوبي التجاور شعرية

0732  
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 م3102العربية1 اللغة االداب1قسم كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد
 سم38ص؛270ث1 أـ

 وادابها العربية اللغة فلسفةفي دكتوراه اطروحة
  العنوان دراسات                أـ ـ العربية البالغة ـ0

  
707111 

 387ع
 

 محسن عبوسي فضيلة العامري1
 محسن عبوسي فضيلة/  البالغة نهج في دراسة:  الداللي واثرها اللغوي المصاحبة
 م13102 كليةاالداب الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.العامري

 سم21ايض؛:ص213د1 أـ
 وأدابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة

  العنوان دراسات              أـ ـ العربية البالغة ـ0
 

0737  

707111 
 738م

 
 جخيور جابر ناجح الميالي1
:  البصرة ـ.الميالي جخيور جابر ناجح/  البالغة نهج في( ص) االكرم النبي صورة
 م13102 االداب كلية ـ البصرة جامعة

 سم21ايض؛:ص1361 ج أـ
 وأدابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

 النبي 1(م00 ـ هـ ق12()ص)هللا رسول محمد ـ3   دراسات ـ العربية البالغة ـ0
  العنوان أـ       العربي

 

0731  

70712 
 878س

 
 زغير سوادي سليمة
 ـ.زغير سوادي سليمة/ تداولية اسلوبية دراسة: الصوفية والكرامات المنامات ادب

 م3102االداب1 كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية
  سم21ايض؛:ص327 ح1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                  عربية بالغة ـ البيان ـ0
 

0736  

70711 
 371ط

 
 مطر حسن محمد طارق
 جامعة:  البصرة ـ.مطر حسن محمد طارق/ المعاصر البالغي الفكر في التجديد
 م13102 االداب كلية ـ البصرة

 سم21ايض؛:ص368 ج1 أـ
 وأدابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان البديع            أـ ـ العربية البالغة ـ0
 

0731  

70711 
 878ع

 
 فياض كاظم رائدة العكيلي1
 فياض كاظم رائدة/   النص لسانيات ضوء في دراسة:  البالغة نهج في االتساق
 م3102 1 االنسانية للعلوم( رشد ابن) التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.العكيلي
 سم21ايض؛:ص018
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـدراسات                    ـ العربية البالغة ـ0

 

0738  

70717 
 367س

 

 
  حسين مهدي محمد الساعدي1
 محمد/ الهجري السابع القرن نهاية حتى البالغة نهج شروح في التلقى مستويات

 م13102 كليةاالداب الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.الساعدي حسين مهدي
 سم21ايض؛:ص206ـ ج أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 العنوان تاريخ                   أـ ـ العربية البالغة ـ0

 

0737  
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70110 
 878د

 
 ابراهيم خاف محمد قاسم الدليمي1
 ابراهيم خاف محمد قاسم/ عمران ال سورة في االساسية االسمية الجملة انماط

 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الدليمي
 سم21ايض؛:ص071
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان المعاني                أـ علم ـ العربية البالغة ـ0

 

0721  

70110 
 877ش

 
 المطلب عبد فاضل سحر الشمري1

 جامعة ـ بغداد ـ.الشمري المطلب عبد فاضل سحر/   النحوية وجهوده الموس نهاد
 م3102 1 االداب كلية ـ بغداد

 سم21ايض؛:ص331 1 ب أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ        (نحوي) الموسى1نهاد ـ3النحو   العربيةـ البالغة ـ0

 

0720  

70110 
 87ع

 
 موسى اسد علي

 ـ بغداد ـ.موسى اسد علي/ وداللتها انماطها الكريم القرأن في المركبة الجملة
 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة
 سم21ايض؛:ص207

 وأدابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
 العنوان النحوية                  أـ ـ العربية البالغة ـ0
 

0723  

70110 
 737 هـ

 
 يوسف حكم غسان الهيتي1
 حكم غسان(/ هـ171ت)االندلسي حيان البي والتكميل التذييل في الكوفية االراء
 م3102 االنسانية1 اللعلوم التربية كلية االنبارـ جامعة: االنبار الهيتي يوسف
 سم21ايض؛:ص311

 وأدابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
 ـ617) علي بن يوسف بن النحوي1محمد ابوحيان ـ3  النحو ـ العربية اللغة ـ0

 العنوان 1نحوي                     أـ(هـ171

 

0722  

70110 
 138و

 
 جويح فخري وسام

:  القادسية ـ.جويح فخري وسام/ االسترابادي للرضي الكافية شرح في سيبويه
 م3102التربية1 كلية ـ القادسية جامعة

 سم21ايض؛:ص377ت1 أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 1نحوي(هـ081 ـ078)عثمان بن عمرو 1 سيبويه ـ3 النحو ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ

 

0727  

70110 
 738و

 
 هللا نصر ناصر يوسف وئام
 التوليدية النظرية ضوء في الداللي التفسير قواعد وفق على العربية الجملة بناء

 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد ـ.هللا نصر ناصر يوسف وئام/   التحويلية
 م13102

 سم21ايض؛:ص082
  العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

 العنوان أـ                     النحو ـ العربية اللغة ـ0

 

0721  

7011011 
 327أ

 

 
 (هـ616 ـ111)1الجزري االثير ابن
 االثير؛ ابن الجزري/ لغوية دراسة(: هـ616ت) االثير البن(  العربية علم في البديع)

0726  
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 م3102 االداب1 كلية ـ القادسية جامعة:  القادسية ـ.الحميداوي االمير نبأعبد تحقيق
 سم21ايض؛:ص321 1 ت أـ

 وادابها1لغة العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان ـ ب(    محقق) الحميداوي االمير نبأعبد أـ دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0

 
7011011 

 767أ
 
 (هـ672 ـ116)علي بن يعيش يعيش1 ابن
 نحوية دراسة(: هـ672ت)يعيش البن الفصل وشرح( هـ601ت) الخوارزمي كتاب

 بغداد جامعة ـ بغداد ـ.السوداني كاظم آنية تحقيق يعيش؛ ابن علي بن يعيش/ موازنة
 م3102 1 االداب كلية ـ

 سم38ص؛366
 وادابها العربية اللغة في ماجستيرفلسفة رسالة

 ـ111) محمد بن القاسم 1 الخوارزمي ـ3 دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان ـ ب           (محقق) السوداني كاظم آنية  أـ العربية باللغة عالم 1(هـ601

 

0721  

7011011 
 737أ

 
 (هـ311 ـ313) بشير بن اسحاق بن االشعث بن 1سليمان ابوداود
 بن االشعث بن سليمان/ داود ابي سنن في الشريف النبوي الحديث في( ثم)ب العطف
 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.حميد يونس حنان تحقيق ابوداود؛ بشير بن اسحاق
 م3102االداب1
 سم21ايض؛:ص061

 العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان ـ ب      (محقق) حميد يونس حنان دراسات  أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
  

0728  

7011011 
 637آ

 
 (هـ337 ـ111)سالم بن القاسم 1 القاسم ابوعبيد
 اللغوي النقد ضوء في(هـ337ت) سالم بن القاسم عبيد البي الحديث غريب كتاب

 للعلوم التربية كلية ـ قار ذي جامعة:  قار ذي ـ. عبيد سليمان داود بان ؛تحقيق
 م3102 االنسانية1

 سم38ص؛077
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

  (محقق)  عبيد سليمان داود بان دراسات      أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان ـ ب
 

0727  

7011011 
 287آ

 
 محمود خالد احمد
 الجامعة:  بغداد ـ.محمود خالد احمد/   موازنة دراسة:  الجرجاني جمل شرح

 م3102االداب1 كلية ـ العراقية
 سم21ايض؛:ص217ض1 أـ

 العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 عالم 1(هـ710 ـ111)الجرجاني القاصر عبد ـ3  دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0

 العنوان أـ      باللغة
 

0771  

7011011 
 273ب

 
 (هـ617 ـ626) المعلى ابن علي بن البحراني1ميثم

 بن ميثم(/ هـ617)البحراني علي بن لميثم البالغة نهج شرح في النحوية الداللة
  المعلى ابن علي

 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الشمري جبر راضي احمد ؛تحقيق البحراني
 م3102 1 االنسانية

 سم38ص؛087 ب1 أـ
 اللغة العربية1 اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب      الشمري جبر راضي احمد دراسات   أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 
 

0770  
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7011011 
 77ب

 
 (هـ811 ـ163)  موسى بن احمد بن محمد العيني1 الدين بدر

 احمد بن محمد( /  القاري عمدة)  كتابه في النحوية( هـ811 ت) العيني اعتراضات
:  االنبار ـ.النمراوي نجم مشعان روسي احمد تحقيق العيني؛ الدين بدر موسى بن

 م3102 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ االنبار جامعة
 سم21ايض؛:ص217
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

       (محقق)النمراوي نجم مشعان روسي احمد  أـ  دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان ـ ب

 

0773  

7011011 
 877ب

 
 (هـ713 ـ877) الرحمن عبد بن محمد بن محمد البكري1 الحسن ابو

 البكري الرحمن عبد بن محمد الحسن البي الوردية التحفة على الندية النفحة
:  نينوى ـ.البكري الحسن ابو الرحمن عبد بن محمد بن محمد(/ هـ713ت) الصديقي
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة
 سم21ايض؛:ص301
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان دراسات               أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0772  

7011011 
 713ب

 
 علي الحسن عبد الجواد عبد البيضاني1
/ المحيط البحر تفسيره في المعربين على النحوية ومؤاخذاته حيان ابي اختيارات

 كليةاالداب الكوفةـ جامعة:  النجف ـ.البيضاني علي الحسن عبد الجواد عبد
 م13102
 سم21ايض؛:ص717 ذ1 أـ

 اللغة العربية1 اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان دراسات           أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 

0777  

7011011 
 377ج

 
 دوهان محمد دوهان الجبوري1
:  بابل ـ.الجبوري دوهان محمد دوهان/  الكافية على الرضي شرح في القرنية
 م3102 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة
 سم21ايض؛:ص211

 العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان النحو                     أـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0771  

7011011 
 377ج

 
 عبد نجم زهراء الجبوري1
 نجم زهراء/  الكافية شرح في(هـ686ت) االسترابادي الرضى عند العاملة الحروف

 م3102 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.عبدالجبوري
 سم21ايض؛:ص311
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 ـ11)الحسن بن االسترابادي1محمد الرضي ـ3 دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ               باللغة     عالم 1(هـ686

 

0776  

7011011 
 617ج

 
 لفتة الحسين عبد جعفر
/ االسترابادي للرضي والشافية الكافية شرحي في والصرفية النحوية الفراء اراء
 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد ـ.لفتة الحسين عبد جعفر

 سم21ايض؛:ص021د1 أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان دراسات                  أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
   
 

0771  
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7011011 
 173ح

 
 ابراهيم عجيل الحسناوي1رجاء

 ابراهيم عجيل رجاء/ سيبويه كتاب في الوظيفة
 م3102التربية1 كلية ـ كربالء جامعة: كربالء ـ.الحسناوي

  سم21ايض؛:ص331
 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة

 ـ078) عثمان بن 1عمرو سيبويه ـ3 دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ            1نحوي(هـ081

 

0778  

7011011 
 136خ

 
 فائق رونق الخزاعي1

 الخزاعي فائق رونق/  لغوية دراسة:  طه سورة
 م3102 االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص307ز1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 العنوان دراسات                أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 

0777  

7011011 
 121خ

 
 كاظم خلف محمد الخشخش1

 جامعة:  بابل ـ.الخشخش كاظم خلف محمد(/ البالغة نهج)  امثال في النحوي البناء
 م3102 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بابل
 سم21ايض؛:ص221د1 أـ

 العربية اللغة في ماجستير رسالة
 العنوان دراسات                 أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0711  

7011011 
 132خ

 
 ناجي بديع الخفاجي1مهند

 ـ.الخفاجي ناجي بديع مهند(/ 1707ت) التوحيدي حيان ابي عند اللغوي البحث
 م13102 كليةاالداب الكوفةـ جامعة:  النجف

 سم21ايض؛:ص311و1 أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

لغوي              1(هـ711ـ11)التوحيدي ابوحيان ـ3 دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ
 

0710  

7011011 
 783خ

 
 جاسم سعيد علي الخيكاني1
 جاسم سعيد علي(/  هـ716ت)الرضي الشريف ديوان على تطبيق اللغوية المصاحبة
 الخيكاني

 م3102 1 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.
 سم21ايض؛:ص317

 اللغة العربية1 اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 بن الرضي1محمد الشريف ـ3 دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0

 العنوان أـ       شاعر 1(هـ716ـ217)الحسين
 

0713  

7011011 
 732د

 
 محيي كاطع حيدرعودة الدراجي1

 البصرة ـ.الدراجي محيي كاطع حيدرعودة/  واالصوليين النحويين عند الزمن
 م3102االداب1 كلية البصرةـ جامعة:
 سم21ايض؛:ص307ج1 أـ

 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
 العنوان دراسات                 أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 

0712  

7011011 
 377ز

 
 سعدون كامل حيدر 1 الزاهد

0717  
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 ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الزاهد سعدون كامل حيدر/ المحدثين عند االمر فعل دراسة
 م3102 1 االداب كلية
 سم38ايض؛:ص011
 وادابها1لغة العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان دراسات                   أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 

7011011 
 377ز

 
 محسن الملك عبد فائز الزبيدي1

 محسن الملك عبد فائز/  المسيرين عند النحو
 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد ـ.الزبيدي
 سم21ايض؛:ص361

 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
 العنوان دراسات                أـ النحوـ ـ العربية اللغة ـ0

 

0711  

7011011 
 711س

 
 (111 ـ11)سعيد بن السرقسطي1عثمان

 بعد المتوفي السرقسطي محمد بن لسعيد االفعال كتاب في الفعلية االبنية معاني
 ـ.العباجي ابراهيم عباس خضير تحقيق السرقسطي؛ سعيد بن عثمان(/ هـ711)

 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى
  سم21ايض؛:ص316ث1 أـ

  العربية اللغة في ماجستير رسالة
 (محقق) العباجي ابراهيم عباس خضير أـ دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان ـ ب
 

0716  

7011011 
 737س

 
 (هـ081 ـ078)قنبر بن عثمان بن عمرو سيبويه1

(/ هـ211ت)الفارس علي البي السبعة للقراء الحجة كتاب في سيبويه كتاب اثر
 كلية ـ القادسية ـ.حاوي مطشر علي سيبويه؛تحقيق قنبر بن عثمان بن عمرو

 م3102التربية11
 سم21ايض؛:ص072د1 أـ

  لغة العربية1 اللغة في ماجستير رسالة
 1(هـ211 ـ388) احمد بن الفارسي1الحسن علي ابو ـ3 دراسات ـ العربية اللغة ـ0

 العنوان ـ ب                 (محقق)  حاوي مطشر علي أـ  لغوي
  

0711  

7011011 
 237س

 
  حمزة عباس سجاد

/  والنمو اللغة مسائل في( الالم عليه)  طالب ابي بن علي االمام بكالم االستشهاد
 م13102 كليةاالداب الكوفةـ جامعة:  النجف ـ. حمزة عباس سجاد

  سم21ايض؛:ص221ذ1 أـ
 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة

 1(هـ71 ـ هـ.ق32)المطلب عبد بن طالب ابي بن علي ـ3 النحو ـ العربية اللغة ـ0
 العنوان أـ           المؤمنين امير السالم1 عليه

 

0718  

7011011 
 677س

 
 غني هللا عبد ندى السعدي1
 ندى(/  انموذجا االسمية الجملة)  تطبيقية دراسة:  نحويا شاهدا السجادية الصحفية

 غني هللا عبد
 م3102 االنسانية1 للعلوم التربية كلية كربالءـ جامعة:  كربالء ـ.السعدي

 سم38ص؛333 و1 أـ
  لغة وادابها1 العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات                  أـ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

0717  

7011011 
 677س

 
 العالي عبد عكاب سعيد

0761  
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 عبد عكاب سعيد/ داللية دراسة: العرب لسان في( السالم عليه) علي االمام مرويات
 العالي

 م3102 1( رشد ابن) التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص311ث1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 عليه)المطلب عبد بن طالب ابي بن علي ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

  العنوان أـ    المؤمنين              امير 1(هـ171 ـ هـ.ق32()السالم

 
7011011 

 831س
 

 المجيد عبد كامل مصطفى سالف
 عبد كامل مصطفى سالف/  االبهام في واثرها النحوي المصطلح في الداللية العالقات
 م3102 1 التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.المجيد
 سم21ايض؛:ص382
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات                 أـ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 

0760  

7011011 
 773س

 
 (هـ268ـ387)المزريان بن هللا عبد بن الحسن السيرافي1

 بن هللا عبد بن الحسن/ سيبويه كتابه على الفارس وتعليقه السيرافي شرح
 للبنات التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ. علي فاضل محمد هناء المزريان؛تحقيق

 م3102 1
 سم21ايض؛:ص360

 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
)  عثمان بن عمرو سيبويه1 ـ3  دراسات النحوـ ـ العربية اللغة ـ0

  العنوان ـ ب        (محقق) علي فاضل محمد هناء أـ      1نحوي(هـ081ـ078
 

0763  

7011011 
 773س

 
 (هـ268ـ387)المزريان بن هللا عبد بن الحسن السيرافي1
  بن هللا عبد بن الحسن/ سيبويه كتاب على السيرافي شرح في التداولية المقاربات
 جامعة:  القادسية ـ.الخزاعي هللا عبد احسان عمار تحقيق ؛ السيرافي  المزريان
 م13102 التربية كلية ـ القادسية

 سم21ايض؛:ص1311 ب أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 1(هـ081ـ078)عثمان عمروبن 1 سيبويه ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ ب          (محقق)الخزاعي هللا عبد احسان عمار أـ  نحوي

  

0762  

7011011 
 776س

 
 (هـ700 ـ877)محمد بن بكر ابي بن الرحمن عبد السيوطي1

 دراسة(: مالك موطأ على شرح الحوالك تنوير) كتابه في(هـ700ت) السيوطي جهود
 محمد حسن ضياء السيوطي؛تحقيق محمد بن بكر ابي بن الرحمن عبد/ لغوية

  الكنيص
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.
 سم38ص؛276ح1 أـ

 العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
 (محقق) الكنيبص محمد حسن ضياء  أـ دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ ب 

      
 

0767  

7011011 
 776س

 
 (هـ700 ـ877)محمد بن بكر ابي بن الرحمن عبد السيوطي1
 الدين لجالل الحجاج ابن مسلم صحيح شرح على الديباج كتاب في اللغوية المباحث
 بالل السيوطي؛تحقيق محمد بن بكر ابي بن الرحمن عبد(/ هـ700ت) السيوطي

 م13102 االداب كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد ـ.القيسي جميل صالح
 سم21ايض؛:ص326د1 أـ

0761  
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 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان ـ ب   (محقق) القيسي جميل صالح بالل أـ دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 
7011011 

 363ش
 

 (هـ171 ـ111)موسى بن ابراهيم الشاطي1
 اسحاق ابي لالمام الشافية المقاصد كتاب في القرأنية للقراءات النحوي التوجيه
 اسامة الشاطي؛تحقيق موسى بن ابراهيم(/ هـ171 المتوفي) القرناطي الشاطبي

 م3102 1 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.جعفر ال رحيم المازمحمد
 سم21ايض؛:ص367ث1 أـ

 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة
 (محقق)  جعفر ال رحيم المازمحمد اسامة أـ دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ ب
  

0766  

7011011 
 877ش

 
 محمود احمد محمد الشمري1

 جامعة ـ بغداد ـ.الشمري محمود احمد محمد/ لغوية دراسة: الجعدي النابغة ديوان
 م3102 1 االسالمية العلوم كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص067
 وادابها العربية اللغة فلسفة في ماجستير رسالة

 هللا عبد بن قيس الجعدي1 النابغة ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان جاهلي                                 أـ 1شاعر(هـ111ـ11)

 

0761  

7011011 
 773ش

 
 عبدهللا محمد شيماء

 ـ.عبدهللا محمد شيماء/ الشيخان عليه اتفق فيما والمرجان اللؤلؤ كتاب في( ما)
 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى
 سم21ايض؛:ص081
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ        والمرجان اللؤلؤ ـ3  دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

0768  

7011011 
 13ص

 
  حميد مؤيد صفا

  حميد مؤيد صفا/  لغوية دراسة:  الطرماح ديوان
 م3102 االداب1 كلية ـ العراقية الجامعة: بغداد ـ.
 سم38ص؛337ث1 أـ

  لغة 1تخصص العربية اللغة ماجستير رسالة
 ـ11)حكم بن حكيم بن الطرماح ـالطرماح31 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 العنوان شاعر                                 أـ 1(هـ031نحو
 

0767  

7011011 
 137ص

 
  فرج جواد صفاء
 جامعة:  البصرة ـ.فرج جواد صفاء(/ هـ273ت)الخصائص في جتي ابن عند الجملة
 م3102االداب1 كلية البصرةـ

 سم21ايض؛:ص360 ط1 أـ
 ادابها العربية اللغة ماجستير رسالة

  العنوان أـ   ( ونحوي اديب)جتي1عثمان ابن ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

 

0711  

7011011 
 377ط

 
 بشير نذير بشير الطائي1احمد

/ تحليلية دراسة: مالك ابن اللفية االشعوني شرح على الصبان حاشية في المقاصد
 م3102االداب1 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الطائي بشير نذير بشير احمد

 سم38ص؛081ح1 أـ
 العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

0710  
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 العنوان أـ         دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

7011011 
 331ع

 
 احمد محمد كنعان انس العباسي1
 كنعان انس/ البخاري صحيح شرح القاري عمدة كتاب في والتحريف التصحيف

 م3102التربية1 كلية ـ تكريت جامعة: الدين صالح ـ.العباسي احمد محمد
 سم21ايض؛:ص061
 ادابها العربية اللغة ماجستيرفي رسالة

 1(هـ316 ـ077)اسماعيل بن محمد البخاري1 ـ3  دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 العنوان أـ            محدث

 

0713  

7011011 
 177ع

 
 جبر عودة الزهرة عبد

 احمد جهود في دراسة:  المعاصرة العربية الدراسات في الوظيفية اللسانيات
( رشد ابن) التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.جبر عودة الزهرة عبد/ المتوكل
 م3102 االنسانية1 للعلوم

 سم21ايض؛:ص206ج1 أـ
 وادابها1لغة العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

) احمد المتوكل1 ـ2 دراسات   ـ العربية اللغة ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 العنوان أـ         (نحوي

 

0712  

7011011 
 271ع

 
 برير صبر اللطيف عبد نزار العجرش1

 ـ.العجرش برير صبر اللطيف عبد نزار/ الكريم القرآن في ودالالتها النحوية التخية
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية بابل ـ جامعة:  بابل
 سم38ص؛370

 اللغة العربية1 اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان دراسات                 أـ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 

0717  

7011011 
 137ع

 
 عبيس سمير قصي العزاوي1
 عبيس سمير قصي(/  هـ672ت)يعيش ابن عند المعن توجيه في واثرها القرينة
 العزاوي

 م13102 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة ـ بغداد ـ.
 سم21ايض؛:ص207ت1 أـ

 وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
 ابي بن علي بن يعيش يعيش1 ابن ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 العنوان أـ          بالعربية عالم 1(هـ672ـ116)السرايا
 

0711  

7011011 
 187ع

 
  كاطع ريسان العسكري1عالوي

 عالوي/ نحوية دراسة(: هـ761ت)  للطوسي الشبيان تفسير في الشعري الشاهد
  كاطع ريسان

 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ قار ذي جامعة:  قار ذي ـ.العسكري
 سم38ص؛312
 ادابها العربية اللغة ماجستيرفي رسالة

 ـ281) الحسن بن محمد الطوسي1 جعفر ابو ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 العنوان أـ       الشيعه 1فقيه(هـ761

 

0716  

7011011 
 87ع

 
 هللا عبد جاسب علي
 ـ.هللا عبد جاسب علي/   المعرفة نظرية في الذاتي المذهب ضوء في العربي النحو

 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية البصرةـ جامعة: البصرة
 سم21ايض؛:ص236ك1 أـ

0711  
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 وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ           نظرية ـ المعرفة ـ3    دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 
7011011 

 771ع
 

 (هـ312 ـ012) الكاظم موسى بن علي الرضا1 علي
 بن علي/  داللية نحوية دراسة:  الرضا اخبار عيون كتاب في االستفهام اسلوب
 واسط جامعة:  واسط ـ.الدريعي محمد هاشم عامر ؛تحقيق الرضا علي الكاظم موسى

 م3102التربية1 كلية ـ
 سم21ايض؛:ص071
 ادابها العربية اللغة ماجستيرفي رسالة

 العنوان ـ ب   (محقق)محمدالدريعي هاشم عامر أـ دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  

0718  

7011011 
 87ع

 
  جاسم خزعل عمر
 جامعة: ديالى ـ. جاسم خزعل عمر/ موازنة دراسة:  التراثية النحوية العلة كتب
 م13102 االساسية التربية كلية ديالىـ

 سم38ص؛328ت1 أـ
 ادابها العربية اللغة ماجستيرفي رسالة

  العنوان دراسات                    أـ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 

0717  

7011011 
 733ع

 
 (هـ201ـ111)مسلم بن العوتبي1سلمة

 شيماء العوتبي؛تحقيق مسلم بن سلمة/ االبانة كتاب في وموارده العوتبي منهج
  م3102للبنات1 التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.عيادة قاسم حسن

 سم38ص؛201ت1 أـ
 ادابها العربية اللغة ماجستيرفي رسالة

  العنوان ـ ب(  محقق) عيادة قاسم حسن شيماء أـ دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

0781  

7011011 
 687ق

 
 صالح نبيل براء القطان1
 نينوى ـ.القطان صالح نبيل براء/ ومعجم دراسة: البخاري صحيح في الجامدة االنفال

 م3102االساسية1 التربية كلية ـ الموصل جامعة: 
 سم21ايض؛:ص011ج1 أـ

 العربية اللغة ماجستيرفي رسالة
 1(هـ316 ـ077)اسماعيل البخاري1محمدبن ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

  العنوان أـ         نحوي

  

0780  

7011011 
 778ك

 
 مكطوف شيال كريم
 في والمستنصرية بغداد جامعتي مجالت في العراقيين للجامعين النحوي البحث
 التربية كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.مكطوف شيال كريم/ م3100 ـ3111 االعوام
  م3102رشد1 1ابن
 سم21ايض؛:ص087
 العربية اللغة في ماجستيراداب رسالة

  العنوان أـ          بحوث ـ العربية اللغة ـ3  دراسات  ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 

0783  

7011011 
 377م

 
 عليوي صالح خلف 1احمد المتيوتي

 الزبرجد عقود الشريف النبوي الحديث معنى في االدارة اثر
 جامعة:  نينوى ـ.المتيوتي عليوي صالح خلف احمد/  انموذجا(هـ700ت)للسيوطي
  م13102 التربية كلية ـ الموصل

 سم38ص؛066د1 أـ
 العربية1لغة اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات                    أـ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

0782  
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7011011 
 287م

 
 علي حسين المحمداوي1بدر

:  النجف ـ.المحمداوي علي حسين بدر/  المهدوية التوقيعات في االنشائية االساليب
 م3102للبنات1 التربية كلية ـ الكوفة جامعة

 سم21ايض؛: ص321ح1 أـ
 العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان دراسات                   أـ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 

0787  

7011011 
 733م

 
 (هـ0011 ـ111)احمد بن علي بن المدابغي1حسن

االجرومية للشيخ  متن على االزهري خالد الشيخ العالمة شرح المدايغي على حاشية
الى  االفعال باب دراسة وتحقبق من ه(0011 -حسن بن عليبن احمد المدابغي) ت

 العلوم كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.نهاية الكتاب حسن بن علي بن احمد المدابغي
  م3102االسالمية1

 سم21ص: ايض؛1200ز أـ
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

  (محقق) العلواني عبيد مخلف قاسم أـ  دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ ب 

0781  

7011011 
 733م

 
 (هـ0011 ـ111)احمد بن علي بن المدابغي1حسن

 خالد الشيخ العالمة شرح على(هـ0011 ت)المدايغي علي بن الحسن العالمة حاشية
/ وتحقيق دراسة:  االفعال باب الى المخطوط اول من االجرومية متن على االزهري

 جامعة ـ بغداد ـ.العلواني عبيد مخلف قاسم المدابغي؛تحقيق احمد بن علي بن حسن
  م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد

 سم38ص؛211و1 أـ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 العنوان -دراسات          ا -النحو   -العربية   اللغة  -0

 

0786  

7011011 
 161م

 
 جلبي الرحمن عبد اديب مصطفى

 بغداد ـ.جلبي الرحمن عبد اديب مصطفى/ الحديث النحوي البحث في المعاني علم اثر
  م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة ـ
 سم21ايض؛:ص307ث1 أـ

 وادابها العربية اللغة فلسفة في ماجستير رسالة
  العنوان أـالمعاني                        ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 

0781  

7011011 
 777م

 
 حميد مجيد مؤيد
 ـ بغداد ـ.حميد مجيد مؤيد/  اللطيف عبد حماسة محمد الدكتور عند النحوي البحث
  م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ايض؛:ص223
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

اللطيف  عبد حماسة محمد ـ3دراسات         ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان أـ                       (نحوي)رفاعي

 

0788  

7011011 
 367ن

 
 (هـ118 ـ671)احمد بن يوسف بن محمد الجيش1 ناظر
 كتابه في( هـ118ت) النحوية الجيش ناظر ردود

 كتابه في( هـ171ت) االندلسي حيان ابي علي(الفوائد تسهيل بشرح القواعد تمهيد)
 بابل ـ.العكيلي عبيد لطيف ندى احمد؛تحقيق بن يوسف بن محمد(/ والتكميل التذييل)
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة: 

0787  
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 سم21ايض؛:ص080د1 أـ
  العربية اللغة في ماجستير رسالة

 ـ617) علي بن محمد/  النحوي حيان ابو ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان أـ          (هـ171

 
7011011 

 137ن
 

 شمكلي بنيات نزار
 جامعة ـ بغداد ـ.شمكلي بنيات نزار/  والمحثين المتأخرين عند النحوي االستدراك

  م3102التربية1 كلية ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص308

 لغة العربية1 اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ        والمحدثين المتأخرين ـ3 دراسات  ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

0771  

7011011 
 787ن

 
 ابراهيم الدين تقي بن اسحاق النيلي1
 الدين تقي بن اسحاق/  االلفية الذرة شرح في الصفية الصفوة في الشعرية الشواهد
 العلوم كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.خلف ساير سامي رحاب تحقيق ؛ النيلي ابراهيم

  م3102االسالمية1
 سم21ايض؛:ص018
  العربية اللغة في ماجستير رسالة

                       (محقق)خلف ساير سامي رحاب دراسات     أـ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ ب
 

0770  

7011011 
 316و

 
 (هـ636ـ111)عمر بن القاسم بن القاسم الواسطي1
(: هـ767 قبل توفي)  الضرير للواسطي اللمع شرح في والنحوية اللغوية المباحث
 حسن احمد عمار الواسطي؛تحقيق عمر بن القاسم بن القاسم/  وتحليل دراسة

 م13102 االساسية التربية كلية ديالىـ جامعة: ديالى ـ.الحمداني
 سم38ايض؛:ص082ت1 أـ

  العربية اللغة في ماجستير رسالة
          (محقق)  الحمداني حسن احمد عمار أـ  دراسات  ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ ب

 

0773  

7011011 
 632و

 
  احمد علي وضاح
 جامعة:  نينوى ـ.احمد علي وضاح/ الترمذي فسنن المفسرة االلفاظ من المختار
  م13102 التربية كلية ـ الموصل
 سم38ص؛072
  لغة العربية1 اللغة في ماجستير رسالة

 ـ231) علي بن محمد الترمذي1 الحكيم ـ3 دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ أ       محدث 1(م723

 

0772  

7011011 
 318ي

 
 لعيبي جوده ماجد ياسمين

 ـ بغداد ـ.لعيبي جوده ماجد ياسمين/ سيبويه عند النحوي التحليل في المخاطب اثر
  م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص213ذ1 أـ
  العربيةوادابها اللغة فلسفة في ماجستير رسالة

 1(هـ081 ـ078)عثمان عمروبن سيبويه1 ـ3  دراسات ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ ب       نحوي

 

0777  

7011017 
 273أ

 
 (هـ171ـ617) يوسف بن النحوي1محمد ابوحيان
 االندلسي حيان البي العرب لسان من الغرب ارتشاف كتاب في الكوفي النحو

0771  
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 ـ.علي حسين عباس اسيل تحقيق النحوي؛ ابوحيان يوسف بن محمد(/  هـ171ت)
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية كربالءـ جامعة:  كربالء
 سم21ايض؛:ص360
  العربية اللغة علوم في ماجستير رسالة

  العنوان ـ ب     (محقق) علي حسين عباس اسيل أـ تاريخ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

7011017 
 137م

 
 (هـ0111ـ11)الموسوي هللا عزيز بن الجزائري1موسى

(/ الهجري عشر الثالث القرن)  الموسوي هللا عزيز بن موسى للسيد المتعلمين لسان
 ـ بغداد ـ.جواد هوبي علي محمد تحقيق الجزائري؛ الموسوي هللا عزيز بن موسى
  م3102االداب1 كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص278ذ1 أـ
 العربيةوادابها اللغة في ماجستير رسالة

 (محقق)   جواد هوبي علي محمد أـ تاريخ         ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان ـ ب

 

0776  

7011017 
 737ح

 
 هللا عبد نجم سهيل عمار الحياني1
 هللا عبد نجم سهيل عمار/ الهجري الرابع القرن في التفسير كتب في الكوفي النحو

  م3102رشد1 التربية1ابن كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الحياني
 سم21ايض؛:ص313
 العربيةوادابها اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان ـ تاريخ                   أ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

0771  

7011017 
 376ر

 
  االمير عبد مهدي محمد الربيعي1
 منهجية دراسة:  الهجري السادس القرن نهاية حتى النحوية الشواهد شروح
 قسم االداب1 كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الربيعي االمير عبد مهدي محمد/ نحوية
  م3102العربية1 اللغة
 سم38ص؛263

  وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
  العنوان ـ أ   دراسات     النحوـ ـ العربية اللغة ـ3 تاريخ    ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 

0778  

7011017 
 217ع

 
 جاسم حسن الحسين عبد

 الحسين عبد/ الهجري الثامن القرن نهاية حتى المفسرين عند النحوي الترجيح
 م13102 االنسانية للعلوم التربية كلية ـ البصرة جامعة:  البصرة ـ.جاسم حسن
 سم21ايض؛:ص262

  وادابها العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان ـ أ          تاريخ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

0777  

7011017 
 77ع

 
 علي حسين عدي

 حسين عدي/ العرب عند الحديثة النحوية الدراسات في والمقارن التاريخي المنهج
 م3102العربية1 اللغة قسم 1 التربية كلية المستنصريةـ الجامعة: بغداد ـ.علي
 سم38ص؛072

  وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
  العنوان ـ أ          دراسات النحوـ ـ العربية ـاللغة3 تاريخ  ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
 

0111  

7011017 
 778ك

 
 عويز دوهان كريم
 جامعة:  القادسية ـ.عويز دوهان كريم/  الكافية على الرضي شرح في الكوفي النحو

 م13102 التربية كلية ـ القادسية
 سم38ص؛218ج1 أـ

0110  
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 العربيةوادابها اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان ـ تاريخ                  أ ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0

 
7011017 

 33ن
 
  اسماعيل شاهر نبأ

  التراث على السامرائي فاضل الدكتور استدراكات
 االساسية التربية كلية ديالىـ جامعة: ديالى ـ.اسماعيل شاهر نبأ/ العربي النحوي

 م13102
 سم38ص؛088ج1 أـ

 العربيةوادابها اللغة في ماجستير رسالة
  العنوان ـ أ   (نحوي) فاضل ـالسامرائي31دراسات     ـ النحو العربيةـ اللغة ـ0
  

0113  

70111 
 777ح

 
  حسين علي محمد حيدر
 جامعة: النجف ـ.حسين علي محمد حيدر/ العبد بن طرفه شعر في الصرفية االبنية
 م13102 االداب كلية ـ الكوفة

 سم21ايض؛:ص316خ1 أـ
 العربيةوادابها اللغة في ماجستير رسالة

 1شاعر(هـ.ق61 ـ86نحو)شعبان بن العبد بن طرفه ـ3 الصرف العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان أـ         جاهلي

 

0112  

70111 
 178ر

 
 حسين شياع رسول
 ـ.حسين شياع رسول/ داللية صرفية صوتية دراسة:  والثنايا اللسان طرف اصوات
 م13102 التربية كلية المستنصريةـ الجامعة: بغداد

  سم21ايض؛:ص073ب1 أـ
 العربيةوادابها اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ            والثنايا اللسان ـ3   الصرف  العربيةـ اللغة ـ0

 

0117  

70111 
 863س

 
 علي االمير عبد رواء السلطاني1

:  الهجري السابع القرن نهاية حتى الالحقين دراسات في الصرفية سيبويه اراء
 كلية العراقيةـ الجامعة: بغداد ـ.السلطاني علي االمير عبد رواء/  وتحليل دراسة
 م3102االداب1

 سم21ايض؛:ص711ش1 أـ
  فلسفة في دكتوراه اطروحة

 بن عمرو 1 سيبويه ـ2  تاريخ النحوـ ـ العربية اللغة ـ3 الصرف العربيةـ اللغة ـ0
  العنوان أـ           النحاة 1امام(هـ081ـ078)عثمان

 

0111  

70111 
 717م

 
 هادي حمد ادريس الموسوي1
 هادي حمد ادريس/ والصرفيين النحويين كتب في وتطوره نشأته الصرفي المصطلح
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ بابل جامعة:  بابل ـ.الموسوي

 سم21ايض؛:ص226ط1 أـ
 العربية اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة

  العنوان أـ         الصرف العربيةـ اللغة ـ0
 

0116  

70111 
 138و

 
 ظاهر لهواك وسام
 ـ بغداد ـ.ظاهر لهواك وسام(/ هـ382ت)الرومي ابن ديوان في الصرفية االبنية داللة
  م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة

 سم21ايض؛:ص017د1 أـ
 العربيةوادابها اللغة في ماجستير رسالة

 1شاعر(هـ382 ـ330)العباس بن الرومي1علي ابن ـ3   الصرف العربيةـ اللغة ـ0

0111  
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 العنوان أـ
 

7011111 
 878ج

 
 علي محمد الجميلي1سيف

 علي محمد سيف/ ونحوية صرفية دراسة(:امويون شعراء) كتاب في المشتقات
 م3102االسالمية1 العلوم كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الجميلي
 م21ايض؛:ص363
 لغة العربية1 اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان أـ   دراسات ـ النحو ـ العربية اللغة ـ3  دراسات ـ الصرف العربيةـ اللغة ـ0
 

0118  

7011111 
 778ف

 
 (هـ111 ـ11 1)علي بن محمد بن الفيومي1احمد

 للفيومي المنير المصباح في التكسير جمع
 جبير تغريد الفيومي؛تحقيق علي بن محمد بن احمد/ ومعجم دراسة(: هـ111ت)

 م3102االداب1 كلية االنبارـ جامعة:  االنبار ـ.عارف
 سم38ايض؛:ص211
 وادابها العربية اللغة في ماجستير رسالة

 العنوان ـ ب         (محقق) عارف جبير تغريد أـ ـدراسات الصرف العربيةـ اللغة ـ0
 

0117  

701 
 787ح

 
 علي حسين الرحمن عبد الحرمي1عمر

 علي حسين الرحمن عبد عمر/ العربية الجزيرة شبه في الجغرافي اللغوي التوزيع
 م3102االنسانية1 للعلوم التربية كلية ـ البصرة ـ.الحرمي
 سم21ايض؛:ص211

 وادابها العربية اللغة في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ     لهجات ـ العربية اللغة ـ0
 

0101  

70111 
 617ع

 
 حامد غانم العزيز عبد

 العزيز عبد/  لغوية دراسة: الجوزي الين المسير زاد تفسير في العربية اللهجات
 حامد غانم

 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.
 سم38ص؛082

 العربية1لغة اللغة في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ       دراسات ـ العربية اللهجات ـ0
 

0100  

70813 
 783أ

 
  هادي عباس حسن ايمان

 القادسية ـ.هادي عباس حسن ايمان/  والبالغيين النحويين عند الطلبي غير االنشاء
 م13102 التربية كلية ـ القادسية جامعة: 

 سم21ايض؛:ص021
  العربية اللغة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ      والبالغيين النحويين ـ3 االنشاء العربيةـ اللغة ـ0
 

0103  

708173 
 73ك

 
 جودة صبر علي الكناني1
 جامعة ـ بغداد ـ.الكناني جودة صبر علي/ موازنة نحوية دراسة:  التسهيل شروح
  م3102رشد1 ابن 1 التربية كلية ـ بغداد
 سم21ص؛271

 العربية1وادابها اللغة في فلسفة دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ           والهجاء االمالء قواعد العربيةـ اللغة ـ0

  

0102  
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  العلوم الطبيعية والرياضيات  
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110 
 68ف

 
 محسن عباس فضل

 ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.محسن عباس فضل/  العلم فلسفة في والتاريخية الالتاريخية
  م13102 االداب1 كلية
 سم21ايض؛:ص073
 الفلسفة في ماجستير رسالة

  العنوان أـ                           الفلسفة ـ العلوم ـ0
 

0107  

101 
 838س

 
 خضر محمد سالم

 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.خضر محمد سالم/  تقريبا الصافية الحلقات
 م13102

IـIV1 71سم38ايض؛:ص 

 الرياضيات في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                                 الرياضيات ـ0

 

0101  

101 
 783ش

 
 قاسم يونس محمد شيماء
:  نينوى ـ.قاسم يونس محمد شيماء/  المتحضرة الشرايين في الدم جريان تحليل
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة

Iـ V111سم38ايض؛:ص 

 الرياضيات في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                                    الرياضيات ـ0

 

0106  

101 
 287ع

 
 حسن لقمان الحكيم عبد

 ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.حسن لقمان الحكيم عبد/ ACHR النمط من الجبور حول

 م13102 التربية كلية

Iـ III113سم38ايض؛:ص 

 الرياضيات في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                                  الرياضيات ـ0

 

0101  

101 
 838هـ

 
 هللا عبد زكي الهاللي1ازهر

 جامعة:  نينوى ـ.الهاللي هللا عبد زكي ازهر/ المنتظمة شبه الصافية الحلقات حول
 م13102 التربية كلية ـ الموصل

 سم38ص؛77
 الرياضيات في ماجستير رسالة

  العنوان أـ                                الرياضيات ـ0
 

0108  

10111 
 367س
 

 
 حسون علي الحكيم عبد الساعدي1

 عبد/ االساسية التربية كليات طلبة لدى االبتكاري بالتفكير وعالقتها الرياضية البنية
 االساسية1 التربية كلية ـ المستنصرية الجامعة: بغداد ـ.الساعدي حسون علي الحكيم
 م3102

 سم21ايض؛: ص088 ط1 أـ
  التربية في ماجستير رسالة

  العنوان أـ     االبتكاري التفكير ـ3    التدريس طرق ـ الرياضيات ـ0
 

0107  

10118 
 388ع

 
  اسماعيل يوسف 1غادة هللا العبد
 يوسف غادة/ سنجار في الجوفية الديار مياه المناسيب الفاريوكرام دالة تقدير

 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.هللا العبد اسماعيل
 Aـ d181سم38ايض؛:ص 

0131  
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 الرياضيات في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                            الخوارزميات ـ0

 
100121 

 738ح
 

 هللا عبد خليل الحيالي1شيماء
 شيماء/ الخشنة الحنطة من الصناف ومكوناته للحاصل والجزيئي الوراثي التحليل
 م13102 العلوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الحيالي هللا عبد خليل

Iـ v1030سم38ايض؛:ص 

 النبات علم حياة1 علوم دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ              زراعة ـ الحنطة ـ 3                   وراثة ـ النبات ـ0
  

0130  

10018 
 783أ

 

 
 هللا عبد احمد زينل اخالص
 عبد احمد زينل اخالص/  المخفية ماركوف نماذج باستخدام االرضي الغطاء تصنيف

 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.هللا

Iـ ix 181سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ        الخوارزميات ـ0
 

0133  

10018 
 318ب

 
 هللا عبد سعدي الباشا1احمد

 هللا عبد سعدي احمد/ الكنتورية التحويالت باعتماد الرقمية الصور الوان تحسين
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الباشا

Iـx1 71سم38ايض؛:ص 

 الحاسوب علوم في ماجستير رسالة
  العنوان أـ         الرقمية الصور ـ3    الخوارزميات ـ0

 

0132  

10018 
 877ح

 
 خضر صادق محمد حميد

 حميد/ المقيدة غير التصغيرية مسائل حل في المترافق للتدرج مطورة خوارزميات
 م13102 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.خضر صادق محمد

Iـ vi1 17سم38ايض؛:ص 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                                 الخوارزميات ـ0

 

0137  

10018 
 377ط

 
  هللا عبد ساطعة الطائي1
  الحدود ذات المترافق التدرج خوارزميات تحسين
 جامعة:  نينوى ـ.الطائي هللا عبد ساطعة/ الالخطية االمثلية مسائل لحل الثالثة

 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل
 سم38ايض؛:ص17

  الرياضيات في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                                 الخوارزميات ـ0
  

0131  

10018 
 838ط

 
 حسين فاضل طالل

 خوارزميات باعتماد االنترنيت شبكة على موقع وصلة عن والتقصي المالحة
 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.حسين فاضل طالل/ رياضية

 م13102 والرياضيات

Iـ vi181سم38ايض؛:ص 

 الرياضيات في دكتوراه اطروحة
  العنوان أـ                             الخوارزميات ـ0

 

0136  
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10018 
 337ع

 
  جميل صالح مروان 1 العبادي
  التقارب ذات المترافق للتدرج مقيسة جديدة عائلة
  جميل صالح مروان/ الالخطية االمثلية في الشامل
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.العبادي

Iـ xi1016سم38ايض؛:ص 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                                 الخوارزميات ـ0

 

0131  

10018 
 87ع

 
 جاسم انصاف علي
 علي/  الجينية الخوارزميات الستخدام المنطوقة المفردة العربية االرقام تمييز

 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.جاسم انصاف
 م13102

 سم38ايض؛:ص71
 الحاسوب علوم في عالي دبلوم

  العنوان أـ                            الخوارزميات ـ0
 

0138  

10018 
 87ع

 
 فرحان فارس عمر
 ـ. فرحان فارس عمر/  االصطناعية العصبية الشبكات باستخدام التواقيع تمييز
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى

Iـ v176سم38ايض؛:ص 

  الحاسوب علوم في عالي دبلوم
 العنوان أـ                             الخوارزميات ـ0
 

0137  

10018 
 737م

 
  الرحمن عبد مؤيد منار

 لصناعة العامة الشركة في تطبيق:  النمل خوارزمية باستخدام االعمال جدولة
 علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الرحمن عبد مؤيد منار/ نينوى في االدوية

 م13102 والرياضيات الحاسوب
 سم38ايض؛:ص16

  الحاسوب علوم في عالي دبلوم
  العنوان أـ                           الخوارزميات ـ0
  

0121  

103101 
 188أ

 
 هالل حسن رنا 1 السلمان
 وصيغ المنحرف وشبه الوسطى النقطة قاعدتي من مركبة عددية طرائق اشتقاق
 طرائق باستخدام النتائج وتحسين عدديا المحددة الثالثية التكامالت لحساب اخطائها
 للبنات1 التربية كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.السلمان هالل حسن رنا/ تعجيلية
 م3102

Iـ xi1076سم21ايض؛:ص 

  الرياضيات في علوم ماجستير رسالة
 العنوان أـ                                 والتكامل التفاضل ـ0
 

0120  

1011213 
 783أ

 
 هللا مال رزكان أركان
 ـ.هللا مال رزكان أركان/  فريدهولم فولتيراـ نوع من تفاضلية ـ تكاملية معادلة حول

 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى
 سم21ايض؛:ص11

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                         التفاضلية المعادالت ـ0
 

 

0123  
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1011213 
 738ح

 
  حسين طاهر محمد حسين الحيالي1
 محمد حسين/  الجافة الصلبة االعتيادية التفاضلية للمعادالت العددية الحلول تحسين
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الحيالي حسين طاهر

Iـ v181سم38ايض؛:ص 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                          التفاضلية المعادالت ـ0
  

0122  

1011212 
 71ف
 

 
 محمود يونس قيس 1 الفتحي
 محمود يونس قيس/  الجزئية التفاضلية للمعادالت المتوازية العددية الحلول تحسين
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الفتحي

Iـ vi182سم21ايض؛:ص 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                   الجزئية التفاضلية المعادالت ـ0

 

0127  

1011212 
 317ن

 
 عزو محمد شروق الناصر1
  لمعادلة العددي والحل االستقرارية تحليل

Sivashinskyـ kuramoto /عزو محمد شروق 

 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الناصر
Iـ v173سم38ايض؛:ص 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                   الجزئية التفاضلية المعادالت ـ0

 

0121  

1011217 
 333ك

 
  محمد زياد اسماء الكاتب1
  محمد زياد اسماء/ المضبية المعادالت بعض حول

 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الكاتب
Iـv1011سم38ايض؛:ص 

 الرياضيات في دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ                    الخطية التفاضلية المعادالت ـ0
 

0126  

10117 
 832م

 

 
 هللا عبد فالح سارة 1 المالح
/ قضاءباناح في مختلطة خاصة تفاضلية تكاملية المعادالت للحل والوجدانية الوجود
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.المالح هللا عبد فالح سارة
 سم21ايض؛:ص62

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                          ومعادالته التكامل ـ0

 

0121  

101172 
 233ر

 
 كاظم رحيم رحاب
 اخطائها وصيغ وسميسون المنحرف شبه قاعدتي من مركبة عددية قواعد اشتقاق
 رحاب/ تعجيلية طرائق باستخدام النتائج وتحسين المحددة الثالثية التكامالت لحساب
 كاظم رحيم

 م3102 للبنات1 التربية كلية ـ الكوفة جامعة: النجف ـ.
Iـvi1027سم21ايض؛:ص 

  الرياضيات علوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                           التكامل حساب ـ0

 

0128  

107 
 736خ

 
  محمد رستم الخياط1اسراء

 رستم اسراء/ الطبي التشخيص في مهجن حاسوبي مناعي لنظام نموذج مالئمة

0127  
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 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الخياط محمد
Iـxii181سم38ايض؛:ص 

  الرياضيات علوم في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                     التطبيقية الرياضيات ـ0
 

107 
 331د

 
 احمد الخالق عبيرعبد الدباغ1
/ التطبيق مع االولى المرتبة من الخطي غير الذاتي االنحدار انموذج صفات دراسة

 الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الدباغ احمد الخالق عبيرعبد
 م13102 والرياضيات

 سم38ايض؛:ص16
  الرياضيات في ماجستير رسالة

 العنوان أـ                       التطبيقية الرياضيات ـ0
 

0171  

107 
 88ع

 
 شيال هللا عبد حكمت عمر العلم1
 عبد حكمت عمر/ ادغال بيانات على التطبيق مع البقاء دالة باستخدام التباين تقدير
 م13102 التربية كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.شيااللعلم هللا

Iـ ii167سم21ايض؛:ص 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                        التطبيقية الرياضيات ـ0

   

0170  

107 
 87ع

 
 عمر خطاب يوسف عمر
 عمر/  وتطبيقاتها التبولوجية الفضاءات في iaـ النوع من المفتوحة المجاميع في

 الرياضيات قسم التربية1 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.عمر خطاب يوسف
 م13102
Iـ ii160سم38ص؛ 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                        التطبيقية الرياضيات ـ0

 

0173  

107 
 737ف

 
 احمد حازم نعم الفهادي1
 نينوى ـ.الفهادي احمد حازم نعم/ التطبيق مع االنترنيت توزيع خدمة ومحاكاة نمذجة

 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة: 
Iـ vii111سم38ايض؛:ص 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ                    التطبيقية الرياضيات ـ0

  

0172  

107 
 678ن

 
 ذنون رياض شيماء النعيمي1

 مناسيب على التطبيق مع مقارنة دراسة:  المكاني للمتغير العام االتجاه سطح تقدير
 ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.النعيمي ذنون رياض شيماء/ سنجار في الجوفية المياه
 م13102 التربية كلية

Iـv1 60سم38ايض؛:ص 

  الرياضيات في ماجستير رسالة
 العنوان أـ           الجوفية المياه ـ3   التطبيقية الرياضيات ـ0

 

0177  

10717 
 217أ

 

 
 ذيب فاضل احسان
 صحراء لمنطقة( GIS)ال باستعمال الصحراوية المناطق مساحات وقياس تصنيف

  م13102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.ذيب فاضل احسان/ النجف
 سم21ايض؛:ص73ذ1 أـ

 التطبيقي االقتصاد في عالي دبلوم
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  العنوان أـ          صحراء ـ النجف ـ3  التطبيقي االحصاء ـ0
 

10717 
 287أ

 
 نعيم عبد احمد
 طريقتي باستعمال العراقي للنفط الشهري االنتاج لمعدالت الزمنية السلسلة تحليل
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.نعيم عبد احمد/ المتطرفة والقيمة التدخل تحليل

  م13102 واالقتصاد1
 سم38ايض؛:ص016
 االحصاء علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ                      التحليلي االحصاء ـ0

 

0176  

10717 
 183ب

 
 علي محمد بسمان
/ تطبيقية دراسة:  المتغيرات من عدد بين العالقة تفسير في المسار تحليل استخدام
 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.علي محمد بسمان

 م13102
 سم38ايض؛:ص28

 االحصاء في عالي دبلوم
  العنوان أـ                       التحليلي االحصاء ـ0

  

0171  

10717  
 17ح

 
 رزاق هبوب حسن
 تجانس عدم مشكلة بوجود المعلمي شبه االنحدار انموذج تقدير طرائق بعض مقارنة
 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.رزاق هبوب حسن/ عملي تطبيق مع الخطأ تباين

  م13102 واالقتصاد1

IـV116سم21ايض؛:ص 

 االحصاء في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                       التطبيقي االحصاء ـ0
 

0178  

10717  
 132خ

 
 عباس كريم حاتم الخفاجي1

/ م2015 ـ1997عام من للفتره التنمية على العراق في السكاني النمو معدل تأثير

 م13102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الخفاجي عباس كريم حاتم
 سم38ايض؛:ص71

 االحصاءالتطبيقي في عالي دبلوم
  العنوان أـ                        التطبيقي االحصاء ـ0

 

0177  

10717 
 633د

 
 حسون كريم دعاء
 التحليل باستخدام3102 لعام بغداد محافظة في الطالق اسباب حول احصائية دراسة
 م13102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.حسون كريم دعاء/ العاملي

 سم21ايض؛:ص17
 االحصاءالتطبيقي في عالي دبلوم

  العنوان أـ                      التطبيقي االحصاء ـ0
 

0111  

10717 
 377ر

 
 دهام ناظم الراوي1واثق

 الشركة بيانات على التطبيق مع الطبيعي التوزيع لمعلمتي البيزي العينة حجم تحديد
 كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الراوي دهام ناظم واثق/ القائم 1 للفوسفات العامة
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم

Iـ VII1 000سم38ايض؛:ص 

 االحصاء في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                       التطبيقي االحصاء ـ0
 

0110  
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10717 
 833ر

 
  حميد الرحمن عبد الركابي1فاطمة

 عبد فاطمة/ العراق في الخام النفط انتاج سلسلة في التدخل تحليل نماذج استخدام
 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية الجامعةالمستنصريةـ:بغداد  -الركابي حميد الرحمن
 سم21ايض؛:ص011
 االحصاء في ماجستير رسالة

  العنوان أـ                      التحليلي االحصاء ـ0

 

0113  

10717 
 777ز

 
 خليل مهند زيدون

 مواقع على التطبيق مع التربيعية التخصيص مسائل لحل مقترحة مهجنة خوارزمية
 ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.خليل مهند زيدون/ الموصل في السالم لمستشفى االبنية
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية

IـV180سم38ايض؛:ص 

 العمليات االحصاء1بحوث في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                        التطبيقي االحصاء ـ0

 

0112  

10717 
 863س

 
 فتحي محمد مثنى حلى السلطاني1
 حلى/ الزمنية السالسل بأستخدام الراق في والقطن الشلب محصولي التنبؤبأنتاج

 م13102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.السلطاني فتحي محمد مثنى
 سم21ايض؛:ص87

 االحصاءالتطبيقي في عالي دبلوم
  العنوان أـ         والقطن ـالشلب3    التطبيقي االحصاء ـ0
 

0117  

10717 
 878س

 
 علي الوهاب عبد علي 1 السلوم
 واثر العراق محافظات بعض في والشعير الحنطة لمحصولي والتنوع التمركز قياس

 ـ.السلوم علي الوهاب عبد علي/ احصائية دراسة:  انتاجها على الطبيعية العوامل
 م13102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد
 سم38ايض؛:ص011
 االحصاءالتطبيقي في عالي دبلوم

  العنوان أـ                        والشعير ـالحنطة3  التطبيقي االحصاء ـ0
 

0111  

10717 
 777س

 
 ندة عواد سهير

 االحتياجات كمية حسب الزراعية االراضي تصنيف في التمييزية الدوال استعمال
 م13102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.ندة عواد سهير/ المائية
 سم21ايض؛:ص61

 التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم
  العنوان أـ            والشعير ـالحنطة3   التطبيقي االحصاء ـ0
 

0116  

10717 
 371ص

 
 عامرحسن مؤمن 1 الصائغ
 على تطبيقية دراسة:  االحصائية الفرضيات بعض نتائج على الشاذة القيم تأثي

 عامرحسن مؤمن/ الموصل مدينة في المياه مصادر لبعض الذائب االوكسجين
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.الصائغ

 سم38ايض؛:ص21
 االحصاء في عالي دبلوم

 العنوان أـ                  التطبيقي االحصاء ـ0
 

0111  

10717 
 377ع

 
 الجبار عبد الستار عبد عبيد
 ـ.الجبار عبد الستار عبد عبيد/  البشرية الموارد لتنمية التعليم في االستثمار اثر

0118  
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 م13102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد
 سم21ايض؛:ص76

 التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم
  العنوان أـ    البشرية الموارد ـ2   التعليم في االستثمار ـ3  التطبيقي االحصاء ـ0

 
10717 

 377ع
 

 صالح الخالق عبد سرمد العبيدي1
 مع المعمم المحور بسل انحدار نموذج معلمات لبعض والبيزي الالبيزي التقدير
 صالح الخالق عبد سرمد/ المالية لالوراق العراق سوق بيانات على التطبيق
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.العبيدي

Iـ vii1031سم38ايض؛:ص 

 االحصاء في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                         التطبيقي االحصاء ـ0
 

0117  

10717 
 833ع

 
 طراد جابر عالء
 ـ.عالء طراد جابر عالء/ المعلمي وشبه المعلمي االنحدار نماذج
 م3102واالقتصاد1 االدارة كلية الجامعةالمستنصريةـ:بغداد
 سم21ايض؛:ص037
 االحصاء علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ                        التطبيقي االحصاء ـ0
   

0161  

10717 
 87ع

 
 جاسم رمزي عمر
 عمر/  تطبيق مع بها متعلقة وعملية الهندسية التصادفية العملية معلمات تقدير
 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.جاسم رمزي

Iـ vi1017سم38ايض؛:ص 

 االحصاء في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                           التطبيقي االحصاء ـ0
 

0160  

10717 
 627ك

 
  شنيشل فيصل فرح الكعبي1
 CARMA الثنائية المتزامنة النماذج استخدام

 بغداد ـ.الكعبي شنيشل فيصل فرح/تجريبية دراسة:  المستقبلية التنبؤات لوضع
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية المستنصرية الجامعة:

 سم38ص؛ايض؛66
 االحصاء علوم في ماجستير رسالة

  العنوان أـ                         التحليلي االحصاء ـ0
 

0163  

10717 
 287م

 
 مزبان ثجيل محمد

 ثجيل محمد/ م3100 لعام العراق في الطالبي التسرب لمشكلة االحصائي التحليل
 م13102 واالقتصاد1 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.مزبان
 سم21ايض؛:ص12

 التطبيقي االحصاء في عالي دبلوم
  العنوان أـ                       التطبيقي االحصاء ـ0

 

0162  

10717 
 161م
 

 
 مهدي حبيب مصطفى
 تحديد في واثرها عليها المؤثرة والعوامل تطورها العراق في السكانية الخصوبة

 االدارة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.مهدي حبيب مصطفى/ مستقبال السكان حجم
 م13102 واالقتصاد1

 سم21ايض؛:ص66
 التطبيقي االحصاء في علوم عالي دبلوم
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  العنوان أـ                      التطبيقي االحصاء ـ0
 

10717 
 717م

 
 حمودي صادق امال الموسوي1

 لمرضى عملي تطبيق مع(كامبل)  المتطرفة للقيمة الثنائي للتوزيع الرابطة دالة بناء
 كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الموسوي حمودي صادق امال/ بغداد في السكري
 م13102 واالقتصاد1 االدارة
 سم21ايض؛:ص001

  االحصاء علوم في فلسفة دكتوراه اطروحة
 العنوان أـ             بغداد( مرض) السكر ـ3   التطبيقي االحصاء ـ0

 

0161  

10717 
 33هـ

 
 امين لقمان هبة

  امين لقمان هبة/  تطبيق مع GARCH( p,q)وARIMA( P,d,q) نماذج استخدام

 م13102 والرياضيات الحاسوب علوم كلية ـ الموصل جامعة:  نينوى ـ.
 سم38ايض؛:ص63

 االحصاء في ماجستير رسالة
  العنوان أـ                        التطبيقي االحصاء ـ0

 

0166  

10711 
 878ح

 
 صالح حمد حسين حكيم

 حسين حكيم/ المعلمين ذي العام ويبل توزيع معولية دالة تقدير طرائق بعض مقارنة
 م13102 واالقتصاد االدارة كلية المستنصريةـ الجامعة: بغداد ـ.صالح حمد
 سم21ايض؛:ص023
 الرياضيات في ماجستيرعلوم رسالة

 العنوان أـ                    االحصائية ـالرياضيات0

 

0161  

10711 
 777ح

 
 طالب رائد حيدر

 على المكرره بالقياسات المتداخلة والعاملية العاملية التجارب تصاميم بعض استعمال
 كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.طالب رائد حيدر/ واسط محافظة في الثالسيميا مرض
  م13102 واالقتصاد1 االدارة

 سم21ايض؛:ص003ز1 أـ
 االحصاء في ماجستيرعلوم رسالة

  العنوان أـ                     التحليلي االحصاء ـ0

 

0168  

10711 
 777ح

 
 محمد يحيى حيدر
 العاملي التحليل اسلوبي مواءمة خالل من السكري بمرض المرتبطة العوامل دراسة
 االدارة كلية المستنصريةـ الجامعة: بغداد ـ.محمد يحيى حيدر/  المسار وتحليل

 م13102 واالقتصاد
 سم21ايض؛:ص010
 االحصاء في ماجستيرعلوم رسالة

 العنوان أـ          التحليلي االحصاء ـ0

 

0167  

10711 
 731ص

 
 الصراف,اسراء نجيب سعيد

 / الحصين لتكوين لوحات السيطرة النوعية باسلوب المحاكاةq11 استخدام مقدار

 3102كلية علوم الحاسوب والرياضيات  الموصل -1اسراء نجيب سعيدالصراف
 سم38ص : ايض ؛ 66

 دبلوم عالي في االحصاء 
 ـ االحصاء الرياضي                      أـ العنوان 0
 

0111  
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13 1107 
 838ج 

 
 جالل عبدالكريم سلطان

تقنيات مهجنة ومقترحة في حل مسائل البرمجة الخطية المضببة متعددة االهداف مع 
الحاسوب التطبيق / جالل عبدالكريم سلطان .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية علوم 

 3102والرياضيات 1 
VII-I  1008  سم38ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء / بحوث العمليات 
 ـ البرمجة الخطية                         أـ العنوان 0
 

0110  

13 1107 
 832ر

 
 الرماحي1علي حسين محمد

اسلوب حل مشكلة اقصى تدفق ضبابي للمركبات في مدينة الديوانية بأستعمال 
 كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.البرمجة الخطية الضبابية/  علي حسين محمد الرماحي

  م13102 واالقتصاد1 االدارة
 سم21ص:ايض؛77

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات 
  العنوانأـ                             ـ البرمجة الخطية          0

0113  

13 1132 
 377ر

 
 زهير رجبالراوي1 محمد 

(/ محمد زهير رجب x ds(uin)1ـS2 xالخصائص الفوتو فولطائية للخلية الشمسية 

 م3102الراوي.ـ االنبار:جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1
Iـv187سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
  ـ الفوتو فولطائية             أـ العنوان3ـ الطاقة الشمسية   0
 

0112  

121 
 337أ

 
 ابتهاج احمد كاظم

حساب تراكيز العناصر الثقيلة )الرصاص1 الكادميوم 1 الخارصين 1 النحاس 1 
اليورانيوم( في نماذج مختارة من تربة منطقة اور االتربة في محافظة ذي قار/ 

 م3102ابتهاج احمد كاظم.ـ النجف : جامعة النجف ـ جامعة الكوفة ـ كلية التربية 1
H-A71سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الفيزياء                        أـ العنوان 0
  

0117  

121 
 373أ

 
 االبراهيمي1 اسراء حسين محمد 

ولغاية  3110تمييز التغيرات الزمنية لمناطق مختارة من محافظة الديوانية من عام 

حسين محمد (/ اسراء +ETMبأستخدام الصور الفضائية للمتحسس)3116

 م3102.ـ النجف : جامعة النجف ـ جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1 االبراهيمي

xvi-i 176سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الفيزياء                           أـ العنوان 0
 

0111  

121 
 377ج

 
 الجبوري1 بكر فياض حسن سعود

رات النبضية/  بكر فياض حسن سعود تصميم وبناء منظومة ضخ بصرية لليز
 م3102الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛11أـ ز1
 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء

 ـ الفيزياء                         أـ العنوان 0
 

0116  

121 
 783ح

 
 حركات محسن روحي

0111  
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الحمراء التوسطة والطويلة  تصميم طالء مضاد لالنعكاس خمس مدى االشعة تحت
العلوم  كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.باستعمال الطريقة االبرية/ حركات محسن روحي

 م13102 1للبنات
 سم38ص:ايض؛013

 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء
 ـ الفيزياء                      أـ العنوان 0
 

121 
 73س

 
 سرى عبد المنعم محمود داود

اضافة الزجاج على مقاومة البوليمر للبلى لمتراكبات )بوليمرـ زجاج(/ سرى تأثير 
 م13102 1العلوم للبنات كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.عبد المنعم محمود داود

 سم21ص:ايض؛016
 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء

 ـ الفيزياء                              أـ العنوان 0
 

0118  

121110 
 132خ
 

 
 الخفاجي1 سامر كاظم غالب

دراسة نظرية لبعض معامالت جهود المصيدة المستخدمة في تكثيف بوز ـاينشتي/ 
سامر كاظم غالب الخفاجي.ـ البصرة :جامعة البصرةـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 م13102
 سم21ص:ايض؛11

 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء
 أـ العنوان     ـ الفيزياء  ـ نظريات                 0
 

0117  

121111 
 173ا
 

 
 اسيا جاسب يوسف

/ اسيا جاسب znoدراسة تأثير المواد البوليمرية على الخواص البصرية الغشية 

 م13102 1للعلوم الصرفة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.يوسف
 سم21ص:ايض؛11

 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء
 أـ العنوان       ـ الفيزياء  ـ دراسات                 0
 

0181  

121111 
 767ف

 
 الفرطوس1 عادل جاسم محمد 

دراسة عملية ميدانية وانموذج ـ يحاكي هيدرود يناميكية ونقل الرسوبيات في نهر 
شط العرب/ عادل جاسم محمد الفرطوس.ـ البصرة :جامعة البصرةـ كلية التربية 

 م3102للعلوم الصرفة 1
 سم21ص:ايض؛72

 في الفيزياءرسالة ماجستيرعلوم 
 ـ الفيزياء  ـ دراسات                       أـ العنوان0
 

0180  

121111 
 833ا

 
 االء سعدون سلمان

 ـ بغداد ـ.االء سعدون سلمان   (/li2دراسة اطيلف رامان للجزيئة ثنائية الذرة )

 م13102 1العلوم للبنات كلية ـ بغداد جامعة
 سم21ص:ايض؛17

 الفيزياءرسالة ماجستيرعلوم في 
 أـ العنوان          ـ الفيزياء  ـ دراسات0
  

0183  

121111 
 637ب

 
 البطاوي1 انس عبد هللا

دراسة الخواص الفيزيائية الغشية اوكسيد الحديد المحضرة بطريقة الطالء 
الدوراني/ انس عبد اللهالبطاوي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 م3102التربية1
 سم21ص:ايض؛67أـ ي1

0182  
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 لة ماجستيرعلوم في الفيزياءرسا
 ـ الفيزياء  ـ دراسات                      أـ العنوان0
 

121111 
 377ج

 
 الجبوري1 جاسم محمد مرعي

الناتويالمحضر بطريقة الرش الكيميائي الحراري/  fecds3دراسة خصائص غشاء 

 م3102جاسم محمد مرعي الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1
 سم21ص:ايض؛007

 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء
 ـ الفيزياء  ـ دراسات                     أـ العنوان0
 

0187  

121111 
 733ج

 
 الجنابي1 واثق فاهم شنين 

دراسة تأثير مزج الوان الصور الفضائية في تحديد معالم سطح االرض لمدينة 
النجف االشرف وماحولها/  واثق فاهم شنين الجنابي.ـ النجف : جامعة النجف ـ 

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم21ص:ايض؛037

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 أـ العنوان            ور الفضائيةـ الص3  لفيزياء  ـ دراسات     ـ ا0
 

0181  

121111 
 877ح

 
 حميد عبد هللا رضوان

دراسة تأثير التلدين المتكرر على الخصائص التركيبية والسطحية والكهربائية 

الفائق التوصل الكهربائي من درجات  TL2-xagxs2 caz cu3 onot5للمركب 

: جامعة تكريت ـ كلية  الحرارة العالية / حميد عبد هللا رضوان.ـ صالح الدين
 م3102التربية1

xiv-i 177سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء  ـ دراسات                    أـ العنوان0
 

0186  

121111 
 377ز

 
 الزبيدي1 مصعب جاسم احمد

-AL-ZNتصنيع ودراسة التجانس والخصائص الميكانيكية لتراكبات ذات اساس )
MG ) المدعمة بحبيبات االلومنيا/ مصعب جاسم احمد الزبيدي.ـ نينوى: جامعة

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1 

VI-I173سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الفيزياء  ـ دراسات                       أـ العنوان0
 

0181  

121111 
 13س

 
 السقا1 رائد هاشم يحيى قاسم

لتأثيرالضغط العالي في الخصائص الثرموداينميكية للذهب والفضة /  دراسة نظرية 
 م3102رائد هاشم يحيى قاسم السقا.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 

 سم38ص:ايض؛61
 رسالة ماجستير في الفيزياء

 ـ الفيزياء  ـ دراسات                         أـ العنوان0
 

0188  

121111 
 838س

 
 سامي عيدان عيدالسالمي1 

دراسة شكل االنتقاالت التماثلية لبعض نظائر النوديميوم باستخدام انموذج 
/ سامي عيدان عيد السالمي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 0البوزونات المتفاعلة ـ

 م3102التربية للبنات 1
XI-I187سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء

0187  
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 أـ العنوان              ـ الفيزياء  ـ دراسات        0
 

121111 
 783ش

 
 شيماء هاشم عمران 

دراسة تأثير درجة حرارة القاعدة والسمك على الخواص البصرية والتركيبية 
المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ شيماء هاشم عمران .ـ  ZNOالغشية 

 م3102واسط : جامعة واسط ـ كلية العلوم1
 سم21ص:ايض؛76

 ماجستير في علوم الفيزياءرسالة 
 ـ الفيزياء  ـ دراسات                      أـ العنوان0
  

0171  

121111 
 377ط

 
 الطائي1 حسين طامي سم فرحان

دراسة تأثير عدد قنوات المحلل المتعدد القنوات على قابلية تحليل الطاقة للكاشف 
(TI )NAL كلية /حسين طامي سم فرحان الطائي.ـ بابل: جامعة بابل ـ

 م3102العلوم1
 سم38ص:ايض؛001

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء  ـ دراسات                        أـ العنوان0
 

0170  

121111 
 87ع

 
 علي كريم عبود محمد

دراسة الخصائص التركيبية والبصرية الغشية اوكسيدالخارصين المشوبة بالحديد 
الحراري/  علي كريم عبود محمد.ـ بغداد :  والمحضرة بطريقة التحلل الكيميائي
 م3102جامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

VIII-I171سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء  ـ دراسات                        أـ العنوان0
 

0173  

121111 
 636م

 
 المعاضيدي1 عمر عكاب عبد الهادي

بطريقة  cdsx te1-x cdteة شمسية رقيقة من تحضير ودراسة خصائص خلي

التبخير الحراري تحت الفراغ/ عمر عكاب عبد الهادي المعاضيدي.ـ االنبارـ جامعة 
 م3102االنبار ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 

 سم21ص:ايض؛017
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 العنوانـ الفيزياء  ـ دراسات                      أـ 0
 

0172  

121111 
 717م

 
 الموسوي1 ظل عقيل كاظم 

دراسة خصائص متعددات الحدود المتجهة المتعامدة لفتحة بصرية حلقية/ ظل عقيل 
كاظم الموسوي.ـ النجف : جامعة النجف ـ جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 

 م13102
ii-i1011سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 الفيزياء  ـ دراسات                      أـ العنوانـ 0
 

0177  

121170 
 377ج
 

 
 الجبوري1 معتز صالح حسن

والمحضر بتقنية الترسيب البخاري   zno,sio2,siدراسة وتضيع المفرق الهجين 

الكيمياوي / معتز صالح حسن الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 
 م3102

xiv-i 1011سم38ص:ايض؛ 

 فيزياء1 فيزياء 1 الحالة الصلبة  دكتوراه اطروحة

0171  
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 ـ الفيزياء  ـ الحالة الصلبة                   أـ العنوان0
 

121170 
 777ح

 
 الحديدي1 خالد شاكر محمود

دراسة الخصائص الفيزيائية العشية اوكسيد الزنك المطعمة بالفضة / خالد شاكر 
 م3102معة الموصل ـ كلية التربية 1 محمودالحديدي.ـ نينوى: جا

xi-i1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الفيزياء  ـ االجسام الصلبة                    أـ العنوان0
 

0176  

121170 
 73س

 
 سرى هادي حسين

المحضرة بطريقة Cd1-xsnxs دراسة الخصائص التركيبية والبصرية لالغشية 

العلوم  كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الحراري/ سرى هادي حسينالتحلل الكيميائي 
 م13102 1للبنات

i-a1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 أـ العنوان              ـ التحليل الحراري3 ء  ـ الحالة الصلبة  ـ الفيزيا0
 

0171  

121170 
 377ط

 
 الطائي1 سهام جاسم عبد هللا علي

النظري لبعض الخواص الفيزياوية لعناصر ومركبات وسائل من الزمرة االستقصاء 
الرابعة تحت الضغط العالي/ سهام جاسم عبد هللا علي الطائي.ـ نينوى: جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية العلوم 1 
xi-i1011سم38ص:ايض؛ 

 في فيزياء 1 الحالة الصلبة  دكتوراه اطروحة
 أـ العنوان            عنصر –ـ سبائك 3     ـ الفيزياء  ـ الحالة الصلبة0
 

0178  

121170 
 377ع

 
 العبيدي1ادريس عيدان غدير سليمان

تأثير نسب مواد التقوية على الخواص الميكانيكية للمواد المتراكبة ذات اساس 
بوليمري/ ادريس عيدان غدير سليمان العبيدي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102العلوم 1 
ix-i1087سم38ص:ايض؛ 

 في فيزياء 1 الحالة الصلبة  دكتوراه اطروحة
 أـ العنوانيكية                  ـ الخواص الميكان3  ـ الفيزياء  ـ الحالة الصلبة0
 

0177  

121170 
 387ل

 
 الالمي1 غادة اياد كاظم

المحضر بطريقة الرش  Nio-c-siتصنيع ودراسة الخصائص الكهرو بصرية لكاشف 

 1العلوم للبنات كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.حراري/ غادة اياد كاظم الالميالكيميائي ال
 م13102

v-i188سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء  ـ الحالة الصلبة                      أـ العنوان0
 

0611  

121170 
 377ن

 
 نادية جاسم غضب 

المحضرة  Cu2s 100-x shs2xدراسة الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 

 كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ نادية جاسم غضب
 م13102 1العلوم للبنات

H-A1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 أـ العنوان    ـ الفيزياء  ـ الحالة الصلبة               0

0610  
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121177 
 738هـ
 

 
 الهام طالب عبد الحسين

معالجة السطوح البرليمرية ) البولي ستايرين باستخدام البالزما/ الهام طالب عبد 
 م3102الحسين.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ كلية العلوم التطبيقية 1

 سم21ص:ايض؛72
 رسالة ماجستير في الفيزياء التطبيقية

 ـ البوليمرات                    أـ العنوان3البالزما   ـ 0
 

0613  

12710 
 177ح
 

 
 الحسيني1 رحمة محمد صالح سعيد 

تنقية اشارة الكالم باستخدام نماذج ماركوف المخفية/ رحمة محمد صالح سعيد 
 م3102الحسيني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم الحاسوب والرياضيات 1 

V-I177سم38ص:ايض؛ 

 دبلوم عالي في علوم الحاسوب
 ـ الصوت                            أـ العنوان0
 

0612  

12711 
 876ب

 
 البكوع 1معن عبد الخالق يحيى فتاح

محاكاة نظام لكشف االجسام الغربية في االنسجة الناعمة لجسم االنسان باستخدام 
البكوع.ـ نينوى: جامعة  الموجات فوق الصوتية/  معن عبد الخالق يحيى فتاح

 م3102الموصل ـ كلية العلوم الحاسوب والرياضيات 1 
 سم38ص:ايض؛021أـ ش1

 في علوم الحاسوب دكتوراه اطروحة
 ـ الموجاة فوق الصوتية                           أـ العنوان0
 

0617  

12113 
 177ح
 

 
 حسين صبري شاكر

القيقة من صبغة المالكيت كرين النقية دراسة الخواص البصرية والكهربائية الغشية 
والمشوبة / حسين صبري شاكر.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102الصرفة 1 
 سم21ص:ايض؛71

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ فيزياء البصريات                              أـ العنوان0
 

0611  

12113 
 878د

 
 صديق عبد الستار الدليمي1 ردينة 

المحضرة بطريقة  NI 1-X ZNXOدراسة الخصائص التركيبية والبصرية لها غشية 

الكيميائي الحراري/ ردينة صديق عبد الستار الدليمي.ـ ديالى : جامعة ديالىـ كلية 
 م3102العلوم 1
 سم21ص:ايض؛013

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 أـ العنوان            ـ فيزياء البصريات                0
  

0616  

12113 
 233ر

 
 رجاء نادر كيطان

 ـ./ رجاء نادر كيطان البوليمرية R.G  دراسة الخصائص الطيفية والالطيفية لصبغة

 م13102 1العلوم للبنات كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 أـ العنوان      بوليمرات ـ دراسات  ـ ال3ـ البصريات الفيزيائية 0
   

0611  

12113 
 133ر

 
 رضاب خلف منشد

دراسة الخواص البصرية الخطية والالخطية لصبغات عضوية / رضاب خلف منشد.ـ 

0618  
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 م3102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 
VII-I1017سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 أـ العنوان     والالخطية            ـ الخطية 3   البصريات الفيزيائيةـ 0
 

12113 
 83ل

 
 لمى لفتة راهي

المحضرة بطريقة التحلل  FE203:A1دراسة الخواص البصرية والتركيبية واغشية 

الكيميائي الحراري/  لمى لفتة راهي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
 م13102

 سم21ص:ايض؛81
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ فيزياء البصريات                            أـ العنوان0
 

0617  

12113 
 287م

 
 محمد توفيق عبيد

دراسة الخواص البصرية والكهربائية لصيغة الميالنين/محمد توفيق عبيد.ـ البصرة : 
 م3102جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 

 سم21ص:ايض؛87
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ فيزياء البصريات                         أـ العنوان 0
      

0601  

121118 
 773ب

 
 البدراني1 فتحي محمد جاسم 

محاكاة عددية لالنتقال الحراري لالكترون في شريحة من الذهب مشععة بنبضات 
البدرني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية ليزر الفيمتوثانية /فتحي محمد جاسم 

 م3102التربية 1
xii-i1001سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في الفيزياء 
 ـ اشعة الليزر                              أـ العنوان 0
 

0600  

121118 
 877ع

 
 العكيدي 1 خليل ابراهيم محمد مصطفى 

بأستخدام  CR-39توظيف الليزر كمجس في دراسة الخصائص البصرية للكاشف 

مطيافية االنحراف الضوئي الحراري/ خليل ابراهيم محمد مصطفى العكيدي.ـ نينوى 
 م3102: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

XII-I 1021سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في الفيزياء
 أـ العنوان                 ـ اشعة الليزر                   0
 

0603  

126 
 178ط

 
 الطقيلي1 محمد رشيد خليل

ـ طين البنتونايت العراقي pvcتحسين الخصائص الميكانيكية والحرارية لمتراكب 

المعالج/ محمد رشيد خليل الطقيلي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 
 م13102

xiii-i172سم21ص:ايض؛ 

 ماجستير في علوم الفيزياءرسالة 
 ـ الفيزياء الحرارية                           أـ العنوان 0

      

0602  

12613 
 777ح
 

 
 حيدر غالب فهد

دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية لطبقات طالء البرونز المحضرة بتقنية الرش 
كلية الحراري باللهب / حيدر غالب فهد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 م3102التربية1

0607  
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 سم21ص:ايض؛17
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء الحرارية                           أـ العنوان 0
 

1211121 
 777ب
 

 
 البديري1 عدي حاتم رحيمة لطيف 

تحضير مادة مطاطية مركبة ودراسة بعض خواصها الميكانيكية وامكانية استخدامها 
االشعة السينية / عدي حاتم رحيمة لطيف البديري.ـ بابل :جامعة  كدروع المتصاص
 م3102بابل ـ كلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛017أـ ج1 
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ االشعه السينية                           أـ العنوان 0
 

0601  

1211121 
 776ج

 
 الجدوع 1زيادة عطية داود
(/ زيادة znoوالنيترونات على الخواص الفيزياوية الغشية )دراسة تأثير اشعة كاما 

 م3102عطية داود الجدوع.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1
viii-i118سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ اشعه كاما                               أـ العنوان 0
 

0606  

121163 
 377ش

 
 شاهين صابر شاكر

 ( على الخصائص التركيبية والكهربائية للمركبpb(و)cdالتعويض الجزئي ل)تأثير 

TIBa2cu3o9-g  الفائق التوصيل الكهربائي عند درجات الحرارة العالية/ شاهين

 م3102صابر شاكر.ـ تأميم : جامعة كركوك ـ كلية العلوم1

E-A1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 أـ العنوان    ـ درجات الحرارة3الكهربائي             ـ التوصيل 0
 

0601  

128 
 316و

 
 الواسطي1 هبة كامل جعفر

اعادة بناء اقطاب العدسات المغناطيسية المزدوجة عديمة الدوران والتشويه بطريقة 
التصميم العكس باستخدام نماذج المجال المغناطيسي/ هبة كامل جعفر الواسطي.ـ 

 م3102كلية التربية للعلوم الصرفة 1بابل :جامعة بابل ـ 
 سم21ص:ايض؛67أـ د1

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء المغناطيسية                   أـ العنوان0
 

0608  

127107 
 173ح

 
 الحسناوي1رؤى سالم كاظم

اعتماد التصادمات القريبة والبعيدة في حساب قدرة االيقاف للجسيمات المشحونة 
رؤى سالم كاظم الحسناوي.ـ النجف : جامعة الكوفةـ كلية التربية  الثقيلة/
 م3102للبنات1

 سم21ص:ايض؛60
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء الذرية                        أـ العنوان0
 

0607  

12711 
 177أ
 

 
 االسدي1 ضرغام جبار سلمان

لية والمستوردة في محافظة تحديد تركيز غاز الرادون في لحوم االسماك المح
البصرة/ ضرغام جبار سلمان االسدي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 

 م3102للعلوم الصرفة 1
 سم21ص:ايض؛80

0631  
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 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 أـ العنوان            ـ االسماك المحلية3  ـ الفيزياء النووية 0
 

12711 
 773ب

 
 بيداء سامي هادي 

 ـ.دراسة عامل االسقطارة الذري لبعض االغلفة الذرية المشبعة / بيداء سامي هادي
 م13102 1العلوم للبنات كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد

V-I117سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء الذرية                           أـ العنوان0
 

0630  

12711 
 376ح

 
 الحبيطي1 ياسر يحيى قاسم 

تبعا  CR-39تطوير نمذجة المظاهر الجانبية الثار جسيمات الفافي الكاشف النووي 

لتركيز القاشط الكيميائي/ ياسر يحيى قاسم الحبيطي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 
 م3102التربية1

XII-I1081سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في الفيزياء
 ة                          أـ العنوانـ الفيزياء النووي0
  

0633  

12711 
 777ح

 
 حيدر جاسم موسى

 UO2حساب فيض النيوترونات واالنتقال الحراري للوقود النووي السيراميكي 

/ حيدر جاسم موسى.ـ النجف : جامعة الكوفةـ كلية التربية PWRلمفاعل القدرة 

 م3102للبنات1
 سم21ص:ايض؛68

 الفيزياءرسالة ماجستير في علوم 
 أـ العنوان    ـ االنتقال الحراري3ـ الفيزياء النووية                  0
 

0632  

12711 
 172خ

 
 الخزرجي1 كريم حسين جواد 

/ كريم حسين Q uantum dot pbsisiتحضير ودراسة خصائص مفرق هجين نوع

 م3102جواد الخزرجي.ـ بغداد :جامعة التكنلوجية ـ قسم العلوم التطبيقية1 
Vi-i 117سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياءالليزر
 ـ اشعة الليزر                           أـ العنوان 0
 

0637  

12711 
 877ش

 
 الشمري1 روعة ناجي نايف

( في بعض النواحي الفسلجية والنسجية في الفئران RFتأثير المجال الراديوي)

/ روعة ناجي نايف الشمري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ  MUS Musculuالمهق

 م3102كلية التربية1
 اطروحة دكتوراه في الفيزياء

 أـ العنوان           ـالفسلجة والنسجيه3   ـ الفيزياء النووية0
 

0631  

1271133 
 173أ
 

 
 اسراء محمد حسن 

اسراء   تحديد قدرة بعض مواد البناء على توهين اشعة كاما الستعمالها كدروع/
 م3102محمد حسن.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1

xiii-i177سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياءالليزر
 ـ اشعة كاما                       أـ العنوان 0
 
 

0636  
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1271133 
 878د

 
 الدليمي1 قتيبة عيسى حسن حمد

قتيبة عيسى حسن حمد كاما/ –دراسة توهين اشعة كاما بطريقة تطابق كاما 
 م3102الدليمي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛76أـ ي1
 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء

 ـ اشعة كاما                        أـ العنوان0
 

0631  

127117 
 287م
 

 
 محمد حسن بتال

دراسة التركيب النووية الدورانية واالهتزازية 
(/ محمد حسن بتال.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ th148sm,150Gd,170yb,228للنوى

 م3102كلية التربية للعلوم الصرفة1
 سم21ص:ايض؛78أـ ح1

 رسالة ماجستيرعلوم في الفيزياء
 ـ التركيب النووي                   أـ العنوان 0
 

0638  

12711133 
 777ف

 
 فردوس غضبان كاظم
التصاقية بعض انواع البكتريا / فردوس غضبان كاظم.ـ تأثير اشعة الفا على 

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية1
 سم38ص:ايض؛11

 دبلوم عالي في علوم الحياة
 ـ البكتريا                 أـ العنوان3ـ اشعة الفا             0
 

0637  

171 
 177أ

 
 ازهر حسين علي 

ر المتجانسة من قواعد شيف/ ازهر حسين علي.ـ تحضير بعض المركبات الحلقية غي
 م3102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

vi-i1001سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء 
 ـ الكيمياء                               أـ العنوان0
  

0621  

171 
 173ب 

 
 بشرى مخلف فياض

ومعقداتها مع بعض ايوناتها تحضير وتشخيص بعض مشتقات حامض الليوسين 
 م13102 1العلوم الصرفة كلية ـ بغداد جامعة ـ بغداد ـ.الفلزية / بشرى مخلف فياض

xi-i1007سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء 
 ـ الكيمياء                             أـ العنوان0
 

0620  

171 
 377ج

 
 الجبوري1 محسن اسماعيل خليل ابراهيم

التحسين النوعي للكيروسين باستخدام غاز جديد / محسن اسماعيل خليل ابراهيم 
 م3102الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض؛007
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 ـ الكيمياء                         أـ العنوان0
 

0623  

171 
 878د

 
 الدليمي1 عبد الستار زيدان خلف

حضير وتشخيص بعض مشتقات الحوامض االمنية مع معقداتها الفلزية/  عبد ت
الستار زيدان خلف الدليمي.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102الصرفة1

0622  
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xi-i111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علم الكيمياء 
 ـ الكيمياء                           أـ العنوان0
 

171 
 377ز

 
 الزبيدي1 موقف عايش ربيع

تحوير الخواص الريولوجية االسفلت بيجي باستخدام مضافات مختلفة ومجال 
االستفادة منها/ موقف عايش ربيع الزبيدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 م13102
vii-i 177سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 أـ العنوان             ـ الكيمياء                  0
 

0627  

171 
 737ز

 
 الزيادي1 مسار علي عواد عناد

( باستعمال ii( والنيكل )ii( والنحاس)iiتقدير الكميات الضئيلة من الخارصين )

( نفثالين دايول بالطرق الطيفية/  مسار علي 3و1الكاشف الجديد انتي بايرايل ازو)
 كلية العلوم عواد عناد الزيادي.ـ النجف : جامعة الموفة ـ

 م13102
xi-i1068سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء                            أـ العنوان0
 

0621  

171 
 773ز

 
 الزيداني1 فراس فاض علي

 ,-ce+,i( بتقنسة الحقن الجرياني رحيل وتداخل المناطق بنظام )ivتقدير السيريوم )
H3o+م3102.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم1(/فراس فاض علي الزيداني 

xv-i1031سم38ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء                           أـ العنوان0
 

0626  

171 
 37ش

 
 شبر1 نور ضياء نوري 

تقدير المنغنيز الثنائي بتقنية الحقن الجرياني ـ رحيل وتداخل المناطق/  نور ضياء 
 م3102نوري شبر.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛71أـ ص1
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء                             أـ العنوان0
 

0621  

171 
 877ش

 
 شميران عثمان علي

 (ii( والنحاس)iiوالنيكل ) (iiتحضير وتشخيص لبعض من معقدات الكوبلت)
 7مع قواعد شيف المشتقة من  (ii) ( والخارصينii( والمغنيسيوم)iiوالكالسيوم )

امينوانتي بايرن/  شميران عثمان علي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 
 م13102

vi-i 117سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء                                أـ العنوان0
 

0628  

171 
 783ش

 
 ماء محسن كاظمشي

-ح-برومو u-6-التقدير الطيفي لبعض االيونات الفلزية باستخدام الكاشف العضوي)

اور سيئول(/ شيماء محسن كاظم.ـ القادسية :جامعة القادسية ـ  بنزوثيازوليل ازو(
 م3102كلية التربية 1

0627  



281 
 

 سم21ص:ايض؛006أـ ل1
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 أـ العنوان          ـ الكيمياء                 0
 

171 
 377ع

 
 العاني1 هند فوزي عارف عبد الرحمن 

ـ ثيازين جديدة من تفاعل قواعد 012اوكسازين و-2-0)تحضير وتشخيص مشتقات 
شف مع بيتا بيوتايروالكتون واالكسيتان والثاييتان(/ هند فوزي عارف عبد الرحمن 

 م3102ية للعلوم الصرفة1العاني .ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية الترب

iv-i 1038سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء                                أـ العنوان0
 

0671  

171 
 331ع

 
 العباسي1 اياد خضر الياس

لبعض االيمينات الجديدة المشتقة من المركبات الكاربوتيلية غير  pkaتعيين 

المتجانسة وغيرها بالطريقة المجاهدية / اياد خضر الياس العباسي .ـ نينوى:جامعة 
 م 3102الموصل ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض؛031أ1 
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 العنوانـ الكيمياء                               أـ 0
 

0670  

171 
 877ع

 
 عبد الكريم حمد عيفان

تحضير مركبات حلقية غير متجانسة من مركبات الكاربونيل الفاـ بيتاغير المشبعة/ 
 م3102عبد الكريم حمد عيفان.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛071
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 أـ العنوان          ـ الكيمياء                     0
 

0673  

171 
 833ع

 
 عالء رشيد عمران 

االكسدة الضوئية المحفزة لمبيد الباراكويت ثنائي الكلور بواسطة العامل المساعد 
(nio-r2o31عالء رشيد عمران.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم /)م3102 

 سم38ص:ايض؛007أـ ض1
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 أـ العنوان                              ـ الكيمياء0
 

0672  

171 
 877ع

 
 العمري1محمد مؤيد ضياء الدين احمد

تحضير وتشخيص بعض معقدات االيونات الفلزية احادية وثنائية التكافؤ لليكاند 
اوكساد ايازول وبعض مشتقاته/ محمد مؤيد ضياء الدين احمد العمري.ـ نينوى : 

 م3102التربية 1جامعة الموصل ـ كلية 
 سم21ص:ايض؛71أـ و1 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء                              أـ العنوان0
 

0677  

171 
 17ع

 
 العزي1 اوس محمد عبد الغني

( الجديدة الحاوية على مزيج من iiتحضير وتشخيص عدد من معقدات الخارصين )

هيدرازون زتقييم الفعالية البايو لوجية وتأثير ليكندات االوكزيم زسميكاريازون 
الليزر عليها/ اوس محمد عبد الغني العزي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 م13102
 سم38ص:ايض؛82

0671  
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 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء                         أـ العنوان0
 

171 
 133ق

 
 القصاب1 زهيرة بشير حسين وهب

فلورو بعض المركبات الكيموحيوية في المحاليل المائية/ زهيرة بشير حسين وهب 
 م3102القصاب.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

viii-i 1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء                          أـ العنوان0
 

0676  

171 
 736م

 
 مرتضى حيدر علي

اسيتيل بنزايميد ازول/ مرتضى حيدر  2-مركبات حلقية غير متجانسة منتحضير 

 م3102علي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
viii-i 1020سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء                           أـ العنوان0
 

0671  

171 
 177م

 
 المشهداني1 مهند عماد الدين هاشم

تحضير عدد من المركبات الحلقية غير المتجانسة المشتقة من االسيتامينوفين/ مهند 
 م3102عماد الدين هاشم المشهداني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

xi-i1001سم38ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء                            أـ العنوان0
 

0678  

171 
 738م

 
 الميالي1 عبير عظيم طعيمة

ـبروباتول باستعمال سطوح بعض االكاسيد الفلزية 3االكسدة الضوئية الحرارية ل
 م3102المحملة/ عبير عظيم طعيمة الميالي.ـ النجف : جامعة الموفة ـ كلية العلوم1

m-s173سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 أـ العنوان    ـ الكيمياء                      0
 

0677  

171 
 833و

 
 والء فاضل عبد ضفير

تحضير وتشخيص مركبات غير متجانسة حلقية متعددة في مشتقات االزو او قواعد 
شف /  والء فاضل عبد ضفير.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية 

 م3102للبنات1
 سم38ص:ايض؛82أـ ج1 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 أـ العنوان                          ـ الكيمياء 0
  

0611  

171 
 833و

 
 والء محمد نجم عبد 
ـ امينوانتي بايرين(ازو واستعماله في التقدير الطيفيللكميات 4تحضير مشتق ال)

الضئيلة لكل من ايونات النيكل والنحاس والبالديوم الثنائية يوجد منشطات السطوح/ 
 م3102الكوفة ـ كلية التربية للبنات1والء محمد نجم عبد.ـ النجف : جامعة 

 سم38ص:ايض؛071
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 ـ الكيمياء                         أـ العنوان0
  

 

0610  



282 
 

17111 
 167أ
 

 
 اسعد حسون صالح 

دراسة حركية وثرموديناميكية امتزاز بعض االصباغ العضوية على سطح الكاربون 
 م3102القادسية : جامعة القادسيةـ كلية التربية 1المنشط/ اسعد حسون صالح.ـ 

 سم21ص:ايض؛81أـ ك1
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 أـ العنوان     ـ االصباغ العضوية3ـ الكيمياء ـ دراسات                     0
 

0613  

17111 
 878ت

 
 التميمي1 نور محمود عبد الحسين

 ,6 215,3الكوكسي ـ  n-uبيتا)تحضير ودراسة السلوك البلوري السائل ل الف ـ 

اوكسي ـ ازوينزين ( ايثان/ نور محمود عبد الحسين التميمي.ـ uرباعي مثيل ـ 

 م3102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1
ii-i111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                            أـ العنوان0
 

0612  

17111 
 337ج

 
 الجابري1منال عبد محمد طوفان

دراسة نظرية للخصائص التركيبية لمشتقات ومعوضات الثايوفين باستعمال 
الحسابات الشبه التجريبية/ منال عبد محمد طوفانالجابري.ـ كربالء : جامعة كربالء ـ 

 م3102كلية العلوم 1
 سم21ص:ايض؛066أـ د1

  رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء ـ دراسات                      أـ العنوان0
 

0617  

17111 
 337ج

 
 الجابري1 ميعاد حسن جبر

تحضير وتشخيص معقدات بعض العناصر االنتقالية مع ليكاندات ازو مختلطة غير 
 متجانسة الحلقة / ميعاد حسن جبر الجابري

 م3102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1
 سم21ص:ايض؛87

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                      أـ العنوان0
 

0611  

17111 
 737ج

 
 الجوادي1 فاتن حكمت فاضل سعيد 

دراسة عملية ونظرية لحساب ثوابت استقرار المعتقدات الناتجة من تفاعل عدد من 
فاتن حكمت فاضل سعيد الجوادي.ـ نينوى اصباغ االزو مع بعض العناصر االنتقالية/ 

 م3102: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

x-i 1008سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                        أـ العنوان0
 

0616  

17111 
 132خ

 
 الخفاجي1 زينب جاسم محمد

ركبي ازو ـ قاعدة شف غير تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية لم
متجانس الحلقة وبعض من معقداتهما الفلزية/ زينب جاسم محمد الخفاجي.ـ النجف : 

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية التربية 1
viii-i177سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                         أـ العنوان0
 
 

0611  
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17111 
 877خ

 
 عبيد كزار خلود

( على الشكل الهندسي 2-,1-( والسالبة )2+,1+دراسة تأثير الشحنات الموجبة )

/ DFTواالطياف االهتزازية اليزومرات البرموفولفين باسلوب نظرية دالية الكثافة 

 م3102خلود عبيد كزار.ـ كربالء : جامعة كربالء ـ كلية العلوم 1
X-I1006سم21ص:ايض؛ 

 الكيمياء  رسالة ماجستير في علوم
 أـ العنوان       ـ الكيمياء ـ دراسات0
 

0618  

17111 
 878د

 
 الدليمي1زهراء مصطفى جار هللا مصطفى
مع مزيج من الليكندات وتقييم فعاليتها  (IIتحضيروتشخيص معقدات جديدة للنيكل )

المضادة للبكتريا وتأثيرالليزرعليها / زهراء مصطفى جار هللا مصطفى الدليمي.ـ 
 م3102جامعة الموصل ـ كلية التربية 1نينوى : 

V-I 177سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في  الكيمياء 
 أـ العنوان ة الليزر          ـاشع3       ـ الكيمياء ـ دراسات0
 

0617  

17111 
 376ر

 
 الربيعي1 مهيب محمد جاسم هالل

ر / دراسة خواص انزيم بولي امين اوكسيد يزالمنقى جزئيا من نبات الفلفل االخض
 م3102مهيب محمد جاسم هالل الربيعي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

IX-I183سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في  الكيمياء 
 أـ العنوان           ـالفلفل االخضر ـ نبات3   ـ الكيمياء ـ دراسات0
 

0661  

17111 
 771ش

 
 الشريفي1 ندى حسن حسين

الحلقة جديد دراسة وتشخيص معقداته مع بعض تحضير ليكاند ازوغير متجانس 
االيونات الفلزية / ندى حسن حسين الشريفي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية 

 م3102العلوم1
 سم21ص:ايض؛86أـ ل1 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                     أـ العنوان0
 

0660  

17111 
 877ش

 
 الشمري1فرح جبار علي

دراسة اهتزاز المضادات الحيوية على سطوح مخلفات الشاي االسود وقشورالرمان/ 
 م3102فرح جبار علي الشمري.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

XIII-I1027سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الرمان ـ قشور7  دالشاي االسو 2 ـ المضادات الحيوية  3   كيمياء ـ دراساتـ ال0

 أـ العنوان
 

0663  

17111 
 377ط

 
 الطائي1 شاكر عنتر وهب 

دراسة الخواص الفيزياوية والتركيبية للحفاز المحضر من خليط من المعادن الطينية 
الطبيعية المحلية ومجال استخدامها في الصناعات النفطية/ شاكر عنتر وهب 

 م3102التربية 1الطائي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 
IX-I1000سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
ـ الصناعات النفطية                         2 ـ الفيزيائية والتركيبية 3 لكيمياء ـ دراسات ـ ا0

 أـ العنوان
 

0662  
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17111 
 377ع

 
 العاني1 سمر ناصر محمد بكر

محمد بكر العاني.ـ االنبار: دراسة اداء وحدة تنقية المياه المنزلية /  سمر ناصر 
 م3102جامعة االنبارـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

X-I1078سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 أـ العنوان               ـ المياه المنزلية ـ تنقية3  ء ـ دراساتـ الكيميا0
 

0667  

17111 
 737ع

 
 العذاري1 نور سعد جعفر 

ودراسة الفعالية الحيوية المحتملة لبعض مشتقات الحلقة تحضير وتشخيص 
الخماسية غير المتجانسة/ نور سعد جعفر العذاري.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

 م3102التربية للبنات 1

I-a171سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                 أـ العنوان0
   

0661  

17111 
 773غ

 
 غيداء عدنان توفيق

تحضير 1تشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية لمعقدات ايونات بعض العناصر 
الفلزية مع ليكاندازو جديد/ غيداء عدنان توفيق.ـ بغداد:جامعة بغدادـ كلية التربية 

 م3102للعلوم الصرفة1
vi-i1003سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 دراسات                أـ العنوان ـ الكيمياء ـ0
   

0666  

17111 
 371ف

 
 فايز عويد نعمة

تحضير ودراسة بعض مركبات الكرمكين والجسيمات الثانوية المشتقة منها/ فايز 
 م3102عويد نعمة.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

x-i1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                  أـ العنوان0
 

0661  

17111 
 776ك

 
 الكريطي1حيدر كريم عبد 

تحضير وتشخيص مشتقات مختلفة للكومارين ودراسة سلوكها بتقنية 
كروماتوغرافيا غاز سائل/  حيدر كريم عبد الكريطي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

 م3102التربية للبنات 1

viii-i سم38ايض؛ص:17ـ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                     أـ العنوان0
 

0668  

17111 
 72ل

 
 ليث جمعة عبد علي 

دراسة التلوث بالعناصر الثقيلة وبعض العوامل الفيزيائية والكيميائية في شهر دجلة 
بغداد:جامعة بغدادـ كلية ـ منطقة الكريعات ـ مدينة بغداد/ ليث جمعة عبد علي.ـ 

 م3102التربية للعلوم الصرفة1
viii-i1060سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ دجلة  ـ نهر           أـ العنوان3ـ الكيمياء ـ دراسات         0
    

0667  

17111 
 733م

 
 المختار1 لمى حازم شيت

0611  
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استخدام اشعة المايكرويف/  دراسة مقارنة لتحضير فحم منشط من مصادر نباتية ب
 م3102لمى حازم شيت المختار.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

vi-i163سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 أـ العنوان               ـ المايكرويف1 اشعة2 ـ الفحم 3الكيمياء ـ دراسات  ـ 0
 

17111 
 783م

 
 المولى1 محمد هاني يونس عبد هللا 

دراسة تحضير وتفاعل عدد من الجالكونات مع بعض الكواشف النيكليوفيلية/ محمد 
 م3102هاني يونس عبد هللا المولى.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

vii-i1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 أـ العنوان    ـ الكيمياء ـ دراسات             0
  

0610  

17111 
 838هـ

 
 همام طه سلطان صالح السيدتوحي

دراسة الخواص الريولوجية السفلت القيثارة المحور بمطاط االطارات المعاد 
باستخدام تقنية المايكروويف/ همام طه سلطان صالح السيدتوحي.ـ نينوى : جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1

x-i1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 أـ العنوان            ـ المايكروويف ـ تقنية3 ـ الكيمياء ـ دراسات  0
 

0613  

17111 
 877هـ

 
 الهموندي1فؤاد احمد عمر

دراسة مستويات الفا ـ ل ـ فيوكوز وبعض الدوال الكيموحيوية في مصول دم النساء 
الحمل/ فؤاد احمد عمر اللواتي عانين من االجهاض المفرد للثلث الثاني من 

 م 3102الهموندي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1  
 سم38ص؛11

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                    أـ العنوان0
 

0612  

17111 
 738هـ

 
 هيام هادي عكم

امينوانتي بايرين ـ uتحضير وتشخيص ليكاند قاعدة شف جديدة مشتقة من 

ومعقداتهامع بعض االيونات الفلزية ودراسة فعاليتها المضادة للبكتريا/  هيام هادي 
 م3102عكم.ـ بغداد:جامعة بغدادـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

xi-i1000سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                      أـ العنوان0
 

0617  

17111 
 877و

 
 وليد عباس جواد

تحضير ودراسة طيفية وثرموديناميكية لمعقدات بعض العناصر االنتقالية مع 
ليكاندين جديدين من قواعد شف/ وليد عباس جواد.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية 

 م3102العلوم1
xi-i1076سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 أـ العنوان                ـ الكيمياء ـ دراسات   0
 

0611  

170 
 877أ

 
 أمير ابراهيم خداداد

النانوية ) السلكية الكمية( وتطبيقات sno2تحضير ودراسة خصائص اغشية 

 المتحسسات الكيميائية / أمير ابراهيم خداداد

0616  
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 م3102.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
 سم 21ص:ايض؛001

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 
 ـ الكيمياء الفيزيائية                   أـ العنوان0
 

170 
 737أ

 
 اياد طارق علي 

دراسة السلوك الكهروكيميائي لاليروكروم بالك تي على اقطاب كل من قطرة الزئبق 
المعلقة 1الكراقيت والكرافيت المحور وتصميم متحسس لتقدير ايون النيكل 

(ii ومركب اليوريا/ اياد طارق علي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم)

 م13102
viii-i 178سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء الفيزياوية 
 ـ الكيمياء الفيزيائية                       أـ العنوان0
  

0611  

170 
 877ح

 
 الحمداني1رويدة حاجم سلطان

ـ 2دراسة طيفية لترتمرية كيتو ـ اينول لتفاعل عدد من قواعد شيفالمشتقة من 
 pr(fod)3نفثالديهايد وامينات مختلفة مع كاشف االزاحة اللنثاني  -0-هيدروكسي

في مذيبات مختلفة / رويدة حاجم سلطان الحمداني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 
 م3102التربية 1

p-A1077سم21ص:ايض؛ 

 حة دكتوراه في الكيمياءاطرو
 ـ الكيمياء الفيزيائية               أـ العنوان0
  

0618  

170 
 331د

 
 الدباغ1 اسماء بكر نايف

دراسة عملية ونظرية لتوتومرية وتكوين معقدات االزوته لعدد من االيمينات 
االروماتية/ اسماء بكر نايف الدباغ.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 م13102

XX-I 1331سم38ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في الكيمياء1كيمياء فيزياوية
 ـ الكيمياء الفيزيائية                  أـ العنوان0
 

0617  

170 
 73ر

 
 رنا تحسين علي

دراسة استقرارية وفلورة عدد من المركبات الدوائية مع االيونات الفلزية المختارة/ 
 م3102كلية التربية 1 رنا تحسين علي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ

XXXII-I1321سم38ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في الكيمياء1كيمياء فيزياوية
 ـ الكيمياء الفيزيائية                     أـ العنوان0
 

0681  

170 
 838س

 
 سالم حسين علوان

من المحاليل المائية باستعمال مسحوق  Pb(IIو)CR(IIIو)CD(IIازالة ايونات )

قشور الباقالء كسطح ماز جديد:دراسة فيزيائية/ سالم حسين علوان.ـ القادسية 
 م3102:جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

xiii-i 187سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء الفيزيائية                      أـ العنوان0
 

0680  

170 
 877ش

 
 الشمري1احمد يوسف حمود 

تقدير بعض العناصر الثقيلة في محار ورواسب ومياه شط العرب ومعالجتها بصخور 

0683  
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البورسلينات/ احمد يوسف حمود الشمري.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية 
 م3102للعلوم الصرفة 1

xi-i1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 أـ العنوان          ـ شط العرب2 ـ العناصر الثقيلة 3ء الفيزيائية  ـ الكيميا0
 

170 
 332ع

 
 العباجي1 ميادة عبد الكريم زيدان ذنون

دراسة عملية ونظرية كحركية وميكانيكية اكسدة قواعد شيف المشتقة لعدد من 
ميادة عبد الكريم زيدان ذنون  االحماض االمينية باستخدام ايون البرمنكنات/

 م3102العباجي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم21ص:ايض؛071أـ ر1

 اطروحة دكتوراه في الكيمياء
 ـ الكيمياء الفيزيائية                   أـ العنوان0
 

0682  

170 
 733ف

 
 فؤاد وارد مزعل

تحوير فجوة طاقة ثاني اوكسد التيتانيوم النانوي وتطبيقاته في تحطيم المركبات 
 م3102الفينولية/  فؤاد وارد مزعل.ـ ذي قار:جامعة ذي قارـ كلية العلوم1 

xiv-i1007سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء الفيزيائية                 أـ العنوان0
  

0687  

170 
 371ك

 
 الكبيسي1 سمرعبد الجبارعبد الرزاق

التايرين باستعمال معقدات النيكل  لمتعدددراسة الخصائص الفيزيائية الضوئية 
.ـ االنبار: جامعة االنبارـ كلية التربية  الثنائي/ سمرعبد الجبارعبد الرزاق الكبيسي

 م3102للعلوم الصرفة1
H-A 171سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء الفيزيائية                    أـ العنوان0
 

0681  

170122 
 773أ

 
 هاب اسعد مطروداي

دراسة اهتزاز بعض العناصر الثقيلة على سطحي مسحوق اوراق الكونوكاريس 
واليوكاليتوز وتطبيقها في معالجة مياه الصرف الصحي/ ايهاب اسعد مطرود.ـ 

 م3102:جامعة البصرةـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 البصرة

XV-I1032سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ العناصر الثقيلة           أـ العنوان 3ـ كيمياء السطوح     0
 

0686  

170126 
 777ز
 

 
 زهير علي عبد النبي

تحضير وتشخيص طيفي ودراسة الصفات الحرارية والفعالية البايولوجية لبعض 
ـ مثيل اورثوفناين 7المعقدات المشتقة من قاعدة شف والبنزا ميدازول المشتقة من 

 ير علي عبد النبي.ـ البصرة ثنائي امين/ زه
 م3102:جامعة البصرةـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

III-I1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء الحرارية                أـ العنوان0
 

0681  

170121 
 278ر
 

 
 رحيم كرم زبون

تحضير وتشخيص ودراسة طيفية وكهربائية لبعض معقدات البورفرازين رباعية 

0688  
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البابرازين/ رحيم كرم زبون.ـ البصرة: جامعة البصرةـ كلية التربية للعلوم الصرفة 
 م13102

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء الكهربائية               أـ العنوان0
 

172 
 787أ

 
 ايمن عبدالرسول جواد قسام 

التقدير الطيفي لبعض المركبات الدوائية االمنية والفينولية في صيغتها النقية وفي 
مستحضراتها الصيدالنية باستخدام تفاعل االزونة ـ االقتران / ايمن عبدالرسول جواد 

 م 3102قسام .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم 1
m-a1011سم38ص:ايض؛ 

 توراه في علوم الكيمياءاطروحة دك
 ـ الكيمياء التحليلية                  أـ العنوان0
 

0687  

172 
 771ج

 
 الجريسي 1 نادية عبد حمد نايف

التقدير الكهروكيميائي للميتوكلوبراميد هايدروكلوريد باستخدام سائل ايوني كاره 
امعة للماء وقطب عجينة الكاربون/  نادية عبد حمد نايف الجريسي.ـ نينوى: ج

 م3102الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم38ص:ايض؛20

 دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية
 ـ الكيمياء التحليلية                    أـ العنوان0
 

0671  

172 
 177ح

 
 الحسني1 احسان مؤيد محمود

التقدير الطيفي للبيريليوم/ احسان مؤيد  محمود الحسني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 
 م13102 كلية العلوم

 سم21ص:ايض؛77
 دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية

 ـ الكيمياء التحليلية                  أـ العنوان 0
 

0670  

172 
 87د

 
 الدليمي1 عمر صالح حسن سالم

تقدير بعض المبيدات الحشرية بتقنية الحق الجرياني ـ البريق الكيميائي/ عمر صالح 
 م3102جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 حسن سالم الدليمي.ـ صالح الدين: 

ix-i 1031سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء التحليلية 
 ـ الكيمياء التحليلية                    أـ العنوان 0
 

0673  

172 
 13ر

 
 رشا ناظم محمود 

االستخدام التحليلي المعقد ازرق بروسيا في تقدير الهيدروكسي يوريا في الكبسول/ 
 م3102محمود.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1رشا ناظم 

 سم21ص:ايض؛71
 دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية

 ـ الكيمياء التحليلية                         أـ العنوان 0
  

0672  

172 
 176ر

 
 الرفيعي1مهيمن محمد مجيد

تطوير طرائق طيفية لتقدير بعض المركبات الدوائية باالعتماد على تفاعل االقتران 
التأكسدي وتطبيقها على بعض المستحضرات الصيدالنية/ مهيمن محمد مجيد 

 م 3102الرفيعي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم 1
xix-i1301سم38ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء

0677  
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 ياء التحليلية                        أـ العنوانـ الكيم0
 

172 
 337س

 
 ستار جبار احمد

تحضير ودراسة تشخيصية وتحليلية لبعض مشتقات االسبرين االحادي التعويض 
الجديدة / ستار جبار احمد.ـ البصرة: جامعة البصرةـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 م13102
 سم21ص:ايض؛87

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء 
 أـ العنوان         ـ االسبرين االحادي3ـ الكيمياء التحليلية  0
 

0671  

172 
 67س

 
 سعد حساني سلطان عالوي

التقدير الطيفي للنيكلوسايد والتاثيرازيبام تطبيقات في مستحضرات صيدالنية / سعد 
 م3102العلوم 1حساني سلطان عالوي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 سم38ص:ايض؛077
 اطروحة دكتوراه في الكيمياء التحليلية

 ـ الكيمياء التحليلية                   أـ العنوان0
 

0676  

172 
 736ز

 
 الزوبعي1نور محمد جاسم محمد

التقدير الطيفي اليونات الحديدوز والحديديك والثايونيت في المحاليل المائية 
بارا سلفوفنيك بورفين الصوديوم/.ـ االنبار: جامعة باستخدام كاشف ميزو رباعي 

 م3102االنبارـ كلية التربية للعلوم الصرفة1
 سم21ص:ايض؛16أـ ط1

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء التحليلية                    أـ العنوان 0
 

0671  

172 
 387س

 
 السامرائي 1 عدنان مجيد محمد 

الكيميائي لتقدير المركبات الكيمياوية الحيوية .ـ صالح الحقن الجرياني ـ البريق 
 م3102الدين: جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 

xi-i1010سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء 
 ـ الكيمياء التحليلية                    أـ العنوان 0
 

0678  

172 
 863س

 
 السلطاني1 زينب طالب عبد الكاظم 

التقدير الطيفي لبعض المركبات الفينولية ذوات االهمية الصيدالنية / زينب طالب عبد 
 م 3102الكاظم السلطاني.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم 1

x-i1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء 
 ـ الكيمياء التحليلية                   أـ العنوان 0
 

0677  

172 
 378ع

 
 ي1 زينة زهير صالحالعبدل

نطوير طرائق طيفية وفلورومترية وكروماتوغرافيا السائل عالي االداء لتقدير عدد 
العبدلي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية  من المركبات الدوائية/ زينة زهير صالح

 م3102التربية1
xx-i1371سم21ص: ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في الكيمياء 
 أـ العنوان             المركبات الدوائيةـ 3 ـ الكيمياء التحليلية 0

  
 

0111  
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172 
 377ع

 
 العبيدي1 ايمان عصام فخري محمود

تقدير بعض االحماض االمنية الحادية على مجموعة جانبية مشحونة باستخدام 
طريقة التوصيل الكهربائي/ ايمان عصام فخري محمود العبيدي.ـ نينوى: جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية العلوم1
vi-i171سم21ص:ايض؛ 

 دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية
 أـ العنوان              ـ االحماض االمنية3 الكيمياء التحليلية  ـ0
 

0110  

172 
 377ع

 
 عبير مزعل طلفاح

التقدير الطيفي لليتريوم في نماذج مائية/ عبير مزعل طلفاح.ـ نينوى: جامعة 
 م3102الموصل ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛17
 وم عالي في الكيمياء التحليليةدبل
 ـ الكيمياء التحليلية                       أـ العنوان 0
 

0113  

172 
 87ع

 
 علي محمد اسعد 

التقدير الطيفي لكبريتات السالبيوثامول ـ تطبيقات في مستحضرات صيدالنية/ علي 
 م3102محمد اسعد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1

xiii-i176سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء التحليلية
 ـ الكيمياء التحليلية                         أـ العنوان 0
 

0112  

172 
 87ع

 
 العميدي1 نادية مهدي مسلم

التبادل االيوني السائل لالستخالص والتقدير الطيفي لبعض الفلزات على هيئة ايونات 
مسلم العميدي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية سالمة في نماذج مختلفة/ نادية مهدي 

 م3102التربية للبنات 1
xiii-i1016سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء التحليلية                        أـ العنوان 0
 

0117  

172 
 368ف

 
 فاضل داود خالد عمر

-4,3,1دية على حلقة تحضير ودراسة تحليلية لبعض البوليمرات الكالبية الحا
ثايادايازول وبنزوثايازول/ فاضل داود خالد عمر.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 

 م3102التربية1 

xv-i1078سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الكيمياء 
 ـ الكيمياء التحليلية                        أـ العنوان0
 

0111  

172 
 287م

 
 محمد سعد هللا يونس

التقدير الطيفي لحامض باراـ امينو البنزويك باستخدام تفاعل االزوتة واالقتران مع 
ـ ثالثي هيدروكسي حامض البنزويك / محمد سعد هللا يونس.ـ نينوى: 6,4,2كاشف 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 قسم الكيمياء1
 سم38ص:ايض؛77

 دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية
 تحليلية                       أـ العنوان ـ الكيمياء ال0
 

0116  

172 
 717م

 
 الموسوي1 رشوان فاضل عبيد 

0111  
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التقدير الطيفي لعقار مثيل دوبا دوبا في مستحضراته الصيدالنية باستخدام تفاعالت 
االكسدة واالزدواج العضوي/ رشوان فاضل عبيد الموسوي.ـ كربالء : جامعة كربالء 

 م3102ـ كلية العلوم1
xv-i 176سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء التحليلية
 ـ الكيمياء التحليلية                        أـ العنوان 0
 

172 
 77هـ

 
 هند أحمد زامل موسى

التقدير الطيفي للسلفا ميثوكسازول باستخدام تفاعالت االزوتة واالقتران في بعض 
نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم مستحضراته الدوائية/  هند أحمد زامل موسى.ـ 

 م13102
 سم21ص:ايض؛11

 دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية
 ـ الكيمياء التحليلية                          أـ العنوان 0
 

0118  

172 
 733ب

 
 البياتي1 نهان بهاء الدين جعفر 

تحديد الظروف المثلى النتاج السكر المكرثر الجيالن من بكتريا 
poucimobilisSphingomon   / ودراسة خواصه الفيزيوكيميائية والريولوجية

نهان بهاء الدين جعفر البياتي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 
 م13102

 سم21ص:ايض؛001أـ ل1 
 اطروحة دكتوراه في علوم االغذية

 ـ االغذية ـ كيمياء                        أـ العنوان   0
  

0117  

17210 
 377ج
 

 
 الجبوري1 احمد حسين علي

داسة التركيب الكيميائي لبذور الكتان والخصوص الفيزيوكيميائية والوظيفية للهالل 
المنتج منها/ احمد حسين علي الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

 م13102
 سم21ص:ايض؛000أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية 
 أـ العنوان              ـ الكتان ـ بذور3 كيمياء  االغذية ــ 0
 

0101  

176 
 773ب
 

 
 البرواري1 علياء صباح محمد عمر

تحضير وتشخيص عدد من المعقدات الجديدة لمزيج من ليكاندات قواعد شيف) 
( iiالمشتقة من االيزاتين واالمينات ( وليكاندات ثنائية االمين مع ايونات الحديد )

 (/  علياء صباح محمد عمرii(والنحاس)ii( والنيكل )iiوالكوبلت)

 م3102البرواري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

ix-i1023سم38ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه كيمياء 1الكيمياء الالعضوية
 ـ الكيمياء الالعضوية                       أـ العنوان 0
 

0100  

176 
 377ج

 
 الجبوري1صالح عبد هللا احمد

( iiتحضير وتشخيص معقدات جديدة احادية وثنائية النوى المتجانسة للكوبلت )

(مع ليكاندات من نوع قواعد شيف ذات الحلقات الكبيرة / ii( والنحاس)iiوالنيكل )

 م3102صالح عبد هللا احمد الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم38؛ص:ايض021أـح 1

 اطروحة دكتوراه كيمياء 1الكيمياء الالعضوية
 ـ الكيمياء الالعضوية                   أـ العنوان 0
 

0103  
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176 
 137ح

 
 الحساني1 سعد مدلول مهدي محمد

تحضير وتشخيص عضائد عضوية جديدة ومعقداتها مع بعض االيونات الفلزية/ سعد 
 م 3102مدلول مهدي محمد الحساني.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم 1

 سم38ص:ايض؛086أـ ط 1
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الكيمياء

 ـ الكيمياء الالعضوية                    أـ العنوان 0
 

0102  

176 
 331د

 
 الدباغ1 صفوان محمد مصطفى 

(والخارصين vi( واليورانيوم )ivتحضير وتشخيص معقدات امالح الثوريوم )

(ii وعدد من عناصر السلسلة االنتقالية لالولى مع الهيدرازونات / صفوان محمد)

 م3102مصطفى الدباغ .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
viii-i1031سم38ص:ايض؛ 

 في الكيمياء الالعضويةرسالة ماجستير
 ـ الكيمياء الالعضوية                     أـ العنوان 0
 

0107  

176 
 878د

 
 الدليمي1 عارف اسماعيل جبار 

تحضير وتشخيص لعدد من معقدات العناصر االنتقالية وغير االنتقالية مع قواعد 
مانخ وتقييم فعاليتها البايولوجية / عارف اسماعيل جبار الدليمي.ـ صالح الدين: 

 م  3102جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 
 سم21ص؛021

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء
 أـ العنوان   ـ الكيمياء غيرالعضوية                 0
 

0101  

176 
 17ر

 
 رغد محمود مري

في  sorghum bicolorlوالبيضاء  maysl.zeaالتأثيرات االليلوبائية الصفراء 

بعض المحاصيل الحقلية / رغد محمود مري.ـبغداد: الجامعة المستنصريةـ كلية 
 م3102التربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛013أـ م1
 رسالة ماجستيرفي التربية

 أـ العنوان            ـ المحاصيل الحقلية 3ت الكيميائية   ـ المركبا0
 

0106  

176 
 37ط

 
 الطاهر 1 فرح طارق سعيد الطاهر

تحضير وتشخيص عدد من معقدات العناصر االنتقالية والخارصين مع )بنزايميد 
ثايو( الكان وامالحها الهاليدية االيونية واستخدامها في ازالة مركبات 3ازول ـ

وقود الديزل/ فرح طارق سعيد الطاهر.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية الكبريت من 
 م3102العلوم 1

xi-i1071سم38ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في الكيمياء1 الكيمياء الالعضوية
 ـ الكيمياء الالعضوية                 أـ العنوان 0
 

0101  

176 
 317ن

 
 الناصر 1 ندى فاضل حنا 

فلزات السلسلة االنتقالية االولى ةالخارصين مع تحضير وتشخيص عدد من مقدات 
ليكاندات حاوية على الكبريت كذرة مانحة )الزانثيت(/ ندى فاضل حنا الناصر.ـ 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

ix-i1037سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء الالعضوية
 العنوان ـ الكيمياء الالعضوية                    أـ 0
 

0108  
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176 
 317ن

 
 ناصر ضياء شعالن

تحضير وتشخيص ودراسة ثرمودينميكية لمعقدات جديدة لعدد من العناصر االنتقالية 
ثايودايزول(/ ناصر ضياء 4,3,1-والخارصين مع قواعد شيف مشتقة من معوضات )

 م3102شعالن.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

x-i1011سم38ص:ايض؛ 

 دكتوراه في الكيمياء1 الكيمياء الالعضويةاطروحة 
 ـ الكيمياء الالعضوية                   أـ العنوان 0
 

0107  

1761133 
 317ي

 
 الياسري1 خديجة جبار علي

تقدير ايون الفناديوم الخماسي بتقنية الحقن الجرياني رحيل وتداخل المناطق/ خديجة 
 م 3102جبار علي الياسري.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية العلوم 1

xxii-i1023سم38ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء
 ـ الفناديوم ـ عنصر                        أـ العنوان 0
 

0131  

1761610 
 732م
 

 
 المياحي1منتظر عدنان قاسم 

دراسة تركيز البورون لمصادر المياه في محافظة البصرة باستخدام تقنية طريقة 
القياس اللوني الكركومين/ منتظر عدنان قاسم المياحي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 م3102كلية التربية للعلوم الصرفة 1
 سم21ص:ايض؛17أـ ز1

 في فيزياء التلوث البيئيرسالة ماجستيرعلوم 
 ـ البورون )عنصر(                       أـ العنوان 0
 

0130  

17611 
 763ك
 

 
 الكرعاوي1 سعاد جاسم محمد عباس

عقد اجارة االرحام : دراسة مقارنة /  سعاد جاسم محمد عباس الكرعاوي.ـ بابل 
 م3102:جامعة بابل ـ كلية القانون1

 سم38ص؛371أـ ح1
 ماجستيرفي القانون الخاصرسالة 

 أـ العنوان    رحام ـ اجازة       ـ اال3    ـ القانون الخاص ـ دراسات 0
 

0133  

1761101 
 213ال
 

 
 الجزار 1 علي ساجد شاكر

دراسة خصائص متعددات حدود زرنيك افتحة بيضوية ذات عائق بيضوي/  علي 
 م3102للبنات1ساجد شاكرالجزار.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية 

 سم21ص:ايض؛11
 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء

 ـ الفيزياءـ دراسات                   أـ العنوان 3ـ الزرنيك ـ عنصر           0
 

0132  

1761116 
 733ب
 

 
 البياتي1 حسين جمعة حمد 

قياس تركيز غاز الرادون في تربة المواقع والمراقد المقدسة في محافظة النجف 
واالعماق مختلفة/ حسين جمعة حمد البياتي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االشرف 

 م3102التربية للبنات1
 سم21ص:ايض؛17

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء
 ـ المراقد المقدسة                  أـ العنوان 2  ـ المواقع ـ تربة3ـ الرادون ـ غاز  0
 

0137  

171 
 287أ

 
 احمد وليد نجم خليل

تحضير عدد من المركبات الحلقية غير المتجانسة وبعض مركبات النترات المشتقة 

0131  
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رباعي هيدروأيزوكوينولين/ احمد وليد نجم خليل.ـ نينوى: جامعة  4,4,2,1-من 

 م3102الموصل ـ كلية العلوم 1
vii-i 172سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء العضوية 
 أـ العنوان       ـ الكيمياء العضوية            0
 

171 
 138ب

 
 بسام طه خليل 

تحضير عدد من مشتقات حامض البنزيليك الحلقية غير المتجانسة الجديدة /  بسام 
 م3102طه خليل .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

viii-i 1000سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية                 أـ العنوان 0
 

0136  

171 
 733ج

 
 الجنابي1 خمائل محمد فياض

تحضير بعض المشتقات الحلقية غير المتجانسة الرباعية ـ السباعية المشتقة من 
البنزوثايازول الحاوية على الهيدرازونات ودراسة تأثيرها على بعض انواع البكتريا/  

 م  3102نابي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية1 خمائل محمد فياض الج
 سم21ص:ايض؛011أـ ق1

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء
 ـ الكيمياء العضوية                    أـ العنوان 0
 

0131  

171 
 633د

 
 دعاء مؤيد عبد الحسين 

الحلقية/ دراسة ومقارنة عملية نظرية لتكائف متعدد الـ اول مع بعض االنهدريدات 
 م3102دعاء مؤيد عبد الحسين.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون1

vi-i1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء العضوية                   أـ العنوان 0
  

0138  

171 
 371ص

 
 صادق عبد الرضا عبد هندي

بد الرضا عبد تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة للنابروكسين/ صادق ع
 م3102هندي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

x-i1020سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية                   أـ العنوان 0
 

0137  

171 
 87ع

 
 علي مهدي فرحان 

فرحان .ـ القادسية تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة للبايوتين/ علي مهدي 
 م3102: جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

xii-i1022سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 ـ الكيمياء العضوية                  أـ العنوان 0
 

0121  

171 
 777م

 
 مهند يقضان صالح احمد

على تحضير ودراسة عدد من المركبات الحلقية غير المتجانسة الخماسية الحاوية 
ذرتين اوثالث ذرات مختلفة / مهند يقضان صالح احمد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية التربية 1
vii-i 1083سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في الكيمياء

0120  
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 ـ الكيمياء العضوية                        أـ العنوان 0
 

171 
 717م

 
 الموسوي 1 منار غياث عبد المطلب 

ـ 117ودراسة الفعالية البايولوجية المحتملة لبعض مشتقات  تحضير وتشخيص
ثنائي فنيل ليميدازول / منار غياث عبد المطلب الموسوي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ 

 م3102كلية التربية للبنات1

vii-i 118سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء
 ـ الكيمياء العضوية                        أـ العنوان 0
 

0123  

171 
 737ن

 
 نوار جمال عبد الرضا 

فصل وتقدير المركبات االورماتية متعددة الحلقات في عينات من الخضروات في 
/  نوار جمال عبد HPLمدينة بغداد باستخدام تقنية كروماتوغرافيا السائل عالي االداء

 م3102ة بغدادـ كلية التربية للعلوم الصرفة1الرضا.ـ بغداد:جامع

X-I176سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء
 ـ الكيمياء العضوية                         أـ العنوان 0
 

0122  

1711111 
 87ع

 
 علي غازي كاظم

تحضير بعض مشتقات البريميدين الجديدة من خالل تفاعل سوزوكي ودراسة 
الحياتية/ علي غازي كاظم.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية فعاليتها 

 م13102

VII-I1033سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء العضوية 
 أـ العنوان             ـ البريميدين ـ عنصر3 الكيمياء العضوية ـ دراسات ـ 0
 

0127  

1711126 
 377س
 

 
 ساري حمد هلبان

دراسة نظرية وعملية للتراكيب واطياف تحت الحمراء والرنين النووي المغناطيس 
/ ساري حمد DFTلبعض الهيدرازونات المشتقة من االلديهايدات باستخدام طريقة 

 م3102.ـ البصرة : جامعة البصرةـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 هلبان
 سم21ص:ايض؛007

 رسالة ماجستيرفي علوم الكيمياء
 أـ العنوان             ـ الديهايدات ـ عنصر3 لكيمياء العضوية ـ ا0
 

0121  

171132 
 778م

 
 مريم هادي جبار

( vits viniferaاستخالص البروانثوسيانيدنيات وتنقيتها جزئيا من بذور العنب )

( ودراسة بعض من فعاليتها الحيوية / مريم phoenix dactyliferaونوى التمر )

 3102جامعة كربالء ـ كلية العلوم1هادي جبار.ـ كربالء :
viii-i1077سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة
 أـ العنوان            ـ التمر ـ نوى        2 ـ العنب ـ بذور3  واالختزال ـ االكسدة0
 

0126  

171138 
 837ح
 

 
 الحماد1مهند علي خير هللا 

البوليمرات المشقة من تحضير وتشخيص ودراسة الخواص الحرارية لبعض 
حركيات الفثالوسيانين المعوضة / مهند علي خير هللا الحماد.ـ البصرة : جامعة 

 م3102البصرةـ كلية التربية للعلوم الصرفة1
xi-i181سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

0121  
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 أـ العنوان              ـ حركيات ـ الفثالوسيانين 3ـالبوليمرات  0
   

171138 
 87ع

 
 العلي1 عال جميل خلق محمد 

تحضير وتشخيص بعض منشطات السطوح البوليمريةالجديدة المشتقة من االثلين 
ثنائي االمين رباعي حامض الخليل ودراساتها ككواسر استحالب وكمثبط للتاكل/ عال 

جميل خلق محمد العلي.ـ البصرة : جامعة البصرة كلية التربية للعلوم 
 م3102الصرفة1

 سم21ص:ايض؛77
 رسالة ماجستير في الكيمياء

 أـ العنوان        ـ البوليمرات0
 

0128  

171187 
 617ج
 

 
 جعفر حسين كوير

تحضير خالئط بوليمرية صناعية وطبيعية ودراسة خواصها لالستخدامات الطبيعية/ 
 م3102جعفر حسين كوير.ـ بغداد :الجامعة التكنولوجية ـ قسم العلوم التطبيقية 1

v-i1031سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علم المواد
 أـ العنوان            ـ االستخدامات الطبيعية3ـ الببوليمرات         0
 

0127  

171187 
 278د

 
 الدجيلي 1رؤى محمد منير 

على ppدراسة تأثير القوالب الباردة والساخنة في مكائن حضن مادةالبولي بروبيلين 

لمحاقن الطبية /رؤى محمد منير الدجيلي.ـ بابل بعض الميكانيكية والتركيبية ل
 م3102:جامعة بابل ـ كلية الهندسة المواد1

 سم21ص:ايض؛71
 رسالة ماجستير في علوم هندسة المواد البوليمرية

 أـ العنوان        الميكانيكية والتركيبية     ـ2 ـ الباردة والساخنة 3ـ الببوليمرات   0
 

0171  

171187 
 332ص

 
 ابراهيمصباح نوري 

(باستعمال المعقد كوبالث iiتحضير اقطاب غشائية انتقائية بوليمرية اليون الكوبالت)

/ صباح نوري ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية pvcـ حامض االثرانلك في الوسط 

 م3102التربية 1 ابن الهيثم 1

xii-i127سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء
 أـ العنوان                        ـ البوليمرات   0
 

0170  

171187 
 333ع

 
 العتابي1تغريد باقر علوان 

تحضير وتشخيص متراكبات بوليمرية جديدة تحوي على دقائق نانوية/ تغريد باقر 
علوان العتابي.ـ بغداد:جامعة بغدادـ كلية التربية للعلوم الصرفة)ابن الهيثم(قسم 

 الكيمياء
 م13102
 سم38ص:ايض؛77ت1أـ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء
 ـ البوليمرات                          أـ العنوان0
 

0173  

110 
 738ح

 
 الحيالي1رؤى مهند عبد الخالق

اوستراكودا تكوين جدالة وتداخالت تكوين افانا في منطقة زيدون ـ طية سنجار 
نينوى: جامعة الموصل ـ كلية شمال غرب العراق/ رؤى مهند عبد الخالق الحيالي.ـ 

 م3102العلوم 1
iv-i1002سم21ص:ايض؛ 

0172  
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 رسالة ماجستيرفي علوم االرض
 ـاالرض                            أـ العنوان0
 

110 
 287م

 
 محمد علي محمد سلمان 

الموديل الرسوبي والخصائص البمتروفيزيائية لتكوين افانا فيايار مختار من حقل 
 م3102علي محمد سلمان.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1كركوك / محمد 

 سم21ص:ايض؛020
 رسالة ماجستيرفي علوم االرض ـ الرسوبيات

 ـ فيزياء االرض                    أـ العنوان0
  

0177  

11012 
 317ر
 

 
 الراشدي1 محمد علي مال هللا

الكامباني المتأخرـ الماسترختي دراسة رسوبية وطباقية لتتابعات الكريتاني االعلى 
في مناطق مختارة من شمالي العراق/ محمد علي مال هللا الراشدي.ـ نينوى: جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم38ص:ايض؛328

 اطروحة دكتوراه علوم االرض1 الرسوبيات 
 أـ العنوان      ـ الرسوبيات ـ شمال العراق0
 

0171  

11012 
 377ط

 
 اد محمدالطائي1عمار جم

تحليل الحوض الرسوبي لتتابعات تكويني ساركلوومحيور)الباجوسي الباثوني(في 
 م3102العراق/ عمار جماد محمد الطائي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم38ص:ايض؛373
 اطروحة دكتوراه علوم االرض1 الرسوبيات 

 أـ العنوان      ـ الرسوبيات ـ )جيولوجيا( ـ العراق0
 

0176  

1101217 
 713ش

 
 الشرفاني 1 نغم عادل عمر 

دراسة رسوبية تتابعات تكوين شيرانش لمناطق مختارة من شمال شرقي العراق/ 
 م3102نغم عادل عمر الشرفاني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

vi-i118سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم االرض 
 أـ العنوان           ـ الرسوبيات ـ العراق               0
 

0171  

217 1110 

 678ن 

 

 

 النعيمي 1 اسراء محمد هادي 

دراسة رسوبية لتكوين برسرين الجوراسي االعلى )الكمريجيان المتاخر( في مناطق 

مختارة في شمالي العراق / اسراء محمد هادي النعيمي .ـ الموصل: جامعة الموصل 

 م.3102ـ كلية العلوم 1 

 سم.38ص ؛ ايض 1 031

 رسالة ماجستير علوم االرض /رسوبيات.

 ـ الرسوبيات ـ شمال العراق                    أـ العنوان 0

 

0178  

7 1110 

 377ج

 

 الجبوري1 ميادة احمد عبد هللا حسين 

ميادة احمد عبد هللا  دور الكثبان الرملية في تغذية المياه الجوفية في منطقة الناعمة/

 م3102جامعة تكريت ـ كلية العلوم1حسين الجبوري .ـ صالح الدين : 

H-A 1012سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علم االرض التطبيقية

 ـ الهيدرولوجيات ـ المياه الجوفية                  أـ العنوان 0

0177  



298 
 

 

7 1110 

 87ش

 

 الشريفي1 علي محسن كامل جعفر 

جعفر جيومورفولوجية وهيدرولوجية منخفض الصليبات/ علي محسن كامل 

 م3102الشريفي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛317أـ ن1 

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 ـ جيومورفولوجية                         أـ العنوان0

 

0111  

77 1110 

 77هـ

 

 هند فاروق رزوقي

روق رزوقي.ـ بغداد : جامعة المياه الجوفية واستثماراتها في محافظة كركوك/ هند فا

 م3102بغداد ـ كلية التربية للبنات1 

 سم21ص:ايض؛061أـ ك1

 أطروحة دكتوراه في الجغرافية

 ـ المياه الجوفية ـ كركوك                    أـ العنوان0

  

0110  

108 1110 

 283ن

 

 نجالء محمد هادي

للرياح في الحلة الشبه دراسة الخشونة واالستقرارية في تحديد المقاطع العمودية 

حضري/ نجالء محمد هادي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 م13102

xii-i162سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ الرياح ـ ارصاد                            أـ العنوان 0

 

0113  

17 1110 

 382ص

 

 الصالحي1 مروج هاشم كامل

ـ 0771التغير المناخي في تغير معدالت الضغط الجوي في العراق للمدة )اثر 

(/ مروج هاشم كامل الصالحي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 3101

 م3102االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛338أـ ذ1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 أـ العنوان            ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق3ـ الضغط الجوي   0

 

0112  

110167161  

 717م

 

 ميسرة عدنان عبد الرحمن

المنظومات الضغطية المندمجة وتأثيرها على الظواهر الطقسية والمناخية في 

.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية  العراق/ ميسرة عدنان عبد الرحمن

 م13102

 سم21ص:ايض؛261أـ ض1

 في الجغرافيةأطروحة دكتوراه فلسفة 

 ـ المناخ ـ العراق                              أـ العنوان 0

 

0117  

11016716131 

 771ق

 

 القريشي 1ضياء بهيج رؤوف

مظاهر الطقس القاسي في محافظة بابل وأثارها البيئية/ ضياء بهيج رؤوف 

0111  
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 م3102القريشي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛317ش1أـ 

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 ـ المناخ ـ العراق)محافظة بابل(             أـ العنوان0

 

11018 

 376ر

 

 ربيع خلف حسن زناد

التطور التكتوني لجزء من حوض الفورالند الزاكروس خالل الكريتس المبكرـ 

جامعة الموصل ـ  االيوسين المبكر شمالي العراق/ ربيع خلف حسن زناد.ـ نينوى:

 م3102كلية العلوم1 

VIII-I 1066سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم االرض

 ـ االرض 1 علم                               أـ العنوان0

 

0116  

11017 

 138ب

 

 البقال1 محمد سليم يوسف صالح

مختارة دراسة جيوكيميائية وطباقية عالية الدقة لحد الكريتاس1الباليوجين في مقاطع 

في شمال العراق / محمد سليم يوسف صالح البقال .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102العلوم1 

 سم38ص:ايض؛327

 أطروحة دكتوراه علوم االرض 1 جيوكيمياء

 ـ الجيوكيمياء                    أـ العنوان0

  

0111  

11017 

 318ح

 

 حازم جمعة محمود 

الكيميائية الرئيسية واالثرية واالرضية النادرة في المحتوى والعالقات بين العناصر 

مياه نهر دجلة باشكالها الذاتية والمعلقة بين منطقتي فيشخابور وبيجي للعام 

 م3102/ حازم جمعة محمود.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 3100

xii-i1010سم38ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه علوم االرض 1 جيوكيمياء

 اء                          أـ العنوانـ الجيوكيمي0

 

0118  

11017 

 387ح

 

 الحامد1 شريف ثمود شريف

معدنية ومنشأ صخور البكمتايت في معقد بلفات وقلعة دزة وشمال شرقي العراق/ 

 م3102شريف ثمود شريف الحامد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 

ix-i1087سم38ص:ايض؛ 

 االرض 1 جيوكيمياءرسالة ماجستير في علوم 

 ـ الجيوكيمياء                     أـ العنوان0

 

0117  

11017 

 773ع

 

 العدواني1 عمر الياس خضر 

معدنية وجيوكيميائية وتركيز غاز الرادون للرواسب الحديثة في مناطق الفوالقه 

لمدينة الموصل وجوارها 1 شمال العراق/ عمر الياس خضر العدواني .ـ نينوى: 

 م3102الموصل ـ كلية العلوم1 جامعة 

 سم21ص:ايض؛022أـ ك1

 رسالة ماجستير في علوم االرض 1 جيوكيمياء

0161  



311 
 

 أـ العنوان          ـ الجيوكيمياء0

 

113117161 

 373غ

 

 

 غادة سامي عبدو

طباقية دورة السينومانيان ـ الكامبانيات المبكر الترسيبية ضمن ابار مختارة في 

 م3102عبدو.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 شمال العراق/ غادة سامي 

 سم21ص:ايض؛371

 أطروحة دكتوراه في علوم االرض

 ـ الصخور ـ شمال العراق                      أـ العنوان0

 

0160  

11012 

 23س

 

 سجى جعفر طالب

دراسة تشريحة مقارنة لبعض االعضاء لنوعين من االسماك العظيمة المغذاة على 

المنتج للسموم   nos+oc (Agardh,1884)carneumالطحالب االخضر المزرق 

/ سجى جعفر طالب.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية Microcystinsالكبدية 

 م3102للعلوم الصرفة 1

 سم21ص:ايض؛060أـ د1

 ماجستير في علوم الحياة )علم الحيوان( رسالة

 أـ العنوان     الكبدية  ـ السموم 2 ـ االسماك العظمية3ـ التشريح المقارن  0

 

0163  

11012 

 717أ

 

 ايفيت ادوارد يوحنان 

باستخدام تقانة زراعة االنسجة  .Bauhinia Purpurealاكثار اشجار خف الجمل 

النباتية / ايفيت ادوارد يوحنان .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات1 

 م3102

 سم21ص:ايض؛60أـ ي1

 دبلوم عالي علوم الغابات

 ـ االنسجة النباتية                       أـ العنوان 0

 

0162  

110118 

 831ع

 

 هللا العالف1 استبرق ضياء الدين عبد

دراسة على تأثير ازايد الصوديوم واالشعة فوق البنفسجية في المزارع النسيجية 

 Brassica albaوالخردل االبيض  nigral Brassicaلبذور نباتي الخردل االسود .

L. وعزل البروتوبالست / استبرق ضياء الدين عبد هللا العالف.ـ نينوى: جامعة

 م3102الموصل ـ كلية التربية1 

 سم38ص:ايض؛073أـ ر1

 أطروحة دكتوراه علوم الحياة 1علم النبات 

 ـ االنسجة النباتية                      أـ العنوان 0

 

0167  

110118 

 837ع

 

 عماد حمدي جاسم

 .Catharanthus تحفيز انتاج القلويدات االنولية في كالس نبات عين البزون 

roseusl . G. Don بغداد ـ كلية الزراعة  .ـ بغداد :جامعة خارج الجسم الحي

 م13102

 سم21ص:ايض؛013أـ ز1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 أـ العنوان             ـ عين البزون )نبات(3ـ االنسجة النباتية   0

0161  



311 
 

 

110118 

 773م

 

 المهداوي1مثنى محمد ابراهيم 

 .Trigonella Foenum-graecumlالتالعب الوراثي والكهربائي لنباتات الحلبة 

والترايكونيلين من المزارع النسيجية المختلفة / مثنى محمد ابراهيم المهداوي.ـ 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات1 

 سم21ص:ايض؛028أـ ق1

 أطروحة دكتوراه في علوم البستنة وهندسة الحدائق

 أـ العنوان          ـ الحلبة ـ نبات      2ـ الوراثي الكهربائي 3 ـ االنسجة النباتية0

 

0166  

110186 

 168ج

 

 الجشعمي 1 اثير سعد محسن 

وبعض المعامالت الهرمونية بعد التلقيح  ovsynchتأثير توحيد االباضة ببرنامج 

على الهالكات الجينية المبكرة لدى ابقار الهولشتاين/ اثير سعد محسن الجشعمي.ـ 

 م3102ة الزراعة 1بغداد :جامعة بغداد ـ كلي

 سم21ص:ايض؛067أـ ز1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية

 ـ ابقار الهولستاي             أـ العنوان 3ـ علم االجنة    0

 

0161  

110176 

 377ر

 

 الراوي1 محمد عبد العزيز اسماعيل

  Orthochirus وسم العقرب Citrus aurantifoliتأثير عصارة الليمون

scrobiculosus  وخليطهما في مناعة االرانب النيوزيالندية/ محمد عبد العزيز

 م3102اسماعيل الراوي.ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية التربية للعوم الصرفة1

xi-i170سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة

 ـ المناعة ضد االمراض                  أـ العنوان0

 

0168  

1101777 

 287م

 

 المحمدي1 اناس عبيد حمادي صالل

دراسة بعض المتغيرات المناعية الناتجة عن استخدام مستضدات االكياس العددية 

في الفئران البيض/ اناس عبيد حمادي صالل المحمدي.ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية 

 م3102التربية العلوم 1

x-i 1006سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ الفئران البيض              أـ العنوان 2ـ االكياس العددية 3  مراض الطفيلية ـ اال0

 

0167  

113 

 377ز

 

 الزبيدي1 مصعب عسكر طه احمد 

فصل وتنقية انزيم الالكتوبيروكسيز من حليب االبل والجاموس المحلي ودراسة تأثير 

جامعة  مستويات االكسدة ومضاداتها / مصعب عسكر طه احمد الزبيدي.ـ نينوى:

 م3102الموصل ـ كلية العلوم1 

 سم38ص؛007

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء الحياتية 

 ـ الكيمياء الحيوية                أـ العنوان0

 

 

0111  



312 
 

113110 

 331ع

 

 

 العباسي1 عمر يونس محمد 

فصل وتنقية انزيمي الاليبيزوالاليباو كسيجينيز من الفستق البري ودراسةالفتهما 

المثبطات خارج وداخل جسم الفئران المستحدث فيها داء السكر/ عمر تجاه بععض 

 م3102يونس محمدالعباسي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم21ص:ايض؛072

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء 

 أـ العنوان       ـ داء السكر          2 ـ الفستق البري3 ـ الكيمياء الحيوية 0

 

0110  

11311 

 878ج

 

 

 الجميلي1 احمد محمد علي احمد

انتاج انزيم اليوريز ميكروبيا باستعمال مخلفات نباتية ودراسة خصائص االنزيم 

.ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية التربية  الحركية / احمد محمد علي احمد الجميلي

 م3102للعلوم الصرفية 1

 سم21ص:ايض؛17

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان                  ـ االنزيمات 0

 

0113  

11311 

 377ع

 

 العبيدي1 مروة سالم سلمان

تنقية وتوصيف انزيم الغيسين المستخلص من اوراق التين ودراسة كفاءته التحللية 

.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية  والتخثرية/ مروة سالم سلمان العبيدي

 م3102الزراعة1

 سم21ص:ايض؛017

 م االغذيةرسالة ماجستيرفي علو

 أـ العنوان            ـ التحليلية والتخثرية2ـ التين ـ اوراق  3ـ االنزيمات   0

 

0112  

1161061 

 87ع

 

 

 علي محمد نجاتي رؤوف

مقاومة االيشريكيا القولونية السريرية والبيئية للمضادات الحيوية وتحييد محتواها 

جامعة كركوك ـ كلية من الدنا البالزميدي/ علي محمد نجاتي رؤوف .ـ تأميم : 

 م3102العلوم1

xii-i1027سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان             ـ المضادات الحيوية 3ـ االحياء المجهرية   0

 

0117  

116182 

 772خ

 

 

 خديجة يونس عبد الموالي

معايير فصل مركبات ايضية من الليا ومصادر نباتية مختلفة وتأثير فعاليتها في 

مناعية متخصصة ضد االصابة بداء االكياس العدرية في الفئران / خديجة يونس 

 م3102عبد الموالي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

xv-i1031سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء 

 ـ الكيمياء الحيوية                       أـ العنوان 0

0111  

116182 

 331د

 

 ماهر عبد الستار ابراهيم  الدباغ1

دراسة كيموحيوية النزيم السوربيتول ديهايدروجينيزفي مرض السكري/ ماهر عبد 

0116  



313 
 

 م 3102الستار ابراهيم الدباغ.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 

 سم21ص:ايض؛013

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء الحياتية

 أـ العنوان            ـ السكري ـ مرض3ـ الكيمياء الحياتية    0

 

111116 

 878ت

 

 التميمي1 احمد هاني رشيد 

الموضعي للبيئة الحضرية   االثر الحراري النهاء جدران المباني الخارجية في المناخ

 .ـ بغداد: الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية احمد هاني رشيد التميمي/

 م13102

 سم21ص:ايض؛037

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية 

 ـ البيئة الحصرية                     أـ العنوان 0

 

0111  

111116 

 717د

 

 الدرزي1 الحان فارس عبد الكريم 

التحديات الحضرية في البيئة السكنية : دراسة تحليلية لالمن واالمان السكني/ الحان 

التكنلوجية ـ كلية الهندسة1 قسم الهندسة فارس عبد الكريم الدرزي.ـ بغداد: الجامعة 

 م3102المعمارية1

 سم38ص:ايض؛007أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية 

 ـ البيئة الحصرية                         أـ العنوان 0

 

0118  

1111631 

 732س

 

 

 السراج 1 ايمان سامي ياسين حسين 

دراسة تلوث نهر دجلة بالمخلفات المخلفات المختلفة ضمن مدينة الموصل وتأثيرها 

في عدد من االسماك المحلية/ ايمان سامي ياسين حسين السراج.ـ نينوى: جامعة 

 م 3102الموصل ـ كلية العلوم1 

xiv-i1026سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علم الحيوان 

 أـ العنوان       دجلة ـ نهر           ـ2  اك المحليةـ االسم3ـ الماء ـ تلوث بيئي   0

 

0117  

118161 

 773ب

 

 بيداء فرحان سوادي

الديدان المتطفلة على بعض الطيور المائية القاطنة على ضفاف شط العرب شمال 

محافظة البصرة/ بيداء فرحان سوادي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102الصرفة1

 سم21ص: ايض؛017ط1أـ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان           ـ الطيور المائية3ـ الطفيليات ـ علم   0

 

0181  

118161 

 783ت

 

 تركان قاسم نوري قار ياغدي

دراسة كفاءة الطرق المختبرية المستخدمة في تشخيص بعض االوالي الممرضة بين 

نوري قار ياغدي.ـ تأميم : جامعة كركوك ـ المصابين في مدينة كركوك / تركان قاسم 

 م3102كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛073أـ ض1 

0180  



314 
 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ الطفيليات                          أـ العنوان 0

 

118161 

 878ت

 

 التميمي1 التفات عامر عبد هللا 

في دورة حياة البعض الديدان المتطفلة في بعض الطيور المائية واهمية الحشرات 

منها في محافظة البصرة/ التفات عامر عبد هللا التميمي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ 

 م3102كلية التربية للعلوم الصرفة1

 سم21ص:ايض؛333أـ س1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان           ـ الطيور المائية3ـ الطفيليات  ـ علم         0

 

0183  

118161 

 633ج

 

 الجبار1دعاء بهاء عبد 

دراسة وبائية لطفيليات القناة الهضمية عن منطقتي ابو غريب والعامرية وتأثيرها 

في بعض مستويات الدم / دعاء بهاء عبد الجبار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 م3102للبنات1

x-i1006سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان          ـ الدم ـ مستويات 3علم           ـ الطفيليات  ـ0

 

0182  

118161 

 387خ

 

 

 الخالدي1خديجة عبيس حمود 

في الطيور الداجنة   gondiiToxoplasmaالتحري عن طفيلي المقوسة الكوندية 

في منطقة الفرات االوسط والقطط في محافظة الديوانية باستخدام التقنيات المصلية 

والجزيئية/ خديجة عبيس حمود الخالدي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 

 م13102

 سم38ص:ايض؛068أـ ج1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 1علم الطفيليات

 ـ الطيور الداجنة            أـ العنوان  3فيليات 1 علم   ـ الط0

  

0187  

118161 

 172خ

 

 الخزرجي1 زينب احمد حسن

مع تقدير  voginolis Trichomonasدراسة وبائية لطفيلي المشعرة المهبلية 

تركيز بروتين الصدمة الحرارية لدى النساء المصابات في محافظة ذي قار/ زينب 

 م3102احمد حسنالخزرجي .ـ ذي قار : جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

 سم21ص:ايض؛016أـ ش1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان           ـ الصدمة الحرارية  3ـ الطفيليات  ـ علم        0

 

0181  

118161 

 377ز

 

 الزبيدي1 بثينة عبد الحمزة حسون

 Entamoebadispar التحري عن االميبا الحالة للنسج 1 االميبا المتغايرة1

Emtamoeba histolica  في عينات البراز للمرض باستعمال تقنيةpcr بثينة /

 م3102لوم للبنات1عبد الحمزة حسون الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الع

vii-i 176سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي االحياء المجهرية 1 طفيليات 

0186  



315 
 

 ـ الطفيليات  ـ علم                       أـ العنوان 0

 

118161 

 777ز

 

 الزهيري1 عبد الستار منصور عبد 

وبائية بعض الطفيليات المعوية بين االطفال في بعض اقضية محافظة ديالى/ عبد 

الستار منصور عبد الزهيري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 

 م3102قسم علوم الحياة1

 سم38ص؛81أـ ك1

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة 1 علم الحيوان 1علم الطفيليات

 ـ الطفيليات ـ العراق)محافظة ديالى(           أـ العنوان 0

 

0181  

118161 

 838س

 

 ي1 اصيل قاسم كريمالسالم

ومؤشرات حول الطفيليات  Ascaris Iumbericoidوبائية ديدان الصفر الخراطيني 

اصيل قاسم كريم السالمي.ـ بابل: جامعة بابل ـ  المعوية االخرى في محافظة بابل/

 كلية العلوم 

 م3102

IX-I 1031سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة 1 علم الحيوان

 ـ الطفيليات  ـ علم                          أـ العنوان 0

 

0188  

118161 

 878س

 

 سمية سامي احمد 

 Rattusتأثير التيار الكهربائي المباشر في االستجابة المناعية للجرذ النرويجي 

norvegicus  ضد االصابة بداء الجيارديا/ سمية سامي احمد .ـ نينوى: جامعة

 م 3102الموصل ـ كلية التربية1 

vi-i170سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم الحياة 1 علم الحيوان

 أـ العنوان             ـ داء الجيارديا3ـ الطفيليات  ـ علم         0

 

0187  

118161 

 877ص

 

 الصميدعي 1 انتصار غانم عبد الوهاب 

 Entamoeba Dispar Entamoebaومقعد  Giardia Iambliaتحديد تجمعات 

histolica ( بالتشخيص الجزئيPCR للمصابين في تكريت/ انتصار غانم عبد )

 م3102الوهاب الصميدعي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم21ص:ايض؛77أـ ل1 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ داء المقوسات              أـ العنوان 3ـ الطفيليات          0

 

0171  

118161 

 383ص

 

 طالب وسين حسين 

دراسة مناعية وكيميائيةحياتية على النساء المصابات بداء المقوسات الكوندية / 

بغداد : جامعة المستنصرية ؛ كلية التربية االساسية؛  -1طالب وسين جسين 

 م3102

xv-i  سم21ص:ايض ؛ 77؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 العنوان-0     داء المقوسات -3    الطفيليات     -0

0170  
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118161 

 773ف

 

 الفهداوي1 سعاد شالل شحاذة صالح 

 microplus Rhiricephalus :canestriniالمكافحة الحيوية للقراد الصلب 

CAcarina(Ixodidae:  Acarini )Beauveria bassiana  باستخدام

على االبقار/ سعاد شالل شحاذة  chlorpyrifosمقارنة بالمبيد  (.vuill Balsالفطر

 م3102لح الفهداوي.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية العلوم1صا

x-i 1071سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 1الحيوان

 أـ العنوان           ـ االبقار3ـ الطفيليات    0

 

0173  

118161 

 737ك

 

 الكناني1 زينب علي حسين

محافظة ذي قار مع  الديدان المتطلفة في بعض الطيور المائية في هور الحمار ـ

االشارة لبعض الجوانب البيئية لطفيليات طيور ابي قردان/ زينب علي حسين 

 م3102الكناني.ـ ذي قار : جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

 سم21ص:ايض؛016أـ خ1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان             ـ الطيور المائية )طيور ابي ودان(3ـ الطفيليات ـ علم    0

 

0172  

118161 

 273م

 

 المحنه1 وداد هاشم يحيى ناصر

المسبب  Lamblia Giaradiaدراسة وبائية وتشخيصية لالنماط الوراثية لطفيلي 

/ وداد PCRلالسهال لدى المرض في محافظة النجف االشرف باستخدام تقنية ال

 م3102التربية للبنات1المحنه.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية  هاشم يحيى ناصر

 سم21ص:ايض؛72أـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ الطفيليات ـ علم                          أـ العنوان0

 

0177  

118161 

 717م

 

 الموسوي1 ساهرة غايد عبد الصاحب

 Vermicularis Enterobiusدراسة بعض التأثيرات المرضية للدودة الدبوسية 

فظة النجف/ ساهرة غايد عبد الصاحب الموسوي.ـ النجف : لدى االطفال في محا

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص:ايض؛82أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان         ـاالطفال ـ النجف االشرف     3ـ الطفيليات ـ علم           0

 

0171  

118161 

 317ن

 

 اسعد الناصريالناصري1ميدرعواد عبد 

دراسة تشخيصية ونسيجية لداء المقوسات بين النساء الماشية في محافظتي صالح 

 الدين واالنبار مع محاولة عالجية في الفئران البيض/ ميدرعواد عبد اسعد الناصري

 م3102.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛071أـ ز1

 م الحياةأطروحة دكتوراه فلسفة في علو

 أـ العنوان           ـالفئران  ـ تجارب3       ـ الطفيليات   0

 

0176  
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118161 

 731ن

 

 النيازي1 هناء دخيل مزعل حسين

تأثير المستخلص المائي البارد والكحول االيثانوبي لبعض النباتات على حيوية ونمو 

دخيل / هناء vinvitroخارج جسم الكائن الحي  leishmania donovaniطفيلي 

النيازي.ـ ذي قار : جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم  مزعل حسين

 م3102الصرفة1

 سم21ص:ايض؛77أـ م1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ الطفيليات ـ علم                  أـ العنوان0

 

0171  

1171061 

 773أ

 

 انوار علي كاظم مهدي

وية لبقايا بعض المبيدات الحشرية/ دور بكتريا الزوائف الزنجارية في المعالجة الحي

انوار علي كاظم مهدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية العلوم الصرفة 1 قسم علوم 

 م3102الحياة1

xix-i187سم38:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1االحياء المجهرية 

 أـ العنوان        ـ المبيدات الحشرية   3ـ االحياء المجهرية   0

 

0178  

1171061 

 783أ

 

 ايمان حمزة محمد 

والمنتجة  Salivarius Lactobacillusدراسة جرثومية وجزيئية لجرثومة 

.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية  للبكتريوسين / ايمان حمزة محمد

 م3102للبنات1

vii-i 188سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان               ـ االحياء المجهرية ـ دراسات   0

 

0177  

1171061 

 377ب

 

 الباوي1 فيحاء محمد نجم

المعالجة الحيوية لبعض العناصر النزرة الملوثة الصبعيات اسماك الكارب باستخدام 

pseudomonas aeruginosa  المعزولة محليا/ فيحاء محمد نجم الباوي.ـ ديالى

 م13102: جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

Xv1013سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ االحياء المجهرية                     أـ العنوان0

 

0811  

1171061 

 778ب

 

 البيرماني1 مروة كاظم خضير 

عزل وتشخيص خميرة المبيضات وفطريات اخرى باستعمال تقنيات مختلفة/ مروة 

 م 3102كاظم خضير البيرماني.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات1 

 سم21ص:ايض؛036أـ ش1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ االحياء المجهرية                       أـ العنوان0

 

0810  

1171061 

 377ج

 

 الجبوري 1 حوراء جواد كاظم

0813  
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تحديد االنةواع الوراثية لفيروس روتا االنسان في اطفال محافظة بابل باستعمال 

الطرائق الجزيئية / حوراء جواد كاظم الجبوري.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم 

 م 3102للبنات1 

 سم21ص:ايض؛036

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان راسات             ـ االحياء المجهرية ـ د0

 

1171061 

 177ح

 

 حسين علي كاظم 

تقييم مستوى بعض الحركيات الخلوية لدى المرضى المصابين بفايروس المآل 

/ حسين علي كاظم.ـ النجف : virus-1 Heepes  simplemالبسيط النمط االول 

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص:ايض؛011أـ س1 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ االحياء المجهرية                       أـ العنوان0

 

0812  

1171061 

 877ش

 

 الشكري1 هديل ناصر محمد 

التنميط الجيني لعزالت المبيضات المهبلية باليلمرة البسيطة والعشوائية وتقييد 

نواتج في محافظة بابل/ هديل ناصر محمد الشكري.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم 

 م 3102للبنات1 

 سم21ص:ايض؛026أـ ش1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ العنوانـ االحياء المجهرية                      أ0

 

0817  

1171061 

 377ط

 

 الطائي1 االء طه يونس

التأثير البايولوجي لمستخلصات ثالثة انواع نباتية في بعض انواع المكورات 

 م 3102العنقودية/ االء طه يونس الطائي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

xiii-i1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 المجهرية                   أـ العنوانـ االحياء 0

 

0811  

1171061 

 377ع

 

 العبيدي1مروج محمد صناع 

المعزولة محليا/  Bacillus subtilisمعالجة الشقوق الكونكريتية باستخدام بكتريا 

مروج محمد صناع العبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 م13102

xxi-vii 112مس38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1 االحياء المجهرية 

 ـ االحياء المجهرية                      أـ العنوان0

 

0816  

1171061 

 637ق

 

 

 القطان1  محمد عبد الرزاق ابراهيم حسن  

من مياه الينابيع الحارة في Archaeaعزل وتشخيص وتوصيف بعض انواع ال

عبد الرزاق ابراهيم حسن القطان.ـ صالح الدين حمام العليل بمدينة الموصل/ محمد 

 م3102: جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1

0811  
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viii-i1017سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ االحياء المجهرية                       أـ العنوان0

 

1171061 

 637م

 

 محمد جبار خدام

الكتان وجوزة الطيب مع المضادات تأثير خلط مستخلصات الشاي االخضر 1 بذور 

الحياة في بعض عزالت بكتريا السالمونيالو البروسيال/ محمد جبار خدام.ـ القادسية 

 م3102: جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ االحياء المجهرية                       أـ العنوان0

 

0818  

1171061 

 287م

 

 محمد فاضل كاظم 

دراسة الظروف المثلى النتاج مضادات حيوية من العزاة المحلية 

pseudonocardia  alni 40A  /ضد بعض االحياء المجهرية وتنقيتها جزئيا  

 م3102محمد فاضل كاظم.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 

VIII-I177سم38ص:ايض؛ 

 التقنيات االحصائيةرسالة ماجستيرفي علوم الحياة ـ 

 ـ االحياء المجهرية ـ دراسات                  أـ العنوان0

 

0817  

1171061 

 878و

 

 الوكيل 1 ميس ابراهيم محمد حسين

استخالص وتنقية بعض المواد الفينولية من البروبوليس وغبار الطلع النحل العسل 

ة من فم االنسان/ المعزول Streptococcusوتقييم فعاليتها التشبيطية لبعض انواع 

 م3102ميس ابراهيم محمد حسين الوكيل.ـ كربالء : جامعة كربالء ـ كلية العلوم 1 

ix-i1036سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة

 ـ االحياء المجهرية                           أـ العنوان0

  

0801  

117138 

 717ب

 

 

 البرزنجي1 خالد محمود احمد قادر

تحري وتشخيص الفايروسات المصاحبة الشجار ذات النواة الحجرية في محافظتي 

اربيل ودهوك/ خالد محمود احمد قادر البرزنجي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 م 3102العلوم1 

 سم38ص؛77

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 لعنوانأـ ا         ـ اربيل ودهوك 3ـالفيروسات النباتية             0

 

0800  

11712 

 377ج

 

 

 الجبوري1 مصطفى جعفر حسين

في االرنب/ مصطفى  Morgahella morganiiدراسة جرثومية ومناعية لبكتريا 

 م3102جعفر حسين الجبوري.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 

xii-i1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علم االحياء المجهرية

 أـ العنوان           ـ االرانب3           ـ البكتريا  0

0803  
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11712 

 376ر

 

 الربيعي1سندس علي جاسم

وتأثيره في بعض  Rhizobium Ieguminosaruعزل وتوصيف عاثي بكتريا

/ سندس علي جاسم الربيعي.ـ بغداد :  (.vici Faba lمعايير النمو لنبات الباقالء )

 م3102جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1

xi-i 168سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة)علم النبات(

 ـ البكتريا ـ الباقالء ـ نبات                أـ العنوان0

 

0802  

11712 

 367س

 

 الساعدي1 مهند كريم عنيد 

 Neisseria gonorrhoeaeلبكتريا   rmpالتحري الجزييني عن جين الضراوة 

المعزولة محليا من المرض البالغين/ مهند كريم عنيد الساعدي.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية 1

x-i1016سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الهندسة الوراثية والتقنيات الوراثية والتقنيات االحيائية

 أـ العنوان        ـ البكتريا                        0

 

0807  

11712 

 387س

 

 السامرائي 1فرح قحطان يونس

 Lactobacillusوبكتريا  sacc haromyces boulardilدراسة تأثير خميرة 

acidophilu  على بعض المسببات المرضية البكترية المرافقة الصابات الجهاز

بغداد :  البولي المتكررة لدى عينة من النساء/ فرح قحطان يونس السامرائي.ـ

 م3102جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1

xvii-i1027سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان          ـ الجهاز البولي ـ امراض3   ـ البكتريا 0

 

0801  

11712 

  23س

 

 

 سجى محمد محسن

محمد دراسة تأثير البكتريا المختزلة للكبريت على الخرسانة المسلحة/ سجى 

 م3102محسن.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

xiv-i1017سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة المجهرية 

 أـ العنوان          ـ الخرسانة المسلحة 3    ـ البكتريا0

 

0806  

11712 

 872ش

 

 الشكرجي1 محمد عبد االله 

المعزولة من العقد الجذرية لبعض النباتات البقولية عزل وتشخيص بكتريا الرايزوبيا 

وتوصيف محتواها البالزميدي / محمد عبد االله الشكرجي.ـ نينوى: جامعة الموصل 

 م3102ـ كلية التربية1 

xvii-i1067سم38ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة1علم النبات

 أـ العنوان         ـ البقوليات ـ زراعة 3     ـ البكتريا )الرايزوبيا(0

 

0801  



311 
 

11712 

 87ع

 

 علي جليل عبيد

 Aeromonasتأثير بعض العوامل الفسلجية على انتاج الطبقة السطحية لبكتريا

hydrophila  المعزولة من عينات االسهال في محافظة بابل/ علي جليل عبيد.ـ

 م3102بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 

viii-i 171سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ البكتريا                               أـ العنوان0

 

0808  

11712 

 87ع

 

 علي محمد عطية 

 Saccharomycesفعالية بعض المواد البروتينية المثبطة المنتجة من خميرة 

cerevisiae  ضد بعض البكتريا المعوية / علي محمد عطية.ـ بغداد : الجامعة

 م3102رية ـ كلية التربية االساسية 1 المستنص

 سم21ص:ايض؛001أـ ل1 

 رسالة ماجستير في التربية والعلوم الحياة

 أـ العنوان(           ـ البكتريا )المعوية0

  

0807  

11712 

 318ف

 

 فاضل نعمة عبد الرضا

عزل انواع من البكتريا المكسرة للنفط من مصب شط العرب وتحسين قابليتها على 

االلكانات االعتيادية / فاضل نعمة عبد الرضا.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية تكسير 

 م3102التربية للعلوم الصرفة 1

g-A 177سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ شط العرب             أـ العنوان3ـ البكتريا               0

 

0831  

11712 

 317م

 

 الماشي1رقية احمد 

عض المستخلصات النباتية والمضادات الحياتية على بعض الممرضات تقدير اثر ب

البكترية/ رقية احمد الماشي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 م13102

 سم21ص:ايض؛11

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ المستخلصات النباتية          أـ العنوان3ـ البكتريا         0

 

0830  

11712 

 728م

 

 ميثم عباس مكي

دراسة بكتريولوجية لمياه بحيرة ساوة وتربتها الشاطئية/ ميثم عباس مكي.ـ المثنى 

 م3102: جامعة المثنى ـ كلية الزراعة1

XI-I 1068سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 ـ البكتريا 1 علم                       أـ العنوان 0

 

0833  

11712 

 37هـ

 

 هبة خالد محمود محمد 

عزل وتشخيص وتوصيف بعض انواع بكتريا اللستيريا المسببة لالصابات المشتركة 

0832  
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بين االنسان والحيوان من التربة/ هبة خالد محمود محمد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية العلوم1 

 سم38ص:ايض؛021

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة1 احياء مجهرية

 أـ العنوان          ـ االنسان والحيوان3     ـ البكتريا0

  

11712 

 773هـ

 

 الهنداوي1 ربيع عبد االله مجيد

في الحيوان  aerogenes Enterobacter دراسة تشخيصية ومناعية لبكتريا

المختبري/ ربيع عبد االله مجيد الهنداوي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 

 م3102

xii-i1038سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ البكتريا                          أـ العنوان 0

 

0837  

11712 

 378و

 

 الوائلي1 وائل علي سوادي

  pseudomonasانتاج وتنقية وتوصيف مادة الرامولبيد من عزلة محلية لبكتريا 

aeroginosaالزراعة الوائلي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية  / وائل علي سوادي

 م13102

 سم21ص:ايض؛331أـ ف1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االغذية

 ـ البكتريا                         أـ العنوان 0

 

0831  

1171273 

 873ح

 

 الحمداني1 علي صباح ناصر

دراسة جزيئية لبكتريا القناة الهضمية في االطفال الرضع / علي صباح ناصر 

 م3102ـ كلية العلوم 1  الحمداني.ـ بابل: جامعة بابل

xi-i1006سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 أـ العنوان          ـ االطفال ـ الرضع    3ـ البكتريا )اشيريثيا(   0

 

0836  

1171212 

 717م

 

 

 الموسوي1 اطياف علي صاحب

 Staphylococcusدراسة بعض العوامل المؤثرة في انتاج الهيمواليسين لبكتريا

aureus  المعزولة من الجروح/ اطياف علي صاحب الموسوي.ـ كربالء : جامعة

 م3102كربالء ـ كلية العلوم1 

xiv-i1017سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

   ـ البكتريا )العنقودية(                   أـ العنوان 0

 

0831  

11711 

 787أ

 

 االومري1 نور محسن قدري

الفطريات المحمولة بغبار العواصف الترابية وتأثيرها على تلوث عزل وتشخيص 

البيئة في محافظة نينوى/ نور محسن قدري االومري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية العلوم1 

 سم21ص:ايض؛72

0838  
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 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ الفطريات                 أـ العنوان 0

 

11711 

 376ر

 

 الربيعي1ازل عالء عباس

 Aspergillus terreus التنميط الجزيئي بالبمدة البسيطة والعشوائية لعزالت الفطر

وتقييم كفاءتها في انتاج الستاتين/ ازل عالء عباس الربيعي.ـ بابل: جامعة بابل ـ 

 م3102كلية العلوم للبنات 1 

 سم21ص:ايض؛011أـ ز1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 أـ العنوان          ـ البسيطة العشوائية 3فطريات   ـ ال0

  

0837  

11711 

 387س

 

 السامرائي1 ايسر صالح محمد

في الرجال  vaginalis Trichomonasدراسة وبائية لطفيلي المشعرات المهبلية 

مع محاولة عالجية بالنباتات الطبية / ايسر صالح محمد السامرائي.ـ صالح الدين : 

 م3102كلية التربية 1جامعة تكريت ـ 

 سم21ص؛018

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 أـ العنوان         ـ النباتات الطبية ـ دراسات3    ـ الفطريات ـ علم0

 

0821  

11711 

 677س

 

 السعيدي1 عباس جبار عبد 

التوصيف المظهري والجزيئي لبعض الفطريات الرافقة لبذور وجذور نبات الحنطة 

وتأثيربعض المبيدات واالمالح الكيمياوية في نموتلك الفطريات/ عباس جبار عبد 

 م 3102السعيدي.ـ القادسية:جامعة القادسيةـ كلية العلوم 1 

 سم21ص:ايض:012

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ الحنطة  ـ نبات                 أـ العنوان3       ـ الفطريات 0

  

0820  

11711 

 771س

 

 سندس عادل ناجي

التغايرات الوراثية والخلوية في بعض السالالت غير المتوافقة خضريا من 

/ سندس عادل ناجي.ـ نينوى: جامعة الموصل amstelodamAspergillusالفطر:

 م3102ـ كلية العلوم1 

 سم38ص:ايض؛077

 أطروحة دكتوراه علوم الحياة1 احياء مجهرية

 ـ الفطريات                    أـ العنوان0

 

0823  

11711 

 137ع

 

 العزاوي 1اشرف محمد شريف 

دور فطر المايكورايز واالسبرجلس في جاهزية فسفور الصخر الفوسفاتي واثرها في 

د ـ كلية نمو نبات القمح / اشرف محمد شريف العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغدا

 م3102الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛037أـ ش1 

 رسالة ماجستيرعلوم التربة

 ـ القمح  ـ نبات            أـ العنوان3ـ الفطريات        0

0822  
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1171162 

 

 

 الطائي1 رافع قاسم محمد 

المعزولة من المرض المصابين  candida sppدراسة تشخيصية لخميرة المبيضات 

بداء المبيضات الفموي في مدينة الموصل ودراسة تأثير حليب االم المستخلص 

المائي للشاي االحمر على انتاجها لبعض عوامل الضراوة/ رافع قاسم محمد الطائي.ـ 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

xii-i1061سم21ص:ايض؛ 

 م الحياة أطروحة دكتوراه في علو

 أـ العنوان        ـ داء المبيضات الدموي3 ـ الخميرة  0

 

0827  

11718 

 878د

 

 

 الدليمي1 وئام احمد علوان

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على النباتات المائية في نهر دجلة ضمن مدينة 

الصرفة بغداد/ وئام احمد علوان الدليمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 م13102

 سم21ص:ايض؛018أـ ي1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان                ـ دجلة ـ نهر2ـ النباتات المائية  3 ـ الطحالب  0

 

0821  

11718 

 23س

 

 سجى حسن عبد االمير 

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على الطين في نهر دجلة ضمن مدينة بغداد العراق/ 

 م3102االمير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات1  سجى حسن عبد

ix-i1078سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ نهر دجلة                 أـ العنوان 3ـ الطحالب        0

 

0826  

11718 

 732م

 

 المياحي1نور عبد الكريم محسن 

بالمحتوى العضوي في رواسب نهر دراسة نوعية وكمية للطحالب القاعية وعالقتها 

الفرات عند مدينة الناصرية / نور عبد الكريم محسن المياحي.ـ ذي قار :جامعة ذي 

 م3102قارـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛018

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ الفرات ـ نهر                أـ العنوان 3ـ الطحالب         0

 

0821  

11718 

 777ر

 

 يسرى طارق ياسينالرديني1 

 menegh.  Martensiana exعزل وتشخيص الطحالب االخضر المزرق 

Gomont Lyngby a  يسرى طارق ياسين الرديني.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ /

 م3102كلية التربية للعلوم الصرفة1

iii-i1071سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ مملكة      أـ العنوان 3ـ الطحالب)االخضر المزرق(       0

 

0828  

180  0827  
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 فرح عامرعباس 72ف

تأثيرظروف التعمير المعجل لبذورالماشي في النمو واالنتاج / فرح عامرعباس.ـ 

 م3102بابل: جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 

xii-i1032سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان            ـ التعمير المعجل3  نمو)الماش(ـ النبات ـ 0

 

18010 

 177ب

 

 

 بشيرعبد هللا ابراهيم 

خارج وداخل  satival Nigellaانتاج الثايمول ومشتقاته من نبات الحبة السوداء 

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1  الجسم الحي/ بشيرعبد هللا ابراهيم

 سم21ص:ايض؛036

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم المحاصيل الحقلية

 أـ العنوان           ـ الحبة السوداء ـ نبات 3  ـ النبات ـ فسيولوجيا0

 

0871  

18010 

 773م

 

 مروى عماد كريم

تأثير نترات الفضة والسور بيتول وماء جوز الهند في حث الكالس وتطور االجنة 

(/ مروى عماد .Triticum aestivumlالجسمية لصنفين من الحنطة الناعمة )

 م3102كريم.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

B-A 187سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة1علم النبات

 أـ العنوان            ـالحنطة ـ نبات3  ـ النبات ـ فسيولوجيا0

  

0870  

18010 

 717م

 

 الموسوي1 ندى سالم عزيز

 Moench (Abelmoschusالتغيرات الفسلجية لصربين من الباميا 

esculentusll.)  بتأثير حامض الدبال والزولفاست /ندى سالم عزي الموسوي.ـ

 م 3102القادسية:جامعة القادسيةـ كلية التربية 1 

 سم21ص:ايض؛012أـ ح1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة

 أـ العنوان             بامياـال3   ـ النبات ـ فسيولوجيا 0

 

0873  

18010 

 377ج

 

 الجبوري1 محمد ياسين محي

دراسة تأثيرات فترات الري الصناف من حنطة الخبز على بعض الصفات المظهرية 

والفسلجية/ محمد ياسين محيالجبوري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102الصرفة 1قسم علم الحياة1

 سم38ص؛71ذ1أـ 

 رسالة ماجستيرعلوم في علوم الحياة1علم النبات

 أـ العنوان              ـ الخبز ـ  حنطة2ـالري ـ فترات 3ـ النبات ـ فسيولوجيا   0

 

0872  

18010 

 871خ

 

 الخليفاوي1 اخالص ميري كاظم

وانتاج .Allium cepal تأثير حجم الفسقة والسماد النتروجين الخفري للبصل 

الخليفاوي.ـ القادسية:جامعة القادسيةـ كلية  عالة / اخالص ميري كاظمالمادة الف

 م 3102التربية 1 

0877  
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 سم21ص:ايض؛038أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان          ـ البصل   3  ـ النبات ـ فسيولوجيا0

 

18010 

 233ن

 

 نجاة حسين زبون

في النمو وحاصل ونوعية حنطة الخبز  NPKوcتأثير الكبريت والبورون وفيتأمين 

Triticum aestivum l.  نجاة حسين زبون.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية /

 م3102الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛021

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية 

 أـ العنوان        ـ الخبز ـ حنطة2 ـ الكبريت والبورون3  ـ النبات ـ فسيولوجيا0

 

0871  

180101 

 377س

 

 ساهر متي عبودي ابلجد نوشي 

الفعل الجيني والتوريث لبعض الصفات الكمية في االجيال الثاني والثالث والرابع 

لتهجينين من الحنطة رباعية المجموعة الكروموسومية / ساهر متي عبودي ابلجد 

 م3102.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1  نوشي

 سم21ص:ايض؛016

 ماجستيرفي علوم الحياةرسالة 

 ـ النبات ـ وراثة                     أـ العنوان 0

 

0876  

1801082 

 287أ

 

 

 احمد جعفر زيارة

تأثير كميات البذار ومواعيد الحش في نمو وحاصل العلف والحبوب للشعير 

(Hordeum vuloare l. احمد جعفر زيارة.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية /)

 م3102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛66

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 أـ العنوان          ـ الشعير 2 ـ العلف والحبوب3 ـ النبات ـ نمو 0

 

0871  

1801082 

 87ت

 

 التمر1زينا عبد الستار عبد الباقي

تأثيربعض المستخلصات المائية النباتية في النمو والتركيب المعدن والمكونات 

/ زينا عبد .Rosem arinus officinalis lالكيميائية الفعالة لنبات اكليل الجبل 

 م3102الستار عبد الباقي التمر.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

vi-i1007سم38ص:ايض؛ 

 اة1 علم النباترسالة ماجستيرعلوم الحي

 ـ النبات ـ نمو   )اكليل الجبل(                أـ العنوان 0

 

0878  

1801082 

 727ج

 

 الجرجري1 شامل نايف ابراهيم علي

دراة تأثير المخلفات النفطية على بعض النباتات النامية في محافظتي كركوك وصالح 

تكريت ـ كلية الدين/ شامل نايف ابراهيم علي الجرجري.ـ صالح الدين : جامعة 

 م3102التربية1 قسم علوم الحياة 1

 سم38ص:ايض؛060أـ ز1

 رسالة ماجستيرعلوم الحياة1 علم النبات

0877  
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 ـ النبات ـ نمو                      أـ العنوان 0

 

1801082 

 617ج

 

 جعفر سلمان جاسم

تأثيرالبوتاسيوم والجيريلين في النمو والحاصل والمواد الفعالة في نبات 

/ جعفر سلمان جاسم.ـ كربالء : جامعة كربالء  -riffa.l. Hibiscus sabdaالكجرات

 م3102ـ كلية العلوم1 

 سم21ص:ايض؛037أـ ز1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ الكجرات ـ نبات               أـ العنوان 3ـ النبات ـ نمو     0

 

0811  

1801082 

 377ط

 

 الطائي1علي عبد الخضر غالب 

تأثير مستخلص الخميرة الجافة وسائل جوز الهند في نمو وازهار وكمية الزيت 

/ علي عبد الخضر .Pelargonium grandifloruinlالعطري لنبات الجيرانيوم 

 م3102غالب الطائي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛10أـ ب1

 دسة الحدائق رسالة ماجستير في العلوم الزراعية1 البستنة وهن

 ـ الزيت الفطري7 ـ الهند ـ جوز2 ـ الخميرة ـ الجافة  3ـ النباتات ـ نمو  0

 أـ العنوان 

 

0810  

1801082 

 133و

 

 وفاء علي حسين 

تأثير لون الغطاء البالستيكي في تراكم االوكزاالت والنترات  ونمو وانتاجية نبات 

في نظام الزراعة العضوية / وفاء علي  esculentumLycopersicomالطماطة 

 م 3102حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛061أـ ش1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 أـ العنوان           ـ الزراعة العضوية 3ـ النباتات ـ نمو  )الطماطة(  0

 

0813  

18013 

 877ب

 

 

 البكري1 علي حسن كحيوش راضي 

باستخدام االشعة فوق  مقاومة الفطريات المرافقة لحبوب الحنطة والرز في المخازن

علي حسن كحيوش راضي البكري .ـ  (والمجال المغناطيسي/uv-cالبنفسجية )

 م3102النجف :جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1

ii-i1017سم38ص:ايض؛ 

 النبات ـ امراض النباترسالة ماجستير في وقاية 

 ـ النبات ـ امراض                 أـ العنوان 0

   

0812  

18013 

 377ج

 

 الجبوري1 فراس كاظم داؤد 

التشخيص الجزيئي والمناعي للفايروس المرافق الثالث اللتفات اوراق العنب 

وفايروس الورقة المروحية للعنب ومكافحة ناقله/ فراس كاظم داؤد الجبوري.ـ 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية التربية1 نينوى: 

 سم38ص:ايض؛026أـ م1

 أطروحة دكتوراه وقاية النبات1 امراض نبات

 أـ العنوان           ـ العنب ـ اوراق3  ـ النبات ـ امراض 0

0817  
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18013 

 777ح

 

 حسين محمد عبد الحسين

في الطماطة / حسين  Altornaria solaniاستحثاث المقاومة الجهازية ضد الفطر 

 م 3102محمد عبد الحسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛26

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 أـ العنوان          ـ الفطر في الطماطة3ـ النبات ـ امراض    0

 

0811  

18013 

 787ز

 

 زنكنة1 محمد حميد زنكنه

المتحللة في نمو بعض الفطريات الممرضة تأثير رواشح بعض المواد العضوية 

/ محمد حميد زنكنة .ـ النجف :جامعة sativusl.  Cucumisونمو محصول الخيار

 م3102الكوفة ـ كلية الزراعة 1

vi-i1036سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 أـ العنوان          ـ الخيارـ زراعة 3   ـ النبات ـ امراض0

 

0816  

18013 

 773ز

 

 زهراء خليل ابراهيم سعيد

مسببات مرض القدم السوداء في مشاتل العنب وطرائق مكافحتها/ زهراء خليل 

 م3102ابراهيم سعيد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات1 

 سم21ص:ايض؛031أـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي علوم وقاية للنبات

 أـ العنوان        ـ العنب ـ مشاتل3ـ النبات ـ امراض    0

 

0811  

18013 

 377ع

 

 العبيدي1 شمائل سحاب مطر

دور حامض البيت امينوبيوترك والبايون والضوء االحمر في استحثاث المقاومة 

الجاهزية في الطماطة ضد ديدان تعقد الجذور/ شمائل سحاب مطر العبيدي.ـ بغداد : 

 م 3102جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 

 سم38ص: ايض؛70

 ماجستيرعلوم في الزراعة 1 وقاية النبات 1 االمراضرسالة 

 أـ العنوان        ـ النبات ـ امراض ) الطماطة(0

 

0818  

18013 

 137ع

 

 غسان علوان فرحان طالل

تأثير المستخلصات النباتية على بعض العزالت البكترية المرضية/ غسان علوان 

 م3102الصرفة1 ـ كلية التربية للعلوم  فرحان طالل.ديالى : جامعة ديالى

G-A 172سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ البكتريا            أـ العنوان 3ـ النبات ـ امراض         0

 

0817  

18013 

 371ك

 

 الكبيسي1 لؤي مطر عياش

على الباذنجان  SPP Meloidohyneتشخيص انواع وسالالت ديدان تعقد الجذور

لؤي مطر عياش الكبيسي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ  الموصل وطرائق مكافتحها/

0861  
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 م3102كلية الزراعة والغابات1 

 سم21ص:ايض؛87أـ و1 

 رسالة ماجستيرفي قسم وقية النبات

 أـ العنوان            ـ الباذنجان في الموصل2  ـ الجذور ـ تعقد3ـ النبات ـ امراض  0

 

18013 

 783ل

 

 ليلى جبار صبر

تحفيز المقاومة الجهازية في الطماطة ضد فيروس موزائيك الخيار بأستخدام خليط 

بكتيري ومستحضر البيوت تحت ظروف البيت الزجاجي/ ليلى جبار صبر.ـ بغداد : 

 م 3102جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛011أـ د1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في وقاية النبات

 ـ النبات ـ امراض                         أـ العنوان 0

 

0860  

18013 

 83م

 

 المولى 1 عبد الكريم قاسم جبر 

دراسات حيوية وجزيئية وتحليل التتابع الجيني في تشخيص فايروس تجعد واصفرار 

في العراق وسبل مكافحته/ عبد الكريم قاسم جبرالمولى.ـ  tylcvاوراق الطماطة 

 م3102البصرة ـ كلية التربية 1 البصرة : جامعة

 سم21ص: ايض؛003

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة

 ـ الطماطة ـ اوراق       أـ العنوان 3ـ النبات ـ امراض    0

  

0863  

18012 

 738ح

 

 الحيالي1 حوار محمد اسماعيل

في الباذنجان  f2دراسة السلوك الوراثي للحاصل ومكوناته لهجن الجيل الثاني 

solanum melongenal. حوار محمد اسماعيل الحيالي.ـ نينوى: جامعة /

 م3102الموصل ـ كلية الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛71أـح1

 رسالة ماجستيرفي البستنة

 ـ الباذنجان              أـ العنوان 3ـ النبات ـ وراثة     0

 

0862  

18012 

 87ع

 

 علي فاضل صالح

لمستويات السماد   (.zea mays Lالصفراء )استجابة تراكيب وراثية من الذرة 

الفوسفاتي وتقدير االرتباطات الوراثية والمظهرية/ علي فاضل صالح.ـ بابل : جامعة 

 م3102بابل ـ كلية الزراعة1

VII-I 1016سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاصيل الحقلية

 ـ النبات ـ وراثة                    أـ العنوان 0

 

0867  

18012 

 683ن

 

 النعمة1 قتيبة شعيب محمد صالح

االندماج الكهربائي بينبروتويالست صنفين من البنجر السكري وتداخل بادراته مع 

 diazotrophicusGus Gluconacetobacter diazotrophicusبكتريا 

/ قتيبة شعيب محمد صالح النعمة.ـ نينوى: جامعة الموصل Gusبالكشف عن الجين 

 م3102ية 1 ـ كلية الترب

0861  
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xi-i1037سم38ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة1نبات

 ـ النبات ـ وراثة                            أـ العنوان 0

 

180121 

 777م

 

 المدني1 صبا عبد المطلب 

دراسة العوامل الوراثية والخلوية والتوصيف الجزيئي الصنافه الحنطة المزروعة 

/ صبا عبد  ssrفي محافظة النجف باستخدام مؤشرات التتابعات البسيطة المتكررة 

 م3102المطلب المدني.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات  1

 سم21ص:ايض؛71أـ ط1

 ةرسالة ماجستيرفي علوم الحيا

 أـ العنوان     ـ الحنطة ـ زراعة    3ـ النبات ـ وراثة    0

 

0866  

18017 

 873ح

 

 الحمداوي1 سارة سعيد عليوي

في Asteracea Compositaeدراسة تشريحة لسيقان وسويقات بعض اجناس 

جامعة القادسية/ سارة سعيد عليوي الحمداوي.ـ القادسية: جامعة القادسية ـ كلية 

 م3102التربية 1

I138سم21ص:ايض؛ 

 دبلوم عالي في علوم الحياة )النبات(

 ـ النبات ـ تشريح                   أـ العنوان 0

 

0861  

18017 

 337ش

 

 الشباني1 وفاء حسن جاسم

مسح ودراسة تشريحية لبعض النباتات المائية النامية في نهر الديوانية / وفاء 

 م3102كلية التربية 1حسن جاسم الشباني.ـ القادسية: جامعة القادسية ـ 

 سم21ص:ايض؛300أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان            ـ النباتات المائية3     ـ النبات ـ تشريح  0

 

0868  

18017 

 763ك

 

 الكنعاني1 احمد يونس حمادي

دراسة بعض الملوثات الصناعية وتأثيرها في الصفات التشريحية لبعض االنواع 

قضاء سامراء/ احمد يونس حمادي الكنعاني.ـ صالح الدين : جامعة النباتية في 

 م3102تكريت ـ كلية العلوم 1

 سم21ص؛001

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ النبات ـ تشريح                        أـ العنوان0

 

0867  

1801778 

 287أ

 

 

 احمد جميل عبد الكاظم

سمية سيلنيوم بداللة تكوين الجذور دور الكبريت وااللفا توكوفيرول في ازالة 

(/ احمد جميل عبد الكاظم.ـ  RoxbPhoscoius aureusالعريفية في عقل الماش )

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

ix-i1008م21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ الجذور ـ الكبريت                    أـ العنوان0

0811  
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1801627 

 173أ

 

 واق عبود شنتة حافظاش

 Albiziaعزل وتشخيص بعض المركبات الفعالة من اوراق نبات البر هامة 

lebbeck L. اشواق عبود شنتة حافظ.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية /

 م3102للعلوم الصرفة 1 

II-I1031سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الكيمياء

 ـ المسالك البولية       أـ العنوان 3ـ النباتات الصلية          0

 

0810  

1801627 

 132خ

 

 الخفاجي1 كرار عباس تكي

  Officinalis L. salviaتأثير المستخلص المائي والكحولي الوراق نبات الميرمية 

في الجرذان البيض المصابة تجريبيا بداء السكري/ كرار عباس تكي الخفاجي.ـ 

 م3102النجف :جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1

x-i 1006سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان         ـ السكري ـ داء7 ـالجرذان البيض2 ـ الميرميه ـ نبات3 ـ النباتات0

 

0813  

1801627 

 677ر

 

 رضوي دحام عبد الهادي قداوي

عزل المكونات الفعالة من نبات الغافث ودراسة تأثيرها في الفئران السليمة 

والمعرضة للسكر التجريبي والكرب التأكسدي/ رضوي دحام عبد الهادي قداوي.ـ 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 

xii-i1012سم21ص:ايض؛ 

 الكيمياءالحياتيةرسالة ماجستيرفي 

 أـ العنوان            ـ الفئران السليمة2  ـ الغافث ـ نبات3ـ النباتات الطبية     0

 

0812  

1801627 

 71ط

 

 طيف ماجد عبد الحسين

تأثير الكثافات النباتية ومستويات مختلفة من السماد النتروجييني في نمو وحاصل 

  .graecum Lفي نبات الحلبة  Trigonellineالبذور والنسبة المئوية للمادة الفعالة 

Trigonella foenum- graecum L. طيف ماجد عبد الحسين.ـ بابل : جامعة /

 م3102بابل ـ كلية الزراعة1

VI-I1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة 1 محاصيل حقلية

 أـ العنوان            ـ السماد النتروجيني3  ـ النباتات الطبية ) الحلبه(0

  

0817  

1801627 

 377ع

 

 العبيدي1علي محمود ريشان

( وورق nobilis L. Laurusدراسة التأثير الحيوي لمستخلصات ورق الغار)

( داخل وخارج الجسم الحي/ علي محمود ريشان العبيدي.ـ .Eruca sativa Lالجر)

 م3102بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

IX-I 1071سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في التربية 1 علوم الحياة 

 ـالجرجيز ـ ورق            أـ العنوان 2     ـ الغاز ـ ورق3 اتات الطبية ـ النب0

0811  
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1801627 

 737ع

 

 العداي1 عبد الرزاق يونس صالح

تأثير بعض محفزات النمو والمستخلصات النباتية في زيادة تحمل محصولي الذرة 

وزهرة الشمس لدرجات الحرارة في العروة الربيعية / عبد الرزاق يونس  الصفراء

 م3102العداي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1  صالح

 سم21ص:ايض؛302أـ ي1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاصيل الحقلية 

 أـ العنوان            ـ العروة الربيعية3 ـ النباتات الطبية 0

 

0816  

1801627 

 17غ

 

 الغزي 1 رشا محسن مسير 

( / .Tribulus tervestris Lدراسة الخصائص المظهرية والكيميائية لنبات القطب )

رشا محسن مسير الغزي.ـ ذي قار :جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 م13102

II-I 171سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة

 قطب ـ نبات    أـ العنوان ـال3   ـ النباتات الطبية0

 

0811  

1801627 

 783م

 

 المولى 1 ياسر حيدر جليل 

 White.270 استخالص وتوصيف اللكتيين من بذور نبات الفاصوليا الجافة

phaseolws vulgarisl270 واستعماله في المجاالت الطبية/ ياسر حيدر جليل

 م3102المولى.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

ix-i1037سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة

 ـ النباتات الطبية                        أـ العنوان 0

   

0818  

183 

 878ت

 

 التميمي 1 هدى جاسم محمد

في العراق/ هدى جاسم  primulaceaeدراسة تصنيفية الجناس العائلة الربيعية 

 م3102محمد التميمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛728أـ ش1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة1 النبات

 أـ العنوان        ـ العائلة الربيعية     3ـ النباتات ـ تصنيف        0

 

0817  

183 

 377ز

 

 الزبيدي1 زينب عبد عون علي 

زينب عبد عون علي  في العراق/ .stachys L(Labiataeيفية للجنس)دراسة تصن

 م3102الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات1 

 سم21ص:ايض؛236

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 

 ـ النباتات ـ تصنيف                    أـ العنوان 0

 

0881  

183 

 337ط

 

 الطائي1 غسان ردام عيدان

 R. Brدراسة تصنيفية مقارنة لمراتب العائلتين 

0880  
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zygophyllaceaeوNitrariaceae Lindley/غسان ردام عيدان  في العراق

 م3102الطائي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

 سم21ص:ايض؛308أـ س1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان                  ـ النباتات ـ تصنيف    0

 

183 

 377ع

 

 العبيد1 نجالء مصطفى محمد ابراهيم 

( في chenopoaiqceaeدراسة تصنيفية حياتية الجناس من العائلة الرمرامية )

المنطقتين الشمالية والوسطى في العراق / نجالء مصطفى محمد ابراهيم العبيد.ـ 

 م3102ة 1صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربي

 سم21ص؛317

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 

 ـ النباتات ـ تصنيف                أـ العنوان 0

  

0883  

18312 

 363ع

 

 

 العبطان 1تحسين علي ابراهيم

خارج وداخل  sativ a l.  Nigellaانتاج الثايمول ومشتقاته في نبات الحبة السوداء 

العبطان.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية  الجسم الحي / تحسين علي ابراهيم

 م3102للعلوم الصرفة 1

 سم21ص:ايض؛018أـ خ1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ حبه السوداء ـ نبات                        أـ العنوان 0

 

0882  

182131 

 387آ

 

 ابو التمن1وسن مضر حسين 

في تحمل نبات الفلفل    prolineوالبرولين salicylic Acidتأثير حامض السالسبك 

annuum L. capsicum  : اجهاد الملحي / وسن مضر حسين ابو التمن .ـ بابل

 م3102جامعة بابل ـ كلية العلوم1

x-i1308سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة

 ـ االجهاد الملحي         أـ العنوان 3ـ الفلفل ـ نبات    0

 

0887  

182112 

 177ر

 

 رضية علي حسن احمد 

مع  .Duch  (fragaria ananassaاالكثار الدقيق لثالثة اصناف من الشليك ) 

تحديد الثبات الوراثي باستخدام مؤشرات الدنا الجزيئية/ رضية علي حسن احمد.ـ 

 م3102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 

x-i 178سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 

 ـ الشليك )عائلة الورديات(                   أـ العنوان 0

 

0881  

182117 

 787ب

 

 البركي1 راغب هادي عجمي

 viciaفي نمو وحاصل الباقالء   K,Pتأثير الكفاح البكتيري وتوليفات من سمادي 

fabal.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية الزراعة  1  / راغب هادي عجمي البركي.

 م3102

0886  
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 سم21ص:ايض؛62

 رسالة ماجستير في علوم الزراعية 

 ـ الباقالء ـ نبات                    أـ العنوان 0

 

1821877 

 877ث

 

 

 ثمينة فرحات كاظم ساجت 

تأثير السماد العضوي ومواعيد الحش في نمو وحاصل صنفين من الشبنت 

(Anethum gravcolens L.  ثمينة فرحات كاظم ساجت.ـ النجف :جامعة الكوفة /)

 م3102ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛18

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 

 ـ السماد العضوي          أـ العنوان3ـ الشبنت ـ نبات   0

 

0881  

182171 

 377ط

 

 الطائي1 نهال عزت جمعة 

وتأثيراته  indicnm L.  Sesamumالتالعب الفيزياوي والوراثي النسجة السمسم 

في فعالية انزيمات بناء نيوكليوتيد الثايمين والفوليت والزيت / نهال عزت جمعة 

 م3102الطائي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 

 سم21ص:ايض؛017أـ ث1

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ السم ـ نبات                          أـ العنوان0

  

0888  

187127 

 777ن

 

 

 النوري1 رنا فيصل كريم 

تأثير الرش بالبيوترسين والمغنيسيوم المخلبي في نمو وازهار نبات النرجس . 

Narcissus SPP النوري.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة  / رنا فيصل كريم

 م13102

 سم21ص:ايض؛87

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 

 أـ العنوان                 ـ النرجس ـ نبات   0

 

0887  

18711 

 87ع

 

 

 عبد الكريم محمد عبد

التنوع المظهري والبيوكيميائي والتشريحي لسالالت بذرية من نخيل التمر 

Phoenix dactyiferaL.  عبد الكريم محمد عبد.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية /

 م3102الزراعة  1 

Xii-i1377سم21ص:ايض؛ 

 فلسفة في العلوم الزراعيةأطروحة دكتوراه 

 ـ النخيليات)نخلة التمر(                    أـ العنوان 0

 

0871  

187172 

 877ت

 

 التكريتي1 االء فاروق سامي

لدراسة التنوع الوراثي لعدد من اصناف DNAاستخدام ثالث انواع من مؤشرات 

: جامعة الحنطة المنزرعة في العراق/ االء فاروق سامي التكريتي.ـ صالح الدين 

 م3102تكريت ـ كلية العلوم 1

 سم21ص؛86

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

0870  
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 ـ الحنطة ـ نبات                   أـ العنوان 0

 

187172 

 837ت

 

 تمارا صباح هادي

تأثير معامالت تقع بذور الحنطة ومدد الري في انبات ونمو وحاصل الحنطة/ تمارا 

ى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1قسم علوم الحياة صباح هادي.ـ ديالى : جامعة ديال

 م13102

 سم38ص:ايض؛11أـج1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 تخصيص علم النبات

 ـ الحنطة ـ نبات                 أـ العنوان 0

 

0873  

187172 

 373س

 

 سارة منذر مبدر

تأثير موعد الرش ونوع مستخلص نبات الداتورة في فعالية انزيمي 

/ .Friticum aestivum Lاليوريزوالبروكيز وصفات النمو والحاصل لنبات الحنطة 

 م3102سارة منذر مبدر.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

 سم21ص:ايض؛86أـ ط1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 حنطة ـ نبات                    أـ العنوان ـ ال0

 

0872  

18713 

 833أ

 

 االء خضير حسان

تقويم كفاءة بعض العوامل االحيائية والكيميائية في مكافحة مرض موت البادرات 

في الفلفل/  DPhanipermatum pythiumوتعفن الجذور المتسبب عن الفطر 

 م3102االء خضير حسان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛071أـ ح1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم وقاية النبات

 أـ العنوان          ـ الفلفل7ـ الجذور ـ تعفن 2ـ االحيائية والكيميائية 3 ـ الفطريات0

 

0877  

18713 

 377ط

 

 خليل ابراهيمالطائي 1 محمد ابراهيم 

 verrucosa Myceliophthoraالتشخيص الجزيئي لعزلة محلية من الفطر 

والتحري عن جين انزيم الالكييز باستخدام الكلونة وتقييم انتاجه/ محمد ابراهيم 

 م3102الطائي .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1  خليل ابراهيم

 سم38ص:ايض؛011

 اة 1علم النباتأطروحة دكتوراه في علوم الحي

 ـ الفطريات   ـ نبات                أـ العنوان 0

 

0871  

18713 

 287م

 

 محمد عبد الصاحب عيسى

( من عزلة 6واوميغاـ3قابلية انتاج االحماض الدهنية غير المشبعة فئتي)اوميغا ـ

وتأثير يعض ظروف النمو في زيادة االنتاجية/ محمد عبد  mucor spمحلية للفطر

 م3102الصاحب عيسى.ـ ذي قار :جامعة ذي قارـ كلية العلوم 1

 سم21ص:ايض؛011أـ ش1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ الفطريات                       أـ العنوان0

 

0876  
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18713 

 687م

 

 مينا وليد حاتم المعموري1

في بعض التراكيب  Botrytis cinereaعزالت من الفطر  امراضية وحياتية

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1  الوراثية للطماطة/ مينا وليد حاتم المعموري

 م3102

 سم21ص:ايض؛16أـو1

 رسالة ماجستير في الزراعة 

 ـ الفطريات ـ النبات                 أـ العنوان0

 

0871  

17010 

 687أ

 

 ابوعليانس صبري 

تأثير الكافور في بعض المعايير الفسلجية والكيموحيوية والنسجية في ذكور الجرذان 

/ انس صبري ابوعلي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ  Ruttous ruttousالمختبرية 

 م3102كلية الزراعة  1 

 سم21ص:ايض؛81

 رسالة ماجستيرفي علوم الطب البيطري

 أـ العنوان          ن المختبريةـ الجرذا3ـ الحيوان ـ فسيولوجيا   0

 

0878  

17010 

 183ب

 

 بسمة علي جاسم

في فسلجة ونسجية  syivestris maivaتأثير المستخلص الكحولي لنبات الخباز 

بسمة علي جاسم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  اللبد والخصبية في ذكور الفئران البيض/

 م3102كلية العلوم للبنات1 

vi-i1016سم21ص:ايض؛ 

 ماجستيرفي علوم الحياة رسالة

 أـ العنوان         ـ الخباز ـ نبات3ـ الحيوان ـ فسيولوجيا      0

 

0877  

17010 

 377ج

 

 الجبوري1 فراس محمود عبد اللطيف

تأثير اضافة مستويات وتوليفات مختلفة من زيت الثوم والبصل ولفترات مختلفة الى 

/ فراس محمود عبد اللطيف العالئق في االداء االنتاجي والفسلجي لفروج اللحم 

 م3102الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1 

 سم21ص:ايض؛026أـ ش1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 أـ العنوان         ـ الثوم والبصل3ـ الحيوان ـ فسيولوجيا  0

 

0711  

17010 

 136خ

 

 الخزاعي1حسين صباح حسن 

النسيجية والفسلجية لمبيد االبامكتين في ذكر الجرذان التغيرات المرضية 

/ حسين صباح حسن الخزاعي.ـ القادسية : جامعة  Rattus norvegicusالبيض

 م3102القادسية ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛83أـ ي1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان            ـ الجرذان البيض3ـ الحيوان ـ فسيولوجيا  0

  

 

0710  

17010  0713  
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 الكرعاوي1 قيس هادي اليذ 763ك

( على بعض المعايير التتكاثرية )معامل االنقسام للحيامن والتشوهات UVتأثير ال)

في رؤوس النطفه(/ قيس هادي اليذ الكرعاوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 م3102التربية1

 سم21ص:ايض؛16

 دبلوم عالي في فسيولوجيا الحيوان 

 ـ الحيوانات ـ الفسيولوجيا               أـ العنوان 0

 

17010 

 177م

 

 المشهداني 1 ثائر محمد حسن 

دراسة فسلجية 1نسجية وكيموحيوية لتأثير التبخير ببذور نبات الحرمل على عملية 

/ ثائر محمد chlorpromazineالتكاثر في الجرذان البيض البالغة المعاملة بعقار 

 م3102.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1  حسن المشهداني

 سم21ص:ايض؛016أـ ج1

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 1 علم الحيوان 

 أـ العنوان          ـ الجرذان البيض2 ـ الحرمل ـ نبات3 ـ الحيوانات ـ الفسيولوجيا 0

 

0712  

17010 

 378ن

 

 النائلي1 احمد جاسم حسن 

لتأثير التغيرات الحرارية في ذكور الجرذان البيض دراسة وظيفية ـ كيموحيوية 

السليمة والمصابة تجريبيا بداء السكري النوع االول / احمد جاسم حسن النائلي.ـ 

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية1

 سم38ص: ايض؛312أـ ك1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1 فسلجة حيوان 

 أـ العنوان     ـ الجرذان البيض2 ـ السليمة والمصابة 3   ـ الحيوان ـ الفسيولوجيا 0

 

0717  

17010 

 237ن

 

 النجار 1سالم حسن فليح

استخالص وتنقية جزئية النزيم الفوسفو النزيم الفوسفو اليبيزمن سم االفعى ذات 

ودراسة بعض تأثيراته  Echis sochurekiCarinatusالحراشف المنشارية 

 الفسيولوجية والكيموحيوية في ذكور الجرذان المختبرية/ سالم حسن فليح

 م3102النجار.ـ ذي قار :جامعة ذي قارـ كلية العلوم 1

 سم38ص؛001

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1علم الفسلجة الحيوانية 

 ـ العنوانأ         ـ الجرذان المختبرية 3 ـ الحيوان ـ الفسيولوجيا  0

 

0711  

1701137 

 863س

 

 

 السلطاني1شمس حامد كاظم

 Entamoeba Trichomonas  Myrtus  gingivalisوبائية الطفيليات الفموية 

 .communis Lوفعالية مستخلصات نبات  وفعالية مستخلصات نبات tenaxفي 

عة الياس الفئران البيض المتحمجة تجريبيا/ شمس حامد كاظم السلطاني.ـ بابل : جام

 م3102بابل ـ كلية العلوم1

XII-I1007سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

 ـالفئران البيض                أـ العنوان2 ـ الياس ـ نبات3ـ الطفيليات  ـ علم   0

 

 

0716  
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17011377 

 337ش

 

 

 الشباني1 مروة سامي علوان

الديوانية / مروة دراسة وبائية وتشخيصية النواع قمل بعض الطيور في مدينة 

 م3102سامي علوان الشباني.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛017أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

 أـ العنوان     ـالطيور    2  ـ وبائية وتشخيصية3ـ الطفيليات  ـ علم   0

 

0711  

17011377 

 387ش

 

 الشبلي1 اسراء عبيد حسين 

بيئية وتصنيفية للقواقع المائية في مدينة النجف االشرف وبعض المؤشرات دراسة 

حول حكة السياحين / اسراء عبيد حسين الشبلي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

 م3102التربية للبنات 1

 سم38ص:ايض؛71أـ ذ1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 1علم الطفيليات

 أـ العنوان  ـ الطفيليات  ـ علم               0

 

0718  

17011377 

 738غ

 

 الغنامي1 اسراء صبيح بداي 

 Gallusدراسة تشخيصية وامراضية نسجية للقناة الهضمية في الدجاج المنزلي 

gallus domasticus   المصابة بالطفيليات المعوية في مدينة البصرة / اسراء

 م13102  صبيح بداي الغنامي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية الطب البيطري

x-xi181سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الطب البيطري

 أـ العنوان             ـ الدجاج المنزلي 3ـ الطفيليات ـ علم        0

 

0717  

17011377 

 777ك

 

 الكرخي1 عماد مجيد حسن

دراسة وبائية تشخيصية لبعض الطفيليات الخارجية واالدالي الدمية في اغنام مدينة 

محافظة ديالى/ عماد مجيد حسن الكرخي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطب بعقوبة ـ 

 م3102البيطري1 

x-i173سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الطب البيطري

 ـ الطفيليات 1 علم                   أـ العنوان0

 

0701  

17011377 

 773ل

 

 اللهيبي1 بيداء يونس محمود

الخارجية وطفيليات الدم في الجاموس في مدينة دراسة تشخيصية للطفيليات 

.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية الطب  الموصل/ بيداء يونس محمود اللهيبي

 م3102البيطري1 

vii-i178سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرطب بيطري 1 طفيليات بيطرية

 أـ العنوان            ـ الجاموس3ـ الطفيليات 1 علم         0

 

0700  

17011377 

 717م

 

 المنصوري1 حنان عبد الزهرة صليوخ

دراسة تشخيصية ونسيجية لديدان الرئة واالكياس المائية في اغنام العواسي/ حنان 

0703  
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.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية الطب البيطري 1  عبد الزهرة صليوخ المنصوري

 م3102

 سم21ص:ايض؛81

 رسالة ماجستير علوم في الطب بيطري

 أـ العنوان           ـ العواسي ـ اغنام3     ـ الطفيليات ـ علم 0

 

17011377 

 73هـ

 

 هدى غانم داخل

في االبقار واالغنام  Fasciola giganticaوبائية االصابة بديدان الكبد العمالقة 

والمضيف الوسطى في محافظة ميسان / هدى غانم داخل.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ 

 م3102كلية التربية للعلوم الصرفة 1 

v-i166سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة

 ـ الطفيليات ـ علم                أـ العنوان 0

 

0702  

17112 

 673ب

 

 

 البغدادي1 ندى مفيد عبد اللطيف

 Indomys(mysidacea Crustacean: )nybini–دراسة بيئية وحياتية للقشري 

is  في شط العرب وقناة شط 1 البصرة/ ندى مفيد عبد اللطيف البغدادي.ـ البصرة

 م3102:جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 

 سم21ص:ايض؛013

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ القشريات                    أـ العنوان 0

 

0707  

17112 

 333ث 

 

 ثابت مظهر خلف غنام

مسح وتشخيص انواع الملقحات الحشرية الزهار بعض النباتات في منطقة العلم / 

 م3102كلية التربية ؛  –صالح الدين: جامعة تكريت  -1ثابت مظهر خلف غنام

 سم 21ص: ايض؛ 007خ ؛ -ا

 اطروحة دكتوراة فلسفة في علوم الحياة

 العنوان -الحشرات              ا-0

 

0701  

17111 

 177ح

 

 

 تمر حسين علي

تقييم كفاءة بعض العوامل االحيائية والكيميائية في مكافحة حشرة من البقوليات 

Aphis craccivora Kock1854 Homptera:Aphididae) حسين علي /)

 م 3102تمر.ـالنجف : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛12

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 أـ العنوان     ـ الحشرات االقتصادية     0

 

0706  

17111 

 378و

 

 الوائلي1اسيل كامل عبد الحسين

في Geranial:melia Azedarachl meliaceaeتأثيرمستخلصات نبات السبحبح)

 ( (lepidoptera:Pyrallidaeبعض الجوانب االداء الحياتي لعثة الشمع الكبرى

Galleria mellonella L.اسيل كامل عبد الحسين الوائلي / 

 م3102: جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1 .ـ النجف

0701  
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xi-i1030سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان           ـ السبحبح ـ نبات3       (ـالحشرات )عثة الشمع الكبرى0

 

1711136 

 173أ

 

 اسراء فاضل وذاح

في  .Datura metel Lتأثير درجات الحرارة ومستخلصات اوراق نبات الداتورة 

 schulzei olinev(Acari:Ixod:daeبعض الجوانب الحياتية للقراد الصلب)

Hyalomma1م3102/ اسراء فاضل وذاح.ـ القادسية :جامعة القادسية ـكلية العلوم 

 سم21ص:ايض؛68أـز1 

 رسالة ماجستير في علم الحيوان

 أـ العنوان           ـ الداتورة3ـالجراد )القراد الصلب(  0

 

0708  

171116 

 376ر

 

 الربيعي1حوراء يحيى محمد 

تأثير مستخلصات المركبات الفينولية والقلوانية والتربينية الخام لثمارواوراق نبات 

في بعض جوانب االداء الحياتي لحشرة خنفساء   .sesbania sesbanLالسيسبان )

callosobrus maculates(f) (coleopteran:Bruchidae /)اللوبيا الجنوبية 

 م3102.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات1 حوراء يحيى محمد الربيعي

 سم38ص:ايض؛81أـ د1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان         ـالحشرات )خنفساء اللوبياء الجنوبية (0

 

0707  

171116 

 373س

 

 سارة ابراهيم محمود غليم

 Coieoptera (Everts) عريةالسيطرة االحيائية على خنفساء الحبوب الش

:Dermestidae) Trogodema gratium  بأستعمال الفطر الممرض

/ سارة ابراهيم محمود غليم.ـ Farinosus (Holm.  Paecilomycesللحشرات)

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات1

iv-i173سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1 علم الحيوان

 أـ العنوان          ـ الفطريات         3  حشرات ـ غمدية االجنحة ) الخنافس(ـال0

 

0731  

171116 

 387س

 

 السامرائي1ازهار عبد المجيد حسين

رتبة  Histevidaeدراسة تصنيفية لبعض انواع خنافس الجثث الجافة وعائلة 

في بعض محافظات العراق / ازهار عبد المجيد   coleopteranغمدية االجنحة 

 م3102حسين السامرائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

 سم21ص :ايض؛013أـ ع1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوان            ـالحشرات ـ غمدية االجنحة ) الخنافس(0

 

0730  

171116 

 777س

 

  سهيرة وليد عبد هللا

تأثير عدد من المستخلصات النباتية والمركبات الفينولية في بعض االوجه الحياتية 

 callosobruchusوالتركيب النسجي لمبايض خنفساء اللوبياء الجنوبية

maculates Fab. (coleopteran:Bruchidae :سهيرة وليد عبد هللا.ـ نينوى /)

0733  
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 م3102جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

xvii-i1083سم38ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 1 علم الحيوان

 أـ العنوان        ـالحشرات ـ غمدية االجنحة ) الخنافس(0

 

1711167 

 773ز

 

 

 زينب حامد سلمان

( Herbst,1797دراسة تصنيفية مظهرية ووراثية خلوية الخنفساء الطحين الداية )

(/ زينب حامد سلمان.ـ بغداد : جامعة Duval,1868 وخنفساء الطحين المحيرة )

 م3102بغداد ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

 سم21ص:ايض؛11أـ م1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـالخنافس الطحين                  أـ العنوان0

 

0732  

171111 

 137ي

 

 اليساري1االء عبد عون سليم

الحشرات ذو االهمية الطبية الجنائية دراسة االوجه البيئية والحياتية لبعض انواع 

اليساري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم  في مدينة الحلة/ االء عبد عون سليم

 م3102للبنات1

 سم21ص:ايض؛72أـ ذ1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ البيئة الحياتية          أـ العنوان3ـالذباب         0

 

0737  

171 

 173أ

 

 زم اسراء ابراهيم ال

تركيز بعض العناصر النزرة في ماء ورواسب واناث نوعين من االسماك في نهر 

الفرات قرب مركز مدينة الناصرية / اسراء ابراهيم الزم .ـ ذي قار :جامعة ذي قارـ 

 م3102كلية العلوم 1

ii-i1000سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 أـ العنوانـ الفرات ـ نهر          3ـ االسماك   0

 

0731  

171 

 87ب

 

 البكر1 ازهار عبد الجبار حامد

تأثير استخدام الفضة النانوية واوكسيد الزنك النانوي على التطور واحداث التغيرات 

/ ازهار Gambusia holbrooki (Girard,1859) النسجية في سمكة البعوض

 م3102عبد الجبار حامد البكر.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

vii-i1373سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ االسماك                   أـ العنوان0

 

0736  

171176 

 877ش

 

 الشمري1 هبة صالح مهدي

 tessellate Natrixدراسة شكليائية ونسجية لكبد افعى الماء العراقية 

tessellate(Khalaf,(959) : جامعة ديالى ـ / هبة صالح مهدي الشمري.ـ ديالى

 م3102كلية التربية للعلوم الصرفة1

x-i1010سم21ص:ايض؛ 

0731  
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 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ االفاعي               أـ العنوان0

 

178188 

 738ع 

 

 العنبكي1 دينا عبد الرزاق عبد هللا زيدان

الوصف الشكليائي والتركيب النسجي للكلى في نوعين من الفقريات العراقية 

/ Hyla arboreaوالضفدع الشجيري  domesticus passerلعصفور المنزليا

دينا عبد الرزاق عبد هللا زيدان العنبكي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102الصرفة1

 سم38ص:ايض؛017أـ د1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة1علم الحيوان

 العنوانـ العصافير ـ العراق           أـ 0

 

0738  

177123 

 738ح

 

 الحيالي1 صفاء عبد القادر حميد

التأثيرات الكيموحيوية والفسجية اليض صبغة الميالنين وعالقتها بيعض االمراض 

في ذكور االرانب/ صفاء عبد القادر حميد الحيالي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102العلوم 1 

 سم21ص:ايض؛023

 ياةرسالة ماجستير في علوم الح

 ـ الطب البيطري         أـ العنوان3ـ االرانب           0

 

0737  

177121 

 837ع

 

 عماد طاهر عبد هللا

دراسة التغيرات النسجية والكيميائية النسجية التي يحدثها الليبتن في حدثيات 

االلتهاب ةاالصالح والتعظم وتكوين االوعية الدموية واالجهاد وتقدم العمر في 

/ عماد طاهر عبد هللا.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية  Mus musculus الفئران 

 م3102التربية1 

xv-i 1068سم21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ الفئران                      أـ العنوان0

 

0721  

177121 

 783م

 

 المولى 1عامر حسين طه

للفأر االبيض وتمايزها الى عزل وتنمية الخاليا الجذعية اللحمية من نقي العظم 

المسار العضلي الهيكلي خارج الجسم الحي/ عامر حسين طه المولى.ـ صالح الدين : 

 م3102جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

xii-i 1007سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ الفئران                 أـ العنوان0

 

0720  

1771678 

 777ز

 

 

 زينة حسن عباس 

دراسة نسيجية على جلد الماعز االسود المحلي/ زينة حسن عباس.ـ القادسية : 

 م3102جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛28

 دبلوم عالي في علوم الحياة 

0723  
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 ـ جلد              أـ العنوان 3ـ الماعز          0
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600126 

 777ز

 

 الزويني 1 سما جواد كاظم 

دراسة بكتريوجية1 مناعية ونسيجية على المرارة الملتهبة في محافظة بابل / سما 

 م3102جواد كاظم الزويني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات1

x-i 1017سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 احياء المجهرية

 أـ العنوان             ـ المرارة ـ امراض         0

 

0722  

600166136 

 377ع

 

 

 العبودي1نورس عباس محسن

النظام القانوني لعقد اجارة الرحم / نورس عباس محسن العبودي.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية القانون 1

 سم21ص:ايض؛318أـ ز1

 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 أـ العنوان    ـ الرحم ـ قوانين                    0

 

0727  

6031101 

 237ب

 

 البجاري1 شهاب احمد يوسف 

دراسة تأثير خلطتين من نباتات معينة على متغيرات كيموحيوية لمرضى داء السكر 

النوع الثاني / شهاب احمد يوسف البجاري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 م3102

xx-i1328سم21ص:ايض؛ 

 الكيمياءأطروحة دكتوراه في 

 ـ داء السكر       أـ العنوان3ـ الكيمياء الحيوية الطبية      0

 

0721  

6031101 

 878ت

 

 التميمي1 بان محمد عباس كنعان

المتغيرات الكيموحيوية والدموية في االطفال المصابين بالحمى السوداء في عامرية 

ـ كلية العلوم  التميمي.ـ االنبار : جامعة االنبار الفلوجة / بان محمد عباس كنعان

 م13102

xv-i 1037سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء الحياتية

 أـ العنوان           ـ االطفال ـ امراض 3كيمياء الحيوية الطبية  ـ ال0

 

0726  

603120 

 878ت

 

 

 التميمي1 شذى قاسم كاظم 

 تأثير التهاب اللثة وانسجة حول السن وتسوس االسنان في بعض المعايير

الفسيولوجية/ شذى قاسم كاظم التميمي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية 

 م3102للعلوم الصرفة 1

vii-i1000سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ اللثة ـ التهاب        أـ العنوان3ـ االسنان ـ فسيولوجيا   0

 

0721  

603162 

 132خ

 

 الخفاجي1 ميادة نزار جبار مصلح

0728  
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دراسة بعض المعايير الدموية وهرمونات الدرقية في دم النساء الحوامل/ ميادة نزار  

 م3102ـ كلية التربية العلوم الصرفة 1 جبار مصلح الخفاجي.ـ ديالى : جامعة ديالى

 سم21ص:ايض؛70أـج1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـالحمل                     أـ العنوان0

 

607173 

 717أ

 

 

 ابو رغيف1 زهرة عباس فاضل

التحليل المكاني للتلوث البيئي في العراق وعالقته بانتشار مرض التدرن : دراسة 

ض / زهرة عباس فاضل ابو رغيف .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية في جغرافية االمرا

 م3102التربية ابن رشد1قسم الجغرافية 1

 سم38ص:ايض؛011أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 1البشرية

 ـ التلوث البيئي 2 ـ الجغرافية البشرية ـ العراق3 ـ الجغرافية الطبية ـ العراق0

 ـ التدرن ـ مرض          أـ العنوان7 

 

0727  

607173 

 878ت

 

 التميمي1 عفراء راضي عبد حمزة

اثر البيئة على التوزيع المكاني لالمراض المتواطنة في محافظة بابل/ عفراء راضي 

 م13102 عبد حمزة التميمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية

 سم38ص:ايض؛333أـ ف1

 لة ماجستيراداب في الجغرافيةرسا

 أـ العنوان        ـ الجغرافية الطبية ـ العراق) محافظة بابل(0

 

0771  

607173 

 873ح

 

 الحمداني1خالد نعمان محمد

(/ 3103ـ 0778اثر المناخ في توطن االمراض االنتقالية في محافظة ديالى للمدة )

كلية التربية العلوم االنسانية خالد نعمان محمد الحمداني.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 

 م13102

 سم21ص:ايض؛017أـ س1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 ـ الجغرافية الطبية ـ العراق) محافظة ديالى (       أـ العنوان0

 

0770  

607173 

 73ر

 

 رؤى احمد لطيف 

التباين الزماني والمكاني المراض االطفال في جانب الكرخ من مدينة بغداد بين 

/ رؤى احمد لطيف.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 2011-2001

 م13102

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ االطفال ـ العراق3  فية الطبية ـ العراق  ـ الجغرا0

 

0773  

607173 

 377ع

 

 العبيدي1 اسراء هيثم احمد صالح 

ديالى / اسراء هيثم احمد صالح التباين المكاني للخدمات الصحية في محافظة 

 م3102العبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية العلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛321أـ ن1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 

0772  
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 ـ الجغرافية الطبية                      أـ العنوان0

 

607173 

 287م

 

 المحمدي1 عبد الرزاق محمد جبار سعود 

التحليل الجغرافي للخدمات الصحية في محافظة االنبار /عبد الرزاق محمد جبار 

 م3102سعودالمحمدي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية  1

 سم21ص:ايض؛301أـ ش1

 أطروحة دكتوراه في الجغرافية 

 العنوانـ الجغرافية الطبية  ـ العراق )محافظة االنبار (      أـ 0

 

0777  

607118 

 733ج

 

 الجنابي1صفا جاسم احمد

حساسية الرفض وعالقتها بصورة الجسم لدى الخاضعين لعمليات التجميل/ صفا 

 م3102جاسم احمد الجنابي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛071أـ ن1

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس 

 التجميل ـ عمليات             أـ العنوانـ 3ـ الصحة النفسية    0

 

0771  

6071113 

 833ر

 

 الركابي 1 لمياء صبيح عبد هللا 

اختبار كفاءة الفطريات البيضية المائية في التحلل الحيوي لبعض المبيدات الملوثة 

للمياه/ لمياء صبيح عبد هللا الركابي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 م3102التربية1

 سم21ص:ايض؛13أـ ط1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ المياه ـ تلوث                      أـ العنوان 0

 

0776  

601107 

 783أ

 

 

 ايمان سعد علي 

تحضير ودراسة دواء مضاد للشمانيا مسند الى انظمة بوليمرية ذات االنحالل 

لوم الصرفة المقنن/ ايمان سعد علي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية للع

 م13102

xv-i 1011سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

 ـ البوليمرات          أـ العنوان 3ـ الكيمياء الصوفية           0

 

0771  

601107 

 771ش

 

 الشريفي1حيدر حمزة عبد 

قياس بعض الدوال الكيمو حيوية ونفاذية غشاء كريات الدم الحمراء لدى مرضى 

 م3102.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1 حمزة عبد الشريفي السكري/ حيدر

 سم21ص:ايض؛071أـ ع1

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

 ـ الكيمياء الطبية                     أـ العنوان0

  

0778  

6011837 

 287أ

 

 احمد شاكر محمود 

تمرينات مقترحة وفق بعض المتغيرات الفسلجية والبايوميكانيكية لتطوير اللياقة 

0777  
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الهوائية لمرضى الداء السكري/ احمد شاكر محمود.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 م3102التربية االساسية 1

 سم38ص؛011

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية 

 أـ العنوان          ـ السكري ـ داء2  ة الهوائيةـ اللياق3اضي   ـ الطب الري0

 

6011837 

 287أ

 

 احمد محمود حسن

تأثير تناول الكارنتين المصاحب للتمرينات الهوائية في تركيب الجسم ودهون الدم 

الصحاب الوزن الزائد/ احمد محمود حسن.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 م3102الرياضية1

 سم21ص:ايض؛307

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 ـ الطب الرياضي                  أـ العنوان 0

 

0711  

6011837 

 731أ

 

 اناس سعدون حسين

تأثير منهج بدني ـ صحي في بعض مكونات اللياقة الصحية ورد الفعل الحركي لكبار 

كلية سنة(/ اناس سعدون حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 11ـ61السن بأعمار )

 م3102التربية الرياضية للبنات 1

 سم38ص:ايض؛017

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ اللياقة الصحية          أـ العنوان 3ـ الطب الرياضي        0

 

0710  

6011837 

 733ح

 

 حياة حسن محمد علي

والكلور في بعض   (uvدراسة مقارنة الثر استخدام االشعة فوق البنفسجية )

(سنة/ حياة حسن محمد 02ـ 03المتغيرات الوظيفية لدى ممارسي السباحة بعمر )

 م3102علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص؛076

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

 ـ السباحة             أـ العنوان3ـ االطفال ـ رياضة              0

 

0713  

6011837 

 677خ

 

 خضيري1 ياسمين احمد عاصم ال

تأثير برنامج على جهاز السير المتحرك المصاحب لمركب )الليسيتيبن ( لتقليل نسبة 

البروتينات الدهنية في الدم لدى النساء / ياسمين احمد عاصم الخضيري.ـ بغداد: 

 م3102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم38ص:ايض؛022

 لتربية الرياضيةرسالة ماجستيرفي ا

 ـ النساء                أـ العنوان 2ـ البروتينات الدهنية   3 ـ الطب الرياضي 0

 

0712  

6011837 

 873ذ

 

 ذكرى خالد محمد احمد 

اثر تمرينات منتنوعة على وفق التغذية الراجعة الحيوية في بعض متغيرات الجهاز 

التنفسي والقدرات الحركية في بعض متغيرات الجهاز التنفسي والقدرات الحركية 

وعالقتها بدقة التصويب لراميات المدرس الهوائي لليد والذراع / ذكرى خالد محمد 

0717  
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 م3102لتربية الرياضية للبنات 1احمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية ا

 سم21ص:ايض؛012

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـالمدس الهوائي            أـ العنوان 3ـ الطب الرياضي      0

 

6011837 

 773س

 

 السوداني1 ماجد جبار محمد 

والكالسيوم وتأثيرهما في تحسين  B1تمرينات خاصة مصاحبة لتناول فيتأمين 

سرعة وحدة االشارات العصبية وبعض المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي خماسي 

 كرة القدم/ ماجد جبار محمد السوداني.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية

 م3102ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض؛387

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ كرةالقدم                   أـ العنوان 2ـ البدنية والمهارية  3 ـالطب الرياضي 0

 

0711  

6011837 

 713س

 

 سوزان خالد هاشم 

ايجاد عالقة شبه تجريبية لوصف ظاهرة فرط الحساسية االشعاعية لخاليا االورام 

 م3102البشرية/ سوزان خالد هاش.ـ نينوى : جامعة  الموصل ـ كلية التربية 1 

xii-i1003سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء

 ـ العالج باالشعة                             أـ العنوان 0

 

0716  

6011837 

 837ع

 

 عماد جاسم هاشم 

دراسة واقع تغذية الرياضيين العراقيين على وفق نظام مراقبة غذائية مقترحة / 

 م3102كلية التربية االساسية 1 عماد جاسم هاشم .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ

 سم21ص:ايض؛323

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 

 أـ العنوان  ـالطب الرياضي      0

 

0711  

6011837 

 877ع

 

 العميري1عدنان علوان مكطوف

في تخفيض معدل العمر البيولوجي وبعض المتغيرات  اثر برنامج )بدني ـ غذائي(

الوظيفية الجهزة ااجسم بأعمال مختلفة التدريسي جامعة ذي قار / الفيزيقية والكفاية 

عدنان علوان مكطوف العميري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 

 م13102

 سم21ص:ايض؛321

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 أـ العنوان         ـالطب الرياضي0

 

0718  

6011837 

 767ف

 

 حسين علي عبيدالفرطوسي 1 

( التأهيل بعض اصابات عضالت PNFاستخدام تمرينات التوافق العصبي العضلي )

الكتف لدى العبي كرة اليد/ حسين علي عبيد الفرطوسي.ـ بغداد: الجامعة 

 م3102المستنصرية ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛021

0717  
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 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة اليد               أـ العنوان3    ـالطب الرياضي    0

 

6011837 

 637ك

 

 الكعبي1عماد كاظم عبد محمد 

تأثير برنامج تأهيلي مصاحب للتحفيز الكهربائي للعضالت الضامة للفخذين في بعض 

المتغيرات العصبية البدنية النفسية لالعبين المصابين في كرة القدم / عماد كاظم عبد 

 م3102اد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1محمد الكعبي.ـ بغد

 سم21ص؛310

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ كرة القدم           أـ العنوان3ـالطب الرياضي          0

 

0761  

6011837 

 773ل

 

 لينا صباح متي 

اللياقة تأثير التمارين الهوائية المائية المصاحبة للموسيقى في بعض مكونات 

الصحية والتخفيف من حدة التهابات مفاصل االطراف السفلى / لينا صباح متي.ـ 

 م3102بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض؛071

 أطروحة دكتوراه فلسفة  في التربية الرياضية

 ـ اللياقة الصحية            أـ العنوان3ـالطب الرياضي   0

  

0760  

6011837 

 287م

 

 المحمداوي1 امال داود عبد الحسن 

تأثير التمرينات العالجية المصاحبة لليزر منخفض المستوى في تحسين القوة 

العضلية والمدى الحركي لبعض المفاصل المصابة عند العبي التنس / امال داود عبد 

 م13102الحسن المحمداوي .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 

 سم38ص:ايض؛013

 أطروحة دكتوراه فلسفة  في التربية الرياضية

 ـ التنس                  أـ العنوان2    ـ القوة العضلية 3طب الرياضي   ـال0

 

0763  

606110 

 777ز

 

 الزهيري1 مهند حازم خضير

دراسة تشخيصية ووراثية جزيئية لبعض الجراثيم المعزولة من اخماج اقدام 

المصابين بداء السكري/ مهند حازم خضير الزهيري.ـ نينوى : جامعة تامرضى 

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1 

VIII-I1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ الجراثيم ـ دراسات                     أـ العنوان0

 

0762  

606110 

 387د

 

 داليا عبد االله محمد رحاوي

بوساطة بعض الجراثيم المعزولة من انواع مختلفة من  انتاج حامض الكلوتاميك

الترب في محافظة نينوى/ داليا عبد االله محمد رحاوي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية العلوم1 علوم الحياة 1 

 سم38ص:ايض؛011

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1 احياء مجهرية

 العنوانـ الجراثيم                             أـ 0

0767  
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606110 

 783م

 

 المولى 1 االء حسين طه 

المعزولة من حاالت  Clostridium Perfringensدراسة جزيئة لتنميط جرثومة 

التسمم الغذائي في مدينة الموصل/ االء حسين طه المولى.ـ نينوى : جامعة الموصل 

 م3102ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛072

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 الجراثيم                         أـ العنوان ـ0

 

0761  

606110 

 783م

 

 المولى 1محمد عبد هللا محمود

دراسة جزيئية لتشخيص بعض الببتيدات المضادة للجراثيم المرضية المستخلصة من 

مصادر حيوانية ونباتية مختلفة/ محمد عبد هللا محمود المولى.ـ نينوى : جامعة 

 م3102العلوم1الموصل ـ كلية 

 سم21ص:ايض؛007

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ الجراثيم                       أـ العنوان0

 

0766  

6061107 

 878ت

 

 

 التميمي1 زينب عامر حاتم

المعزولة من  pyogenes  Streptococcusدراسة بكتريولوجية ووراثية لبكتريا

.ـ  مرض مصابين بالتهاب اللوزتين في مدينة المقدادية/ زينب عامر حاتم التميمي

 م3102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

x-i1031سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ البكتريا ـ دراسات               أـ العنوان 0

 

0761  

6061107 

 878ت

 

 يمي1 زينب عبد محمد التم

دراسة عن النبيت الطبيعي البكتيري المنتج لرائحة االبط والقدم/ زينب عبد محمد 

 م3102.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 التميمي

ix-i111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان           ـ االبط والقدم3ـ البكتريا ـ دراسات  0

 

0768  

6061107 

 773ح

 

 الحدراوي1 قيس خضير عبد العباس

دراسة مناعية لحاالت العقم الناتجة عن االصابات البكتيرية لدى الرجال في محافظة 

النجف االشرف/ قيس خضير عبد العباس الحدراوي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

 م3102التربية للبنات1

Xi-i 1013سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1 االحياء المجهرية 

 ـ البكتريا ـ دراسات                  أـ العنوان 0

 

0767  

6061107 

 113ذ

 

 ذو الفقار حيدر حسن

0711  
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انتشار المقاومة للمضادات الحيوية وبعض عوامل الضراوة في بكتريا 

pseudomonasaerugimo  المعزولة من مستشفيات محافظة النجف االشرف /

 ذو الفقار حيدر حسن

 م3102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

viii-i173سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 

 ـ البكتريا ـ دراسات                   أـ العنوان 0

 

6061107 

 787ز

 

 الزنكنة 1 ايمان عباس علي نور هللا 

المعزولة من اصابات مرضية Klebsiella CPP بكتريولوجية ووراثية لبكتريادرسة 

مختلفة/ ايمان عباس علي نور هللا الزنكنة.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 م3102للعلوم الصرفة1

xx-ii1038سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 

 ـ البكتريا ـ دراسات                أـ العنوان 0

  

0710  

6061107 

 388ظ

 

 الظالمي1 حنان خالد دايخ

   Gardnerellتضعفي التسلسلي للتحري عن بكتريا استخدام تقنية التفاعل ال

vaginalis حاالت الخمج المهبلي البكتيري غير المتخصص/ حنان خالد دايخ   في

 م3102الظالمي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

vii-i168سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 

 ـ البكتريا ـ دراسات                 أـ العنوان 0

 

0713  

6061107 

 337ع

 

 ي 1دعاء عدنان كاظمالعتب

دراسة بكتريولوجية لبعض انواع العائلة المعوية المعزولة من صاالت مستشفى 

الوالدة في مدينة بعقوبة/ دعاء عدنان كاظم العتبي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 م3102التربية للعلوم الصرفة1

xix-i1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

 دراسات                       أـ العنوان ـ البكتريا ـ0

 

0712  

6061107 

 87ع

 

 علي اياد جبار 

دراسة بكتريولوجية ووراثية على العنقوديات الذهبية المعزولة من مرض بداء 

السكري في مدينة الديوانية / علي اياد جبار.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 م3102التربية 1

 سم21ص:ايض؛73أـ هـ 1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

 ـ السكري ـ داء              أـ العنوان3   ـ البكتريا ـ دراسات0

 

0717  

6061107 

 763ك

 

 الكرعاوي1 حيدر سعود مايح

المعزولة من  Enterococcus  Faecalisدراسة مظهرية ووراثية عن بكتريا 

0711  
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الكرعاوي.ـ القادسية مصادر سريرية مختلفة في مدينة الديوانية / حيدر سعود مايح 

 م3102: جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض؛71أـ ذ1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 

 ـ البكتريا ـ دراسات                    أـ العنوان 0

 

6061107 

 678ن

 

 النعيمي1 نور محمد طاهر فياض

الحيوية في حساسية البكتريا المعزولة من ضميح تأثير تداخل الطبيعة والمضادات 

الجروح والحروق/ نور محمد طاهر فياض النعيمي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 

 م3102العلوم1

ix-i1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

 ـ البكتريا                           أـ العنوان0

 

0716  

6061101 

 777ح

 

 الحسين عباسحيدر عبد 

وعالقته بالمقاومة وظاهرة رجوع النمو لبعض  Erg 11التعبير الجيني للمورث 

عزالت خميرة المبيضات البيضاء المختبرة تجاه مضادات االزول الفطرية / حيدر 

 م3102عبد الحسين عباس. القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

vii-i1036سم38ص:ايض؛ 

 لوم الحياة 1احياء المجهريةرسالة ماجستيرفي ع

 ـ الفطريات المرضية                    أـ العنوان0

 

0711  

6061101 

 331ع

 

 عباس عبد الحسين محي

دراسة االصابات الفطرية الجلدية لدى االطفال في موضع الحفاظة/ عباس عبد 

 م3102الحسين محي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛87

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

 أـ العنوان          ـ االطفال في العراق3    ـ الفطريات المرضية 0

 

0718  

6061173 

 237ن

 

 النجار 1 هند طاهر قادر 

/ هند طاهر قادر النجار.ـ ديالى : Aدراسة وراثية لمرض نزف الدم الوراثي نوع 

 م3102جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

IX-I1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 1 علم الحيوان

 ـ الوراثة ـ امراض بشرية                   أـ العنوان0

 

0717  

6061032 

 317ص

 

 

 الصافي 1مشتاق طالب محسن

 احتشاء عضلة القلب وعالقته بالتدخين وفقدان جينات 1

GSTTI,GSTM  1 لدى المرض في محافظة ذي قار/ مشتاق طالب محسن الصافي.ـ

 م3102جامعة ذي قار ـكلية التربية 1:ذي قار

XI-I181سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

0781  
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 ـ القلب ـ امراض احتشاء العضلة             أـ العنوان0

 

606101 

 737ك

 

 

 الكناني1 رافد عيدان

رافد عيدان الكناني .ـ  باستخدام تقنيات المعالجة الصورية /لتصنيف امراض الدم 

 م3102بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض؛81

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء

 ـ المعالجة الصورية             أـ العنوان 3ـ الدم ـ امراض     0

 

0780  

606132 

 731ر

 

 رياض سعدون وهاب

وعالقة ببعض المؤشرات المناعية وشدة المرضى لدى  IL-IIالتحري عن دور 

المصابين بالربو االوجي/ رياض سعدون وهاب.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 م3102التربية االساسية 1

XVIII-I1013سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

 أـ العنوان ـ القصبة الهوائية ـ امراض              0

 

0783  

6061328 

 337ج

 

 

 الجابري1 فرح مجبل جبر

دراسة مستويات بعض العناصر النزرة )الزنك 1السلينيوم 1الكروم 1 المنغنيز( 

كمضادات لالكسدة بمصل دم مرض الربو في محافظة البصرة 1 العراق/ فرح مجبل 

 م3102الصرفة 1جبر الجابري .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم 

 سم21ص:ايض؛018

 رسالة ماجستيرفي علوم الكيمياء

 ـ الربو                          أـ العنوان0

 

0782  

6061328 

 377ج

 

 الجبوري1 سهاد جميل هادي 

دراسة بعض التغيرات الدمية والكيموحيوية للمرضى المصابين بالربو في محافظة 

 م3102جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات 1بابل/ سهاد جميل هادي الجبوري .ـ بابل : 

IX-I 1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ الربو  ـ العراق ـ )محافظة بابل(               أـ العنوان0

 

0787  

6061328 

 17غ

 

 الغزي1 نور عمران عبد الكريم

في  واالصابة بمرض القصبيGSTTI,GSTM   دراسة العالقة بين فقدان الجنيني 

جامعة ذي قار ـكلية التربية :محافظة ذي قار/ نور عمران عبد الكريم الغزي.ـ ذي قار

 م13102

 سم21ص؛011

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان          ـ الربو  ـ العراق ـ )محافظة ذي قار(0

 

0781  

60613632 

 773ز

 

 زينة عبد المنعم عبد الرزاق

0786  
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لدى المرضى   Interlenk in 8ت الدم ومستوى دراسة التغيرات في بعض مؤشرا

.ـ  / زينة عبد المنعم عبد الرزاقC,Bالمصابين بالتهاب الكبد الفيروسي للنمطين 

 م3102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1

XIII-I117سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة ـ علم الحيوان

 أـ العنوان                ـ الكبد ـ التهاب      0

 

606127 

 377ط

 

 

 الطائي1 حال زيد نجم

دراسة جرثومية وجزيئية في بعض انواع جنس المكوؤات المعوية المقاومة لبعض 

المضادات الحيوية والمعزولة من مصادر بيئية مختلفة / حال زيد نجم الطائي.ـ 

 م3102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛031

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ االمعاء ـ امراض                  أـ العنوان0

 

0781  

60612632 

 377ر

 

 

 الراوي1 مروج علي فهد مكي 

تقييم عملية موت الخاليا المبرمج لدى المرضى المصابين بالتهاب الكبد الفايروسي 

جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الراوي.ـ ديالى :  نمط ب/ مروج علي فهد مكي 

 م3102الصرفة1قسم علوم الحياة1

XXI-I 18سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة)االحياء المجهرية(

 أـ العنوان              ـ االحياء المجهرية3ـ االلتهاب الكبدي ـ طب          0

 

0788  

6061261 

 773ج

 

 الجوراني1 انسام فيصل ياسر

ض الهرمونات والمعايير الكيموحيوية للمصابين بحصى المرارة/ انسام عالقة بع

 م3102فيصل ياسر الجوراني .ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛036أـ هـ 1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان            ـ الكيمياء الحياتية3   ـ المرارة ـ امراض0

 

0787  

606177 

 367س

 

 الساعدي1 مهدي عودة محمد 

دراسة مستويات بعض مضادات االكسدة غير االنزيمية وعنصري الحديد والنحاس 

في مصل دم مرض اضطرابات الغدة الدرقية في محافظة ميسان 1 العراق مهدي 

عودة محمدالساعدي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 

 م13102

XVI-I171سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الكيمياء الحياتية 

 ـ الغدة الدرقية ـ امراض                   أـ العنوان 0

 

0771  

6061763 

 173أ

 

 

 اسراء مهدي عبد الهادي زاهد 

عالقة االرثروبيوتين ببعض المتغيرات الحيوية ذات العالقة باعتالل الكلى السكري 

لدى الرجال/ اسراء مهدي عبد الهادي زاهد .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية 

0770  
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 م3102للبنات 1

 سم21ص:ايض؛67أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 عنوانـ السكر ـ مرض                       أـ ال0

 

6061763 

 788د

 

 الدهلكي1 جنان خليل ابراهيم

تأثير فرط االكسدة في بعض المؤشرات الحيوية لدى مرضى السكري النوع الثاني/ 

جنان خليل ابراهيم الدهلكي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1 

 م3102

X-I183سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 سكري ـ مرض                  أـ العنوانـ ال0

 

0773  

6061763 

 387ك

 

 الكاكي1هيمن علي محمد 

تأثير بذور الكزبرة في صفات الدم والتناسل في االرانب السلمية والمصابة بداء 

السكر المستحدث باالكوسان / هيمن علي محمد الكاكي.ـ صالح الدين : جامعة 

 م3102تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛007ط1أـ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية 

 أـ العنوان  رانب ـ تجارب           ـ اال2ـ بذور الكزبرة ـ نبات 3ـ السكر ـ مرض 0

 

0772  

6061763 

 773م

 

 مروة نظام الدين نجم الدين

تعديل مستويات الدهون الثالثية في فصل الدم واثره في تحسين مستويات سكر الدم 

.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1  نظام الدين نجم الدين/ مروة 

 م3102

viii-i 176سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ السكر )مرض(                       أـ العنوان0

 

0777  

6061177 

 88ج

 

 

 الجمل1 احمد ناجي

تقنيات المعالجة الصورية / احمد دراسة وتصنيف اورام جلد االنسان باالعتماد على 

 م3102ناجي الجمل.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

o-a1010سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء

 أـ العنوان              ـ المعالجة الصورية3 ـ الجلد ـ امراض 0

 

0771  

606111 

 777ز

 

 

 الزيدي1 حيدر حسين جلود 

وبعض العوامل المؤدية الى حدوث  GSTTI,GSTMIالعالقة بين فقدان الجنين 

جامعة ذي :مرض البهاق في محافظة ذي قار / حيدر حسين جلود الزيدي.ـ ذي قار

 م3102قار ـكلية التربية للعلوم الصرفة 1

X-I186سم271ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

0776  
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 أـ العنوان   ـ البهاق ـ امراض                 0

   

60616 

 787ز

 

 

 الزكروط1 ديار طه ياسين علي

التأثير التثبيطي لمستخلصات نباتي حشيشة الليمون والزنجبيل في المايكروبات 

المسببة اللتهاب المجاري البولية / ديار طه ياسين علي الزكروط.ـ االنبار : جامعة 

 م3102االنبار ـ كلية العلوم 1 

VII-I181سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ الجهاز البولي ـ امراض                أـ العنوان 0

 

0771  

606160 

 383ك

 

 

 الكاكه ني1سروت بهرام عارف محمود

دراسة مستوى انزيم الرينيين والفاـ ل ـفيوكوز وبعض المتغيرات الكيموحيوية 

وت بهرام عارف محمود الكاكه ني.ـ للمرضى المصابين بالعجز الكلوي المزمن / سر

 م3102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

XI-I1006سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الكيمياء الحياتية

 أـ العنوان   ى ـ امراض        ـ الكل0

 

0778  

606161 

 137ص

 

 

 الصفار1مروة فاضل عبد الكريم 

المصابين بتضخم البروستات الحميد / مروة دراسة بعض المعايير المناعية للمرضى 

 م3102فاضل عبد الكريم الصفار.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1

IX-I170سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم الحياة1 احياء مجهرية

 ـ البروستات ـ امراض                         أـ العنوان0

 

0777  

6061611 

 732ف

 

 

 حمدان الفراجي1عنيد ماهر لفتة

دراسة الخواص التركيبية والكمية والنوعية لبعض حشوات االسنان االجنبية 

المستخدمة في العراق/ عنيد ماهر لفتة حمدان الفراجي.ـ صالح الدين : جامعة 

 م3102تكريت ـ كلية التربية 1

H-A1013سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء

 أـ العنوان    ـ الفيزياء الطبية          2ـ الكمية والنوعية 3 ـ االسنان ـ حشوات0

 

3111  

6061673 

 178أ

 

 

 اسيل مقداد حاتم عبد الواحد 

دراسة فسلجية وهرمونية للعقم النسبي لعددمن النساء في مدينة سامراء/ اسيل 

 م3102مقداد حاتم عبد الواحد .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1

XI-I1062سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ العقم                     أـ العنوان0

 

3110  

6061673 

 177ح

 

 الحسيني1 رؤى علي طالب 

3113  



348 
 

دور التوكوفيرول المستخلص من بذور نبات الرشاد في تنشيط نطف المرضى 

العلوم المصابين بوهن النطف/ رؤى علي طالب الحسيني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م13102

XII-I1033سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ العقم                       أـ العنوان0

 

6061673 

 131خ

 

 الخفاف1 وليد عبد علي حسن

العالقة بين كروماتين النطف ومعايير المني في مرض عديمي الخصوبة / وليد عبد 

 م3102ـ كلية التربية للبنات 1 علي حسن الخفاف.ـ النجف : جامعة الكوفة

VII-I173سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1علم الحيوان

 ـ العقم                          أـ العنوان0

 

3112  

6061673 

 136م

 

 المساعد 1 حيدر لطيف فرحان 

/ حيدر DNAتأثير دوالي الخصيتين في معالم المني وسالمة الحامض النووي ال

 م3102فرحان المساعد.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1لطيف 

XVIII-I1007سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ العقم                        أـ العنوان0

 

3117  

606113 

 333ر

 

 

 رباب محمود عبد هللا

العراقيين دور بعض حركيات الخاليا اللمفاوية في االستجابة المناعية لدى عينة من 

المصابين بالتهاب المفاصل الروماتويدي/ رباب محمود عبد هللا.ـ بغداد:جامعة بغداد 

 م3102ـ كلية التربية االساسية1

XVII-I1002سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـالتهاب المفاصل الروماتويدي               أـ العنوان 0

 

3111  

606187 

 13ر

 

 رشا فؤاد صالح

المعرفة بالمرض باستراتيجيات التعامل معه والنتائج المرضية لمرضىالسكري  عالقة

 م3102.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية االداب1 وقدم السكري/ رشا فؤاد صالح

 سم21ص:ايض؛323أـ م1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس

 ـ الطب النفسي                        أـ العنوان0

 

3116  

606173 

 387ع

 

 

 العامود1 ايام محمد صالح علي

دراسة مناعية كيموحيوية وجزينية للمخمجين والملحقين بفيروس التهاب الكبد نمط 

ـ بـ في محافظة بابل/ ايام محمد صالح علي العامود.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 

 م3102للبنات1

XVII-I1017سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

3111  



349 
 

 أـ العنوان           ـ الكبد ـ التهاب3  علم    وسات 1ـاالفير0

 

60617313 

 777ج

 

 

 الجوهر1 فاطمة عامر عبد الجبار

مقارنة بين فحص الودال وتقنية االليزا مع تقييم بعض الجوانب المناعية الخلطية 

لمرضى التيفؤيد في محافظة ديالى/ فاطمة عامرعبد الجبار الجوهر.ـ ديالى : جامعة 

 م3102ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1

VIII-I182سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1 تخصص االحياء المجهرية

 ـ حمى التيفؤيد                      أـ العنوان0

 

3118  

60617313 

 717م

 

 الموسوي1 رحيم جبار موسى 

SHIGELLOSIS  جبار موسى الزحار العصوي في االنسان والحيوان/ رحيم

 م3102الموسوي.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية الطب البيطري1

 سم21ص:ايض؛60أـ و1

 دبلوم عالي في علوم الطب البيطري

 أـ العنوان          ـ االنسان والحيوان2ـ الطب البيطري      3ـ الزحار          0

 

3117  

6061777 

 727ب

 

 البيجواني 1 دعاء حسين عمر 

النزيم الرايبونيوكليز في االصحاء والمصابات بأورام الرحم / دراسة كيموحيوية 

 م3102دعاء حسين عمر.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1

 سم21ص:ايض؛87

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء الحياتية 

 ـ الرحم ـ سرطان                   أـ العنوان 0

  

3101  

6061777 

 177ح

 

 الحصونة1 علي جمعة محمد 

للمصابين بسرطان المثانة في محافظة ذي قار/ GSTPIتعدد االشكال الوراثية للجين 

جامعة ذي قار ـكلية التربية للعلوم الصرفة :.ـ ذي قار علي جمعة محمد الحصونة

 م13102

XIII-I171سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 1 الوراثة الجزيئية والتقنيات الحيوية 

 أـ العنوان       سرطانـ المثانة ـ 0

 

3100  

6061777 

 878د

 

 الدليمي 1 هاجر شهاب حمد خلف

دراسة عدد من مضادات االكسدة وبعض المتغيرات الفسلجية لدى النساء المصابات 

بسرطان الثدي في محافظة االنبار/ هاجر شهاب حمد خلف الدليمي.ـ االنبار : جامعة 

 م3102االنبار ـ كلية العلوم1

XVI-I 1087:سم21ايض؛ص 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ سرطان الثدي                    أـ العنوان0

 

3103  

60111 

 177ر

 

 رقية منذر جليل عوض

3102  



351 
 

تقدير بعض الجوانب االلتهابية وتحديد بعض المسببات البكترية الصابات العين/  

 م3102رقية منذر جليل عوض.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات1

X-I 1007سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ البكتريا                     أـ العنوان3ـ العين ـ امراض          0

 

601117 

 773س

 

 السوداني1سوزان فوزي كاظم عبد هللا 

 Staphylococcus  aureus تأثير اشعة الليزر في بعض عوامل الضراوة لبكتريا 

التهاب القرنية القيحي/ سوزان فوزي كاظم عبد هللا السوداني.ـ بغداد : المعزولة من 

 م3102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية  1

xvii-i1026سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي التربية )علوم الحياة(

 أـ العنوانا           ـ البكتري2ـ الليزر ـ اشعة 3 ن ـ امراض )القرنية( ـ العيو0

 

3107  

608173 

 373أ

 

 

 االبراهيمي1 لبنى عبد القادر خنياب

لدى  Giargia in testinalis دراسة تشخيصية وجزيئية لطفيلي الجيارديا المعوية

االطفال المصابين باالسهال في محافظة القادسية / لبنى عبد القادر خنياب 

 م3102االبراهيمي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض؛81ط1 أـ

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1علم الطفيايات 

 أـ العنوان         ـ الطفيليات ـ علم3طفال ـ افران     ـ اال0

 

3101  

608173 

 177ح

 

 الحسني1 اويس موفق حامد 

دراسة كيموحيوية ووراثية لالطفال حديثي الوالدة المصابين بالكالكتوسيميا من 

في محافظة نينوى / اويس موفق حامد الحسني.ـ نينوى   GALTجراء طفرات الجين

 م3102: جامعة الموصل ـ كلية العلوم1

X-I1011سم38ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 1 علم الحيوان

 ـ الجبن ـ طفرات         أـ العنوان 3ـ االطفال ـ اراض       0

 

3106  

608173 

 717ق

 

 القيسي1 شهد خليل ابراهيم

الفحوص المصلية لمرضى حساسية القمح )السيلياك( عند االطفال في صالحية 

القيسي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية  محافظة ديالى/ شهد خليل ابراهيم

 م3102للعلوم الصرفة 1

 سم21ص؛87

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1 االحياء المجهرية

 ـ االطفال ـ امراض               أـ العنوان0

 

3101  

607172 

 783أ

 

 

 انمار عزيز باهض

/ انمار عزيز study of the rot Histological skinدراسة نسجية لجلد الجرذ 

 م3102باهض.ـ القادسية:جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

vi-i121سم21ص:ايض؛ 

3108  
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 دبلو عالي في علوم الحياة

 ـ الجلد            أـ العنوان3ـ الفئران التجارب      0

 

607172 

 773ب

 

 البرواري1 بيداء عبد العزيز محمد صالح

دراسة تأثير بعض العوامل الكيميائية والفيزيائية في احداث التشوهات العيانية 

الحوامل  mus muscuiusواالفات النسيجية المرضية في بعض اعفاء الفئران 

صل ـ كلية ونسلها / بيداء عبد العزيز محمد صالح البرواري.ـ نينوى : جامعة المو

 م3102التربية1

x-i1061سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ فئران التجارب               أـ العنوان 0

 

3107  

607172 

 877ت

 

 التكريتي 1خلود ناجي رشيد 

التغيرات النسجية وبعض التغيرات النسجية الكيميائية في الجهاز البولي لذكور 

المنفعل/ خلود ناجي رشيد التكريتي.ـ نينوى : جامعة الفئران المعرضة للتدخين 

 م3102الموصل ـ كلية العلوم1

iii-i1378سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ فئران التجارب                 أـ العنوان 0

 

3131  

607172 

 37ش 

 

 

 

 

 شبر1نور ابراهيم عبد الزهرة

لسرطان الغدة  اللبنية المغروسة في دراسة مناعية نسجية لالستجابة المناعية 

الفئران البيض / نور ابراهيم عبد الزهرة شبر.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

 م3102التربية للبنات1

 سم21ص:ايض؛76أـ ص1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ فئران التجارب               أـ العنوان0

 

3130  

607172  

 

 

 

 

 العكاش 1معتز عادل راشد

التغييرات المرضية النسيجية والكيمياىية النسيجية التي تحدثها المقوسات الكوندية 

المعزولة من مشيمة النساءفي الجهاز البصري في الفئران المهمة واجنتها المصابة 

نينوى:  -1تجريبيا ودور العقاقير في عالج هذه التغيرات /معتز عادل راشد العكاش

 م3102؛كلية التربية  –جامعة الموصل 

xxii-I  1316سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 العنوان -فئران التجارب          ا-0

 

3133  

607172 

 717ع

 

 العنزي1 اسماء عبد السالم سالم هندي

دور الماء المغنط في التقليل من سمية كلوريد الكادميوم في اناث الفئران المختبرية 

 م3102هنديالعنزي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية العلوم1/ اسماء عبد السالم سالم 

xi-i 176سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

3132  
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 ـ فئران التجارب                             أـ العنوان0

  

607172 

 777ع

 

 العويدي1 عباس عبد شرهان 

والمناعية في ذكور الجرذان تأثير الديانابول في بعض المعايير الدموية والنسجية 

 م3102البيض/ عباس عبد شرهان العويدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1

x-i1007سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 أـ العنوان               ـ الديانابول)منشط الرياضي(3ـ فئران التجارب  0

 

3137  

607172 

 383هـ

 

 جابكهالة عبد الهادي عبد الغني 

دراسة بعض التغيرات النسجية والوظيفية لذكور الجرذان المصابة تجريبيا باالميبا 

/ هالة عبد الهادي عبد الغني جابك.ـ histolytica Entamoebaالحالة للنسيج 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات1

 سم38ص:ايض؛021أـز1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة1 علم الحيوان

 ـ فئران التجارب                   أـ العنوان0

 

3131  

607172 

 73هـ

 

 هدى ساجر ناصر حمد

تأثير المستخلص المائي لنبات الميرامية في عدد من المعايير الفسلجية 

والكيموحيوية والهرمونية في دم الجرذان البيض السلمية والمعرضة لالجهاد 

جامعة تكريت ـ كلية العلوم1  التأكسدي/ هدى ساجر ناصر حمد.ـ صالح الدين :

 م3102

 سم21ص؛310

 رسالة ماجستيرفي علم الحيوان

 أـ العنوان             ـ الجرذان ـ فسلجة3  ـ الجرذان ـ تجارب   0

 

3136  

63110 

 377ج

 

 الجبوري1 فتاح حمد حسن 

تأثير تشوه االطار على السرعة الحرجة للمركبات اثناء السير على الطرق المبتلة / 

 م3102حمد حسن الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الهندسة1  فتاح

 سم38ص:ايض؛17

 رسالة ماجستيرعلوم في الهندسة الميكانيكية )ميكانيك تطبيقي 

 ـالهندسة الميكانيكية                   أـ العنوان 0

 

3131  

63110 

 873ك

 

 الكميت 1 باسل عبد الحميد محمد سعيد

وعملية النتقال الحرارة بالحمل المختلط خالل مقطع افقي محشو دراسة نظرية 

بوسط مسامي / باسل عبد الحميد محمد سعيد الكميت.ـ صالح الدين : جامعة تكريت 

 م3102ـ كلية الهندسة1 

G-A1026سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الهندسة الميكانيكية 

 أـ العنوان          ـالهندسة الميكانيكية 0

 

 

3138  



353 
 

63110 

 161م

 

 مصطفى زكي عبود 

انتقال الحرارة بالحمل الطبيعي من مصادر حرارية مقطعة موضوعة في تجويف 

.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الهندسة1  مغلق متموج / مصطفى زكي عبود

 م3102

 سم21ص؛031

 رسالة ماجستيرعلوم في الهندسة

 ـالهندسة الميكانيكية                   أـ العنوان 0

 

3137  

6311073 

 737ك

 

 

 كرار محمد علي

دراسة تأثير الصبغات في الخواص البصرية والكهريائية للبولي سكايرين/ كرار 

 م3102محمد علي .ـ بغداد :الجامعة التكنولوجية 1 قسم العلوم التطبيقية 1

V-I1032سم21ص:ايض؛ 

 ي علم الموادرسالة ماجستيرف

 ـالبوليمرات ـ علم المواد             أـ العنوان 0

 

3121  

631183 

 773د

 

 

 دنيا نصير طارق

ضوابط التصميم )البيئي المستدام لالبنية التعليمية )المدارس كحالة دراسية(/ دنيا 

 م3102نصير طارق.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

XVI-I1311سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية 

 ـ التصميم البيئي                    أـ العنوان 0

 

3120  

630 

 73ر

 

 رنا كاظم عبد النبي 

ودراسة بعض الخصائص  InAsترسيب غشاء ثانوي نوع زرنيخ االنديوم 

 الفيزيائية/ رنا كاظم عبد النبي.ـ بغداد :الجامعة التكنولوجية 1 قسم العلوم 

 م3102لتطبيقية 1ا

 سم21ص:ايض؛13

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء

 ـ الفيزياء التطبيقية                    أـ العنوان0

 

3123  

630 

 773ق

 

 القريشي1 جبار حسين خليف

تحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزياوية لمادة يوديد الرصاص المشوب 

التكنولوجية 1 قسم العلوم باليورون/ جبار حسين خليف القريشي.ـ بغداد :الجامعة 

 م3102التطبيقية 1

 سم21ص:ايض؛12

 رسالة ماجستيرفي الفيزياء التطبيقية

 ـ الفيزياء التطبيقية                  أـ العنوان0

 

3122  
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63012 

 387خ 

 

 

 خالد علي سلطان جاسم 

/  Wimax,WLANتصميم هوائي الشريحة الرقيقة الستخدامه في تطبيقات شبكة 

 م3102خالد علي سلطان جاسم.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الهندسة 1

VIII-I171سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الهندسة الكهربائية الكترونيك واتصاالت 

 ـ الهندسة الكهربائية                  أـ العنوان 0

 

3127  

630128071 

 83ل

 

 لمى اكرم حمدي 

المنطقية القابلة للبرمجة لنظام فيديوي مطمور في  استخدام مصفوفات البوابات

 م3102الزمن الحقيقي/ لمى اكرم حمدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الهندسة 1

XI-I1010سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الهندسة الحاسوب 

 ـ هندسة الحاسبات االلكترونية               أـ العنوان0

 

3121  

 63012871 

 17ش

 

 

 عبد المنعم بكر شذى

اخفاء البيانات باستخدام امكانات الهاتف النقال/ شذى عبد المنعم بكر .ـ نينوى : 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب والرياضيات1 

IX-I172سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحاسوب

 ـ الهاتف النقال                 أـ العنوان0

 

3126  

630171 

 878د

 

 الدليمي1خضر زيدان زراك فياض

بدون نظام تعقب  دراسة عملية ونظرية الداء مجمع شمس نوع قطع مكافىء

جامعة تكريت ـ كلية  صالح الدين : الدليمي.ـ  اوتاماتيكي/ خضر زيدان زراك فياض

 م3102الهندسة1

II-I177سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية

 الشمسية              أـ العنوانـ الطاقة 0

 

3121  

63018613 

 837ع

 

 

 عماد جبر يوسف 

دراسة تجريبية لعملية التشكيل الهيدروليكي لالنابيب / عماد جبر يوسف.ـ صالح 

 م3102الدين :جامعة تكريت ـ كلية الهندسة1

XIV-I 188سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الهندسة

 أـ العنوان     ـ االنابيب                     0

 

3128  

632180871 

 678ن

 

 

 النعيمي1 ندى محمود ابراهيم 

السمات الجمالية لفن الفسيفساء وتطبيقاتها في تصاميم اقمشة االزياء المحاكة / 

 م3102ندى محمود ابراهيم النعيمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1

 سم21ص:ايض؛320أـ ش1 

 رسالة ماجستير في تصميم االقمشة 

3127  
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 ـ االقشمة ـ تصميم                أـ العنوان 0

 

63710 

 737ح

 

 الحنتوش1 نعيم محمد علي 

الحنتوش.ـ صالح  دراسة تحمل الصفائح الفيروسمنتية المركبة/ نعيم محمد علي 

 م3102الدين :جامعة تكريت ـ كلية الهندسة1

 سم21ص:ايض؛031أـ ل1

 ماجستيرعلوم الهندسةرسالة 

 ـ هندسة االنشاءات               أـ العنوان0

 

3171  

63710 

 877ش

 

 الشمري1 ماهر حماد جوهان

تطوير استراتيجية الدارة الشركات االنشائية العامة باتجاه هيكلتها ) الشركة العامة 

للتصميم واالنشاء الصناعي (كحالة دراسية/ ماهر حماد جوهان الشمري.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم38:ايض؛073أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الهندسة 1ادارة المشاريع االنشائية 

 ـ ادارة المشروعات االنشائية             أـ العنوان0

  

3170  

63710 

 378غ

 

 الغانمي1محمد نعمة احمد 

المؤثرة في عملية ادارة  مقترح تعديل القوانين واالنظمة والتعليمات الرسمية

وتخطيط كلفة مشاريع التشييد / محمد نعمة احمد الغانمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض؛071أـ ض1

 رسالة ماجستيرفي علم الهندسة المدنية 

 ـ ادارة المشروعات االنشائية              أـ العنوان 0

 

3173  

63710 

 378ن

 

 الح محمد كاظم نبيل محمد ص

اثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ادارة المشروع الهندسي المحلي/ نبيل 

 م3102محمد صالح محمد كاظم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة المعمارية 1

 سم21ص:ايض؛022أـ س1

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية

 أـ العنوان          ـ المعلومات واالتصاالت 3ـ ادارة المشروعات االنشائية      0

 

3172  

63710827 

 387س

 

 

 السامرائي1 محمد عبد الجبار حسن

تصميم االعمدة الخرسانية المصبوبة بداخل االعمدة الصندوقية الفيروسمنتية مسبقة 

امعة تكريت ـ كلية الصب/ محمد عبد الجبار حسن السامرائي.ـ صالح الدين :ج

 م3102الهندسة1

 سم21ص؛070

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة

 ـ هندسة النشاءات الخرسانة             أـ العنوان0

 

3177  

637108270 

 713أ

 

 انفال منصور حميد

3171  
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دراسة سلوك االنشاء للعتبات الخرسانية الليفية المسلحة / انفال منصور حميد.ـ  

 م3102ـ كلية الهندسة1صالح الدين :جامعة تكريت 

XV-I1032سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم  في الهندسة المدنية 

 ـ الخرسانة المسلحة                 أـ العنوان 0

  

63710877 

 733ش

 

 

 الشيباني1منتظر محمد حسين موسى

تقييم اداء االسفلت المعدل باستخدام مسحوق مخلفات االطارات لتطبيقات الطرق/ 

محمد حسين موسىى ا لشيباني .ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية الهندسة المواد 1 منتظر 

 م3102

XIII-I1013سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم هندسة المواد الالمعدنية

 ـ البوليمرات ـ هندسة                 أـ العنوان 0

 

3176  

63717161 

 317ي

 

 ياسر محمد رضا شاكر

في االبنية السكنية متعددة االسر في ظروف المناطق تكامل نظم االنشاء والخدمات 

الحارة الجافة / ياسر محمد رضا شاكر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 

 م13102

 سم21ص:ايض؛071

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية

 ن أـ العنوا            ـ االبنية السكنية3ـ العمارة الحديثة ـ العراق          0

 

3171  

6381007 

 271ج

 

 الجحيشي1معن عبد االمير باقي يونس

تقييم نوعية المياه الجوفية البار مختارة في محافظة نينوى ومدى صالحيتها 

لالغراض الزراعية والشرب / معن عبد االمير باقي يونس الجحيشي.ـ نينوى : 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1 

 سم38ص:ايض؛11أـ هـ 1

 دبلوم عالي علوم تربة والموارد المائية

 أـ العنوان             ـ المياه الجوفية ـ تنقية ) محافظة نينوى(0

 

3178  

6381007 

 371ك

 

 الكبيسي1 احمد شاكر محمود احمد

معالجة المياه الكبريتية حيويا ودراسة تأثيرها في نمو وحاصل البطاطا في تربتين 

الكبيسي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة جبسية / احمد شاكر محمود احمد 

 م13102

h-A1031سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم التربة

 أـ العنوان        ـ البطاطا ـ زراعة3ـ المياه الجوفية )المياه الكبريتية (         0

 

3177  

6381007 

 637ك

 

 الكعبي 1 علي وحيد عباس

بعض االبار ومدى صالحيتها لالستخدام الحيوي التغيرات الشهرية في نوعية مياه 

في مناطق مختارة من محافظة القادسية/ علي وحيد عباس الكعبي.ـ القادسية : 

 م3102جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

3111  
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 سم21ص:ايض؛71أـ ب1 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 

 ـ االبار االرتوازية                    أـ العنوان0

 

638106 

 727س

 

 السنجري 1 وفاء عصام عبد القادر

تقييم نوعية المياه وتأثير التنقية الذاتية في مياه وادي الخرازي/ وفاء عصام عبد 

 م3102القادر السنجري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

X-I1028سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة 1علم النبات

 أـ العنوان                ـ المياه ـ تنقية   0

 

3110  

638106 

 331ع

 

 عباس كاظم جحيل

دراسة مقارنة باستخدام مستخلص اوراق نبات الكونوكاربس وخلفات البولي 

ستايرين المسلغن والبولي الكتروليت التجاري كمساعدات للتخثير في عملية تصفية 

التربية للعلوم المياه/ عباس كاظم جحيل.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 م3102الصرفة1

XIII-I1021سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الكيمياء

 أـ العنوان          ـ الكونكارس ـ نبات3 المياه ـ تنقية   ـ0

 

3113  

63810633 

 377ع

 

 

 العبيدي1مروة بدر فالح 

تأثير نوعية مياه نهر دجلة الخام في اداء وحدات محطات تصفية المياه في محافظة 

 م3102نينوى / مروة بدر فالح العبيدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 

 سم21ص:ايض؛018

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ المياه ـ تصفية                     أـ العنوان0

 

3112  

63811 

 287أ

 

 االحمدي1 سنان كمال الدين داود

تربة موقع الدفن في الساحل االيسر تاثير عصارة النفايات الصلبة البلدية على تلوث 

لمدينة الموصل/ سنان كمال الدين داود االحمدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102الهندسة 1 

x-i1016سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المدنية1 البيئة

 العنوان -تلوث          ا –التربة  -3ـالنفايات     0

 

3117  

638117 

 773ب

 

 

 البرواري1 مشير رشيد احمد خان

التنقية الذاتية للمطروحات الواصلة الى مجرى وادي دهوك/ مشير رشيد احمد خان 

 م3102البرواري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم21ص:ايض؛078أـ م1

 اطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ المياه ـ تلوث                  أـ العنوان0

 

3111  
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638117 

 773ف

 

 الفهداوي1حمد خليل حمد عبد 

 cea maysتأثير استعمال كوالح الذرة الصفراء المتحللة في نمو الذرة الصفراء 

L. المروية بمياه المجاري المعالجة بالصخر الفوسفاتي / حمد خليل حمد عبد

 م3102الفهداوي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛87أـ ذ1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 ـ المياه ـ تلوث                    أـ العنوان 0

 

3116  

6211101 

 777ب

 

 البدري1مؤيد كطوف كسار

معرفة زراع الذرة الصفراء بالتوصيات العلمية المتعلقة بالحصول في ناحية 

كلية الموفقية ـ محافظ واسط/ مؤيد كطوف كسار البدري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 م3102الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛61أـ هـ 1

 دبلوم عالي في االرشاد التخصص

 ـ االرشاد الزراعي               أـ العنوان 0

 

3111  

6211101 

 231ح

 

 الحجازي1 عبد الرضا عبود راضي

تطبيق اصحاب بساتين النخيل لبعض التصويات العلمية الخاصة بخدمة بساتينهم في 

الرضا عبود راضي الحجازي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية محافظة بغداد/ عبد 

 م3102الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛83

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 أـ العنوان           ـ النخيل ـ بساتين3ـ االرشاد الزراعي            0

 

3118  

6211101 

 377د

 

 الداوودي1 شكرية امين جعفر

بالتوصيات الخاصة بالسيطرة على االدغال في حقول الحنطة معرفة منتجي الحنطة 

في ابي غريب/ شكرية امين جعفرالداوودي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 

 م3102

 سم21ص:ايض؛63أـ ث1

 دبلوم عالي في الزراعة

 ـ االرشاد الزراعي             أـ العنوان 0

 

3117  

6211101 

 777د

 

 الدوري1جواهر منذر خضير 

دراسة سوسيو مترية الستكشاف القادة المحليين في قرية ابو دلف ـ قضاء الدور1 

محافظة صالح الدين/ جواهر منذر خضير الدوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 م3102كلية الزراعة1

 سم38ص:ايض؛037أـ ذ1

 الزراعي ـ االرشاد الزراعيرسالة ماجستيرفي العلوم الزراعيةواالقتصاد واالرشاد 

 أـ العنوان       ـ االرشاد الزراعي   0

 

3161  

6211101 

 387س

 

 السامرائي1 محمد عزت محمد علي 

3160  
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مهارات االتصال لدى العاملين في االرشاد الزراعي في محافظة صالح الدين 

وعالقتها ببعض المتغيرات / محمد عزت محمد علي السامرائي.ـ صالح الدين : 

 م3102تكريت ـ كلية الزراعة1 قسم االقتصاد واالرشاد الزراعي1جامعة 

 سم38ص:ايض؛011أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 االرشاد الزراعي 

 أـ العنوان        ـ االتصال ـ مهارات3ـ االرشاد الزراعي     0

 

6211101 

 877ص

 الصميدعي1 زيد تحسين ريشان

ات العلمية الزراعية في ناحية اليوسفية وعالقتها معرفة زراع البطاطا بالتوصي

 ببعض العوامل / زيد تحسين ريشان 

 م3102الصميدعي .ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛36أـ ث1

 دبلوم عالي في الزراعة

 أـ العنوان         ـ البطاطا  3ـ االرشاد الزراعي   0

 

3163  

6211101 

 73ض

 

 الضرب1 عمار عبد الحسن علي مهدي 

مستوى رضا مربي االغنام واالبقار عن الخدمة االرشادية الزراعية المقدمة لهم في 

محافظة كربالء المقدسة ومقترحات تحسين جدواها/ عمار عبد الحسن علي مهدي 

 م3102الضرب.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛61أـ خ1

 العلوم الزراعة دبلوم عالي في

 أـ العنوان         ـ االغنام واالبقار 3ـ االرشاد الزراعي          0

  

3162  

6211101 

 377ط

 

 الطائي1 سيف خالد غانم محمد

المستوى المعرفي لزراع الطماطة في مجال الوقاية من حشرة حفار اوراق الطماطة 

نينوى : جامعة في بعض قرى محافظ نينوى/ سيف خالد غانم محمد الطائي.ـ 

 م3102الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1 

 سم38ص:ايض؛001أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي االرشاد الزراعي ونقل التقنيات 

 أـ العنوان        ـ الطماطة ـ اوراق3ـ االرشاد الزراعي       0

  

3167  

6211101 

 317ظ

 

 ظافرعبد الملك علي 

جال االستزراع السمكي في االحواض المشكالت التي تواجه مربي االسماك في م

الترابية في محافظة بابل/ ظافرعبد الملك علي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 

 م3102الزراعة1

 سم21ص:ايض؛86

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 ـ االرشاد الزراعي               أـ العنوان0

 

3161  

6211101 

 728ع

 

 عبد الرحمن جاسم محمد 

اتجاهات زراع الحنطة نحو تقانة الزراعة بدون حراثة في محافظتي نينوى وكركوك 

وعالقتها ببعض العوامل / عبد الرحمن جاسم محمد.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 

 م3102الزراعة1

3166  
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 سم38ص:ايض؛10أـ هـ1 

 دبلوم عالي في االرشاد التخصصي ) محاصيل حقلية(

 أـ العنوانـ االرشاد الزراعي            0

  

6211101 

 138غ

 

 الغزالي 1 خالد عبد علي خضير جاسم 

معرفة المرشدين الزراعيين في مجال تقائه توحيدالشياع لالغنام في محافظة كربالء 

المقدسة وعالقتها ببعض العوامل/ خالد عبد علي خضير جاسم الغزالي.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغدادـ كلية  الزراعة1

 ص:ايض16أـج1

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 أـ العنوان         ـ االغنام 3ـ االرشاد الزراعي        0

 

3161  

6211101 

 773ف

 

 الفهداوي1 عمار ويس عاكول 

الحاجة المعرفية كزراع الحنطة في مجال زراعة وخدمة المحصول في قضاء 

داوي.ـ بغداد : جامعة الرمادي وعالقتها ببعض المتغيرات / عمار ويس عاكول الفه

 م3102بغدادـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض؛011

 دبلوم عالي في الزراعة

 ـ االرشاد الزراعي               أـ العنوان0

 

3168  

6211101 

 771ق

 

 القره غولي1 خالد عبيد علي نعمة

بعض االسباب ذات العالقة بمحدوديةنطاق انتشار تقانات الري الحديثة في قضاء 

1 محافظة بابل/ خالد عبيد علي نعمة القره غولي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ المحاويل 

 م3102كلية الزراعة1

 سم38ص:ايض؛77أـ ح1

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 ـ االرشاد الزراعي               أـ العنوان0

 

3167  

6211101 

 717ق

 

 القيسي1 محمد ابراهيم اديب

التربية في االقفاص العائمة في قضاء سامراء محافظة تطبيق مربي االسماك لثقافة 

صالح الدين/ محمد ابراهيم اديب القيسي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 

 م3102الزراعة1

 سم21ص:ايض؛61أـ ز1

 دبلوم عالي في االرشاد التخصصي1 قسم االرشاد الزراعي نقل التقانات

 أـ العنوان ـ االقفاص العائمة       3ـ االرشاد الزراعي   0

 

3111  

6211101 

 833ك

 

 الكالبي1ثامر عظيم عبد 

مستوى تطبيق زراع الرز لصنف الياسمين للتوصيات العلمية في ناحية القادسية ـ 

محافظة النجف / ثامر عظيم عبد الكالبي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 

 م3102الزراعة1

 سم38ص:ايض؛71أـ د1

 دبلوم عالي في االرشاد التخصصي

3110  



361 
 

 االرشاد الزراعي                      أـ العنوانـ 0

 

6211101 

 171م

 

 مشرق تركي نايف 

معرفة زراع الطماطة في مجال استخدام التسميد الورقي داخل البيوت المحمية في 

ناحية االمام1 محافظة بابل وعالقتها ببعض المتغيرات المستقلة/ مشرق تركي نايف.ـ 

 م3102الزراعة1 بغداد : جامعة بغدادـ كلية

 سم21ص:ايض؛18

 دبلوم عالي في العلوم الزراعة

 أـ العنوان      ـ البيوت المحمية2ـ التسميد الورقي    3ـ االرشاد الزراعي   0

 

3113  

6211101 

 177م

 

 المغير1ليلى كاظم عسكر

الحاجات التدريبية للموظفين الزراعيين في مجال مكافحة االفات الزراعية التي 

لخيار في الزراعة المحمية في محافظة المثنى وعالقتها ببعض تصيب نبات ا

المتغيرات المستقلة / ليلى كاظم عسكر المغير.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية 

 م3102الزراعة1

 سم38ص:ايض؛18

 دبلوم عالي في العلوم الزراعة)االرشاد والتعليم الزراعي(

 المحمدية               أـ العنوانـ الزراعة 2  ـ الخبازـ نبات3 ـ االرشاد الزراعي0

 

3112  

6211101 

 378ن

 

 النائلي1 عماد جاسم جالب

الحاجات التدريبية لزراع الخضر المحمية في قضاء الديوانية وعالقتها ببعض 

 م3102العوامل/ عماد جاسم جالب النائلي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية الزراعة1

 سم 21ص:ايض؛86أـ ح1

 م3102غداد ـ كلية الزراعة1.ـ بغداد : جامعة ب

 سم21ص:ايض؛86أـ ح1

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 أـ العنوان        ـ الزراعة المحمية3 ـ االرشاد الزراعي0

 

3117  

6211101 

 737ن

 

 النداوي1 علياء عبد هللا جواد كاظم

وعالقتهما معرفة زراع الخضر المحمية في ناحية بني سعد لتقانة الري بالتقسيط 

ببعض العوامل المستقلة / علياء عبد هللا جواد كاظم النداوي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ 

 م3102كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛10أـ و1

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 أـ العنوان            ـ الري بالتنقيط3ـ االرشاد الزراعي       0

 

3111  

6211101 

 737ن

 

 نوار شاكر ياسين 

تقويم مشروع اعادة تأهيل وتطوير صناعة بذور الخضر في العراق / نوار شاكر 

 م3102ياسين.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛82أـ د1

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 ـ االرشاد الزراعي            أـ العنوان0

3116  



362 
 

 

6211101 

 17و

 

 ع اسكندروسن ودي

واقع تنظيم ارشاد المرأة الريفية في بعض محافظات المنطقة الوسطى في العراق 

 م3102وسبل تطويره/ وسن وديع اسكندر.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛017أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي االرشاد الزراعي 

 أـ العنوان ـ المرأة الريفية            3ـ االرشاد الزراعي    0

 

3111  

62012 

 331د

 

 الدباغ 1يوسف ادريس محمود حسن

تقييم اداء نظام الري بالرش الثابت والطاقة المستخدمة حقليا/ يوسف ادريس 

 م3102محمود حسن الدباغ.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛003أـ ل1

 رسالة ماجستيرفي مكائن واالالت الزراعية 

 ـ الري ـ نظام              أـ العنوان 3ـ االالت الزراعية     0

 

3118  

62012 

 317ر

 

 الراشدي1 هشام عبد الرحمن احمد

تقييم اداء الباذرة كسبارد والمحورة للعمل تحت نظام الزراعة بدون حراثة ومقارنته 

 Triticum aestivumبالزراعة التقدليدية في زراعة محصول الحنطة الناعمة)

L. هشام عبد الرحمن احمد الراشدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة /)

 م3102والغابات 1

 سم21ص:ايض؛021أـ م1

 رسالة ماجستيرفي مكائن واالالت الزراعية 

 ـ الباذرة ـ اداء            أـ العنوان 2 ـ الحنطة ـ زراعة 3  الت الزراعيةـ اال0

 

3117  

62012 

 377ط

 

 محمود محمد الطائي1ياسر فزع 

مقارنة اداء بعض انواع المحاريث في الصفات المكننية والصفات الفيزيائية للتربة/ 

.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات  ياسر فزع محمود محمد الطائي

 م13102

 سم21ص:ايض؛070أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي مكائن واالالت الزراعية 

 أـ العنوان      المحاريث ـ انواع ـ 3ـ االالت الزراعية     0

 

3181  

62017 

 287أ

 

 احمد كريم عباس 

استعمال بعض المعامالت في تخفيف االجهاد المحلي في نمو وانتاج الحنطة صنف 

 م3102/ احمد كريم عباس.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الزراعة 61شام 

VI-I1011سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة 

 ـ الحنطة ـ انتاج                أـ العنوان3التربة          ـ 0

 

3180  

62017 

 377ج

 

 الجبوري1 مروة سمير فاضل شيت

تأثير التسميد العضوي والمعدني الفوسفاتي في حاصل الحلبة في تربتين مختلفتي 

3183  



363 
 

/ مروة سمير فاضل شيت الجبوري Foenum ـ .Trigonella1graecum Lالنسجة 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1.ـ نينوى : 

 سم21ص:ايض؛070أـ ح1

 رسالة ماجستيرعلوم التربة والموارد المائية 

 ـ الحلبة              أـ العنوان3ـ التربة             0

 

62017 

 177ح

 

 الحسيني1 لقاء حسين جمال الدين كاظم

ية في محافظة نينوى/ لقاء دراسة معامل تجهيز الفسفور في بعض الترب الكلس

حسين جمال الدين كاظم الحسيني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 

 م13102

 سم21ص:ايض؛21أـ ز1

 دبلوم عالي في علوم التربة

 ـ الفسفور ـ تجهيز         أـ العنوان3ـ التربة       0

 

3182  

62017 

 67ر

 

 رعد حسين عبد هللا 

 Foenum-graecum الزراعة المتأخرة لنبات الحلبة وتأثيرها في النحو والحاصل 

L. Frigonell رعد حسين عبد هللا.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة /

 م3102والغابات 1

 سم21ص:ايض؛11أـ ح1

 دبلوم عالي في علوم التربة والموارد المائية 

 أـ العنوان        ـ الحلبة ـ نبات  3ـ التربة         0

 

3187  

62017 

 732س

 

 السراجاتي1 حسين عبد علي عيسى

التغير في معامل نوعية الترب لمشروع المسيب الزراعي ومدى مالئمتها النتاج 

السراجاتي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية الزراعة  الحنطة / حسين عبد علي عيسى

 م13102

 سم21ص:ايض؛017أـ ت1

 زراعة رسالة ماجستيرعلوم في ال

 ـ الحنطة ـ زراعة        أـ العنوان3ـ التربة          0

 

3181  

62017 

 877ش

 

 الشمري1 عواطف حميد دعدوش

لمعادن المايكا والسمكتايت في  contevol gravityاستخدام معادلة مركز االجتذاب 

تقييم حالة للبوتاسيوم في بعض ترب السهل الرسوبي/ عواطف حميد دعدوش 

 م3102الشمري.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛87أـ د1

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة 

 ـ التربة                     أـ العنوان0

 

3186  

62017 

 377ط

 

 الطائي 1 رند عبد الهادي غزال 

تأثير بعض العوامل في فعالية عدد من االنزيمات لترب كلسية في مدينة الموصل / 

رند عبد الهادي غزال الطائي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 

 م13102

3181  



364 
 

 سم21ص:ايض؛031أـ و1

 اطروحة دكتوراه في علوم التربة

 أـ العنوان         ـ التربة             0

 

62017 

 377ط

 

 الطائي1 محمد احمد عبد هللا 

استجابة محصول الحنطة للتسميد الفوسفاتي عند مستويات واعماق مختلفة في تربة 

كلسية / محمد احمد عبد هللا الطائي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 

 م3102والغابات 1

 سم21ص:ايض؛71

 م التربة رسالة ماجستيرفي علو

 ـ الحنطة ـ زراعة             أـ العنوان 3ـ التربة        0

 

3188  

62017 

 376ع

 

 العارضي1 علي حامد عبد الحسن 

تأثير الحديد المخلبي والمعدني عند مستويات مختلفة من الفسفور في نمووحاصل 

ـ  حنطة الخبز )صنف الرشيد(/ علي حامد عبد الحسن العارضي.ـ بابل : جامعة بابل

 م3102كلية الزراعة1

 سم38ص:ايض؛028أـ ج1

 رسالة ماجستيرعلوم زراعية 1 علوم التربة والموارد المائية

 ـ الحديد                    أـ العنوان 3ـ التربة              0

 

3187  

62017 

 173ع

 

 عقراوي1 شيماء عبد الكريم خضر كريم 

تأثير اتجاه االنحدار في بعض خصائص التربة السطحية لمنطقة فلفيل 1 محافظة 

عقراوي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية  نينوى/ شيماء عبد الكريم خضر كريم 

 م3102الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛21أـ د1 

 دبلوم عالي في علوم التربة والموارد المائية 

 أـ العنوان   ـ التربة                  0

 

3171  

62017 

 717ق

 

 القيسي1 علي عيسى حسين

تقييم دالة البوتاسيوم الثرموديناميكية في الترب الكلسية لمناطق الفرات االوسط/ 

 م3102علي عيسى حسين القيسي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الزراعة1

 سم38ص:ايض؛001أـ ر1

 المائية رسالة ماجستيرعلوم زراعية 1 علوم التربة والموارد

 ـ التربة                         أـ العنوان 0

 

3170  

62017 

 787ك

 

 الكيكي1 رضوان عبد هللا محمد سعيد

تأثير نوعية المياه على حركيات تحرر البوتاسيوم في بعض ترب محافظة نينوى/ 

رضوان عبد هللا محمد سعيد الكيكي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 

 م13102والغابات 

 سم21ص:ايض؛11أـ ح1

 دبلوم عالي في علوم التربة 

 ـ المياه ـ نوعية         أـ العنوان3    ـ التربة0

3173  



365 
 

 

62017 

 177م

 

 المشهداني1 ضياء اسماعيل فزع 

دور بعض صفات التربة في قابلية التعرية الريحية للمنطقة الصحراوية غربي 

لمشهداني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ العراق )منخفض الكعرة(/ ضياء اسماعيل فزع ا

 م3102كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛76أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 ـ التعرية الريحية               أـ العنوان3ـ التربة         0

 

3172  

62017 

 778هـ

 

 هديل عامرجبار 

الترب ذات محتوى تأثير السماد العضوي والمايكورايزا في تكوين وثباتية تجمعات 

 م3102طيني مختلف/ هديل عامرجبار.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛81

 رسالة ماجستيرفي الزراعة

 ـ التربة               أـ العنوان0

    

3177  

62017 

 671و

 

 الوطيفي1مثنى شعالن حسن 

طة في ترب تأثير رش حامض السالسليك وملوحة ماء الري في نمو وحاصل الحن

مختلفة النسجة/ مثنى شعالن حسنالوطيفي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م3102الزراعة1

 سم21ص:ايض ؛88

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة

 ـ الحنطة ـ نمو         أـ العنوان3ـ التربة       0

 

3171  

620170 

 173ح

 

 

 الحسناوي1 رياض عبد زيد كاظم

والتسميد المعدني والميكروبي في محتوى التربة تأثير اضافة مخلفات المجاري 

والنبات من بعض العناصر ونمو وحاصل الذرة الصفراء/ رياض عبد زيد كاظم 

 م3102الحسناوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الزراعة1

 سم21ص:ايض ؛11

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة

 أـ العنوان  مجاري ـ مخلفاتـ ال2   ـ الذرة الصفراء ـ زراعة 3  ـ كيمياء التربة 0

 

3176  

620170 

 733ض

 

 ضياء فليح حسن

تأثير المادة العضوية في تحوالت الفسفور المضاف للترب الجبسية باستخدام بعض 

المعايير الثرموديناميكية / ضياء فليح حسن.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الزراعة1قسم 

 م3102التربة والموارد المائية 1

 سم38ص:ايض؛026أـ ج1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة1 التربة والمواردالمائية 

 ـ التربة   ـ كيمياء             أـ العنوان0

 

3171  

620170 

 833ع

 

 عالء مهدي عاكول

3178  



366 
 

تأثير مستوى ومصدرالمادة العضوية في بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية لتربتي 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الزراعة 1مختلفتي النسجة/ عالء مهدي عاكول.ـ 

 سم21ص:ايض؛87أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة

 ـ التربة ـ كيمياء          أـ العنوان3ـ التربة   ـ فيزياء  0

 

6201706 

 377ع

 

 العبيدي 1زكريا حسن حميد 

تأثير حامض السالسيلك والبكتريا المحفزة للنمو في نشاط مضادات االكسدة 

تحت اجهاد  .Zeamays Lاالنزيمية وغير االنزيمية في نمو وحاصل الذرة الصفراء 

Nacl  1 م3102/ زكريا حسن حميد العبيدي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

 سم38ص:ايض؛362أـ ط1

 ي العلوم الزراعية اطروحة دكتوراه فلسفة ف

 أـ العنوان        ـ الذرة الصفراء ـ زراعة3ـ التربة  )ملوحة(   0

 

3177  

6201733 

 17غ

 

 الغزي 1 اسعد كاظم عبد هللا مشاور

( الجهادي الجفاف mays L. Zeaدور البوتاسيوم في تحمل نباتات الذرة الصفراء )

الغزي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ وبيروكسيد الهيدروجين/ اسعد كاظم عبد هللا مشاور 

 م3102كلية الزراعة 1

 سم38ص؛010

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة

 أـ العنوان         ـ الذرة الصفراء ـ زراعة 3 ـ خصوبة التربة   0

 

3011  

620172 

 777ب

 

 البديري1احمد حسين تالي

البوتاسي باستعمال تحديد حساسية مراحل نمو الحنطة تحت الري المحدودالسماد 

البديري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة  دوال انتاجية المياه/ احمد حسين تالي

 م13102

 سم21ص:ايض؛031أـ ت1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية

 ـ السماد البوتاسي 7 ـ الرعي المحدود 2 ـ الحنطة ـ نمو 3 ـ الفيزياء التربة0

 مياه ـ انتاجية        أـ العنوانـ ال1

 

3010  

620172 

 138ح

 

 حسام الدين ذنون علي

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والكيميائية والمعدنية لترب مشروع ري الجزيرة 

الجنوبي/ حسام الدين ذنون علي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 

 م13102

 سم21ص:ايض؛60أـ ز1

 ماجستيرفي علوم تربةرسالة 

 ـ التربة ـ فيزياء                 أـ العنوان 0

 

3013  

620172 

 387ع

 

 العامري1 بيداء حسن علوان 

سلوك وجاهزية وكفاءة استعمال سمادي الزنك المخلبي وحامض البوريك في التربة 

(/ بيداء حسن علوان العامري  .Zea mays Lوتأثيرها في انتاجية الذرة الصفراء )

3012  



367 
 

 م3102ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1.

 سم21ص:ايض؛030أـ ب1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية خصوبة التربة واالسمدة

 أـ العنوان       ـ الذرة الصفراء ـ زراعة3  ـ الفيزياء التربة   0

 

6201723 

 377ش

 

 الشاهين 1 عامر شاهين علي 

التعرية المائية في حوض مدينة الموصل باستخدام تقنية السالسل  تحليل اتجاه

الزمنية / عامر شاهين علي الشاهين.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 

 م3102والغابات 1

 سم21ص:ايض؛13أـ ح1

 دبلوم عالي في علوم التربة

 ـ ميكانيك التربة                    أـ العنوان 0

 

3017  

62011322 

 783أ

 

 

 ايمان نعمان اسماعيل 

في عدد من اصناف الحنطة/ ايمان  TaGSKIتحديد تعبير الجبن المتحمل للملوحة 

نعمان اسماعيل .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ معهد الهندسة الوراثية والتقنيات االحيائية 

 م3102للدراسات العليا 1

XIII-I1006سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي الهندسة الوراثية

 أـ العنوان       ـ الحنطة ـ زراعة 3  لهندسة الوراثية الزراعيةا ـ0

 

3011  

6201181 

 387ش

 

 

 

 الشبلي 1ثامر يحيى ثامر

بأستعمال   tubersum L.  Solanumتقدير االحتياجات المائية لمحصول البطاطا 

حوض التبخر والري الناقص/ ثامر يحيى ثامر الشبلي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م13102 الزراعة

 سم21ص:ايض؛007

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة

 أـ العنوان                  ـ الري ـ البطاطا0

 

3016  

6201181 

 371ط

 

 طارق كمال مسعود

 دوري المروز الجزئي المتبادل والمادة العضوية في االحتياج

(/ طارق كمال annuns L. Heianthusالمائي ونمو وحاصل زهرة الشمس )

 م3102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1مسعود.ـ 

 سم21ص:ايض؛021أـ ب1

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة

 ـ الري ـ زهرة الشمس ـ زراعة               أـ العنوان0

 

3011  

62018 

 337ع

 

 

 العتبي1 عالء خضير جبارة 

الحاجات المعرفية لزراعة الخضر في مجال التسميد العضوي داخل البيوت 

البالستيكية/ عالء خضير جبارة العتبي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

 م13102

3018  



368 
 

 سم21ص:ايض؛76أـ خ1

 دبلوم عالي في االرشاد التخصصي

 أـ العنوان   البيوت البالستيكية        ـ 0

  

620181 

 733ج

 

 

 الجنابي1 زيد عبد الزهرة علي 

دراسة تحرر الفسفور وكفاءة بعض االسمدة الفوسفاتية في نمو وحاصل الحنطة 

Triticum aestivum زيد عبد الزهرة علي الجنابي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية /

 م3102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛71أـ ب1 

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة

 العنوانأـ       ـ االمدة الفسفورية   ـ استخدام زراعي0

 

3017  

620181 

 138هـ

 

 هشام سعد الدين يونس

تأثير التلقيح بالرايزوبيا والمايكورايزا ونوع ومستوى السماد الفوسفاتي في جاهزية 

بعض العناصر الغذائية ونمو وحاصل الباقالء/ هشام سعد الدين يونس.ـ نينوى : 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛011أـ ب1

 رسالة ماجستير في علوم التربة

 أـ العنوان       ـ الباقالء ـ زراعة3  ـ التربة ـ تسميد 0

 

3001  

620186 

 337س

 

 

 السبتي1احمد مدلول عبود

تأثير اضافة االسمدة العضوية والكيميائية في بعض الصفات الفيزيائية لتربتين 

عبود السبتي.ـ بابل : مختلفة النسبة ومعايير نمو محصول الحنطة/ احمد مدلول 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص ص:ايض؛66أـ ط1

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 

 أـ العنوان      ـ الحنطة3 ـ االسمدة العضوية 0

 

3000  

623171 

 777ب

 

 البندر1 ايناس حاتم كريم

المعزولة محليا والمبيد الحيوي  Thuringensis Bacillusتقويم كفاءة بكتريا 

Antrol  في مكافحة بعوض / ايناس حاتم كريم البندر.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية

 م3102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛016أـ د1

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة

 ـ البكتريا             أـ العنوان3ـ النبات ـ وقاية         0

 

3003  

623171 

 737ب

 

 البهادلي1 فرحان جاسم محمد 

 Lepidoptera (meyrick) بيئة وحياتية حشرة حفار اوراق الطماطة

:Gelechiidae)  وكافحتها في محافظتي البصرة وميسان/ فرحان جاسم محمد

 م3102البهادلي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1

N-A1013سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة

3002  



369 
 

 ـ الطماطة ـ اوراق         أـ العنوان3النبات ـ وقاية        ـ 0

  

623171 

 377ج

 

 الجبوري1اياس ياسين محمد امين 

 Blattella) التأثيرات االحيائية لبعض مثبطات تكوين الكايتين في الصرصر االلماني

germanica L. Dictyoptera:Bluttellidae ايساس ياسين محمد امين /)

 م3102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1الجبوري.ـ 

 سم21ص:ايض؛81أـ ح1

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة

 ـ الصرصر االلماني     أـ العنوان3ـ النبات ـ وقاية            0

 

3007  

623171 

 377ج

 

 الجبوري1 رغد خلف ابراهيم 

بعض ( وتقييم :Gryllotalpidae Orthopteraتشخيص بعض انواع الكاروب )

الطرق المتكاملة في محافحته/ رغد خلف ابراهيم الجبوري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛012أـ ح1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 ـ حشرة الكاروب        أـ العنوان3ـ النبات ـ وقاية       0

 

3001  

623171 

 377ز

 

 الزبيدي1 احمد عبد الرسول كريم 

معرفة لصحاب بساتين النخيل بالتأثيرات السلبية للمبيدات الكيمياوية المستخدمة في 

مكافحة آفات النخيل على البيئة في مركز قضاء الرفاعي/ احمد عبد الرسول كريم 

 م3102الزبيدي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛11أ1

 لي في االرشاد التخصصي) وقاية نبات(دبلوم عا

 ـ النبات ـ وقاية                    أـ العنوان0

 

3006  

623171 

 838س

 

 سالم فاروق علي 

الحاجات التدريبية للموظفين الزراعيين في مجال االدارة المتكاملة لالفات الزراعية 

:جامعة  في محافظة كركوك وعالقتها ببعض العوامل / سالم فاروق علي.ـ بغداد

 م3102بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛76أـ ع1

 دبلوم عالي في العلوم الزراعية

 ـ مبيدات االفات الزراعية                أـ العنوان  0

 

3001  

623171 

 717س

 

 سوسن كريم فليح 

 cucumis sativus)  دراسات اقتصادية لذباب ثمار القرعيت على خيار الماء

L.ائق المتكاملة في مكافتحة/ سوسن كريم فليح.ـ بغداد :جامعة (وتقييم بعض الطر

 م3102بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛70أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 أـ العنوان  عيات ـ ثمار             ـ القر2  ـ الخيار ـ زراعة3ـ النبات ـ وقاية   0

 

3008  
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623171 

 832ص

 

 صالح فارس حسن

الكيمياوية المستخدمة  معرفة زراع الخضر بالتوصيات العلمية الزراعية للمبيدات 

في المكافحة في قضاء ابي غريب وعالقتها ببعض العوامل/ صالح فارس حسن.ـ 

 م3102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛81أـ ج1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعة

 أـ العنوان   ـ النبات ـ وقاية   0

 

3007  

623171 

 377ع

 

 العبيدي1 شيماء حميد مجيد 

لبعض افات الحشرية  Gossypium SPPالية مقاومة بعض اصناف القطن 

 م3102والحلمية / شيماء حميد مجيد العبيدي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛003أـ ج1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 ـ الحشرية والحلمية             أـ العنوان2 ـ القطن ـ اصناف3  النبات ـ وقايةـ 0

 

3031  

623171 

 737غ

 

 الغراوي1 عامر جاسم عبود 

 Lepidopetera:G  (meyrickدراسات حياتية وبيئية لحشرة صغار الطماطة )

elechiidae )Tute absoluta وتطبيق بعض وسائل االدارة المتكاملة لمكافحتها )

في البيوت البالستيكية/ عامر جاسم عبود الغراوي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛078

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 أـ العنوان  البيوت البالستيكية        ـ 2  ـ الطماطة ـ زراعة3  النبات ـ وقاية ـ0

 

3030  

623171 

 371ك

 

 صادق محمدالكبيسي1 علي 

تشخيص الفطريات المرافقة لمرض تعفن جذور الشعير في محافظة نينوى وامكانية 

مكافحتها/ علي صادق محمدالكبيسي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 

 م3102والغابات 1

 سم21ص:ايض؛038أـ ز1

 رسالة ماجستير في وقاية النبات

 أـ العنوان     لفطريات          ـ ا2 ـ الشعير ـ زراعة 3 ـ النبات ـ وقاية0

 

3033  

623171 

 373ل

 

 لبنى ياسين عباس

 Maالتأثير التأزري لمستخلصات قشور وعصير وبذور ثمار ليمون الجنة )

Cf.)citrus paradise  في مبيدي اكتارا والنيت وتداخالتها في ثالثة انواع من

ة الموصل ـ كلية حشرات الحبوب المخزونة / لبنى ياسين عباس .ـ نينوى : جامع

 م3102التربية 1

 سم38ص0371

 اطروحة دكتوراه علوم الحياة1 علم الحيوان 

 ـ الجنة ـ ليمون               أـ العنوان 3ـالمبيدات          0

 

 

3032  



371 
 

623171 

 287م

 

 محمد حمود خليفة 

التشخيص الجيئي لمسبب مرض تعفنالتاج في الحنطة وتقييم بعض طرق المكافحة / 

 م3102حمود خليفة.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1محمد 

 سم 38ص:ايض؛017

 رسالة ماجستير في الزراعة 

 ـ النبات ـ وقاية                  أـ العنوان 0

 

3037  

623171 

 678ن

 

 النعيمي1 بان علي احمد

 تأثير بعض المستخلصات النباتية والمركبات الكيميائية في تثبيط فايروس الموزائيك

االصفر للفاصوليا وموازائيك الرقي/ بان علي احمد النعيمي.ـ نينوى : جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم 21ص:ايض؛033أـ م1

 رسالة ماجستير في وقاية نبات 

 ـ النبات ـ وقاية                  أـ العنوان 0

  

3031  

622 

 177ح

 

 حسين هادي محمد

الجغرافية في تقييم مالئمة اراضي مشروع شرقي السعدية  استخدام نظم المعلومات

لزراعة بعض المحاصيل الحقلية / حسين هادي محمد.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102الزراعة 1

 سم 38ص:ايض؛071أـ ب1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية المحاصيل الحقلية )انتاج محاصيل(

 أـ العنوان        ـ نظم المعلومات الجغرافية3   ـ المحاصيل الحقلية0

 

3036  

622103 

 737ز

 

 

 الزيادي 1 بشرى عبد جبر محمد

(للسماد النيتروجيني بتأثير طريقة .Triticum aestivum Lاستجابة الحنطة )

 م3102الزراعة/ بشرى عبد جبر محمد الزيادي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية الزراعة1

 سم38ص:ايض؛031

 ماجستير في علوم الزراعة1 المحاصيل الحقليةرسالة 

 ـ الحنطةـ زراعة               أـ العنوان0

 

3031  

622103 

 863س

 

 السلطاني1 صالح عبيد منصور 

معرفة زراع الحنطة في مجال استخدام المبيدات الخاصة بمكافحة االدغال في 

نصور السلطاني محافظة بابل1 ناحية النيل وعالقتها ببعض العوامل / صالح عبيد م

 م3102.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛81أـ ح1

 دبلوم عالي في االرشاد التخصصي 

 أـ العنوان      ـ النيل ـ ناحية           2 ـ االدغال ـ مكافحة3 ة ـ الحنطةـ زراع0

 

3038  

622103 

 377ع

 

 العاني1 مازن جريان حسون 

استجابة االدغال المرافقة لبعض اصناف الحنطة لخالئط المبيدات الكيمياوية واثرها 

على صفات النمو والمحاصل والنوعية/ مازن جريان حسون العاني .ـ بغداد :جامعة 

3037  



372 
 

 م3102بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص: ايض؛017

 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 

 دغال            أـ العنوانـ اال3ـ الحنطةـ زراعة      0

 

622103 

 377ع

 

 العبيدي1كوثر خالد احمد

 Hor de umتأثير المكافحة الكيميائية ومعدل البذار في دغل الشعير البري)

SPP وبعض االدغال االخرى في حقول الحنطة / كوثر خالد احمد العبيدي.ـ صالح)

 م3102الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛12ز1أـ 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ) المحاصيل الحقلية(

 ـ الحنطةـ الزراعة                 أـ العنوان0

 

3021  

622103 

 837ع

 

 عمار يونس احمد جرجيس كشمولة 

في امتصاص الخارصين ونمو  Npkznتأثير حجم الحبوب وعزيلة االصناف وسماد 

وحاصل محصول الحنطة النامي في تربة كلسية / عمار يونس احمد جرجيس 

 م3102كشمولة.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛021أـ س1

 اطروحة دكتوراه في علوم التربة والموارد المائية 

 العنوانـ الحنطةـ الزراعة              أـ 0

 

3020  

622103 

 72ل

 

 ليث خضير حسان 

.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية  انتخاب خطوط نقية من حنطة الخبز/ ليث خضير حسان

 م3102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛037أـ ح1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم في المحاصيل الحقلية

 ـ الخبز             أـ العنوان3ـ الحنطةـ الزراعة     0

 

3023  

622103 

 77ن

 

 نور علي حميد

استخدام المستخلصات المائية لبعض النباتات في نمو وحاصل حنطة الخبز 

Triticum aestivum L.  : واالدغال المرافقة لها/ نور علي حميد .ـ صالح الدين

 م3102جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1المحاصيل الحقلية1

VII-I1038سم38ص:ايض؛ 

 الزراعية ) المحاصيل الحقلية(رسالة ماجستير في العلوم 

 ـ الحنطةـ الزراعة                أـ العنوان0

   

3022  

622103 

 383هـ

 

 هالة رزاق حمزة 

 Triticتأثير طرائق الزراعة المختلفة في نمو وحاصل اصناف من حنطة الخبز )

umaestivum L. وعالقته بالتجميع الحراري/ هالة رزاق حمزة.ـ بابل:جامعة )

 م3102لية الزراعة 1بابل ـ ك

 سم38ص:ايض؛001

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ) المحاصيل الحقلية(

3027  



373 
 

 ـ الحنطةـ الزراعة                   أـ العنوان0

  

622106 

 17ح

 

 حسن نجم منصور

(لالجهاد المائي بتأثير طريقة الزراعة/ .Hordeum vulgare Lاستجابة الشعير )

 م3102بابل:جامعة بابل ـ كلية الزراعة 1حسن نجم منصور.ـ 

 سم21ص:ايض؛027

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ) المحاصيل الحقلية(

 ـ الشعيرـ الزراعة                 أـ العنوان0

 

3021  

622106 

 677س

 

 السعدي1رواء عالء محمد 

ات الشعير معاكسة تأثيرات الملوحة باستخدام الكاينتين على انبات ونمو ومحتوى نب

(Hordeum vulgare L. /من بعض المواد العضوية اثناء المرحلة الخضرية )

رواء عالء محمد السعدي.ـ يغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 م3102االساسية1

 سم21ص:ايض؛021أـ ذ1

 رسالة ماجستير في التربية )علوم الحياة(

 أـ العنوان         ـ الملوحة ـ تأثيرات3ـ الشعيرـ الزراعة  0

 

3026  

622108 

 376ر

 

 الربيعي1 حسن عبد الكاظم داود

(/ حسن عبد 3100ـ0781تقدير دالة الطلب على محصول الرز في العراق    للمدة)

 م3102الكاظم داود الربيعي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛11أـ ذ1

 الزراعي  رسالة ماجستير علوم في الزراعة واالقتصاد

 ـ الرز ـ زراعة                 أـ العنوان  0

 

3021  

622110 

 777س

 

 السويدي1 محمد زيدان زراك فياض

تأثير مواعيد الجني لبعض التراكيب الوراثية في الحاصل وبعض الصفات النوعية 

للقطن/ محمد زيدان زراك فياض.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 

 م13102

 سم21ص؛018

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية

 ـ القطن ـ زراعة                أـ العنوان  0

 

3028  

622110 

 83ع

 

 عال سامي حسب

مساهمة المواقع الثمرية في نمو وحاصل ونوعية القطن وعالقته بالنيتروجين / عال 

 م3102سامي حسب.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛013أـي1

 رسالة ماجستير في علوم المحاصيل الحقلية 

 ـ القطن ـ زراعة              أـ العنوان  0

 

3027  

622110 

 737ل

 

 اللهيبي1 جاسم خضر علي عبد 

3071  



374 
 

دراسة الصفات الحقلية والحاصل ونسبة الزيت واالحماض الدهنية لثمانية اصناف 

صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية من القطن/ جاسم خضر علي عبد اللهيبي.ـ 

 م3102الزراعة 1

 سم21ص؛70

 رسالة ماجستير في المحاصيل الزراعية

 ـ القطن ـ زراعة              أـ العنوان  0

 

622113 

 287أ

 

 احمد ياسين حسن احمد

تأثير التسميد النتروجيني والحديد ونقص الماء في نمو وحاصل وبعض المواد 

احمد ياسين حسن احمد.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة الفعالة بالكتان/ 

 م3102والغابات 1

 سم21ص:ايض؛007أـ ح1

 اطروحة دكتوراه في علوم المحاصيل 

 ـ الكتان ـ زراعة                   أـ العنوان  0

 

3070  

622182 

 773ز

 

 

 زهراء عبد الستار خلف

خزن ازهار القرنفل/ زهراء عبد تأثير اللقاح الحيوي والسماد العضوي في نمو و

 م3102الستار خلف.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 21ص:ايض؛031أـ ي1

 رسالة ماجستير في الزراعة

 ـ القرنفل  ـ زراعة                 أـ العنوان  0

 

3073  

622187 

 738د

 

 الدهامي1احمد شاكر محسن

الفلفل الحريق/ احمد شاكر محسن  تأثير المغذيات العضوية في نمو وحاصل نبات

 م3102الدهامي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛72أـ ر1

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة

 ـ الفلفل الحار  ـ زراعة             أـ العنوان  0

 

3072  

627 

 177م

 

 المشهداني1محمد علي زين الدين 

في نمو شتالت  Foliartalهيوميك والتأثير الرش بحامض السالسليك حامض ال

/ محمد علي زين الدين ziziphusMauritiana Lamkالسدر صنف تفاحي 

 م3102المشهداني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛77أـ ط1

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة

 ـالسدرـ زراعة ) الفواكه(             أـ العنوان0

 

3077  

627100 

 773ب

 

 

 البرواري1 امجد عبيد محمد

وتراكيز وعدد مرات الرش بحامض االسكور  matrix 15تأثير مستويات السماد 

/ امجد عبيد محمد  Golden Deliciousبيك في نمو واثمار اشجار التفاح صنف 

 م3102البرواري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛013أـ ك1

3071  



375 
 

 ستير في البستنةرسالة ماج

 ـ التفاح  ـ زراعة               أـ العنوان  0

 

627131 

 278ح

 

 الحجيمي1صالح حسن جبار

 Agroleafتأثير االغناء بغاز ثنائي اوكسيد الكاربون ورش المحلول المغذي 

في نموشتالت خوخ النكتارين صنف Kelpakومستخلص الطحالب البحرية 

Nectared6 الحجيمي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة / صالح حسن جبار

 م13102

 سم38ص:ايض؛008أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية البستنة وهندسة الحدائق )فاكهة(

 ـ الطحالب البحرية        أـ العنوان  3ـ التفاح  ـ زراعة        0

 

3076  

62712 

 877ش

 

 الشمري1منعم فاضل مصلح 

والتسميد العضوي في نمو بعض اصول  Fnichoderma SPPتأثير التلقيح بفطر 

الحمضيات / منعم فاضل مصلح الشمري.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية الزراعة 

 م13102

 سم21ص:ايض؛013أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة

 ـ الحمضيات  ـ زراعة            أـ العنوان  0

 

3071  

62712 

 377ط

 

 الطائي1 زينب تركي اسماعيل 

الى الرش بالمستخلصات العضوية  .citrus aurantium Lاستجابة شتالت النارنج 

الطائي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة  المتحللة / زينب تركي اسماعيل 

 م13102

 سم38ص:ايض؛67أـ خ1

 فاكهة(رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة 1البستنة وهندسة الحدائق ) ال

 ـ االسمدة الكيماوية           أـ العنوان 3ـ النارنج ـ زراعة    0

 

3078  

62712 

 87م

 

 مكي نعمان نايف

لالجهاد المائي خارج الجسم الحي/ مكي  .citrus SPPتقييم بعض اصول الحمضيات 

 م3102نعمان نايف.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛88أـ د1

 ماجستيرفي العلوم الزراعةرسالة 

 ـ الحمضيات  ـ زراعة                أـ العنوان  0

  

3077  

6271227 

 177ح

 

 حسنين علي عبد الحسين عوض

تأثير حامض السالسيليك والبيوترسين في نمو شتالت النارنج المردية بمياه مالحة/ 

 م13102حسنين علي عبد الحسين عوض.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 

II-I1003سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة

 ـ النارنج  ـ زراعة                  أـ العنوان  0

 

3011  



376 
 

627163 

 287أ

 

 

 احمد ثامر حومد

تأثير الموقع موعد التلقيح ومصدر اللقاح في نسبة العقد وصفات الحاصل لنخلة 

ثامر حومد .ـ ديالى :جامعة / احمد .Phoenixdactylifera L  التمر صنف أشرسي

 م3102ديالى ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛16أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة) البستنة(

 ـ النخيل  ـ زراعة                   أـ العنوان  0

 

3010  

627162 

 377ج

 

 الجبوري1 نور ابراهيم عجيل 

من صنفي الزيتون دراسة كيميائية وتغذوية للزيت المستخلص بطرق متعددة 

بعشيقي ومترليلو المحليان/ نور ابراهيم عجيل الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة 

 م3102تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص؛71

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة

 ـ الزيتون  ـ زراعة                  أـ العنوان  0

 

3013  

627162 

 733ج

 

 الجنابي 1علي سعيد عطية

ير الجيني لالنزيمات المسؤولة عن انتاج االحماض الدهنية غير المشيعة تحليل التعب

(/ علي سعيد عطية .olea europaealوالزيت في مجموعة اصناف من الزيتون )

 م3102الجنابي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛076أـ ع1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في البستنة

 ـ الزيتون  ـ زراعة               أـ العنوان  0

 

3012  

627162 

 717م

 

 الموسوي1 عذراء خيري عبد عون 

للتسميد الكيميائي  europaea Oleaاستجابة االشجار الفتية لصنفين من الزيتون 

والرش بحامض الجيرليك / عذراء خيري عبد عون الموسوي.ـ  npkاالرض ب

 م3102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛013

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة

 ـاالشجار الفتية          أـ العنوان  3ـ الزيتون  ـ زراعة   0

 

3017  

627167 

 873ح

 

 الحمداني1 عمر قاسم محمود محمد 

التثبيطية لمستخلصات شحم الرمان وبذور العنب ضد بعض البكتريا الفعالية 

المرضية وقابليتها االمراضية/ عمر قاسم محمود محمد الحمداني.ـ صالح الدين : 

 م3102جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص؛018

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة

 أـ العنوان                  ـ البكتريا 2 ـ العنب ـ زراعة3  ـ الرمان  ـ زراعة0

  

3011  

62717 

 377ج

 

 الجبوري 1ربيع عبد عبدهللا خلف

3016  



377 
 

 Apatela acerisل دراسة حساسية اشجار الحور لالصابة بدودة اوراق الحور

(/ ربيع عبد عبدهللا خلف phalaenidae: Lepidopteraومكافحتها مختبريا )

 م3102الغابات 1الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة و

 سم21ص:ايض؛027أـ س1

 اطروحة دكتوراه في علوم الغابات

 ـ الغابات ـ العراق             أـ العنوان  0

 

62717 

 737ج

 

 الجواري1 طالل طه علي سلطان

دراسة تشخيصية للتنوع الحيوي النباتي في موقعي اتروشي وبندوايا في شمال 

.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة  العراق/ طالل طه علي سلطان الجواري

 م3102والغابات 1

 سمم21ص:ايض؛018أـ ن1

 اطروحة دكتوراه في علوم الغابات

 ـ الغابات                     أـ العنوان  0

 

3011  

62717 

 113ن

 

 النقشبندي1نرمين عبد الجليل ابراهيم علي 

نات االستشعارعن بعد ونظم ادارة الموارد الطبيعية في غابات زاويتا باستخدام تقا

المعلومات الجغرافية / نرمين عبد الجليل ابراهيم علي النقشبندي.ـ نينوى : جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛10أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي علوم الغابات 

 أـ العنوان   ـ نظم المعلومات الجغرافية         2 ـ الموارد الطبيعية 3 ـ الغابات 0

 

3018  

627171 

 287م

 

 

 محمد حامد محمد

(في نمو شتالت GA3) ( وحامض الجيرليك powhvmusتأثير السماد العضوي)

/ محمد حامد محمد.ـ نينوى : جامعة oreintalis L. EndI  Biotaالثويا الشرقية 

 م3102الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛78أـ ح1

 علوم الغاباترسالة ماجستيرفي 

 ـ السماد العضوي        أـ العنوان3ـ الغابات ـ اشجار    0

 

3017  

62717132 

 87ع

 

 

 عمر مظفرعمر عبد هللا 

تأثير الكولشيسين واالوريزالين في استحداث التضاعف الكروموسومي للحور 

باستخدام تقانة الزراعة النسيجية / عمر مظفرعمر  .populous nigra Lاالسود 

 م3102عبد هللا.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛78أـ ز1

 اطروحة دكتوراه في علوم الغابات

 ـ الغابات )االنجا الحوراالسود(              أـ العنوان  0

 

3061  

621102 

 287أ

 

 احمد باقر جاسم بقلي 

ثير المعالجة المغناطيسية لماء الري والبذور في نمووحاصل نبات ) الجزر تأ

carrot()var.sativa carota Daucus احمد باقر جاسم بقلي .ـ النجف / )

3060  



378 
 

 م3102:جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛86أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة

 ـ الري والبذور          أـ العنوان  3ـ الجزر  ـ زراعة     0

 

621102 

 717ع

 

 العنزي 1 امجد عبد الهادي محمد 

الناتجة من  .rol-grola Lبمجموعة  .Daucus carola Lاحتفاظ نباتات الجزر 

/ امجد  -Agrobacterium rhizogenes R1601انسجة المحمولة وراثيا ببكتريا 

 م3102محمد العنزي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1عبد الهادي 

iii-i1327سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في علوم الحياة

 ـ الجزر  ـ زراعة                   أـ العنوان  0

 

3063  

621130 

 871خ

 

 الخليفاوي 1 محمد خضير حردان

تأثير التسميد العضوي والرش بالسماد الورقي ومستخلص عرق السوس في نمو 

/ محمد خضير حردان الخليفاوي.ـ Tuberosum L. Solanumوحاصل البطاطا 

 م3102االنبار :جامعة االنبار ـ كلية الزراعة1

 سم 21ص:ايض؛71أـ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة

 أـ العنوان   ـ الجزر  ـ زراعة                0

 

3062  

621133 

 777ج

 

 

 الجواري1 محمد سلمان محمد

تأثير ملوحة مياه الري والرش باحماض االمينية )البرولين 1االرجنين( في نموذجا 

/ محمد سلمان محمد الجواري.ـ ديالى tuberosum L. Solanumوحاصل البطاطا 

 م3102:جامعة ديالى ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛18

 ستيرفي علوم البستنة وهندسة الحدائق رسالة ماج

 ـ الري والرش            أـ العنوان  3ـ البطاطا  ـ زراعة     0

 

 

3067  

621136 

 877ح

 

 الحمندي1 دينا معن عبد هللا شاهين 

تأثير الكبريت وبعض االسمدة والمستخلصات العضوية في نمو وحاصل الثوم 

Ailium sativum L. شاهين الحمندي.ـ نينوى : جامعة الموصل / دينا معن عبد هللا

 م3102ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛71أـ ي1

 رسالة ماجستيرفي علوم التربة والمواد المائية

 ـ الثوم ـ زراعة                  أـ العنوان0

 

3061  

621170 

 777ج

 

 الجوذري1 سعدية مهدي كاظم 

 .oleracea L تأثير عدد الريات والجبريلين والمخصب في نمو ومحتوى السبانغ 

spinacia من العناصر المعدنية وحامض االوكزاليك/ سعدية مهدي كاظم الجوذري.ـ

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 

3066  



379 
 

 سم21ص:ايض؛018أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ النباتات ـ نمو           أـ العنوان3ة   ـ السبانغ ـ زراع0

 

621170 

 377ط

 

 الطائي 1دريد كامل عباس

 Spenaciaاستجابة صفات النمووالحاصل والمكونات الفاعلة في السبانغ 

oleracea L.  المعاملة نقع البذورacid Kinetin,salicylic  تحت ظروف الشد

 م3102معة الكوفة ـ كلية الزراعة 1الملحي/ دريد كامل عباس الطائي.ـ النجف :جا

 سم21ص:ايض؛303

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 ـ البذور ـ نقع           أـ العنوان3ـ السبانغ ـ زراعة       0

 

3061  

621113 

 717م

 

 الموسوي 1 ابرار منعم محسن 

للرش بمستخلص وسط نمو )فطر عش  sativa L. Lactucaاستجابة نبات الخس 

الغراب( والبورون/ ابرار منعم محسنالموسوي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية 

 م3102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛12

 رسالة ماجستيرفي العلوم

 ـالخس ـ زراعة                 أـ العنوان0

  

3068  

621162 

 727ع

 

 عبد الرحيم عاصي عبيد

ومغنطتها والرش ببعض المواد المقاومة للشد الملحي في تأثير ملوحة مياه الري 

في البيئة المحمية / عبد الرحيم عاصي  sativus L. Cucumisنمو وحاصل الخيار

 م3102عبيد.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛18أـ ب 1 

 رسالة ماجستيرفي علوم البستنة وهندسة الحدائق 

 ـ البئة المحمية            أـ العنوان3ـالخيار ـ زراعة    0

 

3067  

621162 

 87ع

 

 عمرغازي يحيى سعود 

تأثير الرش ببعض االسمدة العضوية وطرائق التربية في نمو وحاصل ثالثة هجن 

في البيوت المحمية / عمرغازي يحيى سعود.ـ  .Cucumis Sativus Lمن الخيار 

 م3102ة وهندسة الحدائق  1ديالى :جامعة ديالى ـ كلية الزراعة1قسم البستن

 سم38ص:ايض؛17أـ ب 1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية 1البستنة وهندسة الحدائق

 ـ البيوت 7ـ التربية ـ طرائق 2 ـ االسمدة العضوية3  ـالخيار ـ زراعة0

 أـ العنوان

 

3011  

621162 

 678ن

 

 النعيمي1 هديل طالل سعدي

الزراعة وحامض الهيميك في نمو وحاصل تأثير طرق التربية والتعليم ومسافات 

( النامي في البيت البالستيكي غير المدفا/ هديل .Cucumis sativus Lالخيار )

 م3102طالل سعدي النعيمي.ـ نينوى جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛12أـ ز1

3010  



381 
 

 رسالة ماجستيرفي البستنة وهندسة الحدائق

 التربية والتعليم           أـ العنوان ـ3ـالخيار ـ زراعة    0

 

6211673 

 773ز

 

 زينة سامي راشد يوسف 

تأثير حامض االرجنين ونترات الكالسيوم في بعض صفات النمووالحاصل والقدرة 

/ زينة سامي  Lycopersicon esculentum millالتخزينية لثمار الطماطة صنف 

 م3102زراعة 1راشد يوسف.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية ال

 سم21ص:ايض؛011أـ ج 1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 ـالطماطة ـ زراعة               أـ العنوان0

   

3013  

6211673 

 363ط

 

 الطبا طباني1 طيب احمد اسماعيل حسين 

تأثير االجهاد الملحي في بعض المؤشرات المظهرية والوظيفية والكيموحيوية في 

 / طيب احمد اسماعيل حسين  millLycopersicon esclentumنبات الطماطه 

        م3102الطبا طباني.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية العلوم 1

x-i 1028سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ االجهاد الملحي           أـ العنوان3ـالطماطة ـ زراعة   0

 

3012  

6211673 

 377ع

 

 العاني1 رشا رعد محمد 

استجابة نمو وانتاجية الطماطة للكالسيوم والبورون بالماء المعالج مغناطيسيا/ رشا 

 م3102رعد محمد العاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛061

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 ـالطماطة ـ زراعة                    أـ العنوان0

 

3017  

6211610 

 837ع

 

 

 ي1 نعيم شتيسوي مطر العالهن

تأثير التركيز وطريقة المعاملة باحماض الجيرلين 1السالسليك واالسكوربيك في نمو 

المعرض لالجهاد الملحي/ نعيم شتيسوي مطر  Faba L. viciaوحاصل نبات الباقالء 

        م3102العالهني .ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛16

 م في الزراعة 1محاصيل حقليةرسالة ماجستير علو

 ـالباقالء ـ زراعة                أـ العنوان0

 

3011  

6211617 

 773م

 

 مروة ميسر حمدون

في  Ultakelp –uoتأثير التسميد الفوسفاتي والرش بمستخلص االعشاب البحرية 

/ مروة ميسر حمدون.ـ  .Pisum sativnum L نمو وانتاجية صنفين من البزاليا 

 م3102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم 21ص:ايض؛001أـ ط1

 رسالة ماجستير في علوم البستنة

 أـ العنوان    ـ االعشاب البحرية   3 ـالبزاليا ـ زراعة0

 

3016  



381 
 

621161 

 377د

 

 

 الداودي 1ناصر ناجي عطية 

للتقنيات الحديثة والتوصيات العلمية في مجال ) مستوى تطبيق زراع الذرة الصفراء 

الهجن( واالسمدة في محافظة الديوانية/ ناصر ناجي عطية الداودي.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم      21ص:ايض؛11أـ ط1 

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي 

 أـ العنوان ـ الهجن واالسمدة    2 ثة ـ التقنيات الحدي 3 ـالذرة الصفراء ـ زراعة 0

 

3011  

6211613 

 377ز

 

 

 الزبيدي1صفاء عبد الحسن

تأثير الكثافات النباتية ومراحل القطع في نمو وحاصل ونوعية العلف االخضر 

(/ صفاء عبد الحسن .moench  Sorgliun bicolor Lلصنفين من الذرة البيضاء )

        م3102عة 1الزبيدي.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية الزرا

 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستير في الزراعة

 ـ الذرة البيضاء ـ زراعة              أـ العنوان0

 

3018  

6211613 

 777ك

 

 الكرخي 1 فراس ذياب عبد

 تأثير نظم الحراثة والزراعة والري في نمو وحاصل محصولي الذرة البيضاء

  (bicolor L. moenchSorghum( والماش )vigna radiate L. فراس ذياب /)

        م3102عبد الكرخي.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛068

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة1 محاصيل حقلية

 ـ الذرة البيضاء ـ زراعة               أـ العنوان0

 

3017  

6211611 

 777ز

 

 الزيني1 خلود ناجي عطية 

بعنصري الحديد والزنك المختلفين في بعض الصفات تأثير التغذية الورقية 

/ خلود ناجي عطية .Zea mays Lالفسيولوجية لنمو وحاصل الذرة الصفراء

        م3102الزيني.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛88

 رسالة ماجستير في الزراعة

 ـ الذرة الصفراء ـ زراعة                   أـ العنوان0

 

3081  

6211611 

 737ك

 

 الكناني1 احمد عبد الحسين جابر

تأثير مستويات من السماد النتروجيني والرش بالبوتاسيوم ومواعيد االضافة في نمو 

/ احمد عبد الحسين جابر الكناني.ـ Mays L. Zeaوحاصل الذرة الصفراء 

        م3102بابل:جامعة بابل ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛011

 ير في العلوم الزراعيةرسالة ماجست

 ـ الذرة الصفراء ـ زراعة                   أـ العنوان0

 

3080  

62117 

 331أ

 

 ابتسام اسماعيل احمد 

3083  



382 
 

تأثير الباكلو بترازول وحامض الهيومين في نمو وازهار ثالثة اصناف من الجربيرا 

Gerbera iamesonii L.  ابتسام اسماعيل احمد.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية/

 م3102الزراعة والغابات 1

 سم 21ص:ايض؛17أـ و1

 رسالة ماجستير في علوم البستنة

 ـ نباتات الزينة                        أـ العنوان0

 

62117 

 177ح

 

 الحسني1 ابتسام زهير جاسم

خارج الجسم الحي/  Spilanthes acmellal L. morrاالكثار الخضري لنبات 

 م3102ابتسام زهير جاسم الحسني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1

 سم      21ص:ايض؛007أـ ب1 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 ـ نبات الزينة ) االكثار(             أـ العنوان0

 

3082  

62117 

 72ن

 

 النوح1 خولة محمود يحيى محمد 

والتقدير الكمي  officinallisL. Calenduiaلنسيجي لنبات االقحوان االكثار ا

والريورسينول في مزارع الكالس  Salicylic  acidوالنوعي لحامض الساليسيلك 

المنتج / خولة محمود يحيى محمد النوح.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 

 م3102والغابات 1

 سم 21ص:ايض؛71أـ ر1

 في البستنة وهندسة الحدائق )زينة(أطروحة دكتوراه 

 ـ نباتات الزينة ) االقحوان(               أـ العنوان0

 

3087  

621172211 

 138أ

 

 

 اسامة قاسم عبد االمير 

(بتأثير االجهاد المائي .Helianthus annuus Lنمو وحاصل زهرة الشمس)

ـ كلية الزراعة  والتسميد البوتاسي/ اسامة قاسم عبد االمير.ـ بغداد : جامعة بغداد

 م13102

 سم      38ص:ايض؛80

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة ) المحاصيل الحقلية(

 أـ العنوان  ـ التسميد البوتاسي      2  ـ االجهاد المائي 3 ـ عباد الشمس  ـ زراعة 0

 

3081  

621172211 

 777ب

 

 البدري1 سعد عدنان منهل 

تأثير مكيات ومواعيد اضافة السماد البوتاسي في نمو وحاصل ونوعية الزيت 

/ سعد عدنان Helianthus (Annuus L.var.F (ameلمحصول زهرة الشمس 

 م3102منهل البدري.ـ المثنى : جامعة المثنى ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛71

 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية

 أـ العنوان         ـ السماد البوتاسي3 ـ عباد الشمس ـ زراعة 0

 

3086  

6261183 

 377ع

 

 العبيدي1 وسن امجد احمد اسعد 

دراسة مناعية وجزيئية ومرضية للخمج الطبيعي والتجريبي للبوغة الكلبية في 

االبقار والفئران / وسن امجد احمد اسعد العبيدي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

3081  



383 
 

 م3102الطب البيطري 1

v-i1067سم 38ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة طب بيطري1طفيليات بيطرية

 ـ االبقار والفئران           أـ العنوان  3ـ الطب البيطري   0

 

6261181 

 737هـ

 

 

 الهيتي1 احمد ناظم شالل

تأثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من النتروجين الى نوى التمر المجروش في 

احمد ناظم شالل الهيتي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة اداء الجداء المضرب/ 

 م13102

 سم21ص:ايض؛71

 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة

 ـ العلف              أـ العنوان  3ـ الحيوانات ـ تغذية       0

 

3088  

6261187 

 871أ

 

 االلوسي1 اياد نزار حسن 

للكياش العواسي التركي/ اياد نزار  تأثيرالبروبوليس في االداء االنتاجي والتناسلي

 م3102حسن االلوسي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطب البيطري 1

 سم21ص:ايض؛ 66أـ ب 1 

 رسالة ماجستيرعلوم في الطب البيطري

 ـ االغنام ـ انتاج             أـ العنوان  3ـ الطب البيطري      0

 

3087  

6261187 

 713أ

 

 ايفا ايسر بطرس انطون عجاج 

في االبقار/ ايفا ايسر بطرس انطون  Leptospirosisتشخيص داء البريميات 

 م3102عجاج.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

viii-i161سم 38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري1 التشخيصات المرضية البيطرية

 ـ االبقار                 أـ العنوان  2    ـ اداء ـ البريميات3 ـ الطب البيطري0

 

 

3071  

6261187 

 713أ

 

 ايفاد عبد الرزاق عبد القادر 

تأثير مستويات مختلفة من عنصر الزنك الالعضوي في االداء االنتاجي وصحة 

فروج اللحم/ ايفاد عبد الرزاق عبد القادر.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب 

 م3102البيطري 1

 سم 21ص:ايض؛12أـ د1

 رسالة ماجستير في الطب البيطري

 ـ االداء االنتاجي          أـ العنوان  3ـ الطب البيطري   0

 

3070  

6261187 

 377ب

 

 البارودي1 صفوان يوسف محمود حمادي

ـ في سورية/ صفوان يوسف 7عزل وتوصيف الفايروس الحلقي البقري النمط ـ 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1محمود حمادي البارودي.ـ نينوى : 

viii-i1016سم 21ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة طب بيطري 

 ـ الطب البيطري                      أـ العنوان  0

3073  



384 
 

 

6261187 

 727ب

 

 البيجواني1 وعد خالد خلف

 دراسة تشخيصة للطفيليات الداخلية في االبقار في مدينة الموصل 1 العراق/ وعد

 م3102خالد خلف البيجواني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

vi-i112سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري

 ـ الطفيليات           أـ العنوان  3ـ الطب البيطري       0

 

3072  

6261187 

 377ج

 

 الجبوري 1مناهل عالوي عبد هللا

للزايالزين او الكلوربورمازين وتداخلهما في االغنام / التأثيرات الدوائية والجانبية 

.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري  مناهل عالوي عبد هللا الجبوري

 م13102

ix-i181سم 21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري

 ـ االغنام            أـ العنوان  3ـ الطب البيطري     0

 

3077  

6261187 

 177ح

 

 الحسيني1 حيدر عبد الحميد عبد علي

تأثير استخدام المصادر المختلفة للمياه في بعض المعايير التكاثرية االنتاجية 

والصحية الناث االرانب المحلية / حيدر عبد الحميد عبد علي الحسيني.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الطب البيطري 1

 سم21ص:ايض؛ 71

 البيطريرسالة ماجستير في الطب 

 ـ االرانب المحلية         أـ العنوان  3ـ الطب البيطري       0

 

3071  

6261187 

 737ح

 

 الحياني 1 نبأ خالد عبد هللا 

تحضير وتقييم زرق الكلوربرومازين البيطري/ نبأ خالد عبد هللا الحياني .ـ نينوى : 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

 سم38ص:ايض؛13أـ و1

 رسالة ماجستير في الطب البيطري1 االدوية والسموم البيطرية

 ـ الطب البيطري            أـ العنوان  0

    

3076  

6261187 

 187خ

 

 خالد احمد شعبان ابراهيم 

التأثيرات المسكنة والسلوكية العصبية للدايبايرون او الترامادول وتداخلهما مع 

احمد شعبان ابراهيم.ـ نينوى : جامعة الزيالزين في نموذج افراخ الدجاج/خالد 

 م3102الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

xiv-i1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 

 ـ الدجاج ـ افراخ      أـ العنوان3ـ الطب البيطري    0

   

3071  

6261187 

 132خ

 

 الخفاجي1 سمير صبري كاظم

لعراقية/ سمير صبري كاظم اسباب انخفاض الخصوبة والعقم في االفراس ا

3078  



385 
 

 م3102الخفاجي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية الطب البيطري1

 سم21ص:ايض؛11أـ ج1

 دبلوم عالي في علوم الطب البيطري

 ـ االفراس العراقية           أـ العنوان2 ـ الخصوبة والعقم3 ـ الطب البيطري 0

 

6261187 

 137د

 

 الدفتر1 ماهر عطا عبد العزيز

التأثيرات الشبه الحادة والمزمنة لتراكيز مختلفة لمبيد كاليفوسيت اكوا في اسماك 

/ ماهر عطا عبد العزيز الدفتر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية Barbus sharpeyiالبني

 م3102الطب البيطري 1

viii-i1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علم امراض االسماك

 البني ـ اسماك           أـ العنوانـ 3ـ الطب البيطري      0

 

3077  

6261187 

 377ز

 

 الزبيدي1 اسراء راضي لطيف

دراسة تأثير برامج الرعاية التناسلية على الخصوبة خالل فترة النفاس في ابقار 

.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية الطب  الحليب / اسراء راضي لطيف الزبيدي

 م3102البيطري1

 سم21ص:ايض؛78

 م عالي في علوم الطب البيطريدبلو

 ـ الطب البيطري                أـ العنوان0

 

3311  

6261187 

 331ع

 

 العباس 1 انعام حبيب محمود غزال

دراسة مسحية لمضادات الطفيليات الخارجية المستخدمة في المستشفى التعليمي 

:  انعام حبيب محمود غزال العباس.ـ نينوى البيطري ومستوصف تكليف البيطري /

 م3102جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

ii-i1016سم21ص:ايض؛ 

 دبلوم عالي في علوم الطب البيطري

 ـالطفيليات          أـ العنوان3ـ الطب البيطري       0

 

3310  

6261187 

 837ع

 

 عماد حمزة مروح

دراسة تأثير الفصول على يعطى الصفات التشريحية والفسلجية للجهاز التناسلي في 

(/ عماد حمزة مروح.ـ Comelus dromedariesذكور الجمال وحيدة السنام )

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية الطب البيطري1

 سم38ص؛61

 رسالة ماجستير في الطب البيطري1 تشريح فسلجي

 ـ التشريحية والفسلجة       أـ العنوان3ـالطب البيطري      0

 

3313  

6261187 

 87ع

 

 صالح أغاعمر بسام 

دراسة مصلية وكيموحيوية لمرضى حمى الوادي المتصدع في االغنام والمعزفي 

.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب  محافظة نينوى/ عمر بسام صالح أغا

 م3102البيطري 1

iii-i113سم38ص:ايض؛ 

3312  



386 
 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري1التشخيصات المرضية البيطرية

 أـ العنوان    ب البيطري   ـالط0

 

6261187 

 337ف

 

 فاتن احمد محمد

تأثير اضافة مستويات مختلفة من زيت زهرة الشمس الى العليقة على بعض الصفات 

االنتاجية والكيموحيوية لفرج اللحم/ فاتن احمد محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102الطب البيطري 1

 سم21ص:ايض؛87أـ ز1

 البيطريرسالة ماجستير في الطب 

 أـ العنوان      ـ زهرة الشمس ـ زيت   3   ـالطب البيطري0

 

3317  

6261187 

 367ق

 

 القاضي1 احمد سعد محمد علي

الصائم في الكالب /  تأثير العالج بالدكساميثازون لفترة طويلة على طريقتين لتفمم

احمد سعد محمد علي القاضي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 

 م13102

vi-i110سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري1 جراحة بيطرية

 ـالطب البيطري              أـ العنوان0

 

3311  

6261187 

 177م

 

 المشهداني1محمود بشير محمود

استخدام الغشاء اللقانقي المشيمي الجنة بيض الدجاج المخصب كنموذج : دراسة 

للدكساميثازون/محمود بشير محمود المشهداني.ـ نينوى : جامعة التأثيرات الدولية 

 م3102الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

xi-i1021سم21ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الطب البيطري

 ـ الدواجن انتاج        أـ العنوان3ـالطب البيطري    0

 

3316  

6261187 

 731ن

 

 نواف نور الدين ظاهر

الجمع على تخفيف السائل المنوي للماعز القبرصي مع تراكيز تأثير طريقة وتكرار 

م/ نواف نور الدين ظاهر.ـ نينوى : 1مختلفة من صفار البيض وحفظه بدرجة 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

iv-i171سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري1التوليد البيطري

 أـ العنوانـالطب البيطري                0

 

3311  

62613 

 783ب

 

 البركات 1هادي عواد حسوني

االداء االنتاجي والفسلجي البقار الهولشتاين المغذاة على نسب مختلفة من بذور 

 م3102الكتان / هادي عواد حسوني البركات.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛001أـ ز1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 

 ـ الكتان ـ بذور         أـ العنوان3ـ االبقار ـ انتاج      0

 

3318  



387 
 

6261327 

 377ز

 

 

 الزبيدي1 محمد عبد االله عبد هللا

تأثير استخدام الماء الممغنط في بعض الصفات االنتاجية والفسلجية البقار 

الفريزيان/ محمد عبد االله عبد هللا الزبيدي .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛73أـ هـ1

 رسالة ماجستير في العلوم الثروة الحيوانية  

 ـ االبقار ـ انتاج                  أـ العنوان0

 

3317  

6261327 

 771ش

 

 الشريفي1 نصير هادي جاسم

(اعتماد bubatis Bubalusالتنبؤ باالداء االنتاجي والفسلجي للجاموس العراقي )

 التحمل الحراري ودليل الحرارة والرطوبة/ نصير هادي جاسم الشريفي على معامل

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛81أـ ح1

 رسالة ماجستير في الزراعة والثروة الحيوانية  

 ـ الجاموس ـ انتاج الحليب        أـ العنوان3   ـ االبقار ـ انتاج الحليب0

 

3301  

6261373 

 733غ

 

 الغرابي1حيدر قاسم باقر

معرفة مربي الجاموس في مجال التغذية خالل حلتي الشهر االول قبل التلقيح 

والشهرية االخيرين من الحمل في مركز قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار وعالقتها 

ببعض العوامل/ حيدر قاسم باقر الغرابي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

 م13102

 سم21ص:ايض؛11أـ ث1

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 أـ العنوان      ـ االرشاد الزراعي3ـ الجاموس ـ تربية    0

 

3300  

6261372 

 378ع

 

 العبدلي 1 عبد هللا فهد نجم

معرفة مربي الجاموس بالتوصيات العلمية في مجال انتاج الحليب اليومي في 

عبد هللا فهد نجم العبدلي.ـ بغداد : جامعة  محافظة كركوك وعالقتها ببعض العوامل/

 م3102بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛87أـ ح1

 دبلوم عالي في العلوم الزراعية

 ـ االلبان ـ انتاج      أـ العنوان3ـ الجاموس ـ تربية      0

 

3303  

626120 

 137م

 

 المساري1عالء حسين ابراهيم 

عالقتها بانتاج الحليب وبعض شكل وقياسات الضرع وبعض قياسات الجسم و

مكوناته في االغنام العواسية المحسنة / عالء حسين ابراهيم المساري.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛71أـ ح1

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 ـ الحليب العواسية        أـ العنوان3ـ االغنام ـ انتاج     0

 

 

3302  



388 
 

626127 

 37ع

 

 العبد 1 رافد جواد كاظم 

(في Glabra Glycyrrhiza)licoriceتأثير استخدام مسحوق نبات عرق السوس 

الدفع الغذائي قبل التسفيد وخالل مدة الحمل االولى الباكير االناث العواسية في بعض 

الصفات االنتاجية والفسلجية والتناسلية / رافد جواد كاظم العبد.ـ بغداد : جامعة 

 م3102د ـ كلية الطب البيطري 1بغدا

v-i111سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الطب البيطري

 ـ االغنام العواسية ـ انتاج                    أـ العنوان0

  

3307  

62611187 

 873ح

 

 الحمداني1هدى قاسم زبالة

في عالئق دجاج  phytaseتأثيراضافة مصادر ومستويات مختلفة النزيم الفايتيز 

البيض وطيور السمان الياباني في االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية /هدى 

 م3102قاسم زبالة الحمداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛322أـ ر1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية 

 انـ الدواجن ـ تغذية                  أـ العنو0

 

3301  

6261102 

 177أ

 

 االسدي1 كرار جمال طالب

تأثير اضافة مستويات مختلفة من بذور الكتان للعالئق في بعض الصفات االنتاجية 

والنوعية والحسية لفروج اللحم/ كرار جمال طالب االسدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛036أـ ي1

 زراعةرسالة ماجستير علوم في ال

 أـ العنوان          ـ الكتان ـ زراعة 3 ـ الدواجن ـ انتاج اللحوم  0

 

3306  

6261102 

 773ز

 

 زينب عبد الرزاق مطر

تقييم طرق مختلفة لتقديم المعزز الحيوي المحلي على االداء االنتاجي والفسلجي 

1 .ـ البصرة ؛جامعة البصرة ـ كلية الزراعة  لفروج اللحم/ زينب عبد الرزاق مطر

 م3102

 سم21ص:ايض؛013

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعة

 ـ الدواجن ـ انتاج اللحوم                أـ العنوان0

 

3301  

6261102 

 287م

 

 محمد مهدي جاسم

تأثير التغذية المبكرة بثالثة انواع من المعززات الحيوية المنتجة في االداء االنتاجي 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 لفروج اللحم / محمد مهدي جاسم.ـ بغداد

 سم38ص:ايض؛001أـ ح1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعة1الثروة الحيوانية

 أـ العنوان         ـ االداء االنتاجي3  دواجن ـ انتاج اللحومـ ال0

 

3308  

62611073 

 763ب

 

 البيضاني1اسعد خلف محمد 

3307  



389 
 

في صفات  .Arginine Lجنين تأثير حقن بيض التفقيس بتراكيز مختلفة من االر

الفقس وبعض الصفات الفقس وبعض الصفات االنتاجية والدمية لفروج اللحم/ اسعد 

 م3102خلف محمد البيضاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛013أـ ب1

 رسالة ماجستير في الزراعة) الثروة الحيوانية(

 أـ العنوان ـ الدواجن ـ انتاج البيض          0

 

62611073 

 763ج

 

 الجوعاني1سحبان غسان ياسين 

تأثير استخدام نباتي االلمازة والهندباء والخميرة وخليطها كسابق حيوي 

Prebiotic  في االداء االنتاجي والفسلجي وصفات الذبيحة لفروج اللحم/ سحبان

 م3102غسان ياسين الجوعاني.ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛81أـ و1

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 ـ الدواجن ـ انتاج               أـ العنوان0

 

3331  

62611073 

 173س

 

 فرحان حسنسفيان محمود 

تأثير الراحة االجبارية وازالة الغدة الزمكية واضافة الخليط التأزري والمضاد 

الحيوي الى العليقة في االداء االنتاجي ونوعية البيضة وبعض صفات الدم للدجاج/ 

 م3102سفيان محمود فرحان حسن.ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛071أـ م1

 اطروحة دكتوراه في العلوم الزراعية 

 ـ الدواجن ـ انتاج البيض                أـ العنوان0

 

3330  

62611073 

 376ع

 

 العارضي 1سعد عطا هللا عبد السادة 

 cuminumcyتأثير اضافة مستويات مختلفة من بذور وزيت الكمون  )

minum /سعد عطا هللا (في االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية لفروج اللحم

 م3102عبد السادة العارضي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛17

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة 

 ـالكمون ـ زيت       أـ العنوان3ـ الدواجن ـ انتاج   0

 

3333  

62611073 

 837ع

 

 عمار حسين جواد عريعر

المعاملة كيميائيا محل كسبة فول الصويا في تأثير االحالل الجزئي للباقالء العلفية 

العليقة في االداء االنتاجي لفروج اللحم / عمار حسين جواد عريعر.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛ 11أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة 

 وانـالصويا ـ فول           أـ العن3ـ الدواجن ـ انتاج        0

 

3332  

62611073 

 368ف

 

 الفاضل1 مهند احمد حمزة 

اثر التحفيز الكهربائي ووقت التشفيه في الخصائص الفيزيائية والكيميائية وتطرية 

لحوم الدجاج البياض المسن/ مهند احمد حمزة الفاضل.ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية 

3337  



391 
 

 م3102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛010أـ هـ1

 لوم الزراعة رسالة ماجستيرفي الع

 ـ الدواجن ـ انتاج                أـ العنوان0

  

62611073 

 773ف

 

 الفهداوي1 احالم محمد عواد

في االداء االنتاجي  تأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق القرفة الى العليقة 

كلية وناتج ذبيحة فروج اللحم/ احالم محمد عواد الفهداوي .ـ االنبار :جامعة االنبار ـ 

 م3102الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛033أـ و1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة 

 أـ العنوان         ـ القرفةـ مسحوق3 ـ الدواجن ـ انتاج 0

 

3331  

62611073 

 777ك

 

 الكروي1مهدي صالح محمد

مهدي صالح محمد  تأثير ترطيب العلف بالماء في االداء االنتاجي لفروج اللحم/

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1الكروي.ـ بغداد : 

 سم21ص:ايض؛ 16أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة 1الثروة الحيوانية

 أـ العنوان        ـ العلف ـ ترطيب3  ـ الدواجن ـ انتاج  0

 

3336  

6261173 

 711ي

 

 

 يوسف احمد نايف

باعمار  مقارنة الصفات الكمية والنوعية لذبائح الديك الرومي المحلي والمضرب

 م3102مختلفة/ يوسف احمد نايف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛ 70أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعة 1الثروة الحيوانية

 ـ الدواجن ـ انتاج               أـ العنوان0

 

3331  

62110 

 683م

 

 المعالوي1 حيدر اسد خان موسى

ومنتجاته في مدينة الديوانية وبعض طرق السيطرة عليه/ التلوث البكتيري للحليب 

 م13102 حيدر اسد خان موسى المعالوي.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ كلية التربية

ii-i177سم21ص:ايض؛ 

 دبلوم عالي في علوم الحياة

 ـ البكتريا              أـ العنوان3ـالحليب ـ انتاج        0

 

3338  

62110 

 678ن

 

 النعيمي1زمن ناظم طاهر 

استخدام بكتريا حامض الالكتيل العالجية في لبن متخمر وتأثيره على مستوى 

الالكتوز والكولسترول/ زمن ناظم طاهر النعيمي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛037أـ م1

 اطروحة دكتوراه في علوم االغذية

 انتاج              أـ العنوانـ االلبان ـ 0

 

3337  



391 
 

621103 

 71أ

 

 

 انس اسماعيل خليل ضيف هللا

في ابقار الحليب الغراض  TOMAR,WIL COXتقدير الكفاءة التناسلية بطريقتي 

االنتخاب/ انس اسماعيل خليل ضيف هللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

 م13102

 سم21ص:ايض؛ 81أـ د1

 العلوم الزراعةرسالة ماجستيرفي 

 ـ حليب االبقار ـ انتاج               أـ العنوان 0

 

3321  

6211072 

 63ع

 

 

 عطا هللا حميد عبد الغني

تأثير المعاملة الحرارية الفائقة في الحليب البقري المدعم ببعض العناصر المعدنية / 

 عطا هللا حميد عبد الغني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات

 م13102

 سم21ص:ايض؛023أـ ن1

 اطروحة دكتوراه في علوم االغذية

 ـ الحليب كامل الدسم المجفف         أـ العنوان0

 

3320  

621101 

 737ج

 

 الجواري1 وسيم عامر هاشم 

تأثير محتوي العليقة من النشا والمركبات النيتروجينية سريعة التحلل في انتاج 

نعاج/ وسيم عامر هاشم الجواري.ـ نينوى الحليب ومكوناته وبعض صفات الدم في ال

 م3102: جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم21ص:ايض؛007أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي علوم الثروة الحيوانية

 ـ الحليب انتاج                   أـ العنوان 0

 

3323  

62810 

 677س

 

 السعيدي1 جاسم صخيل جياد

لمربيالنحل في محافظة بابل وعالقتها ببعض العوامل / الحاجات التدريبية المعرفية 

 م3102جاسم صخيل جياد السعيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛11أـ خ1

 دبلوم عالي في االرشاد التخصصي 

 ـ النحل ـ تربية                 أـ العنوان 0

 

3322  

628106 

 136خ

 

 

 الخزاعي1 هند محمد محمد علي

دراسة بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية للعسل المستورد ومصادره في 

اسواقنا المحلية/ هند محمد محمد علي الخزاعي.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية العلوم1 

 م3102

VII-I116سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الحياة

 ـ عسل النحل                  أـ العنوان 0

 

3327  

62712 

 677س

 

 عيدي1 احمد عباس سلمانالس

 تنمية االرتيميا على فضالت الدواجن واالبقار الستخدامها في 

3321  



392 
 

/ احمد عباس سلمان  .Cyprinus Carpio L تغذية صغار اسماك الكارب الشائع

 م3102السعيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛82

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 ـ الدواجن واالبقار         أـ العنوان3ـ تربية     ـ االسماك 0

 

62712 

 637س

 

 السعيري1علي حافظ حلواص

استبدال مركز البروتين الحيواني بفضالت الدواجن في عالئق اسماك الكارب الشائع 

(Carpio Cyprinus /المتزرع بكثافتين مختلفتين اقفاص احواض التربية االرضية)

 م3102السعيري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1علي حافظ حلواص 

 سم38ص:ايض؛ 66أـ ث1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 الثروة الحيوانية 

 ـ االسماك  ـ تربية              أـ العنوان0

 

3326  

62712 

 837ع

 

 عماد كاظم علي

العائمة على مياه نهر دراسة بعض التأثيرات البيئية لالسترزاع السمكي في االقفاص 

 م3102دجلة المار في بغداد/ عماد كاظم علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛ 013أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية1 الثروة الحيوانية ـ بيئة اسماك

 العنوان ـ دجلة ـ نهر                 أـ2 ـ االقفاص العائمة 3  ـ االسماك  ـ تربية0

 

3321  

62712 

 161م

 

 مصطفى ابراهيم عواد 

للعليقة في نمو وبعض معايير الدم لصغار اسماك الكارب  L.Carnitineتأثير اضافة 

( / مصطفى ابراهيم عواد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية Cyprinus Carpioالشائع )

 م3102الزراعة 1

 سم38ص:ايض؛ 71

 ثروة الحيوانية رسالة ماجستيرفي علوم الزراعية1 ال

 ـ االسماك  ـ تربية               أـ العنوان0

 

3328  

627127 

 773أ

 

 

 ايناس رشيد عباس

تأثير احالل التمر محل الشعير مع مصدرين من النيتروجين في اداء الحمالن 

 م3102العواسية/ ايناس رشيد عباس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛ 16أـ ي1

 رسالة ماجستيرفي الزراعة 1 الثروة الحيوانية 

 ـ تغذية           أـ العنوان3ـ االغنام العواسية        0

 

3327  

670121072 

 377ج

 

 الجبوري1سعد ضامن عليوي

دراسة تلوث بعض انواع الحليب المجفف وخالئط الرضع باالحياء المجهرية وبعض 

العراقية / سعد ضامن عليوي الجبوري.ـ المعادن الثقيلة والميالمين في االسواق 

 م3102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 وعلوم االغذية1

viii-i1017سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية ) علوم االغذية(
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 ـ الحليب المجففة ـ اغذية               أـ العنوان0

 

6701273 

 773ز

 

 الزيدي 1 رائد محمد خلف

دراسة الصفات النوعية للزيوت المستخلصة من مخلفات اسماك الجري االسيوي 

واستعمالها في بعض النظم الغذائية / رائد محمد خلف الزيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 م3102ـ كلية الزراعة 1

xii-i1037 سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم االغذية 

 أـ العنوان       ـ االسماك ـ اغذية 0

 

3370  

67017 

 317ن

 

 

 

 الناصري1 دعاء مثنى شعبان 

في الحفظ الحيوي  Loctococcs Lactisفاعلية النيسين المنتج بواسطة بكتريا 

لبعض االغذية وتثبيطه النواع من البكتريا المرضية / دعاء مثنى شعبان الناصري.ـ 

 م3102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 وعلوم االغذية1

xii-i1011سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية ) علوم االغذية(

 ـ البكتريا المرضية        أـ العنوان3ـ االغذية  ـ حفظ     0

 

3373  

670163 

 331ع

 

 العباسي1 هند محمد صالح 

دراسة كيميائية وبايولوجية النواع الخل المنتج من مصادر مختلفة / هند محمد 

 م3102الدين :جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1صالح العباسي.ـ صالح 

x-i1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

 ـ كيميائية وبايولوجية            أـ العنوان3ـ الخل      0

 

3372  

67710 

 377ز

 

 

 الزبيدي1 خالد نجم محمود

التربوية / تربية الطفل في السنة النبوية الشريفة وتوظيفها لمعالجة بعض المشكالت 

 م3102خالد نجم محمود الزبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض؛337أـ ظ1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية 

 ـ االطفال ـ تربية                          أـ العنوان0

 

3377  

677110 

 337ع

 

 

 العبادي1 ماجد عبد نور كاظم

الموسيقية في اكتساب اطفال الرياض للخبرات العلمية والصحية/ ماجد اثر االلحان 

عبد نور كاظم العبادي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 

 م13102

 سم21ص:ايض؛016أـ ف1 

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس

 أـ العنوان   ـ العلمية والصحية      2 ـ رياض االطفال 3ـ االطفال ـ الموسيقى  0

 

3371  

677111 

 287أ

 

 االميري1 محمد عبد الرزاق محمد علي

3376  
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تأثير العاب حركية خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية لدى تالميذ الصف الثالث  

االبتدائي/ محمد عبد الرزاق محمد علي االميري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 م3102الرياضية 1

 سم38ص:ايض؛027

 ماجستيرفي التربية الرياضيةرسالة 

 ـ االطفال ـ االنظمة الرياضية            أـ العنوان0

 

677111 

 168ج

 

 الجشعمي1 ستار جابر عاشور جمعة 

تأثير التمرينات البصرية باستخدام لغة االشارة في تعلم بعض المهارات االساسية في 

ر جمعة الجشعمي.ـ بابل (سنة/ ستار جابر عاشو03ـ01كرة القدم للصم البكم بعمر )

 م3102: جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم21ص:ايض؛016

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 أـ العنوان        ـ التمرينات البصرية3االطفال ـ االنشطة الرياضية   ـ 0

 

3371  

677111 

 733ج

 

 الجنابي1 احمد حاتم راضي 

السلة في تخفيف النشاط الحركي الزائد وتطوير تأثير اسلوب الربط بمهارات كرة 

(سنة/ احمد حاتم راضي 03ـ 01بعض حركات المعالجة والتناول لالطفال بعمر )

 م3102الجنابي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم21ص:ايض؛076

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 أـ العنوان     الحركي   ـ النشاط2 ة السلة ـ كر3 ية  ـ االطفال ـ االنشطة الرياض0

 

3378  

677111 

 87ع

 

 علي حسين محمد طبيل

بناء بطارية اختبار االستعداد الخاص وقدراتها لالنتقاء في الجمناستك الفني الطفال 

( سنوات/ علي حسين محمد طبيل.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 6الرياض بعمر )

 م3102التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛1313أـ ط

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 أـ العنوان       ـ الجمناستك الفني 3ـ االطفال ـ االنشطة الرياضية       0

 

3377  

677111 

 77ق

 

 القدو 1 فهد غسان نهير 

تأثير السمنة لدى االطفال في مستوى تراكم السالكتات بالدم وبعض المتغيرات 

فهد غسان نهير القدو.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية الوظيفة بعد جهد هوائي / 

 م3102التربية االساسية1

 سم38ص:ايض؛78

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1 العلوم الرياضية

 أـ العنوان        ـ السمنة ـ تأثير 3 الطفال ـ االنشطة الرياضية  ـ ا0

 

3311  

677111 

 177م

 

 المشهداني1 احمد محمد خضير ابراهيم

دريس مهارات اساسية بالكرة الطائرة بأسلوب العصف الذهني وتأثيره في تنمية ت

عدد من القدرات االبداعية الحركية لتلميذات الصف الخامس االبتدائي/ احمد محمد 

3310  
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خضير ابراهيم المشهداني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 م3102االساسية1

 سم38ص:ايض؛031أـ ز1

 التربية الرياضية1 العلوم الرياضية رسالة ماجستيرفي

 أـ العنوان      ـ القدرات االبداعية 3الطفال ـ االنشطة الرياضية    ـ ا0

 

61110 

 677س

 

 

 السعدي 1 رفل سليم ناجح

ادارة الوقت لعمداء الكليات من وجهة نظر معاوني العمداء ورؤوساء االقسام 

امعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد العلمية/ رفل سليم ناجح السعدي.ـ بغداد : ج

 م13102

 سم38ص:ايض؛076أـ ف1

 رسالة ماجستير تربية في االدارة التربوية

 ـ الوقت ـ ادارة                  أـ العنوان 0

 

3313  

611 

 177ح

 

 حسين كريم جاسم

تحسين االبالغ المالي في الوحدات الحكومية العراقية على وفق المعايير الدولية / 

 م3102كريم جاسم.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 حسين

 سم38ص؛021أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ المحاسبة المالية              أـ العنوان 0

 

3312  

611 

 132خ

 

 الخفاجي1 بشائر خضير عباس 

بشائر خضير عباس القياس المحاسبي لرأس المال الفكري وعالقته باداء المنظمة / 

 م3102الخفاجي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛070أـ ل1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ المحاسبة المالية             أـ العنوان0

 

3317  

611 

 376ر

 

 الربيعي1 طارق حاتم راهي

العوائد المحاسبية للوحدات تأثير القياس واالفصاح للموارد غير المنظورة على 

الربيعي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية  االقتصادية العراقية/ طارق حاتم راهي

 م3102االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛011أـ و1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 أـ العنوان      ـ المحاسبة المالية0

 

3311  

611 

 367س

 

 الساعدي1 حكيم حمود فليح 

قانون بنفورد في كشف ادارة االرباح وانعكاسه على جودة التدقيق/ حكيم استخدام 

 م3102حمود فليح الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛026أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 أـ العنوان      ـ االرباح ـ ادارة 3ـ المحاسبة المالية       0

3316  
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611 

 137ع

 

 العزاوي1 ياسر نوري محمد

تكامل مفهومي الدخل المحاسبي والقيمة االقتصادية المضافة ودوره في ترشيد 

 قرارات المستثمرين / ياسر نوري محمد

 م3102العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛036أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ المحاسبة المالية               أـ العنوان 0

 

3311  

611 

 87ع

 

 علي ماجد هادي

العالقة بين مؤشرات االداء المالي والمخاطرة النظامية/ علي ماجد هادي.ـ البصرة : 

 م3102جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛021أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ المحاسبة المالية              أـ العنوان 0

 

3318  

611 

 731ف

 

 الفياض1 اياد عادل عبد الحسن

تقويم تطبيقات وظيفتي القياس واالفصاح المحاسبي في المصارف العراقية الخاصة 

على وفق متطلبات المعايير الدولية لالبالغ المالي/ اياد عادل عبد الحسن الفياض.ـ 

 م3102ة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1النجف : جامعة الكوف

 سم21ص:ايض؛061أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ المصارف العراقية          أـ العنوان 3ـ المحاسبة    0

 

3317  

611 

 717ق

 

 القيسي1 سامي طه ياسين

اطار مقترح لالبالغ المالي عن تقلبات القيمة العادلة لمحافظة االوراق المالية في 

صنادق االستثمار/ سامي طه ياسين القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛077أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 أـ العنوان        ـ االستثمار ـ صناديق 3ـ المحاسبة المالية      0

 

3361  

611 

 277م

 

 المثنو1مصطفى يونس حميد

االصول في ظل تعدد المفاهيم المحاسبية وانعكاساتها على جودة االبالغ مداخل تقييم 

المالي في البيئة العراقية/ مصطفى يونس حميد المثنو.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102االدارة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛011أـ ش1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ المحاسبة المالية                  أـ العنوان 0

 

3360  

61112 

 717ت

 

 تيسير جواد كاظم علي بيج

3363  
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في تحسين جودة المعلومات  GFSتوظيف فاعلية دليل احصاءات مالية الحكومة  

المحاسبية في التقارير المالية الحكومية/ تيسير جواد كاظم علي بيج.ـ النجف : 

 م3102رة واالقتصاد 1جامعة الكوفة ـ كلية االدا

 سم21ص:ايض؛060أـ ي1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ التقارير المالية                 أـ العنوان 0

 

611173 

 377غ

 

 غادة طارق عبد المجيد 

تكاليف الجودة بالتعليم العالي ودورها في تقويم االداء وفق معايير االعتماد 

 المجيد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1االكاديمي/ غادة طارق عبد 

 م3102

 سم21ص:ايض؛067أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ محاسبة التكاليف           أـ العنوان 0

 

3362  

611173 

 678ن

 

 النعيمي1مقداد احمد نوري

مقداد احمد محاسبة التكاليف الرشيقة ودورها في تقويم االداء انموذج مقترح/ 

 م3102نوري النعيمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛316أـ ي1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة

 أـ العنوان     ـ محاسبة التكاليف   0

 

3367  

611171 

 878ت

 

 التميمي1 امل محمد سلمان

االداء/ امل محمد سلمان اطار مقترح النشطة التدقيق االجتماعي ودوره في قياس 

 م3102التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛336أـ ل1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة

 أـ العنوان     ـ االداء ـ قياس    3   ـ تدقيق الحسابات0

 

3361  

611171 

 287م

 

 محمد عبد الرحمن قاسم 

المالي في تدقيق القوائم المالية : دراسة حالة في شركة استخدام اساليب التحليل 

النورات الستيراد المواد الغذائية )ليبيا (/ محمد عبد الرحمن قاسم .ـ نينوى : جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛12

 دبلوم عالي تخصص في المحاسبة 1 تدقيق ومراجعة الحسابات

 أـ العنوان             ـ مراجعة الحسابات0

 

3366  

611171 

 287م

 

 محمود سلطان حسين 

الرقابة ودورها في تذليل معوقات االستثمار في المناطق الحرة/ محمود سلطان 

 م3102حسين.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛71

 دبلوم عالي تخصص في المحاسبة 1 تدقيق ومراجعة الحسابات

3361  
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 ـ االستثمار ـ معوقات     أـ العنوان 3ـ مراجعة الحسابات  0

 

6111718 

 178أ

 

 

 اسيل مثنى احمد

واقع التدقيق الداخلي في رئاسة جامعة الموصل وافاق تطويره/ اسيل مثنى احمد.ـ 

 م3102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛17أـد 1

 ومراجعة الحسابات دبلوم عالي في التدقيق

 ـ مراجعة الحسابات                    أـ العنوان 0

 

3368  

61112 

 873ع

 

 

 العمراني1 احمد راهي عبد 

اثر تمهيد الدخل في العوائد العادية لالسهم : دراسة تطبيقية في عينة من المصارف 

االدارة العراقية / احمد راهي عبد العمراني.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

 م3102واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛86أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 أـ العنوان      ـ االسهم3 ـ التقارير المالية  0

 

3367  

611173 

 877ح

 

 

 الحميري1 فراس ابراهيم كريم

تحديد التكلفة المناسبة للوحدة السكنية باستخدام هندسة القيمة :دراسة تطبيقية في 

االسكان واالعمار/ فراس ابراهيم كريم الحميري.ـ نينوى : جامعة مشاريع وزارة 

 م3102الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛026

 رسالة ماجستيرفي المحاسبة

 ـ محاسبة التكاليف            أـ العنوان 0

 

3311  

611173 

 132ح

 

 الخفاجي1 رفل شاكر سلوم 

ة القيود في تحديد التكاليف لترشيد القرارات التكامل بين المحاسبة من االنجاز ونظري

التشغيلية / رفل شاكر سلوم الخفاجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛061أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي المحاسبة

 ـ محاسبة التكاليف                أـ العنوان 0

 

3310  

611173 

 233ر

 

 رجاء صادق بيجان

تصميم نظام محاسبة التكاليف الموحد لقطاع الصناعات التحويلية/ رجاء صادق 

 م3102بيجان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة   واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛018أـ د1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 أـ العنوان        ـ الصناعات التمويلية  3  ـ محاسبة التكاليف0

 

3313  

611173 

 278ز

 

 الزحيم1 عالء جميل مكط

3312  



399 
 

دور اليات حوكمة الشركات في الرقابة على تكاليف المسؤولية االجتماعية :دراسة 

تطبيقية في عينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية/ 

 م3102عالء جميل مكط الزحيم.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛067أـ ذ1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ محاسبة التكاليف            أـ العنوان 0

 

611173 

 783ز

 

 الزركاني1 مروة جمعة طعمة

دورة التكاليف المعيارية والكلف المستهدفة في تخفيض التكاليف/ مروة جمعة طعمة 

 م3102واالقتصاد1الزركاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 سم21ص:ايض؛072أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ محاسبة التكاليف        أـ العنوان 0

 

3317  

611176 

 87ع

 

 علي طالل محمود كداوي

مدخل محاسبي مقترح للتحاسب الضريبي في بيئة التجارة االلكترونية : دراسة 

كداوي.ـ نينوى : جامعة  استطالعية الهيئة العامة للضرائب/ علي طالل محمود

 م3102الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛032أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي المحاسبة

 أـ العنوان         ـ التجارة االلكترونية3 ئب ـ محاسبة ـ الضرا0

 

3311  

611113 

 873ح

 

 الحمداوي1 اسماء عبد الكاظم عبد علي 

متداولة الملموسة وفق لمعيار االبالغ المالي قياس القيمة العادلة للموجودات غير ال

واقتراح دليل ارشادي لتدقيقها/ اسماء عبد الكاظم عبد علي الحمداوي.ـ 02الدولي 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛087أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 أـ العنوان     ـ الموجودات )غير المتداولة(          0

 

3316  

61118 

 377ع

 

 العبودي1 جاسم دويج دعير 

مدى اعتماد المصارف العراقية الخاصة لمتطلبات محاسبة االدوات المالية في ضوء 

معايير المحاسبة الدولية / جاسم دويج دعير العبودي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 م3102كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛071أـف1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ البنوك            أـ العنوان 3ـ المحاسبة الدولية       0

  

3311  

61118222 

 337ح

 

 

 الحسين1 ابتهال قاسم كطيو

دراسة  icbsاطار مقترح للرقابة الداخلية لتعزيز الثقة في نظام المعلومات المحاسبي

حالة في المصرف االهلي العراقي/ ابتهال قاسم كطيو الحسين.ـ النجف : جامعة 

 م3102الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

3318  



411 
 

 سم21ص:ايض؛002أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي علوم المحاسبة

 ـ الرقابة الداخلية      أـ العنوان3ـ البنوك ـ محاسبة        0

 

61118228 

 717ع

 

 مد مهدي هاديالعنزي1 اح

تحليل تأثير اليات حوكمة الشركات الداخلية على مستوى االفصاح المحاسبي/ احمد 

 م3102مهدي هادي العنزي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛71أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي المحاسبة

 ـ الشركات ـ محاسبة ـ العراق         أـ العنوان0

 

3317  

6111821 

 878ت

 

 التميمي1صفا مهدي راجي 

تطوير عرض القوائم المالية المعدة وفقا للنظام المحاسبي الموحد لمواءمتها مع 

متطلبات المعايير المحاسبية الدولية/ صفا مهدي راجي التميمي.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية االدارة  واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛060أـ ز1

 ي علوم المحاسبةرسالة ماجستيرف

 ـ النظام المحاسبي الموحد             أـ العنوان0

 

3381  

6111821 

 878ت

 

 التميمي1 عماد حرش جاسم 

أثر السياسات الحكومية على العالقة بين مالئمة وموثوقية المعلومات المحاسبية 

ونمو وحدات االعمال الصغيرة والمتوسطة / عماد حرش جاسم التميمي.ـ البصرة : 

 م3102جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛333أـ ع1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة

 ـ المحاسبة الحكومية                 أـ العنوان 0

 

3380  

618117 

 717ب

 

 ابو رغيف 1 كفاء علي عيسى 

علي استعمال نظرية القرار في اختيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة / كفاء 

 م3102عيسى ابو رغيف.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم21ص:ايض؛021أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي علوم ادارة االعمال

 ـ االدارة الصناعية              أـ العنوان 0

 

3383  

618117 

 377ج

 

 الجبوري1 مهند عبد هللا دخيل 

البيئي: دراسة ميدانية في مديرية بلدية ناحية  دور عمال المعرفة في تحسين االداء

الزاب االسفل / مهند عبد هللا دخيل الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة 

 م3102واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛63أ 1

 دبلوم عالي في االدارة الصناعية 

 ـ االداء البيئي        أـ العنوان 3ـ االدارة الصناعية        0

 

3382  



411 
 

618117 

 168ج

 

 الجشعمي1 كاظم احمد جواد 

دور مرونة التصنيع وتصميم العملية في ابعاد محتوى استراتيجية العمليات / كاظم 

احمد جواد الجشعمي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 م3102

 سم38ص:ايض؛372أـ ك1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال

 أـ العنوان          ة االعمال الصناعيةـ ادار0

 

3387  

618117 

 878ج

 

 الجميلي1 خالد جمعة ياسين

دور بعض ابعاد استراتيجية تمكين العاملين في تعزيز االداء المتميز : دراسة 

استطالعية الراء عينة من التدريسين في المعهد التقني في الحويجة / خالد جمعة 

 م3102الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1ياسين الجميلي.ـ نينوى : جامعة 

 سم38ص:ايض؛11أـ و 1

 دبلوم عالي في االدارة الصناعية 

 ـ االداءالمتميز        أـ العنوان 3ـ االدارة الصناعية        0

 

 

3381  

618117 

 273ح

 

 الحجيات 1 ايمان سعد عبد القادر 

دراسة استطالعية الراء رضا الزبون  في ظل اعتماد ابعاد جودة الخدمة الصحية : 

الزبائن في مستشفى الخنساء التعليمي بالموصل / ايمان سعد عبد القادر الحجيات.ـ 

 م3102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛62

 دبلوم عالي في االدارة الصناعية 

 ـ االدارة الصناعية ـ الموصل              أـ العنوان 0

  

3386  

618117 

 817ح

 

 الحلفي1 حسن فاخر يعقوب علي

متطلبات تطبيق نظام التصنيع خفيف الحركة وتأثيره في االداء االنتاجي :دراسة 

تطبيقية في شركة مصافي الجنوب في البصرة / حسن فاخر يعقوب علي الحلفي.ـ 

 م3102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛71أـ ز1

 الة ماجستيرفي ادارة االعمالرس

 أـ العنوان          ـ االداء االنتاجي3 ـ االدارة الصناعية0

 

3381  

618117 

 877ح

 

 الحمدوني 1 ريان محمد ذياب جوير 

: دراسة حالة المصنع  G.M.Pقياس فجوة التوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة 

الطبية 1 سامراء / ريان ابن حيان1 الشركة العامة لصناعة االدوية والمستلزمات 

محمد ذياب جويرالحمدوني .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة 

 م3102واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛073أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي االدارة الصناعية 

 ـ االدارة الصناعية               أـ العنوان0

 

3388  



412 
 

618117 

 387خ

 

 الخالدي1 نهلة غبد االمير عطية

راكة وتأثيرها في قيمة ووالء الزبون / نهلة غبد االمير عطية الخالدي.ـ عالقات الش

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم21ص:ايض؛300أـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي علوم ادارة االعمال

 ـ االدارة الصناعية                  أـ العنوان0

 

3387  

618117 

 132خ

 

 ياسر عادل محمودالخفاجي1 

العالقة والتأثير بين الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي/ ياسر عادل محمود الخفاجي.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة   واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛036أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي االدارة الصناعية

 لحديثة ـ صناعات       ـ االصباخ اال2 ـ االداء الوظيفي 3  ـ االدارة الصناعية0

 أـ العنوان 

 

3371  

618117 

 377ر

 

 الراوي1 عامر وعد هللا حسن

دور انشطة التوزيع المادي في تعزيز عناصر خدمة الزبون : دراسة استطالعية 

الراء عينة من مدراء وعاملي مديرية زراعة نينوى/ عامر وعد هللا حسن الراوي.ـ 

 م3102االدراة واالقتصاد1نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 سم38ص:ايض؛60أـ خ1 

 دبلوم عالي في االدارة الصناعية 

 ـ االدارة الصناعية                أـ العنوان 0

 

3370  

618117 

 737ز

 

 زياد مقداد محمد علي

اعتماد ابعاد جودة الخدمات في تقييم مستوى الجودة من وجهة نظر المستفيد في 

محمد علي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة بلدية الموصل / زياد مقداد 

 م3102واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛10أـ ج1 

 دبلوم عالي في االدارة الصناعية 

 ـ االدارة الصناعية                   أـ العنوان 0

 

3373  

618117 

 677س

 

 معن مخزيالسعيدي1 حامد 

التنافسية : دراسة امكانية تطبيق مداخل االيصاء الواسع واثرها في الميزة 

استطالعية الراء عينة من العاملين في شركة واسط العامة للصناعات النسيجية 

السعيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة  معن 1واسط/ حامد خزيم

 م3102واالقتصاد 1 

 سم21ص:ايض؛018أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي علوم ادارة االعمال

 العراق)واسط(             أـ العنوان ـ االدارة الصناعية  ـ0

 

3372  

618117 

 331ص

 

 الصباغ1 ريمان سهيل عبد الكريم 

3377  



413 
 

عالقة استراتيجيات الريادة باالبداع التقني في عدد من المنظمات الصغيرة في 

محافظة نينوى/ ريمان سهيل عبد الكريم الصباغ .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102االدراة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛016د1  أـ

 رسالة ماجستيرفي االدارة الصناعية

 ـ االدارة الصناعية                 أـ العنوان0

  

618117 

 377ط

 الطائي1 نور قصي عبد الرزاق

تأثير بعض من ادوات االنتاج الرشيق في اختيار استراتيجية االيصاء الواسع/ نور 

 م3102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1قصي عبد الرزاق الطائي.ـ بغداد : جامعة 

 سم21ص:ايض؛067أـ ذ1

 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية

 صباغ الحديثة ـ الصناعات ـ اال2 ـ االنتاج الرشيق 3   ـ االدارة الصناعية0

 أـ العنوان 

 

3371  

618117 

 377ع

 

 العبيدي1 عالء صبحي حسن هادي 

االنتاج الرشيق في تحسين وظائف االعداد/ عالء  تأثير تكامل الحيود السداسي ونظام

 م3102صبحي حسن هادي العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص ؛072

 رسالة ماجستير في االدارة الصناعية

 أـ العنوان       ـ االنتاج الرشيق 3   ية ـ االدارة الصناع0

 

3376  

618117 

 137ع

 

 مد صالح محمدالعزاوي1 افاق مح

دور متطلبات الصيانة المنتجة الشاملة في توفير عوامل تحسين االنتاجية : دراسة 

استطالعية في مصنع البان الموصل/ افاق محمد صالح محمد العزاوي.ـ نينوى : 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛61أـ ث1 

 دبلوم عالي في االدارة الصناعية 

 االدارة الصناعية               أـ العنوان ـ 0

 

3371  

618117 

 161م

 

 مصطفى حسين حسن

تأثير االبعاد الثقافية في اتصاالت الفرق ذات ثقافات متعددة بحث ميداني في مشروع 

ناحية جسر ديالى/ مصطفى حسين حسن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛021أـ ز1

 رسالة ماجستير في االدارة الصناعية

 أـ العنوان         ـ ثقافات متعددة3ـ االدارة الصناعية     0

 

3378  

618117 

 317ي

 

 الياسري1 علي محسن عيسى

خوارزمية مقترحة لتعظيم معولية النظام عن طريق تمديد عدد من المركبات 

البطاريات / علي محسن االحتياطية مع تطبيق عملي في الشركة العامة لصناعة 

 م3102عيسى الياسري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛82

3377  



414 
 

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات 

 ـ االدارة الصناعية             أـ العنوان0

 

61817103 

 161م

 

 

 مصطفى منير اسماعيل 

المنظمة منهجا للتوازن االستراتيجي في ظل  جدلية العالقة بين خيار التنويع وقيمة

تعدد مداخل التنظير / مصطفى منير اسماعيل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛ 387أـ ز1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال

 ـ االدارة االستراتيجية            أـ العنوان0

 

3211  

618101 

 377ج

 

 

 الجبوري1 مهدي عطية موحي 

تقانة المعلومات ودورها في تحقيق اهداف المنشاة باطار نظرية التبادل المالية / 

مهدي عطية موحي الجبوري.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 

 م13102 

 سم21ص:ايض؛331أـ ل1

 اطروحة دكتوراه في علوم ادارة االعمال

 ـ المعلومات ـ تقانة       أـ العنوان3 ارةالمالية  ـ العراق ـ االد0

 

3210  

618101 

 283ش

 

 الشحماني1 اسيل هادي محمود 

خلق القيمة لحملة االسهم بمؤشرات االدارة المستندة الى القيمة في اطار فاعلية 

تسويق الخدمات المالية/ اسيل هادي محمود الشحماني .ـ بغداد : الجامعة 

 م3102ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 المستنصرية 

 سم38ص:ايض؛317أـ ز1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال

 ـ االدارةالمالية                  أـ العنوان0

 

3213  

618101 

 717م

 

 الموسوي1 سلطان حسن حسين

تحليل الصناعة والمنافسة وأثره في تحقيق الميزة التنافسية باستعمال بعض 

يس المالية : دراسة تحليلية في الشركات السياحية المختلطة في العراق/ المقاي

سلطان حسن حسينالموسوي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 

 م13102

 سم38ص:ايض؛011أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال

 أـ العنوان          ـ الشركات السياحية المختلطة 3 الدارة المالية  ـ العراق ـ ا0

 

3212  

61810100 

 878ت

 

 التميمي1 سهيل عبد هللا ناصر 

االتجاه الشرطي في المحاسبة االدارية واداء البحث والتطوير في الجامعات العراقية/ 

سهيل عبد هللا ناصر التميمي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 م3102

 سم21ص:ايض؛377أـ ي1

 دكتوراه فلسفة في علوم المحاسبةاطروحة 

3217  



415 
 

 ـ المحاسبة االدارية                 أـ العنوان0

 

61810100 

 733ج

 

 الجنابي1 عظيم نعيم باجي

انموذج مقترح لنظام محاسبي الكتروني للمؤسسات الدينية /عظيم نعيم باجي 

 م3102الجنابي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛1027أـ و

 رسالة ماجستيرفي المحاسبة 

 ـ المحاسبة ـ سياسة ادارية               أـ العنوان 0

 

3211  

6181013 

 287أ

 

 احمد حسن احمد

دور الممارسات الفردية والجماعية في تحقيق متطلبات راس المال المعرفي : بحث 

بغداد : جامعة بغداد ـ استطالعي لعينة من اساتذة جامعة بغداد/ احمد حسن احمد.ـ 

 م3102كلية االدارة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض ؛ 012أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال

  أـ العنوان         ـ رأس المال ـ ادارة االعمال0

 

3216  

61810133 

 138ح

 

 حسام حسين شياع 

قياس جاهزية رأس المال الفكري من منظور بطاقة الدرجات الموزونة : دراسة 

حالة في جامعة كربالء/ حسام حسين شياع .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1

 سم38ص:ايض ؛ 382أـ ل1

 اطروحة دكتوراه في علوم ادارة االعمال

 ـ رأس المال ـ ادارة              أـ العنوان 0

 

3211  

61810133 

 777ز

 

 الزهيري1 كريم صيهود كرم 

نفسي ورأس المال االجتماعي في حماية المال العام/ كريم صيهود تأثير رأس المال ال

 م3102كرم الزهيري.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم21ص:ايض؛022أـ هـ1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادارة االعمال

  ـ رأس المال ـ ادارة مالية              أـ العنوان 0

 

3218  

61810133 

 717م

 

 الموسوي 1 سعدي احمد حميد 

ديناميكية هيكل راس المال وفق الفلسفة نظرية االلتقاط وانعكاسها على االداء المالي 

االستراتيجي/ سعدي احمد حميدالموسوي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 م3102االدارة واالقتصاد 1 

 سم21ص:ايض؛301أـ ط1

 ادارة االعمال اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم

 أـ العنوان         ـ االلتقاط   ـ نظرية 3  ـ رأس المال ـ ادارة مالية0

 

3217  

6181011 

 836ع

 

 عبد الكاظم محسن كوين 

3201  



416 
 

استخدام مقاييس المخاطرة مع التركيز على النماذج المستندة الى السناريو في تقييم 

عة المستنصرية ـ كلية مخاطرة الموجودات/ عبد الكاظم محسن كوين.ـ بغداد : الجام

 م3102االدارة واالقتصاد 1 

 سم21ص:ايض؛086أـ ر1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال

 ـ المخاطر ـ ادارة مالية             أـ العنوان 0

  

618101723 

 287أ

 

 احمد محمد داود 

داود.ـ االظهار المادي للخدمات الصحية ودوره في تحقيق رضا الزبون/ احمد محمد 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛ 82أـ ش1

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ المستشفيات ـ ادارة                أـ العنوان 0

 

3200  

618101723 

 818ب

 

 بلسم صبحي قاسم

:دراسة حالة  متطلبات النجاح الحاسمة الدارة سلسلة التجهيزفي الصناعات الدوائية

في شركة الحكمة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية 1 نينوى/ بلسم صبحي 

 م3102قاسم.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛61أـ ط1 

 دبلوم عالي تخصص في ادارة المستشفيات

  أـ العنوان     ـ الصناعات الدوائية  3 ـ المستشفيات ـ ادارة  0

 

3203  

618101723 

 377ج

 

 رسل سميرمحمد بشير يالجادرجي1

الثقة المنظمية وانعكاسها على االحتراق الوظيفي:دراسة مقارنة االراء العاملين في 

مستشفى الخنساء التعليمي ومركز القدس الصحي لطب االسرة/ رسل سميرمحمد 

 م3102د1بشير الجادرجي .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة واالقتصا

 سم38ص:ايض؛17أـ ث1 

 دبلوم عالي في ادارة االعمال

 أـ العنوان       ـ االحتراق الوظيفي  3  المستشفيات ـ ادارة ـ 0

 

3202  

618101723 

 377ج

 

 الجبوري1انيس عبد الرزاق علي

دورة توزيع الدواء وفق انموذج منظمة الصحة العالمية : دراسة تحليلية في 

الرزاق علي الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة العراق/ انيس عبد 

 م3102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛ 006

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 أـ العنوان         ـ الدواء ـ توزيع 3ـ المستشفيات ـ ادارة   0

 

3207  

618101723 

 377ج

 

 الجبوري1عبد هللا صالح احمد

جودة الخدمة الصحية المقدمة : دراسة تحليلية  دور التسويق الداخلي في تعزيز

الراء عينية من العاملين في مستشفى ابن سينا التعليمي في مدينة الموصل / عبد 

 م3102هللا صالح احمد الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

3201  



417 
 

 سم38ص:ايض؛77أـ ذ1 

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 يات ـ ادارة            أـ العنوان ـ المستشف0

 

618101723 

 377ج

 

 الجبوري1عواد فرحان خلف ناصر

واقع ممارسة االدارة االستراتيجية ومتطلباتها:دراسة استطالعية الراء القيادات 

االدارية في القطاع الصحي في محافظة صالح الدين / عواد فرحان خلف ناصر 

 م3102ـ كلية االدراة واالقتصاد1الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل 

 سم38ص:ايض؛17أـ د1 

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 أـ العنوان ـ القيادات االدارية     2ـ االدارة االستراتيجية 3 ـ المستشفيات ـ ادارة 0

 

3206  

618101723 

 87ح

 

 الحلو 1 علي محمد رحيم

مستشفى مدينة الحسين )ع( ادارة عالقات الزبون بمنظور صحي :دراسة حالة في 

الطبية بدائرة صحة كربالء المقدسة/ علي محمد رحيم الحلو.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية االدارة  واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛ 018أـ ك 1

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ المستشفيات ـ ادارة                أـ العنوان 0

 

3201  

618101723 

 737ز

 

 الزهاوي1داليا جالل

استخدام االساليب السريعة في السيطرة على عدوى المستشفيات المكتسبة / داليا 

 م3102جالل الزهاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛ 017أـ ش 1

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ المستشفيات ـ ادارة               أـ العنوان 0

 

3208  

618101723 

 732س

 

 السراجي1 ايمان نضال زغير 

التحديات التنظيمية واثرها في الطقوس المنظمة : دراسة تطبيقية على عينة من 

المستشفيات التعليمية في وزارة الصحة العراقية / ايمان نضال زغير السراجي.ـ 

 م3102مستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 بغداد : الجامعة ال

 سم38ص:ايض؛012أـ د1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادارة االعمال

 ـ المستشفيات ـ ادارة              أـ العنوان 0

 

3207  

618101723 

 787س

 

 سرمد سلمان عبود 

دور التدريب في تطويراداء االطباء في مركز التدريب والتطوير الصحي في وزارة 

 الصحة / سرمد سلمان عبود.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 م3102

 سم38ص:ايض ؛ 071

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ المستشفيات ـ ادارة           أـ العنوان 0

3231  



418 
 

 

618101723 

 877س

 

 سميرة حسن عبد راضي

قيق الكفاءة والفاعلية في تحليل واقع ممارسات التخطيط والرقابة ودورها في تح

صاالت العمليات الجراحية/ سميرة حسن عبد راضي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102االدارة واالقتصاد1

 سم21ص ؛ 031

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 أـ العنوان ة         ـ العمليات الجراحي3ـ المستشفيات ـ ادارة      0

 

3230  

618101723 

 376ش

 

 الشايع 1 عمار شهاب احمد

تقويم االداء الصحي وفق منظور استراتيجي باستعمال بطاقة االداء الموزونة/ عمار 

 م3102شهاب احمد الشايع.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛ 076أـ د 1

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 االداء الصحي       أـ العنوان ـ 3ـ المستشفيات ـ ادارة        0

 

3233  

618101723 

 783ش

 

 شهالء صالح حسين 

تشخيص واقع نسبة االشغال السريري لتفعيل خطط الطاقة في مستشفى الشهيد 

غازي الحريري للجراحات التخصصية : بحث تطبيقي في مستشفى الجراحات 

دارة التخصصية / شهالء صالح حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية اال

 م3102واالقتصاد1

 سم38ص:ايض ؛ 033أـ ر 1

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ المستشفيات ـ ادارة                 أـ العنوان 0

 

3232  

618101723 

 377ف

 

 فادي حسن جابر 

الهندسة التنظيمية واثرها في استراتيجية االعمال :دراسة حالة في مستشفى الحلة 

مرجان التعليمي في محافظة بابل/ فادي حسن جابر.ـ  التعليمي العام ومستشفى

 م3102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛067أـ د1

 رسالة ماجستيرفي علوم ادارة االعمال

 ـ المستشفيات ـ ادارة               أـ العنوان 0

  

3237  

618101723 

 77ك

 

 الكرد 1شامل شعيب امين محمد

الصراع المنظمي : دراسة حالة وانموذج مقترح في مستشفى تلعفر العام /  الحد من

شامل شعيب امين محمد الكرد.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة 

 م3102واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛12أـ ج1 

 دبلوم عالي في ادارة االعمال

 أـ العنوان       ـ الصراع المنظمي3ـ المستشفيات ـ ادارة     0

 

 

3231  



419 
 

618101723 

 287م

 

 محمد احمد صالح 

تشخيص واقع تطبيق االستشارة الطبية االلكترونية : دراسة حالة في وزارة الصحة 

 م13102 / محمد احمد صالح .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد

 سم38ص:ايض ؛ 71

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 أـ العنوان       ـ المستشفيات ـ ادارة  0

 

3236  

618101723 

 287م

 

 محمد احمد ياسين 

تأثير تدريب المالكات الطبية على اداء العمليات بحث في دائرة صحة الكرخ / محمد 

 م3102احمد ياسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛87أـ هـ1 

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ المستشفيات ـ ادارة        أـ العنوان 0

 

3231  

618101723 

 783م

 

 المولى 1 عبد العزيز احمد محمد

عوامل النجاح الحاسمة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة / عبد العزيز احمد محمد 

 م3102المولى.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛73أـ و1 

 في العلوم الزراعةدبلوم عالي 

 ـ المستشفيات ـ ادارة               أـ العنوان 0

 

3238  

618101723 

 777م

 

 مؤيد عبد الرحيم ديوان

تطوير انشطة تأهيل الممرضين في ضوء تقييم البرامج التدريبية المنفذة في 

مستشفى دار التمريض الخاص/ مؤيد عبد الرحيم ديوان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض ؛78أـ ل1 

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ التمريض          أـ العنوان 3ـ المستشفيات ـ ادارة         0

 

3237  

618101723 

 317ي

 

 الياسري1 علي عزيز حسن

تأثير البرامج التدريبية في اداء العاملين : دراسة تطبيقية في دائرة صحة مدينة 

 الطب/ علي عزيز حسن الياسري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد

 م13102

 سم21ص:ايض ؛033أـ ي1 

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ البرامج التدريبية       أـ العنوان 3ـ المستشفيات ـ ادارة   0

 

3221  

618101721 

 287أ

 

 احمد مجيد حميد

اء التنافسي واثرهما في ادارة عالقات الضعيف/ احمد الروية االستراتيجية والذك

 م3102مجيد حميد.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم21ص:ايض؛323أـ م1

3220  



411 
 

 اطروحة دكتوراه في علوم السياحة وادارة الفنادق 

 أـ العنوان ـ الضعيف ـ عالقات      2 ـ الذكاء التنافسي3 ـ الفنادق ـ ادارة مالية  0

 

618101721 

 733س

 

 سناء عريبي محمد

تأثير المقدرات الجوهرية في تحقيق اهداف المنظمات الفندقية: دراسة تطبيقية في 

الفنادق الدرجة الممتازة واالولى في بغداد/ سناء عريبي محمد.ـ بغداد : الجامعة 

 م3102د1قسم ادارة االعمال 1 المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصا

 سم38ص:ايض؛027أـ و1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادارة االعمال

 أـ العنوان       أـالفنادق ـ ادارة مالية

 

3223  

618101721 

 673ع

 

 العطواني1 اشرف هاني حرز

اثر المتغيرات الحضرية في تنمية الطلب على سياحة الشباب : دراسة ميدانية في 

اشرف هاني حرز العطواني.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية مدينة بغداد / 

 م3102االدارة واالقتصاد 1 

 سم38ص؛067أـ ك1

 رسالة ماجستيرفي علوم السياحة وادارة الفنادق

 أـ العنوان         ـ الشباب  ـ سياحة3أـالفنادق ـ ادارة مالية      

 

3222  

618101721 

 737ل

 

 لؤي لطيف بطرس شكر 

لتنوع واالنفتاح التسويقي السياحي وأثرهما في المرونة التنظيمية / لؤي ادارة ا

لطيف بطرس شكر.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 م3102

 سم21ص:ايض؛311أـ ر1

 اطروحة دكتوراه في ادارة االعمال

 أـ العنوان         ـ الفنادق ـ ادارة مالية0

 

3227  

618108 

 383هـ

 

 هالة تركي ناجي

هيكل تمويل المشأة بأطار نظريتي االلتقاط ودورة حياة المنشأة : دراسة تحليلية في 

عينة من الشركات االجنبية / هالة تركي ناجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1

 سم38ص:ايض ؛021أـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال

 م وادارة             أـ العنوان ـ الشركات ـ تنظي0

 

3221  

61812 

 873أ

 

 امنة حسين صبري علي 

استراتيجية التنمية المحلية في العراق خيارات في تنمية الموارد البشرية وبناء 

القدرات / امنة حسين صبري علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري 

 م3102واالقليمي للدراسات  العليا1

 سم38ص:ايض ؛312أـ ش1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ الموارد البشرية ـ ادارة                  أـ العنوان 0

3226  



411 
 

 

61812 

 783أ

 

 ايمان حسين فضلي

دور وظيفة تخطيط الموارد البشرية في تفعيل بيئة عمل المشجعة على االبداع : 

ايمان حسين فضلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  بحث ميداني في مركز وزارة التخطيط/

 م3102كلية االدارة  واالقتصاد1

 سم38ص:ايض ؛017أـ ط1 

 رسالة ماجستيرعلوم في االدارة العامة 

 أـ العنوان           ـ الموارد البشرية ـ ادارة 0

 

3221  

61812 

 738ح

 

 الحيالي 1 ايمان علي احمد يونس

تخطيط المسار الوظيفي للعاملين : دراسة تحليلية التدوير الوظيفي وانعكاسه على 

الراء عينة من المدراء والعاملين في بعض المصارف الحكومية بمدينة الموصل/ 

ايمان علي احمد يونس الحيالي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االدراة  

 م3102واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛007أـ ث1 

 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال

 وارد البشرية ـ ادارة                أـ العنوان ـ الم0

 

3228  

61812 

 878د

 

 الدليمي1سمر عادل حسين سليم 

دور مبادئ عمل االداء العالي وتطوير تقييم اداء العاملين في ممارسات منظومة 

عمل االداء العالي بحث تحليلي في عينة من مكاتب المفتشين العاملين/ سمر عادل 

 م3102ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1حسين سليم الدليمي.

 سم21ص:ايض ؛318أـ ي1 

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

ـ الرقابة والتفتيش              2   ـ المفتشين العاملين ـ مكاتب3ـ الموارد البشرية ـ ادارة   0

 أـ العنوان 

 

3227  

61812 

 878د

 

 الدليمي1 فائق حمد عبد 

بين الدعم التنظيمي المدرك وممارسات ادارة الموارد البشرية وتأثيرهما في العالقة 

سلوكيات فرق العمل في عدد من شركات المقاوالت العامة/ فائق حمد عبد الدليمي.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم38ص:ايض؛018أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي ادارة االعمال

 البشرية ـ ادارة            أـ العنوان ـ الموارد 0

 

3271  

61812 

 733ض

 

 ضياء طالب محمد حسان 

دور وظائف ادارة الموارد البشرية في دعم التمكين النفسي/ ضياء طالب محمد 

 م3102حسان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛018أـ ن1

 العامةرسالة ماجستيرفي علوم االدارة 

 ـ الموارد البشرية ـ ادارة              أـ العنوان 0

 

3270  



412 
 

61812 

 77ع

 

 عدي زهير محمود نديم 

قدرات وادوار ادارة الموارد البشرية االستراتيجية لتحسين منظومة تفكير وتعلم 

الطريقة بحث تطبيقي في عدد من منظمات االعمال في العراق/ عدي زهير محمود 

 م3102عة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1نديم.ـ بغداد : جام

 سم21ص:ايض؛377أـ ن1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال

 ـ الموارد البشرية ـ ادارة                أـ العنوان0

 

3273  

6181216 

 777ز

 

 

 الزيدي1 نهاد عباس كرمش 

بالعراق / نهاد تقويم عملية وصف الوظائف في عدد من مكاتب المفتشين العاملين 

عباس كرمش الزيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1قسم ادارة 

 م3102االعمال1

 سم38ص:ايض؛011أـط1

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 ـ الوظائف ـ توصيف                    أـ العنوان0

 

3272  

6181216 

 832ف

 

 فالح كريم صالح

فة في االداء المنظمي/ فالح كريم صالح.ـ بغداد : جامعة تأثير اعادة تصميم الوظي

 م3102بغداد ـ كلية االدارة  واالقتصاد1

 سم21ص:ايض؛031أـ ي1

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 ـ الوظائف ـادارة اعمال              أـ العنوان0

 

3277  

61812037 

 878هـ

 

 الهموندي1 وردة عبد الخالق عبد الرحمن

الشعوري في تفوق االداء الجامعي في اطار اساليب اتخاذ القرارات/ دور الذكاء 

وردة عبد الخالق عبد الرحمن الهموندي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1قسم ادارة االعمال1

 سم21ص:ايض؛011أـ ش1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال 

 ـ االداء الجامعي             أـ العنوان2 الشعوري ـ الذكاء 3  ـ القيادة االدارية 0

 

3271  

61817103 

 668أ

 

 االعظمي 1 تغريد خليل ابراهيم 

القدرات المعرفية واالستراتيجية واثرهما في بناء الميزة التنافسية / تغريد خليل 

ابراهيم االعظمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1قسم ادارة 

 م3102االعمال1

 سم21ص:ايض؛077أـ ذ1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال 

 ـ القدرات المعرفية         أـ العنوان 3ـ االدارة االستراتيجية  0

 

3276  

61817103 

 733ب

 

 البياتي 1 رمضان ادريس صالح حسن 

س تطوير استراتيجية الترويج السياحي وامكانيات تطبيقها في العراق/ رمضان ادري

3271  



413 
 

 م3102صالح حسن البياتي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛18أـ د1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي              أـ العنوان0

 

61817103 

 377ج

 الجبوري1 عمار حمود هيفي

الدين/ عمار حمود هيفي الجبوري.ـ تقويم استراتيجية االستثمار في محافظة صالح 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛86ب ـ خ1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي                             أـ العنوان0

 

 

3278  

61817103 

 177ح

 

 الحسيني1 احمد جابر نور

( بمنظور 3107ـ 3101الخطة الخمسية لمحافظة بابل لالعوام)تقييم ومراجعة 

استراتيجي : دراسة حالة مقدمة/ احمد جابر نور الحسيني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛77أ ـ ز1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 العنوانـ التخطيط االستراتيجي              أـ 0

 

3277  

61817103 

 132خ

 

 الخفاجي1طه حسين صبر بغدادي

دور المفتشين العمومين في االستراتيجة الوطنية لمكافحة الفساد في عينة من 

الوزارات العراقية / طه حسين صبر بغدادي الخفاجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛71

 طيط االستراتيجيدبلوم عالي في التخ

 أـ العنوان       ـ المفتشين العموميين3  ـ التخطيط االستراتيجي 0

 

3211  

61817103 

 877خ

 

 خلدون حيدر سلطان 

االجراءات واالليات الالزمة لتصويت اتجاهات االداء لالستراتيجية الوطنية لمكافحة 

خلدون الفساد في ضوء تشخيص المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق/ 

 م3102حيدر سلطان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛77

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوان        ـ الفساد في العراق3  ـ التخطيط االستراتيجي 0

 

3210  

61817103 

 377د

 

 الدايني 1 فاضل داود سلمان

بين االتصاالت السلكية والالسلكية / فاضل داود  متطلبات زيادة الكثافة للهاتفية

 م3102سلمان الدايني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛28أـ ط1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوان         ـ السلكية والالسلكية3  ـ التخطيط االستراتيجي  0

3213  



414 
 

 

61817103 

 878د

 

 الدليمي1 عالء خالد عودة

/ عالء خالد 3103صياغة توجه استراتيجي في ضوء تقييم اداء وزارة الثقافة لعام 

 م3102عودة الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛012

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ العنوانـ التخطيط االستراتيجي                    أ0

 

3212  

61817103 

 176ر

 

 الرفيعي1 جواد كاظم شمخي 

التخطيط االستراتيجي للسياحة الدينية في العراق )رؤية تحليلية(/ جواد كاظم شمخي 

 م3102الرفيعي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛31أـ ت1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوان        ـ السياحة الدينية3   ـ التخطيط االستراتيجي 0

 

3217  

61817103 

 733ر

 

 رؤى يونس جاسم 

تأثير استخدام تكنلوجيا المعلومات في تحقيق االقتدار المعرفي لضمان النجاح 

االستراتيجي/ رؤى يونس جاسم.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛027ـ ر1أ

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال 

 أـ العنوان           ـ المعلومات  ـ تكنلوجيا3ـ االدارة االستراتيجية       0

  

3211  

61817103 

 771س

 

 سندس هادي سهيل

تحليل واقع المعاملة التقاعدية ومجاالت التطوير المستقبلية /سندس هادي سهيل .ـ 

 م3102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1بغداد : جامعة 

 سم38ص:ايض؛27

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي                  أـ العنوان0

 

3216  

61817103 

 778ش

 

 الشويلي1 هشام محمد جاسم 

تقييم المنجز والمخطط االستراتيجية االمن الوطني/ هشام محمد جاسم الشويلي.ـ 

 م3102د : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1بغدا

 سم21ص:ايض؛026

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوان       ـ التخطيط االستراتيجي0

  

3211  

61817103 

 738ص

 

 صدام جميل صادق 

تقوم خطة تنمية االقاليم في محافظة )نينوى ( بمنظور استراتيجي / صدام جميل 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1صادق.ـ بغداد 

 سم21ص:ايض؛70أـ ح1 

3218  



415 
 

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي                  أـ العنوان0

 

61817103 

 23ض

 

 ضحى محمد حميد

تحديد التوجهات االستراتيجية )لعينة من قائمقاميات محافظة بغداد(/ ضحى محمد 

 م3102حميد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛70

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي             أـ العنوان0

  

3217  

61817103 

 87ع

 

 علي قاسم حسين 

 تحليل خيارات تدريب الشباب في ضوء االستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة /

 م3102علي قاسم حسين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛10

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي                   أـ العنوان0

 

3261  

61817103 

 87ع

 

 علي هاني محمد 

علي هاني محمد .ـ بغداد استراتيجية وزارة الصناعة والمعادن ومكانة االبداع فيها/ 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛12أـ ج1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي            أـ العنوان0

 

3260  

61817103 

 837ع

 

 عماد علي جالل 

العراقية / عماد علي انتقاء واختبار السفراء والموظفين للعمل في وزارة الخارجية 

 م3102جالل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛13

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوان       ـ السفراء والموظفين3  ـ التخطيط االستراتيجي 0

  

3263  

61817103 

 773ف

 

 الفهداوي 1 محمد علي جاسم 

م/ محمد علي جاسم 3103ـ3117االستثمارية لمحافظة االنبار لعام تقويم المشاريع 

 م3102الفهداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص؛77ب ـ ج1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي              أـ العنوان0

 

3262  

61817103 

 388ك

 

 كامل جسام محمد

االقاليم في العراق :دراسة تحليلية / كامل جسام محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  تنمية

 م3102كلية االدارة واالقتصاد 1

3267  
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 سم38ص؛36أ ـ ب1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوان         ـاالقاليم في العراق3ـ التخطيط االستراتيجي  0

 

61817103 

 778ك

 

 كريم عطية كريم 

استطالع مدى وجود استراتيجية الدارة المعرفة في وزارة العلوم والتكنلوجيا/ كريم 

 م3102عطية كريم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛73أ ـي1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي               أـ العنوان0

 

 

3261  

61817103 

 873ك

 

 الكمراوي1 عمر عبد االمير محمد صالح

اثر النمو السكاني في العراق على زيادة تمويل القطاع الصحي العام وزيادة حصة 

الفرد من االنفاق الصحي/ عمر عبد االمير محمد صالح الكمراوي.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛87

 تخطيط االستراتيجيدبلوم عالي في ال

 ـ االنفاق الصحي      أـ العنوان3ـ االدارة االستراتيجي   0

 

3266  

61817103 

 737ك

 

 الكناني1 غصون جبار سادة 

دور المشاريع الستراتيجية في معالجة شحة المياه في اطراف محلفظة بغداد / 

 م3102صاد 1غصون جبار سادة الكناني .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقت

 سم38ص:ايض؛13

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوان     ـ المياه ـ شحه3       ـ التخطيط 0

 

3261  

61817103 

 72ل

 

 ليث تركي خضير 

التحالف االستراتيجي في ادارة المؤسسات العامة العراقية :دراسة اختبارية مابين 

ليث تركي خضير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  وزارتي الزراعة والموارد المائية العراقية/

 م3102كلية االدارة واالقتصاد 1

H-A168سم21ص:ايض؛ 

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي                 أـ العنوان0

 

3268  

61817103 

 273م

 

 مثنى ابراهيم عبد االمير 

تربية بغداد الكرخ الثانية لرفع المستوى تقويم تدريب مدراء المدارس االبتدائية في 

التربوي للطلبة / مثنى ابراهيم عبد االمير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛77أـ د1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي           أـ العنوان0

3267  



417 
 

 

61817103 

 273م

 

 المجيد حميد مثنى عبد

التحليل االستراتيجي الستخدام تقانات الري الحديثة/ مثنى عبد المجيد حميد.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛77

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوان   ـالري ـ تقانات   3ـ التخطيط االستراتيجي              0

 

3211  

61817103 

 287م

 

 محمد جاسم  محمد صالح

تأثير تطبيق متطلبات ادارة الجودة الشاملة في االداء المؤسسي للشركة العامة 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة  لموانيء العراق/ محمد جاسم  محمد صالح

 م3102واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛003أـ ي1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 التخطيط االستراتيجي                أـ العنوان ـ0

 

3210  

61817103 

 287م

 

 محمد مجبل صالح

اكتشاف االهداف بين مجلس النواب ومجلس الوزراء/ محمد مجبل صالح.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛12

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 أـ العنوانـ التخطيط االستراتيجي      0

 

3213  

61817103 

 287م

 

 محمود عبد الحسن ساجت 

دور االجتهادات والتدخالت المجتمعية في خطة تنمية االقاليم لمحافظة ميسان/ 

 م3102محمود عبد الحسن ساجت.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛ 62أـ ح1

 في التخطيط االستراتيجيدبلوم عالي 

 ـ التخطيط االستراتيجي               أـ العنوان0

 

3212  

61817103 

 687م

 

 معلة 1قيصر علي هادي

ابعاد االستراتيجية المستدامة ودورها في بناء المنظمات الذكية/ قيصر علي هادي 

 م3102معلة.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد1

 سم 21ص:ايض؛072

 رسالة ماجستير في علوم االدارة االعمال 

 ـ االدارة االستراتيجي                أـ العنوان0

 

3217  

61817103 

 377ن

 

 ناهدة احمد عبد الجبار 

تقويم التوجهات االستراتيجية للمركز الوطني للتطوير االداري وتقنية المعلومات 

الجبار .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية م(/ ناهدة احمد عبد 3133ـ 3107للمدة )

 م3102االدارة واالقتصاد 1

3211  
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 سم38ص:ايض؛ 61أـ ج1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ـ التخطيط االستراتيجي              أـ العنوان0

 

61817103 

 317ي

 

 الياسري1 احمد غازي مهدي

االداء المنظمي بأستعمال االسبقيات التنافسية االستراتيجية العمليات واثرها في 

بطاقة الدرجات المتوازنة / احمد غازي مهدي الياسري الجبار .ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛017

 رسالة ماجستير في ادارة االعمال 

 ـ االدارة االستراتيجي                أـ العنوان0

 

3216  

61817103 

 273ي

 

 يحيى حسن عبد ابراهيم 

التطوير االستراتجي للموارد البشرية لوزارة العدل العراقية طبقا للوثيقة 

م(/ يحيى حسن عبد ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 3101ـ3102االستراتيجية )

 م3102كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛ 70أـ ج1

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 ط االستراتيجي                أـ العنوانـ التخطي0

 

3211  

61817102 

 717ب

 

 البرزنجي 1 سهى جمال مولود 

تصميم الخدمة الصحية باستخدام اداة نشر وظيفة الجودة / سهى جمال مولود 

 م3102البرزنجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛ 073أـ ي1

 رة االعمالرسالة ماجستير في ادا

 ـ ادارة الجودة                        أـ العنوان 0

 

3218  

61817102 

 377ج

 

 الجبوري1 زينة رائد عبد الزهرة 

تأثير الرقابة االدارية في تماسك المسؤولين :دراسة استطالعية الراء عينة من 

الزهرة العاملين في وزارة العمل والشؤون االجتماعية العراقية / زينة رائد عبد 

 م3102الجبوري.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم38ص:ايض؛037أـز1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ الرقابة االدارية                 أـ العنوان0

 

3217  

61817102 

 377ج

 

 الجبوري1 سناء عيسى عبد 

المنظمي / سناء عيسى عبد الجبوري.ـ بغداد الرقابة الستراتيجية ودورها في االداء 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛ 060أـ ط1

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش 

 أـ العنوان  ـ االداء المنظمي     3   ـ الرقابة االدارية  ـ العراق)وزارة الصحة(0

 

3281  



419 
 

61817102 

 733ذ

 

 حقيالذيابي1 سمير حلو 

متطلبات الهيكل التنظيمي النجاح الرقابة االدارية بتوسيط الثقة بالعاملبن / سمير 

 م3102حلو حقي الذيابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛ 331أـ هـ1

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

  ـ الرقابة االدارية                    أـ العنوان0

  

3280  

61817102 

 376ر

 

 الربيعي1 خالد صبيح فرحان 

استخدام اسلوب القيمة المستحقة في الرقابة على تنفيذ مشاريع البناء : دراسة حالة 

/ خالد صبيح فرحان الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

 م13102

 سم21ص:ايض؛ 027

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 ـ البناء ـ مشاريع            أـ العنوان3الرقابة االدارية        ـ 0

 

3283  

61817102 

 376ر

 

 الربيعي 1 هدى قاسم سعيد 

التكامل بين ادارة الجودة الشاملة وادارة المعرفة بحث في عدد من الكليات االهلية / 

 م13102 هدى قاسم سعيد الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد

 سم21ص:ايض؛ 011أـ ب 1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ ادارة الجودة                أـ العنوان0

 

3282  

61817102 

 71ق

 

 قيس قاسم طه 

: دراسة حالة في امانة  iSO9001:2008مدى توافر متطلبات المواصفة الدولية 

 م3102بغداد / قيس قاسم طه .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛ 088أـ و 1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة البلديات

 ـ ادارة الجودة              أـ العنوان0

 

3287  

61817102 

 777ن

 

 النوري1عبد السالم علي حسين

االداء الجامعي وفق معايير الجودة واالعتماد االكاديمي/ عبد السالم علي تحليل ابعاد 

 م3102حسين النوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛ 311أـ ي 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال

 ـ االداء الجامعي         أـ العنوان3ـ ادارة الجودة    0

 

3281  

61817107 

 778ر

 

 الرهيمي1 محمد كاظم جواد

تحليل نموذج تقييم اداء العاملين وأعادة تصميمه باستخدام مداخل التقييم/ محمد 

 م3102كاظم جواد الرهيمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛018أـ ط 1

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

3286  



421 
 

  أـ العنوان          ـ الرقابة على االداء 0

 

6181713 

 873ح

 

 الحمداني1 مهند طلب حميد 

تحليل الهيكل التنظيمي عبر عالقة ابعاد الهيكل التنظيمي بالتركيب العضوي : بحث 

تطبيقي في هيئة النزاهة / مهند طلب حميد الحمداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛081

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

  ـ الهيكل التنظيمي   ـ ادارة           أـ العنوان0

 

3281  

6181712 

 77د

 

 الدده 1 هاشم جبار مجيد

تأثير ذكاء االعمال والحكمة في تحسين اتخاذ القرارات االدارية / هاشم جبار مجيد 

 م13102 الدده.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد

 سم21ص:ايض؛300أـخ1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال 

 ـ االعمال ـ ذكاء           أـ العنوان 3ـاتخاذ القرارات     0

   

3288  

6181712 

 717د

 

 الدوسري1 صادق حسين عبد الحسن

تأثير تقنيات ادارة مستودعات البيانات في عملية صنع القرارات / صادق حسين عبد 

 م3102الدوسري.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد1 الحسن 

 سم21ص:ايض؛067أـ ع1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 أـ العنوان            ـ اتخاذ القرارات 0

 

3287  

6181712 

 138غ

 

 الغزالي 1 فاضل راضي غياش 

الحركة لتطوير نموذج التجديد دور خيار التمايز والتكامل في تحقيق متطلبات خفة 

الستراتيجي/ فاضل راضي غياش الغزالي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛376أـن1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال 

 ـاتخاذ القرارات               أـ العنوان 0

 

3271  

61817127 

 376ر

 

 دالربيعي1 حسام جاسم محم

تحديد االمثلية الرباح مزيج منتوجات المنظفات وكلف النقل في الشركة العامة 

للزيوت النباتية باستعمال البرمجة الخطية/ حسام جاسم محمد الربيعي.ـ بغداد 

 م3102:جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

H-A181سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في بحوث العمليات

 ـ البرمجة الخطية        أـ العنوان 3يات   ـ بحوث العمل0

 

3270  

61817127 

 173ص

 

 الصغراني1حاجم عات دحام

3273  



421 
 

ادارة وتقويم مشروع الممر الثاني لطريقه سماوة ـ ناصرية باستعمال اسلوب بيرت 

الضيبابي/ حاجم عات دحام الصغراني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

 م3102

H-A170سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في بحوث العمليات

 ـ بحوث العمليات            أـ العنوان 0

 

61817127 

 771ن

 

 نورس عبد الكريم حسن

استعمال البرمجة الهدفية الضبابية في تحديد الكميات المثلى لبعض االدوية في 

بغداد ـ كلية االدارة شركة تسويقه االدوية/ نورس عبد الكريم حسن.ـ بغداد :جامعة 

 م3102واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛61

 رسالة ماجستيرعلوم في بحوث العمليات

 أـ العنوان ـ االدوية ـ تسويق    2ـ البرمجة الهدفية الضبابية 3ـ بحوث العمليات  0

 

3272  

61817128 

 863ل

 

 لمعان عباس محمد جواد

(/ DEAتطويق البيانات )قياس كفاءة مكاتب المفتشين العموميين بأستعمال تحليل 

 م3102لمعان عباس محمد جواد.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛080أـ س 1 

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 (تطويق     أـ العنوانDEAـ البيانات )3ـ الرقابة االدارية    0

 

3277  

61817128100 

 723د

 

 الدراجي1 هشام صباح محسن

اثر تمكين العاملين في تعزيز الوالء التنظيمي/ هشام صباح محسن الدراجي.ـ بغداد 

 م3102:الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛031أـ ي1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ نظم المعلومات االدارية            أـ العنوان0

 

3271  

61817128100 

 137ن

 

 النفاخ1 علي محسن نعمة

القيادة االخالقية ودورها في تهيئة المناخ االخالقي وانعكاساتها على المكانة 

التنظيمية المدركة : دراسة استطالعية الراء عينة من التدريسيين في كليات جامعة 

الكوفة/ علي محسن نعمة النفاخ.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 

 م13102

 سم38ص:ايض؛016أـ هـ 1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 أـ العنوان            ـ نظم المعلومات االدارية 0

 

3276  

618171288 

 177ح

 

 حسين وليد حسين عباس

ادارة الموهبة والمقدرة الجوهرية للموارد البشرية كخيار لتعزيز الميزة التنافسية 

االداء الجامعي/ حسين وليد حسين عباس.ـ للمنظمات : بحث ميداني في وحدات 

 م3102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1قسم ادارة اعمال1 

3271  



422 
 

Viii-i  1318سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 أـ العنوان            ـ االداء الجامعي 3 ـ نظم المعلومات االدارية0

 

6181717 

 337ع

 

 1تاغي زيدان محمد ناصرالعتبي 

تحقيق الميزة التنافسية المستدامة على وفق الموائمة بين عوامل النجاح الحرجة 

والخيارات االستراتيجية / تاغي زيدان محمد ناصر العتبي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛310أـ ز 1 

 لرسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعما

 ـ الخيارات االستراتيجية        أـ العنوان 3ـ النجاح االداري  0

 

3278  

61811 

 337أ

 

 ابتهال فارس علي 

تحقيق االرقام القياسية لالنتاج في ظل المؤثرات البيئية الداخلية والخارجية/ ابتهال 

 م3102فارس علي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21؛ص:ايض077أـ ز 1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ ادارة االنتاج              أـ العنوان0

 

3277  

61811 

 173ح

 

 الحسناوي1 جميل شعبة نيبان

ابعاد االنتاج الرشيق واثرها في ابعاد اداء العمليات / جميل شعبة نيبان الحسناوي.ـ 

 م3102واالقتصاد1القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االدارة 

 سم21ص:ايض؛037أـ س 1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ ادارة االنتاج   ـ العراق              أـ العنوان0

 

3711  

61811 

 737س

 

 السراي1 ثامر عكاب حواس 

متطلبات العملية التدريبية ودورها في اقامة نظام االنتاج في الوقت المحدد/ ثامر 

ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد عكاب حواس السراي.

 م13102

 سم21ص:ايض؛071أـ ح 1

 رسالة ماجستير في ادراة االعمال

 ـ ادارة االنتاج   ـ العراق             أـ العنوان0

 

3710  

61811 

 373ش

 

 الشبيب1 رياض خزعل شريف

الداء العمليات باستخدام المفاضلة بين الصيانة المنتجة الشاملة والصيانة التقليدية 

عملية التحليل الهرمي : دراسة حالة في شركة الحفر العراقية / رياض خزعل 

 م3102شريف الشبيب.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم38ص:ايض؛070أـ ك 1

 رسالة ماجستير في ادراة االعمال

 أـ العنوان           تقليدية ـ الصيانة ال3ـ العراق      ـ ادارة االنتاج 0

 

3713  



423 
 

61811 

 133ع

 

 العقابي1 حسين علي زيدان راض

نظام االدارة المتكامل ودوره في االداء الشامل لشركة نفط الجنوب : دراسة ميدانية 

/ حسين علي زيدان راض العقابي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد 1

 سم21ص:ايض؛317

 دكتوراه فلسفة في ادراة االعمال اطروحة

 ـ ادارة االنتاج                   أـ العنوان0

 

3712  

61818 

 827أ

 

 امجد حميد اسماعيل 

تأثير استراتيجية التسويق الفايروسي في السلوك الشرائي للمستهلك/ امجد حميد 

 م3102اسماعيل .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛311أـ د 1 

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ التسويق ـ ادارة                   أـ العنوان0

 

3717  

61818 

 377ر

 

 راوند نبيل مصطفى

استخدام اليات تطبيق القابليات الديناميكية التسويقية : دراسة حالة في شركة الطيف 

بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 للتحويل المالي/ راوند نبيل مصطفى.ـ بغداد :جامعة 

 م3102

 سم38ص:ايض؛021أـ ذ 1 

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ ادارة التسويق                     أـ العنوان0

 

3711  

61818 

 377ز

 

 الزبيدي1 غسان ليث حسين 

العالقة بين تسليم الخدمة واالداء التسويقي :بحث تحليلي في شركة العامة لنقل 

لمسافرين والوفود / غسان ليث حسين الزبيدي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة ا

 م3102واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛021أـ ر 1 

 رسالة ماجستيرعلوم في االدارة الصناعية 

 ـ ادارة التسويق                 أـ العنوان0

 

3716  

61818 

 778ش

 

 الشويلي1حيدر عبد الواحد هورة

السوقية في تحسين االداء التسويقي : دراسة مقارنة بين شركات اثر المعرفة 

االتصال للهاتف المحمول في العراق/ حيدر عبد الواحد هورة الشويلي.ـ بغداد 

 م3102:الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛017أـ ت1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 أـ العنوان           ـ ادارة التسويق     0

 

3711  

61818 

 133ع

 

 العقابي1 حاتم علي رمضان

دور المعرفة التسويقية في تعزيز اداء الشركة العامة للمنتوجات النفطية العراقية/ 

3718  



424 
 

 م3102حاتم علي رمضان العقابي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض؛068أـ ك 1 

 رسالة ماجستيرعلوم في ادارة االعمال 

 أـ العنوان         ـ الشركة العامة للمنتوجات النفطية العراقية 3ـ ادارة التسويق 0

 

61818 

 776ك

 

 الكريطي1 عدي عباس عبد االمير 

تحليل العالقة بين القيمة السوقية لالسهم وكفاءة السوق/ عدي عباس عبد االمير 

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1الكريطي.ـ النجف : 

 سم21ص:ايض؛081أـ ذ 1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ االوراق المالية           أـ العنوان3ـ التسويق ـ ادارة       0

 

3717  

61818 

 678ن

 

 النعيمي1 فرج هادي حسين

تحليلي في عينة من المصارف تأثير العوامل التسويقية في رأس مال الزبون : بحث 

الحكومية في بغداد / فرج هادي حسين النعيمي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1 

 سم38ص:ايض؛060أـ ز 1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االدارة العامة 

 ـ ادارة التسويق                 أـ العنوان0

 

3701  

618188 

 376ر

 

 

 الربيعي1 مها مزهر محسن

ادارة مخاطر االئتمان وترشيد قراراتها باستخدام انموذج برمجة االهداف : دراسة 

استطالعية في مصرف الشرق االوسط االستثمار/ مها مزهر محسن الربيعي.ـ بغداد 

 م3102:الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم38ص ؛027أـ ب1

 في ادراة االعمالرسالة ماجستيرعلوم 

 ـ ادارة االئتمان               أـ العنوان0

 

3700  

6181702230 

 137ع

 

 

 العزاوي1 حنين شالل ابراهيم 

امكانية التحول الى المنظمة المتعلمة في ضوء تحليل فجوتي المعرفة واالداء 

االستراتيجي/ حنين شالل ابراهيم العزاوي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 م3102االقتصاد1 و

 سم21ص ؛083

 رسالة ماجستير في ادراة االعمال

 ـ البنوك ـ تنظيم ادارة             أـ العنوان0

 

3703  

6181702230 

 767ف

 

 الفرطوسي 1 سهيلة حسان زيارة

تحقيق التميز التنظيمي الشامل باالعتماد على المدخل المستند الى الموارد / سهيلة 

 م3102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1حسان زيارة الفرطوسي.ـ 

 سم21ص:ايض؛062أـ س 1

 رسالة ماجستيرعلوم في ادراة االعمال

 ـ المصارف التجارية ـ ادارة              أـ العنوان0

3702  



425 
 

 

61817161 

 887أ

 

 اسراء محمد فتحي علمدار

لتدريبية وااللتزام الدور الوسيط للعقد النفسي في ضوء الربط بين االحتياجات ا

.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1  التنظيمي/ اسراء محمد فتحي علمدار

 م3102

 سم21ص:ايض ؛083

 رسالة ماجستير في علوم ادراة االعمال

 ـ ادارة االعمال  ـ العراق ) مدينة الطب(          أـ العنوان0

 

3707  

61817161 

 377ج

 

 عباسالجبوري1احمد راسم 

انماط الشخصية وعالقتها بمصادر االجهاد الوظيفي للمحققين االداريين في مكاتب 

المفتشين العامين : بحث تطبيقي/ احمد راسم عباس الجبوري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية االدارة واالقتصاد1 

 سم21ص:ايض ؛ 078أـ ل1

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 ـ العراق                     أـ العنوانـ ادارة االعمال  0

 

3701  

61817161 

 371ص

 

 الصائغ 1 نغم علي جاسم

انعكاسات تحليل مسارات العملية على اهداف اداء العمليات لتحقيق القيمة المدرك 

للزبون/ نغم علي جاسم الصائغ.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة 

 م3102واالقتصاد1 

 سم21؛ ص:ايض017أـ ح1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال

 ـ ادارة االعمال  ـ العراق                       أـ العنوان0

 

3706  

61817161 

 383ف

 

 الفتالوي1 ماجد جبار غزاي

العدالة التنظيمية وعالقتها بالدعم التنظيمي المدرك واثرهما في تحقيق التميز/ ماجد 

 م3102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد1 جبار غزاي الفتالوي.ـ 

 سم21ص:ايض ؛ 323أـ ح1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال

 ـ ادارة االعمال  ـ العراق)جامعة الكوفة(            أـ العنوان0

 

3701  

6171000 

 177ح

 

 

 حسين محمود هتيمي

االجتماعي / حسين محمود هتيمي.ـ بغداد توظيف العالقات العامة لشبكات التواصل 

 م3102:جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 

 سم21ص:ايض ؛ 311أـ م1

 رسالة ماجستير في االعالم

 ـ العالقات العامة                   أـ العنوان0

 

3708  

6171000 

 317ص

 

 الصافي1 شوكت غالب صالح

ترتيب اولويات االنشطة االتصالية للعالقات العامة في المؤسسات الخدمية / شوكت 

3707  



426 
 

 م3102غالب صالح الصافي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 

 سم21ص:ايض ؛ 088أـ ع1

 رسالة ماجستير في االعالم

 أـ العنوان           ـ المؤسسات 2 ـ االنشطة االتصالية 3ـ العالقات العامة  0

 

6171000 

 783ن

 

 نهلة نجاح عبد هللا رمضان

الصورة الذهنية للمرأة البرلمانية لدى تدريبي جامعة بغداد/ نهلة نجاح عبد هللا 

 م3102رمضان.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االعالم1 

 سم21ص ؛077

 رسالة ماجستير في االعالم1العالقات البرلمانية

 أـ العنوان            مانية ـالعالقات العامة ـ المرأة البرل0

 

3731  

6171000 

 773هـ

 

 الهموندي1 زينة عبد الخالق عبد الرحمن 

التخطيط لنشاط العالقات العامة في الهيئات العراقية المستقلة )هيأة االعالم 

واالتصاالت انموذجا(/ زينة عبد الخالق عبد الرحمن الهموندي.ـ بغداد :جامعة بغداد 

 م3102ـ كلية االعالم1 

 سم21ص :ايض ؛077أـ ر1 

 رسالة ماجستيرفي العالقات العامة 

 أـ العنوان      ـالعالقات العامة ـ االعالم واالتصاالت  0

 

3730  

61710201 

 377ع

 

 العبيدي1 ليلى علي رجب

تتفرع دالالت االشكال المرئية في تصاميم االعالن التجاري/ ليلى علي رجب 

 م3102ـ كلية الفنون الجميلة 1 العبيدي.ـ بغداد :جامعة بغداد 

 سم21ص :ايض ؛027أـ م1 

 رسالة ماجستيرفي قسم التصميم 

 أـ العنوان        ـ التصميم الطباعي ـ دعاية واعالن 0

 

3733  

6171023 

 73ش

 

 شذى كريم فرحان محمد

مؤثرات الجذب البصري في تنظيم التصاميم االعالنية الحديثة / شذى كريم فرحان 

 م3102:جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 محمد.ـ بغداد 

 سم21ص :ايض ؛010

 رسالة ماجستيرفي فنون التصميم الطباعي

 أـ العنوان          ـ االعالنات المطبوعة 0

 

3732  

61710237 

 318ب

 

 باسم محمد صالح مهدي 

فاعلية البنى التصميمية في المنجز الطباعي المعاصر/ باسم محمد صالح مهدي.ـ 

 م3102:جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 بغداد 

 سم38ص :ايض ؛330أـ ط1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم الطباعي

 أـ العنوان           ـ التصميم الطباعي ـ دعاية واعالن0

  

 

3737  



427 
 

61710237 

 138ب

 

 بسام جاسم حسين بنانة

الفني للمطبوع/ بسام برامجيات التصميم الكرافيكي ودورها في التصميم واالخراج 

 م3102جاسم حسين بنانة.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم21ص :ايض ؛307أـ م1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

 أـ العنوان            ـ التصميم الطباعي ـ دعاية 0

 

3731  

61710237 

 772ح

 

 الحديثي1 حنان عصام حسين 

تصاميم مطبوعات االطفال/ حنان عصام حسين الحديثي.ـ بغداد االتصال البصري في 

 م3102:جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم21ص :ايض ؛011أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

 أـ العنوان             ـ االطفال ـ مطبوعات 3 ـ التصميم الطباعي ـ دعاية واعالن 0

 

3736  

61710237 

 376ر

 

 ي1 نور احمد حاجمالربيع

البعد الوظيفي للعناصرالبنائية في التصميم الطباعي/ نور احمد حاجم الربيعي.ـ بغداد 

 م3102:جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم38ص :ايض ؛066أـ س1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

 أـ العنوان           ـ التصميم الطباعي ـ دعاية واعالن 0

  

3731  

61710237 

 773س

 

 السوداني1 رغد فتاح راضي 

العناصر االيحائية وعالقتها بانتاج المعنى في تصميم اعالنات وشعارات الدورات 

االولمبية/ رغد فتاح راضي السوداني .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 م3102

 سم21ص :ايض ؛313أـ ص1 

 الطباعيرسالة ماجستيرفي فنون التصميم 

 أـ العنوان       ـ التصميم الطباعي ـ دعاية واعالن 0

 

3738  

61710237 

 87ع

 

 علي محمد شواي غدير 

التقابل بين دالالت المكتوب والمرئي في التصميم الطباعي المعاصر/ علي محمد 

 م3102شواي غدير.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم38ص :ايض ؛021أـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

 أـ العنوان         ـ التصميم الطباعي ـ دعاية واعالن 0

 

3737  

61710237 

 731ك

 

 الكواز 1 نجاة قادر محمد علي 

توظيف تكوينات فنون االبهام البصري في التصميم الطباعي/ نجاة قادر محمد علي 

 م13102 الكواز.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

 سم38ص :ايض ؛061أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

3721  



428 
 

 أـ العنوان          ـ التصميم الطباعي 0

 

61710237 

 73م

 

 مها عبد الصمد سلمان 

توظيف برنامج حاسوبي ) برنامج بوربونيت( لتنمية مهارات تصميم اغلفة الكتب 

سلمان.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية عند طلبة معهد الفنون الجميلة/ مها عبد الصمد 

 م3102الفنون الجميلة 1 

 سم21ص :ايض ؛371أـ ص1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الفنية 

 أـ العنوان           ـ الكتب ـ اغلفة 3ـ التصميم الطباعي   0

 

3720  

61710237 

 717م

 

 الموسوي1 صادق هاشم حسن 

المطبوعات الدينية / صادق هاشم حسن االطر الفكرية وانعكاساتها في تصميم 

 م3102الموسوي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم38ص :ايض ؛327أـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

 أـ العنوان          ـ التصميم الطباعي   ـ دعاية واعالن0

 

3723  

61710237 

 133و

 

 وفاء جاسم محمد 

الرقمية الحديثة في تصميم االعالن التجاري/ وفاء جاسم محمد.ـ توظيف التقنيات 

 م3102بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 

 سم38ص :ايض ؛317أـ س1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الطباعي

 أـ العنوان        ـ التصميم الطباعي   ـ دعاية واعالن0

  

3722  

661 

 837ج

 

 الجلبي1رغد مؤيد عبد القادر

تحضير بعض انواع برليمرات االزوودراسة صفات توصيلها الكهربائي وخزنها 

الضوئي/ رغد مؤيد عبد القادرالجلبي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102العلوم1

vii-i 168سم21ص :ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء الصناعية 

 أـ العنوان          ـ البوليمرات3 ـ كيمياء الصناعية 0

 

3727  

66113 

 711ي

 

 

 

 يوسف صالح عيسى 

معالجة عناصر الخارصين والنحاس والمغنيز في مياه الفضالت الصناعية بطريقة 

الترسيب الكيمياوي/ يوسف صالح عيسى .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية 

 م3102الهندسة 1 قسم الهندسة الكيمياوية1

 سم38ص :ايض ؛18أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة الكيمياوية 

 أـ العنوان           ـ الهندسة الكيمياوية 0

 

3721  

660 

 377ط

 

 الطائي1اسالم كمال سعيد محمد

3726  



429 
 

انتاج وقود الديزل الحيوي من مزيج زيوت بعض البذورالمحلية / اسالم كمال سعيد  

 م3102محمد الطائي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية العلوم1

xi-i 1011سم21ص :ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء الصناعية 

 ـ البذور المحلية   أـ العنوان3ـ كيمياء الصناعية    0

 

660 

 77ق

 

 القدو1 رنا رافع حمزة صالح 

تحضير وبلمرة بعض المونومرات الحاوية على النايتروجين مع حامض االكريليك 

صالح القدو.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية العلوم وميثايل ميثا اكريليت/ رنا رافع حمزة 

 م3102للبنات 1 

xv-i 1001سم21ص :ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء الصناعية      أـ العنوان0

 

3721  

660 

 678ن

 

 النعيمي1احمد موسى خلف 

تحضير وتشخيص نماذج مختارة في االدوية المحملة على بوليمرات طبيعية : 

اسة االطالق المنتظم لالدوية / احمد موسى خلف النعيمي.ـ صالح الدين :جامعة در

 م3102تكريت ـ كلية العلوم1

 سم21ص ؛73

 رسالة ماجستيرفي الكيمياء  

 االدوية       أـ العنوان -3ـ الكيمياء الصناعية     0

 

3728  

660 

 377و

 

 الوتري1 زهراء عاصم محمود 

فعالياته مع البوكسايت وااللومينا في تنقية  تحضير الكاربون المنشط ومقارنة

الوتري .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية  الزيوت المستهلكة/ زهراء عاصم محمود

 م3102التربية1

viii-i 1028سم38ص :ايض ؛ 

 الكيمياء الصناعية \اطروحة دكتوراه كيمياء

 ـ الكيمياء الصناعية      أـ العنوان0

 

3727  

660 

 277و

 

 وجيه محمد جميل عبد الستار 

االطالق المنتظم لالسمدة والمبيدات الزراعية المحملة في االنظمة البوليميرية 

وتشخيصها/ وجيه محمد جميل عبد الستار .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102العلوم1

xii-i 177سم38ص :ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرفي الكيمياءالصناعية   

 ـ المبيدات الزراعية     أـ العنوان3عية   ـ الكيمياء الصنا0

 

3771  

6671137 

 183ب

 

 بسماء سعد الدين شيت 

استخدام بعض المحليات في صناعة نوعين من العصائر منخفضة الطاقة : دراسة 

تأثيراتها الحيوية في الجرذان/ سعد الدين شيت.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102الزراعة والغابات 1

3770  



431 
 

viii-i 1013سم21ص :ايض ؛ 

 اطروحة دكتوراه في علوم االغذية 

 ـ االغذية ـ تصنيع    أـ العنوان0

 

6671138 

 733ج

 

 

 الجنابي1 احمد محسن علي احمد

استخالص بعض انواع الغرويات المائية : دراسة خصائصها الفيزيوكيميائية 

احمد والوظيفية واستعمالها في بعض الصناعات الغذائية1/ احمد محسن علي 

 م3102الجنابي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1قسم االغذية 1

x-i1011سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية 1علوم االغذية  

 ـ االطعمة ـ حفظ تجاري     أـ العنوان0

 

3773  

667181763 

 383ف

 

 الفتالوي1ازهار لطيف جبر 

التمر وتأثير ذلك على الصفات الكيميائية استخدام طرق تلميح لثالثة اصناف من 

والفيزيائية والحسية/ ازهار لطيف جبر الفتالوي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102الزراعة  1 

 سم38ص :ايض ؛77أ ـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي علوم االغذية

 ـ التمر ـ معالجة تجارية     أـ العنوان0

 

3772  

66717 

 737ال

 

 عبد العالي صيوانال عبد النبي1 شمائل 

تقدير بعض االمينات الحيوية والهيدروكربونات والعناصر في عضالت انواع من 

االسماك الطازجة والمجمدة والمعلبة/ شمائل عبد العالي صيوان ال عبد النبي.ـ 

 م3102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛081أـ ك1

 غذية اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم اال

 ـ االسماك  ـ حفظ     أـ العنوان 0

 

3777  

66717138 

 377ج

 

 الجبوري 1 احمد خلف سلمان 

دراسة كيميائية مايكروبية وفسلجية الربع انواع من االسماك المحلية في محافظة 

صالح الدين / احمد خلف سلمان الجبوري.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية 

 م3102الزراعة 1قسم االغذية 1

 سم38ص:ايض؛61أـ خ1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية 1علوم االغذية  

 ـ االسماك ـ حفظ     أـ العنوان0

 

3771  

66717138 

 773ج

 

 الجويبراوي1عبد الرضا عاتي جعفر

تصميم وتصنيع مجفف بالطاقة الشمسية تحت التفريغ : دراسة كفاءته في تجفيف 

الرضا عاتي جعفر الجويبراوي.ـ البصرة : االسماك مايكروبيا وكيميائيا وحسيا/ عبد 

 م3102جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛021أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي العلوم الزراعية

3776  



431 
 

 ـ الطاقة الشمسية    أـ العنوان3ـ تجفيف االسماك    0

 

66717138 

 17غ

 

 الغزي1 ناريمان عظيم شناع

على بعض انواع البكتريا  camellia sinensisتأثير مستخلص الشاي االخضر 

وامكانية استخدامه في حفظ اللحوم/ ناريمان عظيم شناع الغزي.ـ البصرة : جامعة 

 م3102البصرة ـ كلية الزراعة 1 

 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستيرفي علوم االغذية

 ـ الشاي االخضر ـ نبات   أـ العنوان3ـ اللحوم ـ تقنيات الحفظ    0

 

3771  

66717137 

 377ع

 

 العبيدي1 احمد سنان احمد معروف

تأثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من عنصر الكروم الى عالئق الحمالن 

العواسي في الصفات الكمية والنوعية للذبائح/ احمد سنان احمد معروف العبيدي.ـ 

 م3102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم21ص:ايض؛016أـ ل1

 اطروحة دكتوراه في الثروة الحيوانية 

 أـ العنوان             الكمية والنوعية -3غنام العواسية  ـ ذبح وتقطيع  ـ اال0

 

3778  

66817 

 368ك

 

 الكاظمي1 حسن طالل جعفر عبد الحسن

دراسة تأثير عوامل الربط على الخصائص الفيزيائية لمواد برليمرية متراكبة/.ـ بغداد 

 م3102ة  ـ قسم العلوم التطبيقية  1 :جامعة التكنلوجي

iii-i 1001سم21ص :ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم المواد 

 ـ البوليمرات  ـ هندسة      أـ العنوان0

 

3777  

67012 

 733ر

 

 رواء خالد عبود

تأثير االمالح الكبريتية في الركام الناعم عاى بعض خواص الخرسانة / رواء خالد 

 م3102بغداد ـ كلية الهندسة 1 عبود.ـ بغداد : جامعة 

xi-i 1001سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المدنية 

 ـ الخرسانة   أـ العنوان 0

 

3711  
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 الفنون )الفنون الجميلة والموسيقية(
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110101 

 838ع

 

 العكام1 رؤى صادق محمود

كليات الفنون الجميلة / رؤى صادق  بناء وتقنين مقياس التفضيل الجمالي لطلبة

 م3102محمود العكام.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛006أـ ش1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية التشكيلية

 أـ العنوان        ـ طلبة كليات الفنون الجميلة 3ـ الجماليات   0

  

3710  

110108 

 283أ

 

 شنيناحالم عبد الستار 

الفنانون النقاد : دراسة في النقد الفني العراقي اتجاهاته واساليبه/ احالم عبد الستار 

 م3102شنين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛380أـ ل1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية ـ رسم

 ـ الفن ـ نقد                 أـ العنوان 0

 

3713  

11717780 

 287أ

 

 

 احمد عباس سعيد 

اشكالية الهوية في الفن االسالمي / احمد عباس سعيد.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م3102الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛331أـ خ1

 اطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ الفنون االسالمية ـ  عروض فنية 0

 وان ـ الهوية ـ اشكالية            أـ العن3

  

3712  

11717780 

 783أ

 

 ايمان خزعل عباس معروف

المنظومة القيمية وتمثالتها في الفن االسالمي/ ايمان خزعل عباس معروف.ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛278أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية

 أـ العنوان         ـ الفنون االسالمية ـ  عروض فنية  0

 

3717  

11717780 

 377ع

 

 العبيدي1 منال خضر عبيس

حقيقة الروح والنفس في القرأن الكريم وتمثالتهما في الفن االسالمي/ منال خضر 

 م3102عبيس العبيدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛217أـ ش1

 اطروحة دكتوراه في التربية التشكيلية

 ـ الروح والنفس           أـ العنوان3لفنون االسالمية  ـ ا0

 

3711  

117117113 

 87ع

 

 العلي1 سوسن هاشم غضبان 

ثنائية الجمال والوظيفة في الخطاب البصري المعاصر/ سوسن هاشم غضبان العلي.ـ 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛081أـ ك1

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 

3716  
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 ـ الجمال والوظيفية       أـ العنوان3ـ الفن البصري0

 

117121 

 137ص

 

 الصفار 1 ايناس مهدي ابراهيم 

صورة االله في الفنون الرافدينية والهندية : دراسة مقارنة/ ايناس مهدي ابراهيم 

 م13102 الصفار.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة

 سم21ص:ايض؛203أـ ن1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية التشكيلية

 أـ العنوان              ـ الفن الهندي القديم 3ـ الفن العراقي القديم    0

 

3711  

10017 

 318ق

 

 قاسم يوسف صالح

اثر قانون التسجيل العقاري في االدارة الالمركزية/ قاسم يوسف صالح.ـ بغداد : 

 م3102د ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1جامعة بغدا

 سم38ص:ايض؛88

 دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ االدارة الالمركزية      أـ العنوان3ـ التخطيط المحلي      0

 

3718  

1001717161 

 776أ

 

 امال عبد عسل

الفرات االوسط(/ التفاوت االقليمي في التنمية البشرية )منطقة  الدراسة(1محافظات 

 م3102امال عبد عسل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض؛302أـ ح1 

 رسالة ماجستير في التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ التنمية البشرية      أـ العنوان3ـ التخطيط الحضري ـ العراق         0

 

3717  

1001717161 

 733أ

 

 ن فخري مهدياالنباري1 سنا

التأثيرات البيئية والحضرية لمحطة معالجة المياه العادمة في الكرخ والتخطيط 

االنباري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز  العادة استخدام مياهها/ سنان فخري مهدي

 م3102التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض؛087أـ ط1 

 رسالة ماجستيرعلوم في التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ المياه العادمة     أـ العنوان3ـ التخطيط الحضري       0

 

3761  

1001717161 

 37ب

 

 بان اسماعيل خليل

االرتقاء بالمناطق التجارية المفتوحة / بان اسماعيل خليل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض؛060أـ ر1 

 رسالة ماجستيرعلوم في التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ التخطيط الحضري  ـ بغداد) باب االغا(      أـ العنوان0

 

3760  

1001717161 

 737ج

 

 جهاد كاظم محمد

التخطيط الحضري ودور التشريعات العمرانية في النهوض بعملية التنمية العمرانية / 

جهاد كاظم محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

3763  
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 م13102

 سم21ص:ايض؛73أـ و1 

 دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان            العمرانيةـ التنمية 3  لتخطيط الحضري  ـ العراقـ ا0

 

1001717161 

 138ح

 

 حسام عبد المطلب هاشم

تقييم االثر البيئي الستعماالت االرض الصناعية في ناحية الكرمة/ حسام عبد المطلب 

 م3102هاشم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض؛083أـ ط1 

 ي التخطيط الحضري واالقليميرسالة ماجستيرعلوم ف

 ـالتخطيط الحضري  ـ العراق ـ محافظة االنبار) ناحية الكرمة(          أـ العنوان0

 

3762  

1001717161 

 377ظ

 

 ظبية فاروق ابراهيم 

التنمية المستدامة لالسكان في ضوء سياسة االسكان الوطنية في العراق 1 نماذج 

المحلي/ ظبية فاروق ابراهيم.ـ بغداد : جامعة مختارة :دراسة في تمكين المجتمع 

 م3102بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض؛071أـ و1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري

 ـ المجتمع المحلي    أـ العنوان3ـ تخطيط المدن ـ العراق     0

3767  

1001717161 

 773م

 

 نالمهداوي1 غفران ذياب عبد الحسي

التأثيرات البيئية لمحطات الطاقة الكهرومائية والحرارية / غفران ذياب عبد الحسين 

 م3102المهداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض؛073أـ ح1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي

 الكهرومائية والحرارية             أـ العنوانـ 3 ـ التخطيط الحضري ـ العراق0

 

3761  

1001717161 

 377ن

 

 نادية كاظم حسن 

نماذج لمشاريع سكن بديلة ناجحة / نادية كاظم حسن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز 

 م3102التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم38ص:ايض؛011أـ ح1 

ختصاص مخططات اساسية دبلوم عالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي1ا

 للمدن

 ـ التخطيط الحضري  ـ العراق          أـ العنوان0

 

3766  

10017171610 

 137ع

 

 العزاوي1 غادة شاكر حميد 

الكفاءة البيئية للقضاء الحضري في االستدامة االجتماعية/ غادة شاكر حميد 

 م13102العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 سم21ص:ايض؛032

 رسالة ماجستيرعلوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان         ـ االستدامة االجتماعية3ـ التخطيط المدن  ـ بغداد  0

  

 

3761  
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10017171613 

 637س

 

 سعاد جاسم محمد

دراسة الخدمات الصحية في محافظة صالح الدين باستخدام نظم المعلومات 

عاد جاسم محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري / سGISالجغرافية 

 م3102واالقليمي 1

 سم38ص:ايض؛77أـ ز1

دبلوم عالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي1 تخصص مخططات اساسية 

 للمدن

ـ نظم 2ـ الخدمات الصحية   3 ـ التخطيط الحضري ـ العراق)محافظة صالح الدين(0

 أـ العنوان        (GISالجغرافية)المعلومات   

 

3768  

100171716130 

 173أ

 

 

 اسراء عامر عاشور

الصالحيات التشريعية لمجالس المحافظات غير المنتظمة بأقليم/ اسراء عامر 

 م3102عاشور.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص ؛011

 دبلوم عالي المهني في التخطيط المحلي

 ـ التخطيط الحضري ـ العراق)محافظة بغداد(       أـ العنوان0

 

3767  

100171716130 

 377ج

 

 الجبوري1محمد جاسم جويدي

تقييم الخدمات المجتمعية في المحلة السكنية التعليمية والصحية والمالعب الرياضية 

منطقة الدراسة / محمد جاسم جويدي الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز 

 م3102التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص ؛71

 دبلوم عالي المهني في المخططات االساسية 

 ـالخدمات للمدن المجتمعية3ـ التخطيط الحضري ـ العراق)محافظة بغداد(  0

 أـ العنوان 

 

3711  

100171716130 

 733ج

 

 الجنابي1 نجوى صادق عبد عون 

وحماية البيئة من التلوث منطقة  المدينة الخضراء وكأسلوب للمحافظة على الموارد

(/ نجوى صادق عبد عون 701ـ 702ـ 700الدراسة الكرادة الشرقية 1 محلة )

 م3102الجنابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص؛ايض ؛011

 دبلوم العالي المهني التخطيط البيئي

 ـ البيئة ـ حماية         أـ العنوان3 ـ التخطيط الحضري ـ العراق)محافظة بغداد(0

 

3710  

100171716130 

 177ح

 

 الحسيني1 نوال محمد سلمان لفتة

امكانات التمويل الذاتي للبلديات في ضوء الالمركزية االدارية حالة دراسية في بلدية 

الكاظمية المقدسة/ نوال محمد سلمان لفتة الحسيني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز 

 م3102حضري واالقليمي 1التخطيط ال

 سم38ص؛ايض ؛011أـ ز1

 رسالة ماجستيرعلوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان       ـ التخطيط الحضري ـ )بلدية الكاظمية المقدسة(   0

 

3713  
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100171716130 

 331د

 

 الدباس 1 بشرى ياسين علي جعفر

بشرى ياسين علي جعفر المناطق السكنية بين القوانين التخطيطية وواقع الحال/ 

 م3102الدباس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص؛ايض ؛011أـ و1

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ تخطيط المدن ـ بغداد              أـ العنوان 0

 

3712  

100171716130 

 777ز

 

 زهير سعدي حسون

ت ذات العالقة بأقامة المدارس االبتدائية :دراسة في قاطع التنسيق بين الجها

الكاظمية/ زهير سعدي حسون.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري 

 م3102واالقليمي 1

 سم21ص ؛73أـ ج1

 دبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 ائية ـ العراق      أـ العنوان ـ المدارس االبتد3ـ تخطيط المدن ـ بغداد  ـ الكاظمية 0

 

3717  

100171716130 

 737س

 

 السراي1 احسان صباح هادي

التنمية الحضرية للمدن القائمة في العراق منهج تخطيطي لتنمية المناطق السكنية 

غير الرسمية المتدهورة عمرانيا: دراسة حالة مدينة بغداد/ احسان صباح هادي 

 م3102مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1السراي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 سم21ص: ايض ؛321

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ تخطيط المدن ـ العراق) مدينة بغداد(       أـ العنوان 0

 

3711  

100171716130 

 378ع

 

 عادل كريم هامل

اسة : قضاء التوزيع المكاني للمدارس في المناطق المكتظة سكانيا) منطقة الدر

الصدر(1في مدينة الصدر/ عادل كريم هامل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط 

 م3102الحضري واالقليمي 1

 سم21ص ؛76

 دبلوم العالي المهني في المخططات االساسية

 ـ التخطيط الحضري ـ بغداد )قضاء الصدر(     أـ العنوان0

 

3716  

100171716130 

 377ع

 

 فليح العبيدي1 جنان مرزوك

االثار االجتماعية والعمرانية للتحول في استعماالت االرض السكنية الى تجارية 

منطقة الدراسة شارع فلسطين في بغداد/ جنان مرزوك فليح العبيدي.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص ؛73أـ ج1

القليمي لالختصاص )المخططات دبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري وا

 االساسية للمدن(

 ـ التخطيط الحضري ـ بغداد      أـ العنوان0

 

3711  

100171716130 

 77ع

 

 عدي زكريا جاسم

3718  
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تحليل االمكانيات التنموية للمناطق الحضرية بأستخدام تقنية المعلوماتية المكانية 

جامعة بغداد ـ مركز منطقة الدراسة محافظة بغداد/ عدي زكريا جاسم .ـ بغداد : 

 م3102التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛328أـ ر1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري

 ـ التخطيط المدن ـ العراق )محافظة بغداد(       أـ العنوان0

 

100171716130 

 87ع

 

 علي تحسين اسماعيل

غداد/ علي تحسين اسماعيل.ـ تقييم التوقيع المكاني للمجسرات الحديثة في مدينة ب

بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي1 تخصص المخططات 

 م3102االساسية للمدن 1

 سم38ص:ايض ؛011أـ ت1

دبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي لالختصاص )المخططات 

 االساسية للمدن(

 العنوانـ التخطيط الحضري ـ بغداد        أـ 0

 

3717  

100171716130 

 718ف

 

 فيصل عبد االله محمد شفيع 

تقويم المعايير التخطيطية للخدمات التعليمية في مدينة بغداد1الرصافة :منطقة 

الدراسة : ناحية فلسطين/ فيصل عبد االله محمد شفيع.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز 

 م3102التخطيط الحضري واالقليمي 1

 مس38ص:ايض ؛011أـض1

 دبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان       ـ التخطيط المدن ـ مدينة بغداد 0

 

3781  

100171716130 

 388م

 

 المالكي1 ندى قاسم زايد

دراسة البنى التحتية وسبل معالجتها / ندى قاسم زايد المالكي.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 م13102ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 سم21ص:ايض ؛081أـ ش1

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ تخطيط المدن ـالعراق ) محافظة بغداد(       أـ العنوان 0

 

3780  

100171716130 

 677م

 

 المعيني1 عبد القادر محمد سعود

دور المشاركة المجتمعية في تخطيط الخدمات الصحية )منطقة الدراسة قضاء 

المحمودية(/ عبد القادر محمد سعود المعيني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط 

 م3102الحضري واالقليمي 1

 سم38ص:ايض ؛012أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان    ـ الخدمات الصحية    3ـ تخطيط المدن ـبغداد ) قضاء المحمودية(  0

 

3783  

100171716132 

 217أ

 

 احسان عباس جاسم

النقل العام وعالقته بالشكل الحضري منطقة الدراسة :مدينة الكوت/ احسان عباس 

 م3102جاسم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

3782  



439 
 

 سم38ص:ايض ؛310أـ ي1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي

 حضري ـ )مدينة الكوت(       أـ العنوانـ التخطيط ال0

 

100171716137 

 37أ

 

 أبي شوكت حميد 

تقييم كفاءة الخدمات التعليمية مكانيا في مدينة هيت/ أبي شوكت حميد.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم38ص:ايض ؛017

 واالقليميرسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري 

 ـ الخدمات التعليمية                أـ العنوان 3ـ تخطيط المدن ـاالنبار ) هيت(   0

 

3787  

100171716137 

 177ت

 

 تغريد حامد علي

دور الخصائص المكانية في التنظيم المكاني والتشكيل العمراني للمستقرات البشرية 

معة بغداد ـ مركز التخطيط في اقليم محافظة االنبار/ تغريد حامد علي.ـ بغداد : جا

 م3102الحضري واالقليمي 1

 سم21ص ؛363

 اطروحة دكتوراه في التخطيط الحضري 

 ـ تخطيط المدن ـالعراق ) محافظة االنبار(      أـ العنوان0

 

3781  

100171716137 

 736ر

 

 رياض دحام طوكان

منطقة دور الوعي البيئي لدى االسرة العراقية في التخلص من النفايات الصلبة 

الدراسة مدينة الرمادي ـ حي العزيزية/ رياض دحام طوكان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم38ص:ايض ؛016أـ ط1 

 دبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوانـاالسرة العراقية       3ـ التخطيط الحضري ـ العراق )مدينة الرمادي( 0

 

3786  

100171716137 

 137ن

 

 نزار شاكر محمود

ادارة الجودة للتنمية الحضرية في العراق حالة دراسية )مدينة الرمادي(/ نزار شاكر 

 م3102محمود.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم38ص:ايض ؛331أـ ل1 

 واالقليمياطروحة دكتوراه في التخطيط الحضري 

 ـ تخطيط الحضري ـالعراق ) مدينة الرمادي(       أـ العنوان0

 

3781  

100171716137 

 877و

 

 وليد محمود صالح

مكافحة التصحر في محافظة االنبار بين الخصائص الطبيعية ونمو المدن/ وليد 

 م3102محمود صالح.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛317أـ س1 

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي

ـ القائم والرطبة         2ـ التصحر ـ مكافحة        3ـ تخطيط المدن ـالعراق ) االنبار( 0

 أـ العنوان 

 

3788  



441 
 

100171716131 

 633د

 

 

 دعاء حميد خلف 

حميد خلف.ـ بغداد خطة مقترحة في تطوير النشاط الزراعي في محافظة بابل/ دعاء 

 م3102: جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛11أـ ح1 

 دبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان ـالنشاط الزراعي        3ـ التخطيط الحضري ـ العراق )محافظة بابل( 0

 

3787  

100171716131 

 877ش

 

 حمدالشمري1 احمد جاسم م

االرتقاء بواقع النقل والخدمات الترفيهية في المنطقة التقليدية لمدينة الحلة / احمد 

جاسم محمد الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 

 م13102

 سم38ص:ايض ؛021أـ ح1 

 دبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 اق )مدينة الحلة(       أـ العنوانـ التخطيط الحضري ـ العر0

 

3771  

100171716136 

 773د

 

 دينا مكي ابراهيم 

تحليل شبكة النقل البرية في محافظة كربالء / دينا مكي ابراهيم.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛017أـ س1 

 واالقليميرسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري 

 ـ النقل البري             أـ العنوان 3ـ تخطيط المدن ـالعراق ) محافظة كربالء( 0

 

3770  

100171716136 

 177ر

 

 الرشدي1 ضحى قاسم علي

سياسات التجديد الحضري في المراكز الدينية مركز مدينة كربالء المقدسة كحالة 

مركز التخطيط الحضري  دراسية/ ضحى قاسم علي الرشدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ

 م3102واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛067أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان   ـ المراكز الدينية         3ـ تخطيط المدن ـالعراق ) محافظة كربالء( 0

 

3773  

100171716136 

 877ش

 

 الشمري1 قصي صافي رضوان 

النظام البيئي للمدينة / قصي صافي رضوان دور المناطق الخضراء في كفاءة 

 م3102الشمري.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  1

 سم21ص:ايض ؛031أـ س1 

 رسالة ماجستيرفي الهندسة المعمارية 

 أـ العنوان   ـ المناطق الخضراء          3ـ التخطيط الحضري ) محافظة كربالء( 0

 

3772  

100171716136 

 837ع

 

 عمار عبد العظيم شكر 

التحضر واالستدامة في المدينة العراقية منطقة الدراسة قضاء كربالء/ عمار عبد 

 م3102العظيم شكر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛73

3777  



441 
 

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ تخطيط المدن ـالعراق ) محافظة كربالء(      أـ العنوان 0

 

100171716136 

 617ي

 

 يعقوب هادي عبد الرضا

الخصائص التخطيطية لمدينة العلم الحوزوية الثقافية/ يعقوب هادي عبد الرضا.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛021

 الي المهني في التخطيط الحضري واالقليميدبلوم الع

 أـ العنوان ـ مدينة العلم     3ـ تخطيط المدن ـالعراق ) محافظة النجف االشرف( 0

 

3771  

100171716120 

 132خ

 

 الخفاجي1 احمد شمخي جبر

الرؤية المستقبلية لصيرورة المدينة 1 مدينة الناصرية انموذجا/ احمد شمخي جبر 

 م3102جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1الخفاجي.ـ بغداد : 

 سم38ص:ايض ؛017أـ ذ1 

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ تخطيط المدن ـالعراق ) مدينة الناصرية(          أـ العنوان 0

 

3776  

100171716120 

 376ر

 

 الربيعي 1تقى رعد جواد

الحضري : دراسة تخطيطية لجزء من المركز المخطط االساس وسيمياء المشهد 

التاريخي لمدينة الناصرية / تقى رعد جواد الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز 

 م3102التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛061أـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان       ـ التخطيط الحضري ـ العراق ) مدينة الناصرية( 0

 

3771  

100171716120 

 877ع

 

 العمري1 عباس عودة عبد الخضر

التقييم البيئي لنهر الفرات1 منطقة الدراسة شط الشطرة في قضاء الشطرة / عباس 

قليمي عودة عبد الخضر العمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واال

 م13102

 سم38ص:ايض ؛036أـ س1 

 دبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 أـ العنوان        ـ التخطيط الحضري ـ العراق ) محافظة ذي قار( 0

 

3778  

1001118 

 283ع

 

 

 عثمان محمود شحاذة

بناء مقياس لالدارة الجودة الشاملة كأحد المؤشرات لتصنيف اندية الرياضية في 

 م3102:جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1 العراق/ عثمان محمود شحاذة.ـ ديالى

 سم21ص:ايض؛370

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ النوادي الرياضية 1 تخطيط مساحات            أـ العنوان0

 

3777  

10011 

 737ح

 

 الحياني1 ندى محمد عبد 

3111  



442 
 

بالقنوات الجافة في العراق/ ندى محمد عبد الحياني.ـ  التأثيرات المكانية بكلف النقل

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ مركز التخطيط الحضري واالقليمي 1

 سم21ص:ايض ؛060أـ ك1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ النقل ـ تخطيط المدن                        أـ العنوان0

 

13110 

 718ن

 

 نوفل جوزيف رزقو 

.ـ بغداد : الجامعة  المنهج في البحث المعماري االكاديمي / نوفل جوزيف رزقو

 م3102التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  1

 سم21ص:ايض ؛77أـ ل1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية

 ـ العمارة ـ نظريات            أـ العنوان0

 

3110  

133110 

 717ق

 

 القيسي1 منى عبد الكريم حسين

عمارة المدن في العصر السومري القديم من جنوب بالد الرافدين/ منى عبد الكريم 

 م3102حسين القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛277أـ ح1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االار القديمة

 أـ العنوان   تاريخ قديم ـ العصر السومريـ العراق ـ 3ـ العمارة العراقية القديمة 0

  

3113  

13212 

 387خ

 

 الخالدي 1 اسامة منصور حسين

هـ 0221العقود المزدوجة في العمارة العربية االسالمية حتى نهاية العصر العثماني 

الخالدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب  م/ اسامة منصور حسين0708ـ 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛276أـ هـ1 

 رسالة ماجستيرفي االثار االسالمية

 ـ العمارة االسالمية                أـ العنوان0

 

3112  

13212 

 137غ

 

 غسان علي مصطفى

م(/ غسان 0318هـ ـ616تيجان االعمدة في الفنون العربية االسالمية حتى سنة )

 م3102علي مصطفى.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21؛ص:ايض 011أـ ت1 

 رسالة ماجستيرفي االثار االسالمية

 أـ العنوان   ـ االعمدة تيجان  3ـ العمارة االسالمية  ـ العراق 0

 

3117  

137 

 668أ

 

 االعظمي1 زينب خالد احمد حسين

التوازن بين عناصر البنية الثقافية للمنظومة االجتماعية واثرها في عمران المدن/ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1.ـ  زينب خالد احمد حسين االعظمي

xii-i 1361سم21ص:ايض ؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية

 ـ العمارة الحديثة            أـ العنوان0

 

3111  



443 
 

137 

 878ج

 

 جميلة عبد الكريم لعيبي

لعيبي.ـ اثر التحوالت الكمية والكيفية في نتاجات العمارة المحلية/ جميلة عبد الكريم 

 م3102بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  1

 سم21ص:ايض ؛001

 رسالة ماجستيرفي الهندسة المعمارية

 أـ العنوان     ـ الكمية والكيفية    3ـ العمارة الحديثة   0

 

3116  

137 

 877ع

 

 العميدي1 عالء حمدي حكيم

الفضاء االنسيابي في النسيج الحضري/ اثر االبعاد البيئية واالجتماعية على تشكيل 

 م3102عالء حمدي حكيم العميدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض ؛331أـ ل1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية

 ـ البيئية واالجتماعية      أـ العنوان3ـ العمارة الحديثة  0

 

3111  

137 

 273و

 

 يلوجدان ضياء عبد الجل

اثر تكنولوجيا النانو في امكان العمارة المستقبلية/ وجدان ضياء عبد الجليل.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم38ص:ايض ؛077أـ ث1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية

 ـ النانو ـ تكنلوجيا       أـ العنوان3ـ العمارة الحديثة   0

 

3118  

137111 

 738ع

 

 

 العنبكي1جنان حسن مظلوم

فضاء المابين في العمارة : دراسة في طبيعة المابين الفعال/ جنان حسن مظلوم.ـ 

 م3102بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  1

xvii-iv 1072سم38ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرعلوم في الهندسة المعمارية

 العنوان ـ العمارة الحديثة  ـ دراسات     أـ0

 

3117  

1371712 

 387س

 

 

 السامرائي1 مروة منذر سمين

الترجمة االحيائية في العمارة العربية المعاصرة/ مروة منذر سمين السامرائي.ـ 

 م3102بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  1

 سم21ص:ايض ؛002أـ ص1 

 رسالة ماجستيرعلوم في الهندسة المعمارية

 العربية       أـ العنوان ـ العمارة0

 

3101  

13717161 

 138ح

 

 

 حسام ساجت عويد 

التحوالت المورفولوجية في مراكز المدن التاريخية/ حسام ساجت عويد.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض ؛302أـ د1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية

 أـ العنوان          ـ العمارة الحديثة       0

3100  



444 
 

 

13717161 

 813ح

 

 حمزة جالل جواد 

اثر مواد االنهاء في تلقي المشهد الحضري التجاري/ حمزة جالل جواد.ـ بغداد : 

 م3102الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  1

 سم21ص:ايض ؛002أـ س1 

 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية

 العراق            أـ العنوانـ العمارة العربية ـ 0

 

3103  

13717161 

 777ح

 

 حيدر ناجي عطية 

تفعيل التجديد الحضري لمراكز المدن العراقية : دراسة تحليلية للمدن الدينية/ حيدر 

 م3102ناجي عطية .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم38ص:ايض ؛370أـ ح1 

 المعماريةاطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الهندسة 

 ـ العمارة الحديثة  ـ العراق            أـ العنوان0

 

3102  

13717161 

 377د

 

 دانية عبد الرحمن علي

اثر االضاءة االصطناعية في تشكيل المشهد الليلي للفضاءات الخارجية/ دانية عبد 

 م3102الرحمن علي.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  1

 سم38ايض؛ص: 073

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية

 ـ العمارة العربية ـ العراق     أـ العنوان0

 

3107  

13717161 

 311ر

 

 الرازقي1 االء احمد رشيد

التغير الثقافي االجتماعي والعمارة المحلية :دراسة تحليلية للسكن المعاصر في 

الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة .ـ بغداد :  مدينة بغداد/ االء احمد رشيد الرازقي

 م3102المعمارية  1

vi-i 1030سم21ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية

 ـ العمارة العربية ـ العراق           أـ العنوان0

 

3101  

13717161 

 773ز

 

 زينب اسماعيل عبد الكاظم

بغداد : الجامعة التكنلوجية مفهوم االقراط في العمارة / زينب اسماعيل عبد الكاظم.ـ 

 م3102ـ قسم الهندسة المعمارية  1

 سم21ص:ايض ؛028أـ ث1 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية

 ـ العمارة العربية ـ العراق           أـ العنوان0

 

3106  

13717161 

 777ش

 

 شيرين كامل زيدان خلف 

االضافة واالصل في مشاريع التطوير االضافة الحضرية : دراسة تحليلية للعالقة بين 

الحضري المعاصر/ شيرين كامل زيدان خلف .ـ بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم 

 م3102الهندسة المعمارية  1

3101  



445 
 

 سم21ص:ايض ؛008

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة 

 ـ االضافة واالصل     أـ العنوان3ـ العمارة العربية ـ العراق  0

 

13717161 

 137ص

 

 الصفار 1 ميثم حسن مهدي

التنمية المستدامة ومشاكل التطوير العمراني لمركزالكرخ التاريخي/ ميثم حسن 

 م3102مهدي الصفار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم38ص:ايض ؛061

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية

 العنوانـ العمارة الحديثة ـ العراق             أـ 0

 

3108  

13717161 

 377ط

 

 الطائي1 مريم محمد حسن

العمارة المتحركة اثر الحركة الموضعية للعمارة في المتلقي/ مريم محمد حسن 

 م3102الطائي.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  1

xvii-i1063سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية

 رة الحديثة           أـ العنوانـ العما0

 

3107  

13717161 

 637ع

 

 العطار1 علي داود

الثابت والمتغير الثقافي واثره في استدامة المدن الدينية ذات المزارات/ علي داود 

 م3102العطار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم38ص ؛326

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الهندسة المعمارية

 العمارة الحديثة  ـ العراق     أـ العنوان ـ0

 

3131  

13717161 

 731ف

 

 فراس علي مجيد

تتابع البنى الحضرية والمعمارية لمدينة بغداد عبر تاريخها/ فراس علي مجيد.ـ بغداد 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض ؛011

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية

 الحديثة  ـ العراق              أـ العنوانـ العمارة 0

 

3130  

13717161 

 771م

 

 المدرس1 خالد عبد الوهاب مصطفى

اثر الطاقات المتجددة على الصورة البيئية للمدينة المستدامة في العراق/ خالد عبد 

 م3102الوهاب مصطفى المدرس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

I-A 1301سم21ص:ايض ؛ 

 حة دكتوراه في الفلسفة  المعماريةاطرو

 ـ العمارة الحديثة  ـ العراق        أـ العنوان0

 

3133  

13717161 

 377ن

 

 نادين نضال امين عبد يشوع

الحوار االنتقائي مع االخر وتأثيره في استراتيجيات التجديد العمراني للمدن العراقية 

3132  



446 
 

بغداد ـ كلية الهندسة المعاصرة/ نادين نضال امين عبد يشوع.ـ بغداد : جامعة 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛077أ ـ س1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الهندسة  المعمارية

 ـ العمارة الحديثة  ـ العراق           أـ العنوان0

 

13717161 

 777و

 

 ورود اديب نعمة 

االنتماء في المشهد الحضري: دراسة تحليلية لمنطقتي ) االستربادي ومقترباته 

لعرصات ومقترباتها (/ ورود اديب نعمة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة1 وا

 م3102قسم هندسة معمارية 1

 سم38ص:ايض ؛037أ ـ ي1 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية

 ـ العمارة الحديثة  ـ العراق) بغداد(        أـ العنوان0

 

3137  

1371716130 

 777ب

 

 

 البدري1 محمد عبد الرحمن محمد 

استدامة الفضاءات الحضرية الخضراء في مدينة بغداد / محمد عبد الرحمن محمد 

 م3102البدري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة1 قسم الهندسة المعمارية 1

 سم38ص:ايض ؛018أ ـ ي1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الهندسة  المعمارية

 ثة  ـ العراق) مدينة بغداد(       أـ العنوانـ العمارة الحدي0

 

3131  

137171612 

 33ك

 

 كبة1 احمد عبد العالي رشيد 

اجتماعية التكنلوجيا واستداماتها عمرانيا )محافظة المثنى انموذجا(/ احمد عبد 

 م3102العالي رشيد كبة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض ؛307أ ـ د1 

 دكتوراه فلسفة في الهندسة  المعماريةاطروحة 

 ـ العمارة الحديثة  ) محافظة المثنى(       أـ العنوان0

 

3136  

1371716122 

 777م

 

 مهدي ياسين فاخر جعفر

التلوث البصري وتأثيراته في البيئة الحضرية المعاصرة : دراسة سايكو فيزيائية 

داد : جامعة بغداد ـ كلية لمنطقة الجزائر ـ البصرة/ مهدي ياسين فاخر جعفر .ـ بغ

 م3102الهندسة 1

 سم21ص:ايض ؛063أ ـ ش1 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية

 ـ العمارة الحديثة  ـ العراق)البصرة(      أـ العنوان0

 

3131  

137 

 733أ

 

 اراء عبد الكريم حسين

حسين.ـ بغداد : اليات تحول الشكل في تصماميم الفضاءات الداخلية/ اراء عبد الكريم 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛081أ ـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الداخلي

 ـ التصميم الداخلي          أـ العنوان0

3138  



447 
 

 

137 

 833أ

 االء طالب كريم

التطور التصميمي للعوازل الصوتية وتوظيفها في الفضاءات الداخلية / االء طالب 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 كريم.ـ

 سم21ص:ايض ؛071أ ـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الداخلي

 ـ التصميم الداخلي          أـ العنوان0

 

3137  

137 

 838أ

 

 االمام 1عالء الدين كاظم منصور

 خطاب التصميم الداخلي وانعكاسه السلوكي في قضاء السلطة / عالء الدين كاظم

 م3102منصور.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛311أ ـ ط1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة التصميم الداخلي

  ـ البرلمانات ـ قاعات2ـ السلطة ـ قضاءات  3ـ التصميم الداخلي ـ عمارة  0

 أـ العنوان  

 

3121  

137 

 233ر

 

 رجاء سعدي لفتة

في تصميم الفضاءات الداخلية/ رجاء سعدي لفتة.ـ بغداد الدالالت الفكرية والجمالية 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛312أ ـ ن1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم الداخلي

 ـ الفضاءات الداخلية       أـ العنوان2ـ الفكرية والجمالية 3ـ التصميم الداخلي  0

 

3120  

137 

 78ر

 

 نوريريم باسل 

القوى الفاعلة في تصميم الفضاءات الداخلية لمكتبات المدارس االساسية / ريم باسل 

 م3102نوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛073أ ـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الداخلي

 ـ التصميم الداخلي             أـ العنوان0

 

3123  

137 

 367س

 

 الساعدي1 اخالص عبد سلمان علي 

الشكل االستعاري في تصميم الفضاءات الداخلية ) المسرح المدرسي انموذجا(/ 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة  اخالص عبد سلمان علي الساعدي

 م13102

 سم38ص:ايض ؛072أ ـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الداخلي

 ـ المسرح المدرسي      أـ العنوان3ـ التصميم الداخلي    0

 

3122  

137 

 737س

 

 سداد هشام حميد

جدلية العالقة في فعل التصميم بين التصميم الداخلي والعمارة الداخلية/ سداد هشام 

 م3102حميد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛371أ ـ ل1 

3127  



448 
 

 ياطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم الداخل

 ـ التصميم الداخلي     أـ العنوان0

 

137 

 677س

 

 السعودي1 منتهى عبد النبي حسن نجدي

المعالجات التصميمية في الفضاءات الداخلية للورش التعليمية / منتهى عبد النبي 

 م3102حسن نجدي السعودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛317أ ـ ل1 

 ماجستيرفي التصميم الداخليرسالة 

 ـ التصميم الداخلي       أـ العنوان0

 

3121  

137 

 377ع

 

 العبيدي1 نبأ محمد ظاهر شاكر

الزمان والمكان في التحوالت التصميمية لمراكز العيادات التجميلية / نبأ محمد ظاهر 

 م3102شاكر العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

XII-I 1316سم21ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرفي التصميم الداخلي

 ـ التصميم الداخلي       أـ العنوان0

 

3126  

137 

 377ع

 

 العجيلي1 رياض حامد

التفكيكية وانعكاساتها الوظيفية والجمالية في تصميم الفضاءات الداخلية / رياض 

 م3102حامد العجيلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛017ز1  أـ

 رسالة ماجستيرفي التصميم الداخلي

 أـ العنوان ـ الفضاءات الداخلية     2ـ الوظيفة والجمالية  3ـ التصميم الداخلي   0

 

3121  

137137 

  31ج

 

 الجاف1صالح الدين قادر احمد 

االنعكاس الجمالي للتفاعل البيئيي اثراء تصاميم الفضاءات الداخلية/ صالح الدين 

 م3102احمد الجاف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1قادر 

 سم21ص ؛320

 اطروحة دكتوراه في التصميم الداخلي

 ـ العمارة ـ تنظيم داخلي                  أـ العنوان0

 

3128  

137138 

 730ب

 

 البياتي1سماء فاضل خليل

يه/ سماء فاضل االشتراطات التصميمية في اضاءة قاعات مدرسة الموسيقى والبال

 م3102خليل البياتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص ؛070أـ ع1

 رسالة ماجستيرفي التصميم الداخلي

 العنوان -ـ الموسيقى والبالي        ا3ـ التصميم ) االضاءة ( 0

 

3127  

13712 

 87ح

 

 الحلو1 طه فرزدق عبد طه 

لمواقع المدن الحقلية / طه فرزدق عبد طه الحلو.ـ االس التخطيطية والتصميمية 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

3171  



449 
 

 سم21ص:ايض ؛017

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة المعمارية

 ـ العمارة ـ تصميمات   أـ العنوان0

 

13712 

 733ش

 

 الشيباني1 عالء عبد علي حنون

العالقة ) المصمم 1 الملتقي1 النتاج(/ عالء االقناع في العمارة : دراسة لمستويات 

عبد علي حنون الشيباني.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم الهندسة المعمارية  

 م13102

X7-x1001سم21ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية

 ـ العمارة ـ تصميمات      أـ العنوان0

 

3170  

13712 

 617م

 

 عبد الواحدالمظفر 1 سبأ مجتبى 

التنمية الحضرية المستدامة دور القنوات المائية في تنمية المدن مورفولوجيا مدينة 

البصرة حالة دراسية / سبأ مجتبى عبد الواحد المظفر.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ 

 م3102قسم الهندسة المعمارية  1

 سم21ص:ايض؛030أـ ل1

 ةرسالة ماجستير علوم في الهندسة المعماري

 ـ العمارة ـ تصميمات      أـ العنوان0

 

3173  

13712 

 327هـ

 

 هاجرعبد السميع عبدالحميد 

الحلول البيومناخية ودورها في تحقيق التصميم البيئي المستدام / هاجرعبد السميع 

 م3102عبدالحميد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1

 سم21ص:ايض ؛026

 المعماريةرسالة ماجستيرفي علوم الهندسة 

 ـ العمارة ـ تصميمات     أـ العنوان0

 

3172  

121110 

 687م

 

 المعموري1 حمدية كاظم روضان

جدلية العالقة بين الفن والدين في اوربا/ حمدية كاظم روضان المعموري.ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛221أـ ذ1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية التشكيلية 

 ـ الفنون التشكيلية ـ فلسفة      أـ العنوان 0

 

3177  

1211008 

 778ط

 

 الطويل 1بهاء لعيبي سوادي

اشكالية المنهج في النقد التشكيلي العراقي المعاصر/ بهاء لعيبي سوادي الطويل.ـ 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛313ح1أـ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية التشكيلية 

 ـ الفن التشكيلي ـ نقد      أـ العنوان 0

 

 

3171  



451 
 

12117 

 671ال

 

 

 ال بوعيسى1 احمد عباس علي 

االنسان البنائية في المدرسة التكعيبية وتمثالتها في فنون مابعد الحداثة / احمد 

 م3102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1عباس علي ال بوعيسى.ـ بابل : جامعة 

 سم21ص:ايض؛311أـ ي1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية التشكيلية 

 ـ الفن التشكيلي ـ تاريخ      أـ العنوان 0

 

3176  

1211773 

 376ر

 

 الربيعي1جعفر صادق عايد

تحوالت الشكل النحتي االنكليزي بعد الحرب العالمية الثانية / جعفر صادق عايد 

 م3102الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛311أـ ع1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 

 ـ الحرب العالمية الثانية     أـ العنوان 3ـ النحت االنكليزي  0

 

3171  

12117161 

 373س

 

 سارة محمد مناف

حمد مناف.ـ بغداد : جامعة التنوع التقني في اعمال النحات صادق ربيع/ سارة م

 م3102بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛031أـ ي1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1نحت

 ـ صادق ربيع )نحات(     أـ العنوان 3ـ النحت العراقي   0

 

3178  

12117161 

 17ق

 

 قصي زين العابدين طعمة

غولي وعيدان الشيخلي: دراسة  التشكيل النحتي في اعمال النحاتين صالح القره

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون  تحليلية مقارنة/ قصي زين العابدين طعمة

 م3102الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛361أـ أأ1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1نحت

ـ الشيخلي1 عيدان )نحات(       2ـ القره غولي 1 صالح ) نحات( 3ـ النحت العراقي  0

 أـ العنوان 

 

3177  

12117161 

 373ن

 

 نبراس هاشم ذنون 

النظم والعالقات الشكلية لنصب االمومة في العالم :دراسة تحليلية(/ نبراس هاشم 

 م3102ذنون .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛027أـ ك1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1نحت

 ـ االمومة في العالم        أـ العنوان 3ـ النحت العراقي    0

 

3111  

12117161 

 318هـ

 

 الهاشمي1 أشراق وهاب ابراهيم

بنية التشريع الفني للهيئة البشرية في النحت العربي/ أشراق وهاب ابراهيم 

 م3102الهاشمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1قسم التشكيلية 1

 سم21ص:ايض؛081د1أـ 

3110  



451 
 

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ النحت  ـ العراق      أـ العنوان0

 

12117161 

 728هـ

 

 هيثم صباح حميد

( باستعمال خامات محلية لصب ceramic shellتحضير القشرة الخزفية )

 م13102المنحوتات / هيثم صباح حميد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

xii-i1043سم30ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستيرفي النحت

 ـ النحت  ـ العراق        أـ العنوان0

 

3113  

12017 

 737ج

 

 الجوراني1 فؤاد خالد مهدي

السمات الشكلية والتقنية في منحوتات علي الجابري :دراسة تحليلية/ فؤاد خالد 

 م3102ة 1مهدي الجوراني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميل

 سم38ص:ايض ؛027أـ ك1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 

 ـ الجابري 1 علي ) نحات(      أـ العنوان 3ـ النحت تقنيات  0

 

3112  

12211 

 137م

 

 المشايخي1 تماضر محمد كاظم جواد

التمثالت االسطورية في النحت االغريقي القديم / تماضر محمد كاظم جواد 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1المشايخي.ـ بابل : 

 سم21ص:ايض؛078أـ ر1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ النحت االغريقي القديم    أـ العنوان0

 

3117  

121 

 177أ

 

 االسدي 1 ايهاب احمد عبد الرضا

اشكالية الحركة والزمن في التشكيل النحتي المعاصر/ ايهاب احمد عبد الرضا 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1االسدي.ـ 

 سم21ص:ايض ؛210أـ ص1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية

 ـ الحركة والزمن      أـ العنوان3ـ النحت الحديث   0

 

3111  

121 

 877ب

 

 البكري1 عالء محسن كبيش 

ة تحليلية/ عالء الخامات غير التقليدية في تركيب الشكل النحتي المعاصر : دراس

 م3102محسن كبيش البكري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛061أـ ر1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1 نحت

 ـ النحت الحديث     أـ العنوان0

 

3116  

121 

 778ب

 

 البيرماني1 لمياء وهاب رزاق

بعد الحداثة/ لمياء وهاب رزاق االبعاد الفكرية للكلي والجزئي في نحت ما 

 م3102البيرماني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

3111  



452 
 

 سم21ص:ايض؛377أـ ط1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ النحت الحديث      أـ العنوان0

 

121 

 138ح

 

 حسام عبد الخالق عثمان

النحت المعاصر / حسام عبد المقاربات الموضوعية بين الرؤية الفنية والشكل في 

 م3102الخالق عثمان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛087أـ ح1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ النحت الحديث       أـ العنوان0

 

3118  

121 

 132خ

 

 الخفاجي1 ريام صالح عباس

النهضة/ ريام صالح عباس الخفاجي.ـ المعتمد الديني وتمثالته في منحوتات عصر 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض؛367أـذ1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1 نحت

 ـ النحت الحديث    أـ العنوان0

 

3117  

121 

 388س

 

 سالم موسى ابراهيم 

موسى ابراهيم.ـ بغداد متحوالت الخطاب االعالمي في النحت العراقي المعاصر/ سالم 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛217أـ ع1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ النحت الحديث ـ العراق     أـ العنوان0

 

3161  

121 

 177س

 

 السعدي 1 رياح علي حسين 

السعدي.ـ بابل : التجنيس بين العمارة العضوية والنحت الحديث/ رياح علي حسين 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛363أـ ش1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية

 ـ النحت الحديث        أـ العنوان0

  

3160  

121 

 277ش

 

 الشجيري1حسين قيس نجم

الشجيري.ـ بابل : جامعة  فاعلية الفضاء في منحوتات هنري مور/ حسين قيس نجم

 م3102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛073أـ غ1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ مورهنري) نحات(     أـ العنوان3ـ النحت الحديث    0

 

3163  

121 

 132ك

 

 كفاح عبد المجيد

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  الذاتي والموضوعي في النحت المعاصر / كفاح عبد المجيد

3162  



453 
 

 م3102الجميلة 1 كلية الفنون

 سم21ص:ايض ؛322

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ النحت الحديث      أـ العنوان0

 

121 

 737ك

 

 الكناني1 علي عبد هللا عبود

دالالت الرأس البشري في حركة النحت العربي الحديث/ علي عبد هللا عبود الكناني.ـ 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛386أـ ز1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية

 ـ الرأس البشري      أـ العنوان3ـ النحت الحديث    0

 

3167  

121171211 

 177ح

 

 حسين ماجد عباس

تأثير العولمة في التشكيل النحتي العربي المعاصر/ حسين ماجد عباس.ـ بغداد : 

 م13102 جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة

 سم21ص ؛337

 اطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ العولمة ـ تأثير       أـ العنوان3ـ النحت العربي الحديث  ـ دراسات  0

 

3161  

12116 

 217م

 

 محسن عالوي سالم

داللة الشكل الحيواني في االختام االسطوانية االكدية/ محسن عالوي سالم.ـ بابل : 

 م3102الجميلة 1 جامعة بابل ـ كلية الفنون

 سم21ص:ايض؛070أـ م1

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 ـ االختام      أـ العنوان0

 

3166  

12812 

 132خ

 

 

 الخفاجي1 حسين علي محمد 

جماليات البيئة الطبيعية المنفذة على الخزفيات االسالمية/ حسين علي محمد 

 م3102الجميلة 1الخفاجي .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 سم21ص:ايض؛321أـ س1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ جماليات     أـ العنوان3ـ الخزف  0

  

3161  

12812 

 132خ

 

 الخفاجي1ميساء سليم عبد الواحد 

الحركة وفاعلية النسقه النباتي للتكوين في الخزف االسالمي الفاطمي/ ميساء سليم 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1عبد الواحد الخفاجي.ـ بابل : 

 سم21ص:ايض؛336أـ ك1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف االسالمي ـ العصر الفاطمي      أـ العنوان0

 

3168  

12812 

 677س

 

 السعيدي 1بهادر كاظم هاشم 

3167  



454 
 

ي.ـ االبعاد الجمالية لمعالجة الكتلة في الخزف المعاصر/ بهادر كاظم هاشم السعيد

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض؛361أـ ط1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1 خزف

 ـ الخزف المعاصر     أـ العنوان0

 

12812 

 773ع

 

 عدنان حامد علوان

مرجعيات االشكال المنفذة في الخزف العثماني/ عدنان حامد علوان.ـ بابل : جامعة 

 م3102كلية الفنون الجميلة 1بابل ـ 

 سم21ص:ايض؛017أـ ح1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 أـ العنوان     ـ الخزف المعاصر0

 

3111  

12812 

 763ك

 

 الكرعاوي1 نصير جواد موسى

تنوع االنساق البنائية لالشكال المنفذة على الخزف االسالمي/ نصير جواد موسى 

 م3102كلية الفنون الجميلة 1الكرعاوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 سم21ص:ايض؛017أـ ذ1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف      أـ العنوان0

 

3110  

128121728 

 377ع

 

 العبيدي1 وعد محمد حسوني احمد

دالالت االشكال االسطورية المنفذة على الخزف االغريقي/ وعد محمد حسوني احمد 

 م3102كلية الفنون الجميلة 1العبيدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 سم38ص:ايض؛302أـ غ1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1خزف

 ـ الخزف االفريقي      أـ العنوان0

 

3113  

128121776 

 77غ

 

 غيد صادق عبد الغني

تحول االنظمة الشكلية في الخزف االسباني المعاصر/ غيد صادق عبد الغني.ـ بغداد : 

 م3102الفنون الجميلة 1جامعة بغداد ـ كلية 

 سم21ص:ايض ؛081أـ ص1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ االنظمة الشكلية       أـ العنوان3ـ الخزف االسباني  0

 

3112  

128121712 

 377ع

 

 العبيدي1 فراس حسن حليم

فاعلية اللون في الخزف العربي المعاصر/ فراس حسن حليم العبيدي.ـ بابل : جامعة 

 م3102لية الفنون الجميلة 1بابل ـ ك

 سم38ص:ايض؛311أـ ص1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1خزف

 ـ الخزف العربي       أـ العنوان0

 

 

3117  



455 
 

1281217161 

 837ج

 

 الجلبي1منذر محمد سليمان

انتاج خزف بركاني وتطبيقه على االطيان العراقية/ منذر محمد سليمان الجلبي .ـ 

 م3102كلية الفنون الجميلة 1بابل : جامعة بابل ـ 

 سم38ص:ايض؛086أـ م1

 اطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف العراقي      أـ العنوان0

 

3111  

1281217161 

 877ح

 

 الحميري1علي جرد كاظم

قواعد موضوعات فن السلطة المنفذة على فخاريات العراق القديم/ علي جرد كاظم 

 م3102كلية الفنون الجميلة 1 الحميري.ـ بابل : جامعة بابل ـ

 سم21ص:ايض؛011أـ م1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الفخار العراقي      أـ العنوان0

 

3116  

1281217161 

 833ر

 

 الركابي1 محمد شاكر علي

امكانية استخدام مادة االسمنت في انتاج زجاج الخزف/ محمد شاكر علي الركابي.ـ 

 م3102الفنون الجميلة 1 بابل : جامعة بابل ـ كلية

 سم38ص:ايض؛071أـ ن1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1 الخزف

 ـ الخزف العراقي     أـ العنوان0

 

3111  

1281217161 

 77ز

 

 زيد عباس ديكان

دالالت الحركة للمشاهد التصويرية في فخار العراق القديم/ زيد عباس ديكان.ـ بابل : 

 م3102الجميلة 1جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 سم21ص:ايض؛077أـ ص1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1 الخزف

 ـ الفخار العراقي      أـ العنوان0

 

3118  

1281217161 

 677س

 

 السعدي1 ابتسام ناجي كاظم

التداولية في الخزف العراقي المعاصر/ ابتسام ناجي كاظم السعدي.ـ بابل : جامعة 

 م13102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 

 سم38ص:ايض؛213أـ ن1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف العراقي      أـ العنوان0

 

3117  

1281217161 

 863س

 

 السلطاني1علي صالح فالح

استخدام تقنيات حرف متنوعة ومتغيراتها على السطح الخزفي/ علي صالح فالح 

 م3102الجميلة 1السلطاني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 سم21ص:ايض؛001أـ م1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف العراقي      أـ العنوان0

3181  



456 
 

 

1281217161 

 373و

 

 وتوت1 احمد خضير عباس 

التنوع االنشائي لموضوعات االلواح الفخارية في العراق القديم/ احمد خضير عباس 

 م3102الجميلة 1 وتوت.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون

 سم38ص:ايض؛012أـ ر1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1 خزف

 ـ العراق القديم     أـ العنوان2ـ االلواح الفخارية  3ـ الخزف العراقي 0

 

3180  

1281217161 

 138و

 

 وسام عبد الكريم جاسم 

اسم.ـ امكانية استخدام مادة النفتالين في اختزال زجاج الخزف/ وسام عبد الكريم ج

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض؛023أـ ع1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف العراقي     أـ العنوان0

 

3183  

128121763 

 73ذ

 

 الذرب1 زيد عامر مكلف

نظام التباين في تشكيل الخزف المصري المعاصر/ زيد عامر مكلف الذرب.ـ بابل : 

 م3102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1جامعة 

 سم21ص:ايض؛373أـ ع1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف المصري      أـ العنوان0

 

3182  

128121712 

 377ع

 

 

 العبيدي1محمد جاسم محمد حسن 

االنزياح الوظيفي للشكل في الخزف المعاصر/ محمد جاسم محمد حسن العبيدي.ـ 

 م3102ـ كلية الفنون الجميلة1 الخزف 1 بغداد : جامعة بغداد

 سم21ص:ايض ؛771أـ ت1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية

 ـ الخزف االمريكي     أـ العنوان0

 

3187  

17011001 

 163ب

 

 

 البوسعير1ضياء عبد االمير صالح

الرمز وتمثالته في رسوم مارك شاجال / ضياء عبد االمير صالح البوسعير .ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛386أـ ح1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ شاجال 1 مارك )فنان(     أـ العنوان3ـ الرسم ـ جماليات 0

 

3181  

17011001 

 87ع

 

 علي امين سامي حسين

بابل ـ  .ـ بابل : جامعة االبعاد الجمالية في رسوم راميرانت/ علي امين سامي حسين

 م3102كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛011أـ س1

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

3186  



457 
 

 ـ رامبرانت )رسام(     أـ العنوان3ـ الرسم ـ جماليات 0

 

17011001 

 71ك

 

 الكيف1 علي احمد عمران كيف

جماليات صورة ادم وحواء في رسوم عصر النهضة االوربية/ علي احمد عمران 

 م3102الكيف.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1 كيف

 سم21ص:ايض ؛070أـ ط1

 رسالة ماجستير في الفنون الجميلة

 ـ ادم وحواء         أـ العنوان2ـ الرسم االوربي 3ـ الرسم ـ جماليات  0

 

3181  

17011001 

 73م

 

 مها فؤاد محمد ربيع 

مفردات العمارة العربية االسالمية/ مها جماليات الوحدات الهندسية المنفذة على 

 م3102فؤاد محمد ربيع .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛337أـ س1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ العمارة العربية واالسالمية  أـ العنوان3ـ الرسم ـ جماليات 0

 

3188  

1701107 

 377ع

 

 العاني1 زهراء صائب

خصائص التغبير الفني وعالقتها بانماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ لدى طلبة 

المرحلة المتوسطة في محافظة بغداد/ زهراء صائب العاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛032أـ ث1

 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 ـ التفكير ـ انماط      أـ العنوان3ـ الرسم ـ االسس النفسية 0

 

3187  

170117161 

 177ب

 

 البصري1 مروة نزار يوسف 

المنظومة التخيلية في رسومات يحيى بن محمود الواسطي/ مروة نزار يوسف 

 م3102البصري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛372أـ ش1

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 أـ العنوان          ـ الواسطي 1 يحيى بن محمد )رسام(3الرسم العراقي   ـ0

 

3171  

170117161 

 132خ

 

 الخفاجي1 ايهاب عبد الرزاق يوسف

دالالت االشكال النباتية في رسم العراقي المعاصر/ ايهاب عبد الرزاق يوسف 

 م3102الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛307ي1أـ 

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 ـ االشكال النباتية        أـ العنوان 3ـ الرسم العراقي  0

 

3170  

170117161 

 783خ

 

 الخيكاني1 فراس محمد لهمود

السلطة وتمثالتها في الرسم العراقي المعاصر/ فراس محمد لهمود الخيكاني.ـ بابل : 

 م3102الجميلة 1جامعة بابل ـ كلية الفنون 

3173  



458 
 

 سم21ص:ايض ؛381أـ ف1

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 ـ الرسم العراقي        أـ العنوان 0

 

170117161 

 177ر

 

 رشيد عكار راضي

ثنائية الحياة والموت في الرسم المعاصر في العراق:دراسة تحليلية / رشيد عكار 

 م3102الجميلة1الرسم 1راضي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 سم38ص:ايض ؛338أـ و1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 اختصاص رسم

 ـ الحياة والموت        أـ العنوان 2ـ الرسم ـ تاريخ حديث 3ـ الرسم العراقي   0

 

3172  

170117161 

 773ز

 

 زهراء ماهود محمد 

محمد.ـ بغداد : جامعة اشكالية التعبير في الرسم العراقي المعاصر/ زهراء ماهود 

 م3102بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛072أـ ض1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 اختصاص رسم

 ـ الرسم العراقي       أـ العنوان 0

 

3177  

170117161 

 773س

 

 السوداني1 محمد قاسم سلمان عوض

سلمان عوض السوداني.ـ تمثالت الجسد في الرسم العراقي المعاصر/ محمد قاسم 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛318أـ ل1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 

 ـ الرسم العراقي  ـ دراسات        أـ العنوان 0

 

3171  

170117161 

 733س

 

 السياب 1 حيدر عبد االله عباس

الحديث/ حيدر عبد االله عباس السياب.ـ بابل : العناصر البنانية في الرسم العراقي 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛087أـ د1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الرسم العراقي       أـ العنوان 0

 

3176  

170117161 

 877ش

 

 الشمري1 خمائل محسن رشيد

الشمري.ـ بابل : جامعة  محسن رشيد دالالت الشكل في رسوم عامر العبيدي/ خمائل

 م3102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛073أـ ع1

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 ـ العبيدي1 عامر )رسام(       أـ العنوان 3ـ الرسم العراقي  0

 

3171  

170117161 

 733ش

 

 الشيباني1 ثامر عبيد كاظم 

الشيباني.ـ بابل : جامعة  ن عباس/ ثامر عبيد كاظم االصالة والتجديد في رسوم سلما

3178  



459 
 

 م3102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛310أـ ف1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ سلمان عباس )رسام(      أـ العنوان 3ـ الرسم العراقي    0

 

170117161 

 717ع

 

 العنزي 1محمد عبد الحسن عودة

والمثاقفة في الفن التشكيلي العراقي المعاصر/ محمد عبد الحسن نسق التواصل 

 م3102عودة العنزي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛331

 رسالة ماجستير في اختصاص الرسم

 ـ الرسم العراقي         أـ العنوان 0

 

3177  

170117161 

 781ف

 

 فيلق فتحي محمد علي

الكتابة السومرية الصورية في الرسم العراقي المعاصر/ فيلق فتحي محمد جماليات 

 م3102علي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛332أـ ش1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

 ـ الكتابة السومرية الصورية    أـ العنوان 3ـ الرسم العراقي 0

 

3611  

170117161 

 327م

 

 ماجد جاسم مولى 

تطور النظم التعبيرية في اعمال الفنان محمد علي شاكر / ماجد جاسم مولى .ـ بغداد 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛036أـ ر1

 رسالة ماجستير في الفنون الجميلة 1 اختصاص الرسم

 )رسام(       أـ العنوان ـ محمد علي شاكر 2 ـ النظم التعبيرية3ـ الرسم العراقي 0

 

3610  

170117161 

 723م

 

 المدحتي1 شبيب عيدان شبيب

التنوع االسلوبي في رسوم جماعة االربعة / شبيب عيدان شبيب المدحتي.ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛303أـ هـ1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 أـ العنوان      ـ الرسم العراقي   0

 

3613  

170117161 

 687م

 

 المعموري,قاسم جرو طعيس

اثر ممارسة النشاط الفني في السلوك العدواني لدى السجناء في مراكز التأهيل 

االصالحي في العراق/ قاسم جرو طعيس المعموري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م3102الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛308أـ ز1

 في التربية الفنية1رسم رسالة ماجستير

ـ التأهيل االصالحي      7ـ السلوك العدواني   2ـالنشاط الفني 3ـ الرسم العراقي  0

 أـالعنوان

 

3612  



461 
 

1701001 

 777ر

 

 رويدة عبد الرزاق حمود علوش

السمات الجمالية في رسوم بشير مهدي/ رويدة عبد الرزاق حمود علوش.ـ بابل : 

 م3102الجميلة 1جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 سم38ص:ايض ؛071أـ م1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

 ـ الرسم ـ جماليات       أـ العنوان0

 

3617  

1701737 

 377ج

 

 الجبوري1حنان رضا حمودي كاظم

التباين االسلوبي في الكرافيك العربي المعاصر/ حنان رضا حمودي كاظم الجبوري.ـ 

 م3102الفنون الجميلة 1بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 سم21ص:ايض ؛072أـ ذ1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الكرافيك     أـ العنوان3ـ الرسم ـ تارخ حديث  0

 

3611  

1701737 

 73س

 

 سها عبد الجبار رشيد خزعل 

تركيب الخامات المعمارية في تشكيالت الرسم المعاصر/ سها عبد الجبار رشيد 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 قسم الفنون التشكيلية 1خزعل.ـ بغداد : 

 سم38ص:ايض ؛302أـ ي1

 رسالة ماجستير في الفنون الجميلة 1 اختصاص الرسم

 ـ الرسم ـ تاريخ حديث     أـ العنوان0

 

3616  

1701737 

 783ش

 

 شيماء وهيب خضير 

التداوي/ شيماء وهيب تشاكل اجناس التشكيل المعاصر :دراسة في ضوء المنهج 

 م3102خضير .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛302أـ ل1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية

 ـ الرسم  ـ تاريخ حديث     أـ العنوان0

 

3611  

1701737 

 837ع

 

 العمار 1 زهراء احمد محمد

االوربي الحديث/ زهراء احمد محمد القيم الجمالية الصورة المسيح في الرسم 

 م3102العمار.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛367ب ـ ل1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

 ـ الرسم  ـ تارخ حديث        أـ العنوان0

 

3618  

1701737 

 87ع

 

 عمر مصطفى عباس

العراقي الحديث/ عمر مصطفى عباس.ـ بغداد : تقنيات االظهار في اعمال الكرافيك 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛072أـ م1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

 ـ الكرافيك العراقي     أـ العنوان3ـ الرسم  ـ تارخ حديث  0

3617  



461 
 

 

1701737 

 777ف

 

 فريد خالد علوان

:دراسة في اساليب التشكيل المعاصر/ فريد خالد علوان.ـ االدائية في الحقل البصري 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛227أـ س1

 اطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ الرسم  ـ تاريخ حديث        أـ العنوان0

 

3601  

1701737 

 287م

 

 محمد عباس فاضل كاظم

الرسم العربي المعاصر/ محمد عباس فاضل كاظم.ـ بابل : انسجام المتضادات في 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛338أ ـ م1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

 ـ المتضادات ـ انسجام    أـ العنوان3ـ الرسم  ـ تارخ حديث  0

 

3600  

1701737 

 73ن

 

 ندى عايد يوسف

االعالماتية في الرسم المعاصر :دراسة في تحوالت النسق/ ندى عايد المرجعيات 

 م3102يوسف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص ؛381

 اطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ النسق ـ تحوالت      أـ العنوان3ـ الرسم  ـ تاريخ حديث 0

 

3603  

1701737 

 777ن

 

 نذير مسلم لفتة

العولمة على تمظهر الشكل االنساني في رسوم المشرق العربي المعاصر :دراسة  اثر

 م3102تحليلية/ نذير مسلم لفتة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص ؛373

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

 ـ الرسم  ـ تارخ حديث      أـ العنوان0

 

3602  

1701771 

 177ب

 

 بشير احمد جعفر 

سمات الحداثة في فن الكرافيل االوربي/ بشير احمد جعفر.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م3102الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛071أ ـ ف1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

 ـ الحداثة في الفن       أـ العنوان3ـ الرسم اوربا  0

 

3607  

1701771 

 877ش

 

 اء كاظم حميدالشمري1 ورق

المالمح االجتماعية في الرسم االوربي الحديث / ورقاء كاظم حميد الشمري.ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛307أ ـ ن1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

3601  



462 
 

 ـ الرسم االوربي     أـ العنوان 0

 

1701771 

 137ع

 

 هادي كاظمالعزاوي1زهراء 

المادية التاريخية وانعكاساتها على الرسم االشتراكي/ زهراء هادي كاظم العزاوي.ـ 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛127أ ـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية التشكيلية

 ـ الرسم الروسي     أـ العنوان 0

 

3606  

17017773 

 173أ

 

 قحطان جاسماسراء 

.ـ بابل : جامعة بابل ـ  مظاهراالغتراب في رسوم فان كوخ/ اسراء قحطان جاسم

 م3102كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛301أ ـ ف1

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 ـ كوخ فان )رسام(      أـ العنوان 3ـ الرسم اللهولندي  0

 

3601  

1701712 

 737و

 

 نوداد هاشم عريان غيال

المرجعيات الشكلية للمنمنمات االسالمية في رسوم هنري ماتيس:دراسة تحليلية/ 

 م3102وداد هاشم عريان غيالن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛307أـ ف 1 

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم

 أـ العنوان    ـ ماتيس1هنري )رسام(    3ـ الرسم ـ تاريخ اسالمي 0

 

3608  

172171 

 731ب

 

 براق هالل جاسم 

مظاهر السرعة المعرفية في رسوم اطفال الروضة / براق هالل جاسم.ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية الفنية 1

 سم21ص:ايض ؛077أ ـ م1

 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 أـ العنوانـ السرعة المعرفية    3ـ رسوم االطفال ـ العراق 0

 

3607  

17113 

 318ج

 

 جاسم خزعل بهيل

جماليات التصميم الصناعي في ضوء نظريات التفاعل الحديثة / جاسم خزعل بهيل.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛377أـ ز 1 

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التصميم

 ـ التصميم الصناعي     أـ العنوان0

 

3631  

17113 

 377ز

 

 الزبيدي1 مصعب حسن عبد كاظم

المعالجات التصميمية للعزل الحراري والمائي في تصميم المنتجات الصناعية/ 

مصعب حسن عبد كاظم الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

 م13102

3630  
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 سم21ص:ايض ؛077أـ ص 1 

 رسالة ماجستير في التصميم الصناعي

 اعي       أـ العنوانـ التصميم الصن0

 

17113 

 873س

 

 سمية عبد الوهاب محمد عودة

فاعلية الطباق واليته في النظام التصميمي للمنتج الصناعي/ سمية عبد الوهاب 

 م3102محمد عودة .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛036أـ س1 

 رسالة ماجستير في التصميم الصناعي

 التصميم الصناعي   أـ العنوانـ 0

 

3633  

17113 

 217ع

 

 عبد الحسين عبد الكريم سلمان

االنظمة التصميمية لخيم المناسبات وامكانية تطويرها/ عبد الحسين عبد الكريم 

 م3102سلمان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛073أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في التصميم الصناعي

 ـ التصميم الصناعي      أـ العنوان0

 

3632  

17113 

 137ع

 

 العزاوي1 حنان غازي صالح

الجذب واالثارة في التصميم هيئة المنتج الصناعي /حنان غازي صالح العزاوي.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛073أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في التصميم الصناعي

 الجذب واالثارة       أـ العنوان-3تصميم الصناعي ـ ال0

 

3637  

17113 

 137ع

 

 العزاوي1 صفا جعفر صادق

حوار االيقاع ودوره في المتغيرات الشكلية لهيئة المنتج الصناعي/ صفا جعفر 

 م3102صادق العزاوي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛020أـ ي1 

 في التصميم الصناعي رسالة ماجستير

 ـ التصميم الصناعي       أـ العنوان0

 

3631  

17113 

 71ق

 

 قيس والي عباس

الفرضيات التصميمية المستقبلية في ضوء الحاجات االنسانية المعاصرة : دراسة 

 م3102مستقبلية/ قيس والي عباس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛311أـ ت1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم الصناعي

 ـ التصميم الصناعي        أـ العنوان0

 

3636  

17113 

 728ي

 

 يوجل عبد الحسين فارس 

التوجهات التطبيقية للهندسة الحيوية وعالقتها بتصميم هيئة المنتج الصناعي/ يوجل 

3631  



464 
 

 م13102عبد الحسين فارس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

 سم21ص:ايض ؛017أـ ز1 

 رسالة ماجستير في التصميم الصناعي

 ـ التصميم الصناعي       أـ العنوان0

  

17116070 

 376ر

 

 الربيعي1 اسراء ابراهيم فليح 

جمالية الوحدات الرخوفية في المسجد االقصى/ اسراء ابراهيم فليح الربيعي.ـ بابل : 

 م13102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 

 سم21ص:ايض ؛387أ ـ غ1

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 

 ـ المسجد االقصى     أـ العنوان 3ـ الزخارف ـ خطوط عربية 0

 

3638  

17116070 

 777س

 

 سؤدد مشعان حواس

اسس بناء تصاميم الزخارف النباتية الجدارية في العتبة الكاظمية المقدسة/ سؤدد 

 م3102بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1 مشعان حواس.ـ بغداد : جامعة

 سم21ص:ايض ؛067أـ ل1 

 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة

 ـ الزخارف ـ فنون اسالمية       أـ العنوان 0

 

3637  

17116070 

 287م

 

 محمد راضي غضب 

المعالجات التصميمية لخاصية التضفير في تكوينات الخط العربي/ محمد راضي 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1غضب .ـ 

 سم21ص:ايض ؛031أـ ي1 

 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة

 ـ الخطوط العربية       أـ العنوان0

 

3621  

17116070 

 287م

 

 محمد كاظم حمزة

خاصية االختزال واالشتياق في تكوينات الخط العربي / محمد كاظم حمزة.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛021أـ ي1 

 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة

 ـ االختزال واالشتياق      أـ العنوان3ـ الخط العربي 0

 

3620  

171160703 

 777ب

 

 البندر1 اوس محمد سعيد 

المتطابقة / اوس محمد التباينات التصميمية في تراكيب خط الثلث الجلي للنصوص 

 م3102سعيد البندر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛073أـ ك1 

 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة

 ـ الخط العربي ) الخط الثلث(     أـ العنوان0

 

3623  

178 

 168خ

 

 الخزعلي1 حسنين عبد االمير رشيد

3622  
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باستخدام االطيان المحلية / حسنين عبد االمير رشي  انتاج زجاج السيالدون

 م3102الخزعلي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

b-a1062سم21ص:ايض ؛ 

 اطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ االطيان المحلية      أـ العنوان 3ـ الزجاج  0

 

161 

 132خ

 

 الخفاجي1 اكرم يوسف ناصر شلهوم

السريالية في فنون مابعد الحداثة/ اكرم يوسف ناصر شلهوم الخفاجي.ـ بابل : مالمح 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛361أـ م1 

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 ـ التربية التشكيلية       أـ العنوان0

 

3627  

161 

 178ط

 

 الطفيلي1 مهدي عبد االمير اسماعيل حمد

مالمح الخطاب الفكري ميشيل فوكو وتمثالته في فنون مابعد الحداثة / مهدي عبد 

 م3102االمير اسماعيل حمد الطفيلي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛210أـ ب1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة الفنون التشكيلية

 ـ الفنون التشكيلية       أـ العنوان0

 

3621  

161 

 733ف

 

 فؤاد يعقوب يوسف 

.ـ بابل : جامعة بابل ـ  البنى المجاورة في تشكيل مابعد الحداثة/ فؤاد يعقوب يوسف

 م3102كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛310أـ ف1 

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الفنون التشكيلية      أـ العنوان0

 

3626  

118112 

 377ج

 

 حمودالجبوري1 انتصار علي مجول 

المعالجات الفنية للسيرة الذاتية في الفلم السينمائي الروائي/ انتصار علي مجول 

 م3102حمود الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛073أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيلية

 ـ االفالم السينمائية      أـ العنوان0

 

3621  

18111 

 773س

 

 السوداني1 كمال حسن عنيد 

تقويم التعليم الموسيقي في معهد الفنون الجميلة ـ بغداد/ كمال حسن عنيد 

 م3102السوداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛021أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون الموسيقية 

 ـ الموسيقى ـ التعليم       أـ العنوان0

 

 

3628  



466 
 

180137 

 137ع

 

 

 العزاوي1 عقيل زغير عبيس 

االلحان الدالة وتوظيفها في العرض المسرحي العراقي/ عقيل زغير عبيس 

 م3102العزاوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛016أـ خ1 

 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 ـ االلحان الموسيقية      أـ العنوان0

 

3627  

180170 

 177ح

 

 حسنين نواب هاشم

البناء اللحني وااليقاعي االغاني الخشابة في البصرة / حسنين نواب هاشم.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛076أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الموسيقية 

 ـ االلحان الموسيقية    أـ العنوان0

 

3671  

180170 

 877ن

 

 نمير ابراهيم جميل

اسلوب التلحين في اعمال الفنان روحي الخماش/ نمير ابراهيم جميل.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛338أـ ز1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم الموسيقية 

 ـ الخماش 1 روحي ) ملحق(        أـ العنوان3ـ االلحان الموسيقية   0

 

3670  

170172 

 772ح

 

 الحديثي1 عامر عبد الكريم جوهر

/ عامر عبد الكريم جوهر 0778ـ 0781االتجاه الجديد في السينما المصرية 

 م3102الحديثي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛316أـ ر1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة السينما

 ـ السينما ـ مصر      أـ العنوان0

 

3673  

170172 

 388س

 

 سالم شدهان غبن

المعالجات الفنية لمشاهدة االحالم في االتجاه السينمائي الروائي / سالم شدهان 

 م3102غبن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛206أـ ط1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون السينمائية والتلفزيونية 

 لعنوان ـ السينما       أـ ا0

 

3672  

170172 

 73س

 

 سرى عباس علي مصطفى

السمات الفكرية والفنية للفلم السياسي/ سرى عباس علي مصطفى.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛383

 رسالة ماجستيرفي الفنون السينمائية والتلفزيونية

 ـ السينما ـ فنون تمثيلية      أـ العنوان0

3677  
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170172 

 838س

 

 سالم يوسف دبي محمد

المتغيرات الجمالية للصورة الرقمية في الفلم السينمائي/ سالم يوسف دبي محمد.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛078

 اطروحة دكتوراه في الفنون السينمائية والتلفزيونية

 العنوان ـ السينما ـ الصورة الرقمية      أـ0

 

3671  

170172 

 377ش

 

 الشاروط1 فراس عبد الجليل 

التحوالت الداللية لجيل مابعد الواقعية الجديدة في السينما الروائية االيطالية/ فراس 

 م3102عبد الجليل الشاروط.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛068ب ـ ن 1

 اطروحة دكتوراه في الفنون السينمائية 

 ـ السينما ـ ايطاليا      أـ العنوان0

 

3676  

170172 

 377ف

 

 فادية فاروق سعيد

التجنيد الميثولوجي للشكل الفلمي في السينما المعاصرة/ فادية فاروق سعيد.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص ؛077

 الفنون السينمائية  اطروحة دكتوراه في

 ـ السينما         أـ العنوان0

 

3671  

170172 

 287م

 

 محمد اكزار معارج

االنزياح الداللي للصوت في الفيلم الروائي/ محمد اكزار معارج.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 م3102ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛071أ ـ ز 1

 رسالة ماجستيرفي قسم السينما والتلفزيون

 السينماـ فنون التشكيلية      أـ العنوان ـ0

 

3678  

170171 

 718ن

 

 نوفل جنان بهنام فتوحي

-االثراء الجمالي للمؤثرات الرقمية في الصورة التلفزيونية/نوفل جنان بهنام فتوحي.

 3102كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم21ص:ايض؛332ح,-ا

 رسالة ماجستير في الفنون التلفزيونية

 العنوان-التلفزيون       ا-0

 

3677  

1701711323 

 838ك

 

 كمال شناوي ذياب

البناء الحركي وانتاج المعنى الداللي في المشهد التلفزيوني/ كمال شناوي ذياب.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛071أـ هـ 1

 والتلفزيونيةرسالة ماجستيرفي الفنون السينمائية 

3611  
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 ـ االنتاج التلفزيوني      أـ العنوان0

 

1701711322 

 132ع

 

 عبد الصاحب بزون

المعالجة االخراجية لموضوعة الغياب في المسلسل الدرامي التلفزيوني/ عبد 

 م3102الصاحب بزون.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛018

 السينمائية والتلفزيونية رسالة ماجستيرفي الفنون

 ـ االخراج الدرامي ـ تلفزيون     أـ العنوان0

 

3610  

1701711 

 873س

 

 سلوان بهاء كاظم

مالمح البطل الشعبي في الدراما التلفزيونية العراقية/ سلوان بهاء كاظم.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛011

 رسالة ماجستيرفي التلفزيون 

 ـ البطل الشعبي      أـ العنوان3ـ الدراما التلفزيونية 0

 

3613  

1701711 

 327م

 

 الماجدي1 حسن شاوي عبد 

االغتراب المكاني في الدراما التلفزيونية العراقية )المعالجات الفنية(/ حسن شاوي 

 م13102عبد الماجدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

 سم21ص:ايض ؛310أـ ز 1

 رسالة ماجستيرفي الفنون السينمائية والتلفزيونية

 ـ الدراما التلفزيونية     أـ العنوان0

 

3612  

17017111 

 777م

 

 

 منير طه سلمان

االثراء الجمالي للتوالد السردي في الدراما التلفزيونية/ منير طه سلمان.ـ بغداد : 

 م3102الجميلة 1جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 سم21ص:ايض ؛367

 اطروحة دكتوراه فلسفة الفنون التلفزيونية 

 ـ الدراما التلفزيونية      أـ العنوان0

 

3617  

173113 

 377ج

 

 

 الجبوري1 مزاحم خضير حسين

اشتغاالت المنظر في العرض المسرحي العراقي )عباس علي جعفر( انموذجا/ مزاحم 

 م3102ة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1خضير حسين الجبوري.ـ بغداد : جامع

 سم21ص:ايض ؛071أـ و 1

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 أـ العنوان           ـ عباس علي جعفر )مسرحي(3ـ المسرحيات ـ التقنيات  0

 

3611  

173113 

 717ق

 

 القيسي1 برلين كاظم مفتن

كاظم مفتن القيسي.ـ بابل التقنيات المسرحية واشتغاالتها في عروض الحداثة/ برلين 

 م3102: جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛086أـ ز1 

3616  
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 اطروحة دكتوراه فلسفة التقنيات المسرحية 

 ـ المسرحيات ـ التقنيات        أـ العنوان0

 

173113 

 771ن

 

 نورس محمد غازي

محمد غازي.ـ  بوليفونيا التصميم الضوئي في العرض المسرحي التجريبي/ نورس

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛017أـ و1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة الفنون المسرحية 

 ـ المسرحيات ـ التقنيات      أـ العنوان0

 

3611  

17311336 

 376ر

 

 

 الربيعي1 ناجد جباري علي

الطفل/ ناجد جباري علي التكامل الداللي بين المؤثرات السمعية والبصرية في مسرح 

 م3102الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛060

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ مسرح االطفال      أـ العنوان0

 

3618  

17311336 

 633ش

 

 شعبان رجب عبد الرزاق 

عبد الرزاق.ـ بغداد : خصائص اداء االدوار الفنطازية في مسرح الطفل/ شعبان رجب 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛310

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية1 تخصص تمثيل

 ـ االطفال ـ مسارح      أـ العنوان 0

 

3617  

17311322 

 73س

 

 سهى طه سالم 

بغداد  المرجع المحلي واليات التغريب في العرض المسرحي العراقي.ـ بغداد : جامعة

 م3102ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص ؛307أـ ح1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فنون مسرحية 1اخراج 

 ـ االخراج المسرحي     أـ العنوان0

  

3661  

17311322 

 373ش

 

 الشبيبي1 زينة كفاح علي محمد

جماليات السرد في العرض المسرحي المونودرامي/ زينة كفاح علي محمد الشبيبي.ـ 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1بابل : 

 سم21ص:ايض ؛311أـ ط1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة فنون المسرحية 

 ـالسرد ـ جماليات      أـ العنوان3ـ االخراج المسرحي    0

 

3660  

17311322 

 87ع

 

 علي رضا حسين بقلي

حسين اليات التمرين واشتغاالته في العرض المسرحي العراقي المعاصر/ علي رضا 

 م3102بقلي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1
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 سم21ص:ايض ؛087أـ و1 

 اطروحة دكتوراه في الفنون المسرحية 1 االخراج

 ـ التمرين واشتغاالته       أـ العنوان3ـ االخراج المسرحي 0

 

1731137 

 717ف

 

 فرزدق قاسم كاظم عبد هللا

مونودراما العراقية/ فرزدق قاسم كاظم عبد جماليات تحوالت المنظر في عروض ال

 م3102هللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص ؛011أـ د1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة الفنون المسرحية 

 ـ المسرح ـ العراق     أـ العنوان0

 

3662  

1731137 

 777ب

 

 البديري1 فوزي محمد كاظم

المكياج المسرحي/ فوزي محمد كاظم البديري.ـ  توظيف تقنية الحاسوب في التصميم

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص؛ايض ؛306

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ الحاسوب ـ تقنية         أـ العنوان3ـ المكياج  0

 

3667  

1731138 

 376ر

 

 الربيعي1 عامر حامد محمد حسن

بعد الكواونيالية في النص المسرحي/ عامر حامد محمد حسن التمثالت المعرفية لما 

 م3102الربيعي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛062أـ ج1 

 اطروحة دكتوراه في التربية المسرحية

 ـ التمثيل في المسرح       أـ العنوان0

 

3661  

1731138 

 138و

 

 وسام خضر موسى

في المسرح العراقي المعاصر/ وسام خضر موسى.ـ بغداد : صيغ االداء التمثيلي 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛007أـ ذ1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ الممثلون والممثالت ـ العراق      أـ العنوان0

 

3666  

1731138 

 273ي

 

 يحيى ابراهيم فليح

المسرحي العراقي / يحيى ابراهيم فليح.ـ بغداد : جامعة مفهوم اللعب في اداء الممثل 

 م3102بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛027

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ اللعب ـ مفهوم       أـ العنوان3ـ التمثيل في المسرح  0

 

3661  

17311728 

 777ح

 

 حيدر عطا هللا عبد علي

.ـ بابل : جامعة بابل ـ  يكا/ حيدر عطا هللا عبد عليفلسفة العنف في مسرحيات سين

3668  
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 م3102كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛017أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي القانون المسرحي

 ـ سينيكا)مسرحي(     أـ العنوان3ـ المسرحيات االغريقية  0

 

17311771 

 737ح

 

 الحداد1 أمير هشام عبد العباس 

المسرحي الغربي/ أمير هشام عبد العباس الحداد.ـ بابل  خطاب االستشراق في النص

 م3102: جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛012أـ هـ1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية المسرحية

 ـ المسرح العربي      أـ العنوان0

 

3667  

173117161 

 711ي

 

 اليوسف1حيدر سمير خضير عباس

عصمت المسرحية/ حيدر سمير خضير عباس  التحريض في نصوص رياض

 م3102اليوسف.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛077أـ هـ1 

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 أـ العنوان           ـ رياض عصمت) كاتب مسرحي(3ـ المسارح ـ سورية 0

 

3611  

173117161 

 713أ

 

 ايفان علي هادي بيرم 

البعد التداولي في النص المسرحي العراقي / ايفان علي هادي بيرم.ـ بابل : جامعة 

 م3102بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛360أـ هـ1 

 اطروحة دكتوراه في التربية المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق    أـ العنوان0

 

3610  

173117161 

 178ي

 

 اليزركان 1بيداء علي حسين محمود

جماليات نصوص الخيال العلميالمسرحية/ بيداء علي حسين محمود اليزركان.ـ بابل 

 م3102: جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛061أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ الخيال العلمي       أـ العنوان3ـ المسرح ـ العراق   0

 

3613  

173117161 

 877ب

 

 لفة كاظم البكري1وصال خ

البناء الفتي والفكري لنصوص الكاتبات المسرحيات العراقيات/ وصال خلفة كاظم 

 م3102البكري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛313أـ هـ1 

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق     أـ العنوان0

 

3612  

173117161 

 132خ

 

 1بشار عليوي دايس عبيسالخفاجي 

3617  
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المحموالت الفكرية في عروض مسرح الشارع/ بشار عليوي دايس عبيس 

 م3102الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛071أـ ح 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق      أـ العنوان0

 

173117161 

 871خ

 

 الخميس1 علي عبد االمير عباس 

النص المسرحي العراقي بين النسق والسياق التأويلي/ علي عبد االمير عباس 

 م3102الخميس.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛227أـ ح 1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية المسرحية

 أـ العنوان       ـ المسرح ـ العراق0

 

3611  

173117161 

 877ش

 

 الشمري1هبة عمران نجم

اشكالية المطلقة في النص المسرحي العراقي/ هبة عمران نجم الشمري .ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛011أـ ح 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق      أـ العنوان0

 

3616  

173117161 

 773ش

 

 الشهيب1 عبير محمد حمود

االدارة وابعادها النفسية في النص المسرحي العراقي المعاصر/ عبير محمد حمود 

 م3102الشهيب.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛031أـ ح 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ االدارة     أـ العنوان3ـ المسرح ـ العراق  0

 

3611  

173117161 

 331ع

 

 عباس رهك حسين

ثنائية التفاؤل والتشاؤم في النص المسرحي العراقي/ عباس رهك حسين.ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛88أـ ح 1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق      أـ العنوان0

 

3618  

173117161 

 87ع

 

 محمد جنداريعمر 

خطاب ميشيل فوكو وتمثالته في العرف المسرحي العراقي/ عمر محمد جنداري.ـ 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛017أـ ز 1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق      أـ العنوان0

  

 

3617  
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173117161 

 671ل

 

 لطيف عيدان صبح 

مفهوم المنظر في المسرح الملحمي ) المسرح العراقي انموذجا(/ لطيف عيدان 

 م3102صبح.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛021أـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق       أـ العنوان0

 

3681  

173117161 

 377م

 

 ماهر خزعل فاضل 

انموذجا(/ ماهر خزعل مالمح الالمعقول في النص المسرحي العراقي)طه سالم 

 3102كلية الفنون الجميلة1  -بغداد: جامعة بغداد -1فاضل

 سم38ص: أيض؛ 011ط1 -أ

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية/ أدب ونقد

 ـ المسرح ـ العراق       أـ العنوان0

 

3680  

173117161 

 287م

 

 محمد سعدون رسن

نساق التلقي في الخطاب المسرحي : دراسة سوسيو لوجيه/ محمد سعدون رسن.ـ ا

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛018أـ خ1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق       أـ العنوان0

 

3683  

173117161 

 728م

 

 ميثم فاضل عبد االمير 

وتمثالته المعرفية في النص المسرحي/ ميثم فاضل عبد االمير.ـ بابل : المقدس 

 م3102جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛371أـ ح 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ المسرح ـ العراق        أـ العنوان0

 

3682  

173117161 

 771ن

 

 نورس عادل هادي

المسرحيالعراقي/ نورس عادل هادي.ـ بغداد : جامعة بغداد اشتغالت التابو في النص 

 م3102ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛001أـ ز1 

 رسالة ماجستيرفي تخصص االدب والنقد المسرحي

 ـ المسرحيات العراقية        أـ العنوان0

  

3687  

17311763 

 377ج

 

 الجبوري1 سعد علي ناجي بنيان

صيات نوال السعداوي المسرحية/ سعد علي ناجي بنيان االضطهاد وتداعياته في شخ

 م3102الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛373أـ ز 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية المسرحية

 ـ السعداوي 1نوال ) كاتبة مسرحية(     أـ العنوان3ـ المسرح ـ مصر  0

3681  
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17311712 

 877ش

 

 حسين عبد علي الشمري1 بشير

البرجماتية وتمثالتها في النص المسرحي االمريكي/ بشير حسين عبد علي 

 م3102الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛012أـ ح 1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية

 ـ المسارح ـ امريكا       أـ العنوان0

 

3686  

17311780 

 331خ

 

 سالم حسن  الخباز1 سليك

منهج اوجستوبوال وتطبيقاته في العرض المسرحي/ سليك سالم حسن الخباز.ـ بابل 

 م3102: جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم21ص:ايض ؛001أـ د 1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون الجميلة

 ـ بوال1اوجستو)مخرج(      أـ العنوان3ـ المسرح ـ البرازيل 0

 

3681  

173117161 

 377ف

 

 فادي نوئيل عزو

الميثولوجيا في العرض المسرحي السرياني/ فادي نوئيل عزو.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 م3102كلية الفنون الجميلة 1

 سم38ص:ايض ؛066أـ ج 1 

 رسالة ماجستيرفي الفنون المسرحية 

 ـ المسرحيات العراقية ) السريانية(      أـ العنوان0

 

3688  

17716 

 737ط

 

 ابراهيم عباسالطيار1اسماء 

أهم القدرات البدنية والحركية والذهنية ونسب مساهمتها باالنجاز لدى العبي 

البولينغ/ اسماء ابراهيم عباس الطيار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 

 م3102للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛011

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 وانـ البولينغ     أـ العن0

 

3687  

176110 

 783أ

 

 اخالص عبد الحميد محمد

دراسة ظاهرة المناخ النفسي وعالقة الحاجات االرشادية باالنجاز الرياضي لدى 

الالعبين الناشئين في بعض فعاليات الساحة والميدان/ اخالص عبد الحميد محمد.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛036

 لة ماجستيرفي التربية الرياضيةرسا

 ـ علم النفس الرياضي ـ الساحة والميدان     أـ العنوان0

 

3671  

176110 

 137أ

 

 ال زبير1 علي عبد العزيز نجم 

التفاؤل الرياضي وعالقته بالتفكير االبداعي لالعبي الفنون القتالية في محافظة 

نينوى/ علي عبد العزيز نجم ال زبير.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 

3670  
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 م3102االساسية1 

 سم38ص:ايض ؛011أـ ح 1 

 رسالة ماجستيرتربية رياضية 1 علوم رياضية

 االبداعي      أـ العنوان ـ التفكير3ـ علم النفس الرياضي 0

 

176110 

 737أ

 

 اياد محمد صالح

بعض معايير الجودة الشاملة المطبقة في كلية التربية الرياضية في العراق من 

.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية  وجهة نظر طلبتها/ اياد محمد صالح

 م13102

 سم21ص:ايض؛071

 رياضيةرسالة ماجستيرفي التربية 

 ـ الجودة الشاملة      أـ العنوان3ـ التربية الرياضيةـنظريات 0

 

3673  

176110 

 773ب

 

 البدراني1 محمود مطر علي

اثر استراتيجيات التنظيم الذاتي في ابعاد المزاج وأداء بعض المهارات الهجومية 

لدى شباب نادي الفتوة في كرة اليد/ محمود مطر علي البدراني.ـ الموصل: جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم38ص:ايض ؛012أـ ح 1 

 اطروحة دكتوراه تربية رياضية 1علم النفس الرياضي

 ـ الفتوة ـ نادي الفتوة    أـ العنوان2ـ كرة اليد 3ـ علم النفس الرياضي 0

 

3672  

176110 

 878ت

 

 التميمي1 عادل الحر الزم

بعض القدرات البدنية والوظيفة لمنتسبي تأثير تمرينات التحمل الخاص في تطوير 

الشرطة/ عادل الحر الزم التميمي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 م3102االساسية1

 سم21ص:ايض؛023

 رسالة ماجستيرفي التربية رياضية

 ـ التحمل ـ تمرينات    أـ العنوان3ـ االختبارات البدنية  0

 

3677  

176110 

 318ج

 

 ين علي جاسمالجاسم1علي حس

العنف المدرسي بداللة الضغوط النفسية والتذبذب المهني لدى مدرس ومدرسات 

التربية والتربية الرياضية في محافظة بابل/ علي حسين علي جاسم الجاسم.ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض ؛381

 اطروحة دكتوراه في التربية رياضية

 نفس الرياضي      أـ العنوانـ علم ال0

 

3671  

176110 

 732د

 

 الدراجي1 غفران جمال ايوب حميد

تمرينات خاصة االسترخاء في خفض التوتر النفسي وبعض المتغيرات الفسيولوجية 

( سنة/ غفران جمال ايوب 07ـ01وأثرها على نتائج العبي االسكواش بأعمار )

 م3102التربية الرياضية 1.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  حميد الدراجي

 سم21ص:ايض؛007

3676  
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 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التمرينات الرياضية     أـ العنوان3ـ علم النفس الرياضي ـ االسكواش 0

 

176110 

 337ع

 

 العبادي1علي خليفة بريص

تأثير برنامج تدريبي لتطوير التحمل النفسي واداء بعض المهارات االساسية لناشئي 

(/ علي خليفة بريص العبادي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية 06ـ 07رة القدم بأعمار )ك

 م3102التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض؛301

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ كرة القدم      أـ العنوان3ـ التربية الرياضية ـ علم النفس 0

 

3671  

176110 

 377ع

 

 العبودي1 حسين علي كنبار

واقع االستثمار الرياضي في العراق وسبل تطويره مقارنة ببعض التجارب الدولية / 

حسين علي كنبار العبودي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 م3102االساسية1

 سم21ص:ايض؛338

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية رياضية

 ـ التجارب الدولية2ـ االستثمار الرياضي 3ـ التربية الرياضية ـ فلسفة  0

 أـ العنوان 

 

3678  

176110 

 87ع

 

 عمر نذير ذنون عبد الباقي

فاعلية برنامج االدارة التعبئة النفسية على دقة اداء عدد من المهارات االساسية 

محافظة نينوى/ عمر والطاقة النفسية لالعبي كرة الطائرة بالمركز التخصصي في 

 م3102نذير ذنون عبد الباقي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم38ص:ايض ؛003أـ ح 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية/ علوم رياضية

 ـ علم النفس الرياضي      أـ العنوان0

 

3677  

176110 

 737ع

 

 العوادي1 احمد راجح حميد

وعالقتها بالصفات االبداعية لدى تدريسي كليات التربية  المهارات التدريسية

العوادي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية  الرياضية/ احمد راجح حميد

 م13102

 سم21ص:ايض ؛311

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التربية الرياضية  ـ نظريات      أـ العنوان0

 

3111  

176110 

 778ك

 

 ياسر احمد ابراهيمالكريمي1 

برنامج ارشادي لخفض التردد النفسي واثره في اداء بعض مهارات الجمناستك 

لطالب كلية التربية الرياضية/ ياسر احمد ابراهيم الكريمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م3102التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛027

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

3110  
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 ـ الجمناستك ـ مهارات     أـ العنوان 3اضي ـ علم النفس الري0

 

176110 

 177ن

 

 نسرين حسن ناجي

( سنة/ 06ـ07المحددات الهرمونية النتقاء االعبين في بعض االلعاب الفرقية بعمر )

 م3102نسرين حسن ناجي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1

 سم38ص:ايض ؛068أـ ق 1 

 التربية الرياضيةرسالة ماجستيرفي 

 ـ االلعاب الفرقية      أـ العنوان3ـ علم النفس الرياضي  0

 

3113  

1761168 

 177أ

 

 االسدي1احمد عباس فاضل

تأثير تناول جرع مختلفة من الحبة السوداء بعد التدريب في بعض المتغيرات 

ديالى البيوكيمياءية وانةاع القوة لالعبي القودة البدنية/ احمد عباس فاضل االسدي.ـ 

 م3102:جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛317

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ الحبة السوداء       أـ العنوان 3ـ التربية البدنية  0

 

3112  

1761168 

 783م

 

 المولى 1 محمد علي محمد باقر

الرياضية العراقية / محمد داسة تحليلية لواقع االستثمار والتمويل في بعض االندية 

 م3102علي محمد باقر المولى.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص:ايض ؛002أـ ذ 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ االستثمار والتحويل      أـ العنوان3ـ النوادي الرياضية 0

 

3117  

1761167 

 387ع

 

 عامر حسين علي عمران

رنامج تدريبي للمشرفين واالختصاص في التربية الرياضية في ضوء كتطلبات بناء ب

ادارة الجودة الشاملة / عامر حسين علي عمران.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

 م3102الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛376

 اطروحة دكتوراه في التربية رياضية

 ـ التربية الرياضية ـ ادارة       أـ العنوان0

 

3111  

1761167 

 173غ

 

 غفران ماجد عبد الحسين

الذكاء االجتماعي وعالقته باتخاذ القرار للقيادات االدارية في بعض كليات التربية 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية  الرياضية/ غفران ماجد عبد الحسين

 م3102للبنات 1

 سم21ص:ايض؛021

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 التربية الرياضية ـ ادارة      أـ العنوان ـ0

 

3116  

1761167 

 161م

 

 مصطفى حميد حسين

3111  
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عالقة التفكير االستراتيجي بالثقافة التنظيمية للقيادات االدارية في اللجنة االولمبية 

الوطنية العراقية واتحاداتها الرياضية المركزية / مصطفى حميد حسين.ـ 

 م3102التربية االساسية1بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 سم21ص:ايض ؛067أـ ف 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التفكير االستراتيجي            أـ العنوان3ـ التربية الرياضية ـ ادارة 0

 

1761167 

 777م

 

 منذر مهدي حسين 

انماط السلوك االداري لمديري المدارس المتوسطة وفقا لتصنيف ليكرت وعالقتها 

بالسلوك االبداعي لمدرسي التربية الرياضية/ منذر مهدي حسين.ـ بغداد:الجامعة 

 م3102المستنصرية ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛078

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـالسلوك االبداعي      أـ العنوان3ـ التربية الرياضية ـ ادارة 0

 

3118  

176111 

 177أ

 

 لفتةاالسدي1 حيدر حسن 

دراسة تحليلية للواقع التنظيمي في كليات التربية الرياضية المستحدثة في العراق 

/ حيدر حسن لفتة االسدي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 2012,2005بين 

 م3102الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛027

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 العنوانـ التربية الرياضية ـ دراسات         أـ 0

 

3117  

176111 

 773ب

 

 بيداء طارق عبد الواحد

نسبة اسهام االجهاد الذهني وبعض القدرات الحركية للذراع واليد في اداء التشكيلية 

الحركية على جهاز حصان الحلقة/ بيداء طارق عبد الواحد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية التربية الرياضية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛027

 ماجستيرفي التربية الرياضيةرسالة 

 ـ االجهاد الذهني             أـ العنوان3ـ التربية الرياضية ـ دراسات  0

 

3101  

176111 

 878ت

 

 التميمي 1سعد اليذ عبد الكريم

تقويم منهج مادة طرائق التدريس لكلية التربية الرياضية 1 جامعة البصرة على وفق 

التميمي.ـ البصرة :جامعة البصرة.ـ كلية  انموذج )روزنيرغ(/ سعد اليذ عبد الكريم

 م3102التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛076

 اطروحة دكتوراه التربية رياضية

 ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس      أـ العنوان0

 

3100  

176111 

 878ت

 

 التميمي1كرار صالح سلمان

بطارية اختبار على وفق االنماط الحركية والمهارات الهجومية النتقاء العبي المدسة 

السلوية في محافظة ميسان/ كرار صالح سلمان التميمي.ـ القادسية :جامعة القادسية 

3103  
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 م3102ـكلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛071أـ ض1

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ المهارات الهجومية        أـ العنوان3الرياضية ـ دراسات  ـ التربية 0

 

176111 

 377ج

 

 الجبوري1مؤيد حامد سليمان مطلك 

االسلوب التبادلي الثالثي وتأثيره في التحصيل المعرفي وتدريس التمارين البدنية 

لمادة طرائق تدريس التربية الرياضية / مؤيد حامد سليمان مطلك الجبوري.ـ 

 م3102: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 الموصل

 سم38ص:ايض ؛026أـح 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1 علوم رياضة

 ـ التربية الرياضيةـ طرق التدريس       أـ العنوان0

 

3102  

176111 

 817ح

 

 الحلفي 1 ساهرة فليح محمد

المدرسية / ساهرة فليح معايير الجودة الشاملة كدليل عمل لتطوير واقع الرياضة 

 م3102محمد الحلفي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛071أـ ل1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ الجودة الشامله ـ معايير       أـ العنوان3ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس 0

 

3107  

176111 

 136خ

 

 عباس الخزاعي1 ياسر خضر

تأثير استخدام االسلوب التدريبي واستراتيجية التعلم التعاوني في بعض المهارات 

الخزاعي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ  الهجومية بكرة السلة/ ياسر خضر عباس

 م3102كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛011أـ ز1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

ـ 7ـ المهارات الهجومية 2ـ التعلم التعاوني 3طرق التدريس  ـ التربية الرياضية ـ0

 كرة السلة      أـ العنوان

 

3101  

176111 

 732د

 

 الدراجي1 احمد داود جالب

تأثير استخدام استراتيجية خرائط المفاهيم في تحصيل واحتفاظ المخالفات واالخطاء 

لجامعة المستنصرية ـ في قانون لعبة كرة السلة/1 احمد داود جالب الدراجي.ـ بغداد:ا

 م3102كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛038أـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي التربية

 أـ العنوان  ـ كرة السلة2ـ المفاهيم ـ خرائط   3ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس 0

 

3106  

176111 

 317ر

 

 الراشدي1 فارس حسين خضر 

(في تنمية التفكير االبداعي J2,J1نظام )تأثير استراتيجية التعلم التعاوني على وفق 

 وتعليم بعض المهارات بلعبة كرة القدم / فارس حسين خضر الراشدي.ـ بغداد

 م3102:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛082أـ ش1 

3101  



481 
 

 رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ التفكير االبداعي 2ـ التعلم التعاوني  3ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس 0

 ـ كرة القدم       أـ العنوان7 

 

176111 

 777ز

 

 الزهيري1 نبراس علي لطيف 

فاعلية تنظيم الوقت واسلوب بيجر في تعلم رفعة النترلدى طالب كلية التربية 

.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية  الرياضية / نبراس علي لطيف الزهيري

 م3102الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستيرفلسفة التربية الرياضية

 ـ الوقت ـ تنظيم        أـ العنوان3ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس 0

 

3108  

176111 

 673ع

 

 العطية 1 هالة سنان محمد علي

استخدام اسلوبي التدريبي والتبادلي وتأثيرهما في تطوير بعض القدرات البدنية 

لطالبات بكرة القدم للصاالت/ هالة سنان محمد علي العطية.ـ والمهارات االساسية ل

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛002أـ ش1 

 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس التربية

 ـ التدريبي والتبادلي      أـ العنوان3ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس 0

 

3107  

176111 

 673ع

 

 العطواني 1رياض هاني جودة زغير 

تأثير استراتيجية االقران بوسائل سمعية بصرية في تعلم بعض المهارات بكرة القدم/ 

رياض هاني جودة زغير العطواني.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 م3102االساسية1

 سم21ص:ايض ؛021أـ غ1 

 رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ كرة القدم           أـ العنوان3الرياضية   ـ طرق التدريس ـ التربية 0

 

3131  

176111 

 877ع

 

 العميري1 حسن صبري محمد 

تأثير استخدام اسلوب التعليم المبرمج على وفق البرمجة الخطية والتفريعية في 

بعض القدرات البدنية والمهارية بالكرة الطائرة/ حسن صبري محمد العميري.ـ 

 م3102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1بغداد:الجامعة 

 سم21ص:ايض ؛071أـ ر1 

 رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ الخطية والتفريعية  2ـ التعليم المبرمج  3ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس 0

 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان1ـ البدنية والمهارية   7

 

3130  

176111 

 717ق

 

 حسون علي القيسي 1 وائل عالء الدين

تأثير بعض اساليب موستن بمساعدة االفالم الثابتة في تعلم اهم المهارات االساسية 

بكرة السلة/ وائل عالء الدين حسون علي القيسي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ 

 م3102كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛037أـ ض1 

3133  



481 
 

 رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ كرة السلة            أـ العنوان3رق التدريس ـ التربية الرياضية ـ ط0

 

1761111 

 377ب

 

 البارودي1محمود نظام محمود

تأثير تخفيض الحمد التدريبي باستخدام شدد مختلفة ( ثم انقطاعه في بعض 

( سنة/ محمود نظام محمود 07ـ02المتغيرات الوظيفية والبدنية لالطفال بعمر )

 م3102الموصل ـ كلية التربية االساسية1 البارودي.ـ الموصل: جامعة 

 سم21ص:ايض ؛83أـ د 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ اللياقة البدنية     أـ العنوان 3ـ التدريب الرياضي 0

 

3132  

1761111 

 733ج

 

 الجنابي1 امير عبد الهادي عباس لفته

لوظيفي لدى مدرسي االتجاه نحو الحداثة وااللتزام االجتماعي وعالقتها باالداء ا

ومدرسات التربية الرياضية / امير عبد الهادي عباس لفته الجنابي.ـ بابل : جامعة 

 م3102بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛311

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ االداء الوظيفي   أـ العنوان 3ـ التدريب الرياضي ـ دراسات 0

 

3137  

1761111 

 367س

 

 الساعدي 1محمد رحيم حمود

بناء انموذج النتقاء الموهوبين على وفق بعض القياسات الجسمية والقدرات البدنية 

سنة(/ محمد رحيم حمود 02ـ 03في فعاليات ) السرعة والحواجز( العمار )

 م3102الساعدي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛061

 دكتوراه في التربية الرياضيةاطروحة 

 ـ التربية الرياضي       أـ العنوان0

 

3131  

1761111 

 73ش

 

 شذى حازم كوركيس حنا

استجابة عدد من المتغيرات الوظيفية بعد جهد هوائي في الجو الحار خالل اطوار 

الدورة الشهرية الثالثة / شذى حازم كوركيس حنا.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102الرياضية1 التربية 

 سم21ص:ايض ؛081أـ ي 1 

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ التدريب الرياضي       أـ العنوان0

 

3136  

1761111 

 378ع

 

 عادل عيدان غيالن

تأثير تدريبات الناي ـ بوالمصاحبة للتمرين العغقلي في بعض القدرات البدنية 

:الجامعة  ئكة/ عادل عيدان غيالن.ـ بغدادوالحركية والمهارية لالعبي الكاراتيه والمال

 م3102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛303أـ ي1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ الكاراتيه والمالكمة      أـ العنوان3ـ التدريب الرياضي 0

3131  



482 
 

  

1761111 

 388ل

 

 الالمي1ناطق عبد الرحمن وريثة

التدريبات الثابتة والمتحركة في بعض المتغيرات الفسيولوجية وانجاز الرفعات اثر 

النظامية وشبه النظامية لدى رافعي االثقال/ ناطق عبد الرحمن وريثة الالمي.ـ 

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض ؛001أـ ع1

 ة اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربي

 ـ التدريب الرياضي        أـ العنوان0

 

3138  

1761181 

 773أ

 

 اوراس عدنان حتروش احمد

تأثير تمرينات تطبيقية باستخدام تكنولوجيا الرياضة في تطوير بعض المؤثرات 

/ اوراس  B13متر حرة للمعاقين فئة 711الفسيولوجية والبدنية وانجاز ركض 

 م3102ـ كلية التربية الرياضية 1 عدنان حتروش احمد.ـ ديالى :جامعة ديالى

 سم21ص:ايض؛000

 رسالة ماجستيرفي علوم  التربية الرياضية

  ـ الرياضة ـ تكنلوجيا2ـ عدد المسافات القصيرة  3ـ المعاقون ـ رياضة    0

 أـ العنوان 

 

3137  

176130 

 777ح

 

 حيدر مهدي سلمان 

االنفعالية لدى سباحي فعالية مستوى االنجاز بداللة التفكير االستراتيجي وفقا للذاكرة 

م سباحة حرة / حيدر مهدي سلمان .ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 011

 م3102الرياضية1

 سم21ص:ايض ؛011أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية

 انـ الذاكرة االنفعالية       أـ العنو2ـ التفكير االستراتيجي 3ـ السباحة 0

 

3121  

1761203 

 737ب

 

 البهادلي1 رياض صيهود هاشم

التنبؤ بالتوجه نحو ابعاد التفوق الرياضي بداللة الكفاءة االجتماعية واساليب 

مواجهة الضغوط النفسية لالعبي الدرجة الممتازةبكرة اليد في العراق/ رياض 

.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية  صيهود هاشم البهادلي

 م3102الرياضية1

 سم21ص:ايض ؛317أـ ش1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية

 ـ الضغوط النفسية           أـ العنوان 2ـالتفوق الرياضي 3ـ كرة اليد 0

 

3120  

1761203 

 172خ

 

 الخزرجي1 حسام محمد هيدان

وى الخاصة تأثير التدريب المتباين على وفق معايير محكمية المرجع في تطوير الق

وبعض انواع التصويت لالعبي كرة اليد فئة الشباب / حسام محمد هيدان الخزرجي.ـ 

 م3102ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص؛011

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ كرة اليد       أـ العنوان 0

3123  



483 
 

 

1761203 

 878د

 

 الدليمي1 حاتم شوكت ابراهيم

فاعلية االسلوب التدريبي لذوي التصلب المرونة والتأملي االندفاعي في معلم بعض 

المهارات االساسية بكرة اليد/ حاتم شوكت ابراهيم الدليمي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ 

 م3102كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛313

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ المهارات االساسية         أـ العنوان 3ـ كرة اليد 0

 

3122  

1761203 

 878د

 

 الدليمي1 عمار طاهر منديل

تأثير برنامج تعليمي في تنمية بعض القدرات الحركية واكتساب المهارات الهجومية 

لذوي االحتياجات الخاصة بكرة اليد/ عمار طاهر منديل الدليمي.ـ ديالى :جامعة ديالى 

 م3102التربية االساسية 1ـ كلية 

 سم21ص:ايض ؛013

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ المهارات الهجومية         أـ العنوان 2ـ القدرات الحركية 3ـ كرة اليد  0

 

3127  

1761203 

 317ر

 

 الراشدي1 عمر رشيد حسين 

 بناء معايير محكمية المرجع لبعض القدرات البدنية والمهارية مؤشر االختيار

( سنة بكرة اليد في محافظة ديالى / عمر رشيد حسين 13-14االشبال بعمر )

 م3102الراشدي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض ؛310

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ البدنية والمهارية     أـ العنوان 3ـ كرة اليد 0

  

3121  

1761203 

 377ر

 

 الراوي1 محمد عبد علي 

اثر استخدام استراتيجيتي من التعلم المتمايزفي االكتساب واالحتفاظ ببعض المهارات 

الهجومية في كرة اليد/ محمد عبد علي الراوي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض ؛71أـ هـ 1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التعليم المتمايز       أـ العنوان 3ة اليد  ـ كر0

 

3126  

1761203 

 71س

 

 سيف حسين ماضي

اثر منهج تعليمي مقترح على وفق االسلوب المعرفي )المنظم ـ الحدسي(في تعلم 

بعض انواع التصويت بكرة اليد/ سيف حسين ماضي .ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ 

 م3102كلية التربية الرياضية1

 سم21؛ ص:ايض061

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة اليد        أـ العنوان 0

 

 

3121  



484 
 

1761203 

 377ع

 

 العاني1جاسم عبد الجبار صالح 

اثر تمرينات القوة الخاصة بأساليب متنوعة في تطوير بعض انواع السرعة 

جامعة ومهارات الالعبين الشباب بكرة اليد/ جاسم عبد الجبار صالح العاني.ـ بابل : 

 م3102بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛011

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ السرعة ـ انواع      أـ العنوان 3ـ كرة اليد  0

 

3128  

1761203 

 377ع

 

 العبيدي1رشا عبد الرزاق عبد سهيل

االساسية تأثير برنامج ارشادي في تنمية الذات المهارية وعالقتها ببعض المهارات 

في كرة اليد لدى طالبات المرحلة المتوسطة/ رشا عبد الرزاق عبد سهيل العبيدي.ـ 

 م3102ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض ؛072

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية

 ـ الذات      أـ العنوان 3ـ كرة اليد    0

 

3127  

1761203 

 137ع

 

 محمدالعزاوي1 قحطان فاضل 

تأثير منهج ) معرفي ـ بدني( في تطوير المعرفة القانونية وبعض القدرات البدنية 

وعالقتها بدقة القدرات البدنية وعالقتها بدقة القرارات لحكام الدرجة الثانية بكرة 

اليد/ قحطان فاضل محمد العزاوي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛031

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ كرة اليد       أـ العنوان 0

 

3171  

1761203 

 173غ

 

 غزوان فيصل غازي عبد العزيز

تصميم وبناء اختيار لقياس دقة التصويت من منطقة الزاوية وعالقتها ببعض 

المتغيرات البايوميكانيكية لالعبي كرة اليد المتقدمين/ غزوان فيصل غازي عبد 

 م3102العزيز.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض ؛077

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ كرة اليد      أـ العنوان 0

 

3170  

1761203 

 773ك

 

 الكوياني1 عادل يوسف يعقوب

ت دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الميكانيكية للتصويت البعيد المواجه من الثبا

والقفز وعالقتها بالقوة االنفجارية للذراع الرامية واالطراف السفلى لدى العبي كرة 

اليد/ عادل يوسف يعقوب الكوياني.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 م3102الرياضية1 

 سم21ص:ايض ؛021أـ ز1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ الثبات والقفز    أـ العنوان 3ـ كرة اليد    0

 

3173  



485 
 

1761203 

 773م

 

 مروة خالد جهاد 

تأثير تمرينات خاصة في بعض المتغيرات البابوميكانيكية لمؤشر نقل الطاقة لمهارة 

التصويت من القفز عاليا بكرة اليد / مروة خالد جهاد.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية 

 م3102لتربية الرياضية 1التربية االساسية1قسم ا

 سم38ص:ايض ؛001

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة اليد    أـ العنوان 0

 

3172  

1761203 

 161م

 

 مصطفى جواد حسين

اثر تمرينات بكرات مختلفة )المحيطات واالوزان( في تعلم بعض المهارات االساسية 

كلية التربية االساسية1قسم  .ـ ديالى :جامعة ديالى ـ بكرة اليد/ مصطفى جواد حسين

 م3102التربية االساسية 1

 سم38ص:ايض ؛076

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ المهارات االساسية      أـ العنوان 3ـ كرة اليد    0

 

3177  

1761203 

 372م

 

 المال توصي1 زين العابدين نايف سالم

قية الحركية والعقلية لالعبي كرة فاعلية االداء الفني وعالقته ببعض القدرات التواف

اليد/ زين العابدين نايف سالم المال توصي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 م3102االساسية1 

 سم38ص:ايض ؛003ب ـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1 علوم رياضية

 ـ كرة اليد    أـ العنوان 0

 

3171  

1761203 

 177ن

 

 نصير حميد كريم

تأثير تمرينات البليومترك بأسلوب السوبر سيت في تطوير بعض انواع القوة 

والمهارات الهجومية بكرة اليد/ نصير حميد كريم.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 م3102االساسية 1

 سم38ص:ايض ؛061

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ كرة اليد    أـ العنوان 0

 

3176  

1761203 

 77ن

 

 نور رائد عبد الكريم 

االختبارات المهارية المقننة كوسيلة الستبعاد الشرود الذهني وتأثيرها في تعلم 

المهارات االساسية بكرة اليد / نور رائد عبد الكريم.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ 

 م3102كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛007أـ ف1

 رسالة ماجستيرفي التربية 

 ـ الشرود الذهني      أـ العنوان 3ـ كرة اليد    0

 

3171  

1761203 

 278و

 

 الوحيلي1تحسين علي حاتم

3178  



486 
 

تشكيل تمرينات مركبة وتاثيرها في تحمل بعض القدرات البدنية والمهارية الخاصة 

بالالعبين الناشئين بكرة اليد/ تحسين علي حاتم الوحيلي.ـ بغداد:الجامعة 

 م3102ة االساسية1المستنصرية ـ كلية التربي

 سم21ص:ايض ؛067

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة اليد    أـ العنوان 0

 

1761232 

 287أ

 

 احمد عامر محمد علي

تأثير تمرينات خاصة في تطوير تحمل القدرة واالدراك الحس ـ حركي ودقة اداء 

على الكراسي المتحركة/ بعض المهارات الهجومية لالعبي الفئات العالية بكرة السلة 

 م3102احمد عامر محمد علي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛012

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ المهارات الهجومية      أـ العنوان 2ـ القدرة واالدراك 3ـ كرة السلة    0

 

3177  

1761232 

 713خ

 

 الخرسان 1 عباس جاسم محمود

قياس االداء االداري لمدربي كرة السلة من وجهة نظر الالعبين/ عباس جاسم 

 م3102محمود الخرسان.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛061

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ االداء االداري أـ العنوان 3ـ كرة السلة      0

 

3111  

1761232 

 376ر

 

 الربيعي1 سحر حر مجيد 

تأثير المقتربات الخططية في تطوير بعض العمليات العقلية والمهارات الهجومية 

للطالبات بكرة السلة/ سحر حر مجيد الربيعي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 م3102االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛017

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الرياضية

 ـ المهارات الهجومية      أـ العنوان 3   ـ كرة السلة   0

 

3110  

1761232 

 377ز

 

 الزبيدي1 زياد قاسم يحيى 

بناء مقياس التفكير الخططي الهجومي وعالقته ببعض القدرات العقلية لالعبين 

المتقدمين بكرة السلة / زياد قاسم يحيى الزبيدي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102التربية االساسية1 

 سم38ص ؛001ـ خ1 ث 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1 علوم رياضية

 ـ التفكير الخططي الهجومي   أـ العنوان 3ـ كرة اليد    0

 

3113  

1761232 

 373س

 

 سارة حكمت عبد السالم

الذكاء واالنتباه المتواصل وعالقتها بفعالية االداء لالعبين الناشئين في دوري بغداد 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية  ت عبد السالملكرة السلة/ سارة حكم

 م3102للبنات 1

3112  
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 سم21ص:ايض؛031

 رسالة ماجستيرفي فلسفة التربية الرياضية

 ـ كرة السلة         أـ العنوان0

 

1761232 

 877ش

 

 الشمري1 محمد شهاب احمد 

وفق اسلوب تفضيل تأثير تداخل اعمام البرامج الحركية والتدريب الذهني على 

السيطرة الدماغية في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة السلة / محمد شهاب 

.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 قسم  احمد الشمري

 م3102التربية1

 سم38ص ؛311

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 ـ المهارات الهجومية    7لتدريب الذهني  ـ ا2ـ البرامج الحركية 3ـ كرة السلة 0

 أـ العنوان  

 

3117  

1761232 

 371ص

 

 الصائغ 1 عمر ناطق عبد القادر

اثر دمج بعض اساليب جدولة التمرين ) الممارسة ( في التعلم واالحتفاظ بعدد من 

المهارات االساسية الهجومية ببكرة السلة المصغرة/ عمر ناطق عبد القادر الصائغ.ـ 

 م3102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص؛012

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرةالسلة    أـ العنوان 0

 

3111  

1761232 

 377ط

 

 الطائي1 مصطفى خورشيد احمد 

تمرينات خاصة تحمل السرعة وتأثيرها في بعض القدرات البدنية والمهارات 

سنة / مصطفى 08الطوز بكرة السلة بأعمار دون  االساسية لدى العبي نادي

خورشيد احمد الطائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية الرياضية 

 م13102

 سم 21ص:ايض؛70أـ ف1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرةالسلة    أـ العنوان 0

 

3116  

1761232 

 873ع

 

 العباس 1علياء حميد عبد 

االستشارة االنفصالية بداللة بعض المؤشرات الوظيفية ومستوى التنبؤ بمستوى 

بعض الهرمونات لدى العبي كرة السلة الشباب / علياء حميد عبد العباس.ـ النجف : 

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1 

 سم21ص:ايض؛83أـ ظ1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ االستشارة االنفعالية      أـ العنوان 3ـ كرةالسلة     0

 

3111  

1761232 

 728ع

 

 عبد الرحمن نبهان اسماعيل 

تأثير تمرينات مهارية على وفق النمذجة الحسية في تعلم بعض المهارات الهجومية 

بكرة السلة للمبتدئين/ عبد الرحمن نبهان اسماعيل .ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية 

3118  
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 م3102التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛062

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ المهارات الهجومية     أـ العنوان 3ـ كرةالسلة     0

 

1761232 

 87ع

 

 علي محسن علي

استعمال اوزان متنوعة لتطوير القوة االنفجارية للعضالت العاملة وتأثيرها في دقة 

لشباب/ علي محسن علي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التصويت بكرة السلة ل

 م3102التربية االساسية1

 سم38ص:ايض ؛062

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التصويت ـ دقة     أـ العنوان 3ـ كرة السلة    0

 

3117  

1761232 

 368ف

 

 فاضل محمد عيسى

الفرقي وفاعلية اداء بعض اثر التمرينات الخاصة في تطوير تكتيك دفاع المنطقة 

المهارات الدفاعية لالعبي كرة السلة الشباب/ فاضل محمد عيسى.ـ بابل : جامعة 

 م3102بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛021

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ المهارات الدفاعية       أـ العنوان 2ـ التمرينات الخاصة  3ـ كرة السلة  0

 

3161  

1761232 

 732م

 

 المياحي1 عماد طعمة راضي

تأثير استخدام التدريس الفعال بأستراتيجيات متنوعة على وفق الجمل الحركية في 

القدرات البدنية والمهارية بكرة السلة واالحتفاظ بهما/ عماد طعمة راضي المياحي.ـ 

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛303هـ1أـ 

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية

 ـ البدنية والمهارية     أـ العنوان    3ـ كرة السلة   0

 

3160  

1761232 

 778ن

 

 نديمة بدر محمد

تأثير التعلم االتقاني وفق المستويات باستخدام وسائل تعليمية مساعدة في تعلم 

نديمة بدر محمد.ـ بغداد : جامعة بغدادـ  مهارتي المحاورة والتصويت بكرة السلة/

 م3102كلية التربية الرياضية للبنات1

 سم21ص:ايض؛081

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ المحاربة والتصويت    أـ العنوان    2ـ التعلم االتقاني   3ـ كرة السلة   0

 

3163  

1761232 

 678ن

 

 النعيمي1رائد عبد الستار يونس 

التعلم االتقاني في تنمية التفكير االبداعي وتعلم عدد من المهارات اثر اسلوب 

االساسية الهجومية بكرة السلة واالحتفاظ بها / رائد عبد الستار يونس النعيمي.ـ 

 م3102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم38ص:ايض ؛006أـ ز1

3162  
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  رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1علوم رياضية

 ـ التفكيراالبداعي          أـ العنوان    2ـ التعلم االتقاني 3ـ كرة السلة   0

 

1761232 

 837هـ 

 

 الهماوندي1 ندى محمد امين

تأثير التدريب على وفق العتبة الالهوائية لتفادي االفراط في التدريب وتطوير بعض 

ي الشباب بكرة للسلة / القدرات البدنية والمتغيرات الوظيفية والبيوكيميائية لالعب

ندى محمد امين الهماوندي .ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية الرياضية 

 م3102للبنات1

 سم21ص:ايض؛071

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية

 ـ القدرات البدنية       أـ العنوان    3ـ كرة السلة   0

 

3167  

1761231 

 878ت

 

 التميمي1 امال صبيح سلمان 

تأثير تمرينات خاصة في بعض المؤشرات الفسلجية وانسيابية مهارة الضرب 

الساحق المواجه العالي بالكرة الطائرة / امال صبيح سلمان التميمي.ـ ديالى :جامعة 

 م3102ديالى ـ كلية التربية االساسية 1

 سم38ص:ايض ؛078

 ياضيةاطروحة دكتوراه في علوم التربية الر

 ـ كرة الطائرة      أـ العنوان    0

 

3161  

1761231 

 337ج

 

 الجابري1 بثينة جميل نصيف

فاعلية االشارة العصبية لالطراف العليا للتنبؤ في بعض القدرات الحركية والمهارية 

لالعبي الريشة الطائرة/ بثينة جميل نصيف الجابري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 م13102كلية التربية الرياضية 

 سم21ص:ايض؛008

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ الحركية والمهارية     أـ العنوان 3ـ الريشة الطائرة    0

 

3166  

1761231 

 377ج

 

 الجبوري1 جنان ناجي زوين

( في تطوير النضج االنفعالي وبعض cogniplusتأثير النقدية المعرفية االدراكية )

المصاحبة ودقة االداء الدفاعي لالعبين الشباب بالكرة المتغيرات الفسيولوجية 

الطائرة/ جنان ناجي زوين الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 

 م13102

 سم21ص:ايض؛081

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ كرة الطائرة      أـ العنوان    0

 

3161  

1761231 

 376ر

 

 حمزةالربيعي1 عفراء حسين 

استخدام تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات البصرية والقوة االنفجارية واثرها 

بمستوى دقة مهارة الضربة الساحقة االمامية لفئة الناشئين للريشة الطائرة/ عفراء 

 م3102الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية الرياضية للبنات1 حسين حمزة

 سم21ص:ايض؛012

3168  
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 يرفي التربية الرياضيةرسالة ماجست

 ـ القدرات البصرية      أـ العنوان 3ـ الريشة الطائرة    0

 

1761231 

 377ز

 

 الزبيدي1مها احمد عبود 

 تأثير منهاج مقترح باستخدام التصور العقلي واالدراك الحسي

ـ حركي لذوي السيادة المخبة في تعلم واحتفاظ مهارتي الضرب الساحق وحائط 

الطائرة/ مها احمد عبود الزبيدي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية الصد بالكرة 

 م3102الرياضية 1

 سم21ص:ايض ؛310

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ تعلم واحتفاظ     أـ العنوان    3ـ كرة الطائرة   0

 

3167  

1761231 

 233س

 

 سحاب اسماعيل ادهم

الحاسوب في تعلم مهارتي االرسال االمامي في االسفل اثر التعليم المبرمج باستخدام 

واستقبال االرسال والتحصيل المعرفي بالكرة الطائرة / سحاب اسماعيل ادهم.ـ بغداد 

 م3102: جامعة بغدادـ كلية التربية الرياضية للبنات1

 سم21ص:ايض؛062

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 رمج     أـ العنوان ـ التعليم المب3ـ كرة الطائرة    0

 

3111  

1761231 

 733س

 

 سراب اكرم لطف هللا

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض مدركات المحيط والتحمل النفسي والدقة 

لمهارتي االرسال الساحق والضرب الساحق لالعبين الشباب بالكرة الطائرة/ سراب 

 م13102اكرم لطف هللا.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 

 سم21ص:ايض؛301

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 ـ كرة الطائرة    أـ العنوان    0

 

3110  

1761231 

 771ش

 

 الشريفي1 اوجد مدلول عباس 

تأثير استراتيجية التعلم التعاوني وفق نظام التعلم المختلط في تقدير الذات وتعلم 

للطالبات / اوجد مدلول عباس الشريفي.ـ بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة 

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛007

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة الطائرة    أـ العنوان    0

 

3113  

1761231 

 377ع

 

 عبير محمد نوري

حركية ودقة اداء تحليل معلومات مادون االدراك لتطوير بعض القدرات الحس ـ 

المهارات االساسية بالكرة الطائرة للمتقدمات/ عبير محمد نوري.ـ بابل : جامعة بابل 

 م3102ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم38ص:ايض؛011

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

3112  



491 
 

 ـ المهارات االساسية        أـ العنوان    3ـ كرة الطائرة   0

 

1761231 

 137ع

 

 ي1 ابراهيم فيصل خلف العزاو

تأثير تطوير بعض الصفات البدنية والحركية في تعلم مهارتي االرسال والتمرير 

بالكرة الطائرة لدى طالب المرحلة المتوسة/ ابراهيم فيصل خلف العزاوي .ـصالح 

 م3102الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض ؛83أـ ف1

 التربية الرياضيةرسالة ماجستيرفي 

 أـ العنوان        ـ االرسال والتحرير2ـ البدنية والحركية  3ـ كرة الطائرة   0

 

3117  

1761231 

 873ل

 

 لمياء جباركاظم

فاعلية تمرينات مهارية توافقية لذوي السيادة المخية في تعلم واحتفاظ بعض 

جباركاظم.ـ ديالى  المهارات االساسية لطالبات الرابع االعدادي بكرة الطائرة/ لمياء

 م3102:جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛011

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ تعلم واحتفاظ           أـ العنوان    2ـ السيادة المخية 3ـ كرة الطائرة  0

 

3111  

1761231 

 287م

 

 محمد علي جالل 

كمحددات النتقاء الناشئين بالريشة الطائرة/  بناء وتقنين اختيارات مهارية وبدنية

 م3102محمد علي جالل.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛062

 اطروحة دكتوراه فلسفة التربية الرياضية

 ـ الريشة الطائرة     أـ العنوان    0

     

3116  

1761231 

 273م

 

 المحنا1 رافد سعد هادي

تدريبات بأسلوبي المختلط والقابلية الحركية في تطوير القدرات البدنية حجم اثر 

والحركية الخاصة بمهارتي االرسال الساحق والهجوم الساحق للشباب بالكرة 

الطائرة / رافد سعد هادي المحنا.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 

 م13102

 سم21ص:ايض؛016

 تربية الرياضيةاطروحة دكتوراه في علوم ال

 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان    0

    

3111  

1761231 

 188م

 

 مسلم محمد صابط

تأثير تمرينات باستخدام وسيلتين مساعدتين في تطوير اهم القدرات الحركية 

للرجلين وضريبتي الدورات العلوي االمامية والدافعة الخلفية للناشئين بتنس 

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 الطاولة/ مسلم محمد صابط.ـ بابل :

 سم21ص:ايض؛028

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ تنس الطاولة      أـ العنوان    0

 

3118  



492 
 

1761231 

 171و

 

 الوطيفي1فراس كسوب راشد

تأثير تمرينات فوق التعلم في تطوير بعض القدرات العقلية ودقة االعداد بالكرة 

الوطيفي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية  فراس كسوب راشدالطائرة للشباب/ 

 م3102الرياضية 1

 سم38ص:ايض؛060

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 ـ القدرات العقلية        أـ العنوان    3ـ كرة الطائرة     0

 

3117  

1761223 

 287أ

 

 احمد عاصي علي

ة في تعلم بعض المهارات االساسية وتنمية تأثير اسلوبي االدخال والمراجعة الذاتي

واالدراك الحس ـ حركي بكرة القدم/ احمد عاصي علي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 م3102كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛027أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة القدم       أـ العنوان    0

 

3181  

1761223 

 878أ

 

 محمد فارسأكرم مجيد 

تأثير المساندة االجتماعية وتعلم بعض المهارات االساسية في تطوير االداء الفني 

لالعبي كرة القدم للصاالت/ أكرم مجيد محمد فارس.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م3102التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛038

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 لفني      أـ العنوان    ـ االداء ا3ـ كرة القدم   0

 

3180  

1761223 

 377ج

 

 الجبوري1 محمد غني حسين

تأثير مكمالت غذائية مصاحبة لبرنامج تدريبي في بعض القدرات البدنية والمتغيرات 

الوظيفية والبيوكيميائية لحكام كرة القدم/ محمد غني حسين الجبور.ـ بغداد:الجامعة 

 م13102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 

 سم21ص ؛310

 اطروحة دكتوراه فلسفة التربية الرياضية

 ـ القدرات البدنية      أـ العنوان    3ـ كرة القدم   0

 

3183  

1761223 

 878ج

 

 الجميلي1 حيدر غضباب ابراهيم

منهج تدريبي مقترح لتطوير اهم القدرات البدنية والوظيفية والمعرفية والسمات 

لثالثة بكرة القدم/ حيدر غضباب ابراهيم الجميلي.ـ الشخصية العداد حكام الدرجة ا

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص ؛016

 اطروحة دكتوراه فلسفة التربية الرياضية

 ـ كرة القدم      أـ العنوان    0

 

3182  

1761223 

 173ح

 

 الحسناوي1 احمد مجيد عبود 

3187  
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بحسب خطوط اللعب لفرق كرة القدم لمنتديات الشباب في انتقاء الالعبين الناشئين 

الفرات االوسط/ احمد مجيد عبود الحسناوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

 م3102الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛078

 اطروحة دكتوراه فلسفة التربية الرياضية

 ـ الشباب  ـ منتديات      أـ العنوان    3ـ كرة القدم     0

  

1761223 

 177ح

 

 الحسيني1حسين موسى حسين

بناء وتطبيق مقياس القيادة التحويلية لدى مدربي االندية الرياضية من وجهة نظر 

الالعبين بكرة القدم للصاالت/ حسين موسى حسين الحسيني.ـ البصرة : جامعة 

 م3102البصرة ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم38ص:ايض؛011

 الرياضيةرسالة ماجستيرفي التربية 

 ـ االندية الرياضيةـ تدريب      أـ العنوان    2ـ القيادة التحويلية 3ـ كرة القدم   0

 

3181  

1761223 

 323ذ

 

 الذبحاوي1 اسراء عالوي حسن 

منهج تدريبي مركب لتطوير اهم الصفات البدنية والمؤشرات الوظيفية وتقليل 

ف بكرة القدم للصاالت / الضعف الثنائي للرجلين واثره في ذمة بعض انواع التهدي

اسراء عالوي حسن الذبحاوي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 

 م13102

 سم21ص:ايض؛001أـ ق1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة القدم     أـ العنوان    0

 

3186  

1761223 

 376ر

 

 الربيعي1 محمد جاسم دانة

الميداني لالعبي خماسي كرة القدم المتقدمين في منطقة بناء وتقنين اختبار الذكاء 

الفرات االوسط/ محمد جاسم دانة الربيعي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

 م3102الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛060

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ الذكاء الميداني     أـ العنوان    3ـ كرة القدم    0

 

3181  

1761223 

 377ز

 

 الزبيدي1 علي حميد علي

التفكير االبداعي وعالقته بالمعرفة الخططية واداء الواجبات الهجومية للمتقدمين 

بكرة القدم/ علي حميد علي الزبيدي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 م3102الرياضية1

 سم21ص:ايض ؛011

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة القدم     أـ العنوان    0

 

3188  

1761223 

 367س

 

 الساعدي 1 قصي حاتم خلف عباس 

تأثير تمرينات الشبكة التدريبية بأسلوب اللعب في تطوير لهم مؤشرات التوافق 
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الحركي وبعض المهارات االساسية لدى ناشيء كرة القدم / قصي حاتم خلف عباس 

 م3102التربيةاالساسية1الساعدي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية 

 سم38ص:ايض ؛331

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية

 ـ كرة القدم      أـ العنوان    0

 

1761223 

 387س

 

 السامرائي1 ضياء حمود مولود حسن

تأثير تنظيم الحمل التدريبي على وفق المسافة وعدد الخطوات والسعرات المستهلكة 

في بعض المتغيرات الفسلجية والبدنية الخاصة بكرة القدم / ضياء لمراكز الالعبين 

 م3102حمود مولود حسن السامرائي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربيةاالساسية1

 سم21ص:ايض ؛311

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية

 ـ كرة القدم     أـ العنوان    0

 

3171  

1761223 

 731س

 

 حيدر محمد اسماعيلالسنافي1 

تأثير استراتيجيتي العصف والتعلم باللعب في فاعلية الذات وتعلم مهارتي المناولة 

واالستالم بكرة القدم للصاالت/ حيدر محمد اسماعيل السنافي.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 م3102كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛073

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ المناوله واالستالم     أـ العنوان    3القدم    ـ كرة 0

 

3170  

1761223 

 71س

 

 سيف كريم نعمة صالح 

تأثير التدريب المكثف الضاغط في بعض القدرات البدنية والمهارية والوظيفية 

لالعبين كرة القدم / سيف كريم نعمة صالح.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 م3102التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛312

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة القدم       أـ العنوان    0

 

3173  

1761223 

 771ش

 

 الشريفي1 حسن هادي صالح

االجهاد الذهني واالدراك المحيطي وعالقتهما بالتفكير االبدعي وفق السيطرة المخية 

ـ بابل : جامعة لدى العبي كرة القدم داخل الصاالت/ حسن هادي صالح الشريفي.

 م3102بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛710

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ التفكير االبداعي         أـ العنوان    3ـ كرة القدم      0

 

3172  

1761223 

 371ص

 

 صادق جعفر صادق

تعميم البرامج تأثير التداخل بين اسلوبي التمرين العشوائي والمتغيروفق مبدأ 

الحركية ونوع التغذية الراجعة في تعلم بعض المهارات االساسية لخماسي كرة القدم/ 

 م3102صادق جعفر صادق.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
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 سم21ص ؛067

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ كرة القدم        أـ العنوان    0

 

1761223 

 382ص

 

 صالح جويد هليل 

اثر الوسائط فائقة التداخل وتمرينات خاصة في تطوير اداء اهم المهارات االساسية 

والقدرات الحركية بكرة القدم لالعبين االشبال / صالح جويد هليل.ـ بابل : جامعة 

 م3102بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛373

 الرياضيةاطروحة دكتوراه في التربية 

 ـ كرة القدم        أـ العنوان    0

 

3171  

1761223 

 738ص

 

 صدام محمد احمد 

تأثير تمرينات خاصة بمساحات لعب مصغرة في تطوير بعض القدرات الحركية 

والمهارات االساسية لالعبي الصاالت بكرة القدم/ صدام محمد احمد.ـ ديالى :جامعة 

 م3102ديالى ـ كلية التربيةاالساسية1

 سم38ص:ايض ؛073

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ كرة القدم      أـ العنوان    0

  

3176  

1761223 

 377ط

 

 الطائي1 رفقة مؤيد سعيد 

استخدام اسلوبي التعلم االتقاني والتبادلي واثرهما في الطالقة النفسية وتعلم عدد من 

للطالبات/ رفقة مؤيد سعيد  المهارات االساسية ودقة االنجاز بكرة القدم الصاالت

 م3102الطائي .ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛087أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التعلم االتقاني       أـ العنوان    3ـ كرة القدم  0

 

3171  

1761223 

 737ع

 

 عبد الهادي محمد موسى 

وعالقتهما بأداء بعض المهارات الدفاعية والهجومية الذكاء والتصرف الخططي 

محراس المرمى المتقدمين بكرة القدم/ عبد الهادي محمد موسى.ـ ديالى :جامعة 

 م3102ديالى ـ كلية التربيةاالرياضية1

 سم21ص:ايض ؛370

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ان    ـ الدفاعية والهجومية      أـ العنو3ـ كرة القدم      0

 

3178  

1761223 

 773ع

 

 عدنان نغيش حسن 

التنبؤ بمستوى االداء المهاري على وفق اهم القدرات البدنية والفسيولوجية والعقلية 

النتقاء حراس المرمى الشباب بكرة القدم للصاالت / عدنان نغيش حسن .ـ القادسية 

 م3102: جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛087أـ ق1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية 
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 ـ االداء المهاري        أـ العنوان    3ـ كرة القدم  0

 

1761223 

 87ع

 

 عمر علي حسن 

دراسة تحليلية للسمات االنفعالية المميزة لالعبي كرة القدم بخطوط اللعب المختلفة 

حسن.ـ ديالى :جامعة وعالقتها بترتيب الفرق في دوري الدرجة االولى/ عمر علي 

 م3102ديالى ـ كلية التربيةاالساسية1

 سم21ص:ايض ؛311

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة القدم       أـ العنوان    0

 

3811  

1761223 

 717ق

 

 القيسي 1 باسم جبار منصور

تأثير تمرينات مشابهة للعب في تطوير حيازة الكرة وعالقتها بمستوى االداء 

لالعبي الشباب بكرة القدم / باسم جبار منصور القيسي.ـ ديالى :جامعة الخططي 

 م3102ديالى ـ كلية التربيةاالساسية1

 سم21ص:ايض ؛017

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ االداء الخططي       أـ العنوان    3ـ كرة القدم      0

 

3810  

1761223 

 763ك

 

 عاشورالكرعاوي1 اسماعيل عبد زيد 

تأثير التعلم النشط وفق استراتيجية تعلم االقران وجدولة التمرين في التحصيل 

المعرفي واالداء المهاري بكرة القدم/ اسماعيل عبد زيد عاشور الكرعاوي.ـ 

بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1 قسم التربية الرياضية  

 م13102

 سم38ص:ايض ؛080أـ م1

 توراه في فلسفة التربية الرياضيةاطروحة دك

  ـ االداء المهاري7   ـ االقران ـ تعلم 2ـ التعلم النشط   3ـ كرة القدم   0

 أـ العنوان     

 

3813  

1761223 

 776ك

 

 الكريطي1 حيدر عباس عطية

التنبؤ بالتصرف الميداني بداللة اهم المهارات النفسية والقدرات العقلية حسب 

دوري النخبة بكرة القدم/ حيدر عباس عطية الكريطي.ـ خطوط اللعب لالعبي 

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛001أـ ع1

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ القدرات العقلية     أـ العنوان    2ـ المهارات النفسية    3ـ كرة القدم      0

 

3812  

1761223 

 738ك

 

 الكيالي1غسان عدنان جميل

الذكاء الجسمي ـ الحركي وعالقته بالثقة بالنفس وبعض المهارات االساسية بكرة 

سنة/ غسان عدنان جميل الكيالي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية 06القدم للناشئين دون 

 م3102التربيةاالساسية1

 سم21ص:ايض ؛037

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
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 قدم       أـ العنوان    ـ كرة ال0

 

1761223 

 738ك

 

 الكيالي1 محمد عدنان جميل

بناء بطاريتين اختبار لالعداد البدني الخاص والمهاري لالعبي كرة القدم الشباب/ 

 م3102محمد عدنان جميل الكيالي.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربيةالرياضية1

 سم21ص:ايض ؛013

 الرياضيةرسالة ماجستيرفي التربية 

 ـ كرة القدم      أـ العنوان    0

 

3811  

1761223 

 287م

 

 محمد علي ابراهيم 

تأثير تمرينات خاصة في تطوير قوة االنا وتعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم 

 م3102/ محمد علي ابراهيم.ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربيةاالساسية1

 سم21ص:ايض ؛011

 التربية الرياضيةرسالة ماجستيرفي 

 ـ كرة القدم       أـ العنوان    0

 

3816  

1761223 

 287م

 

 محمد يقضان صالح احمد

اثر تمارين الساللم في عدد من المتغيرات البدنية والقدرات المهارية والعقلية لدى 

العبي قدم الصاالت / محمد يقضان صالح احمد.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102التربية االساسية1 

v-i1086سم38ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1علوم رياضية

 أـ العنوان              ـ المهارية والعقلية 2ـ الساللم ـ تمارين 3ـ كرة القدم 0

 

3811  

1761223 

 773م

 

 منيب حسن نشمي

تأثير بعض انواع جدولة التمرين وفقا لالسلوب التدريبي في تعلم الخطط الهجومية 

الفردية بلعبة كرة القدم/ منيب حسن نشمي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 م3102التربية االساسية1 قسم التربية الرياضية  1

 سم38ص:ايض ؛008أـ ع1

 رسالة ماجستيرفي التربية)طرائق تدريس التربية الرياضية(

 ـ كرة القدم   أـ العنوان    0

     

3818  

1761223 

 777م

 

 صاحب محمد  منير عبد ال

تمارين خاصة باستخدام وسائل مساعدة تطوير بعض القدرات البدنية للرجل غير 

المفضلة وتأثيرها في مهارة الصد لحراس المرمى بكرة القدم للشباب/ منير عبد 

 م3102الصاحب محمد.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص ؛307

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 

 ـ حراس المرمى          أـ العنوان    2ـ القدرات البدنية  3ـ كرة القدم  0

  

3817  

1761223 

 378ن

 

 نبيل حسين عباس 

3801  
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دراسة تحليلية لواقع االحتراف لالعبي كرة القدم في دوري النخبة العراقي للموسم 

القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية / نبيل حسين عباس.ـ 3103ـ 3100

 م3102الرياضية1

 سم21ص:ايض؛030أـ ظ1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ كرة القدم      أـ العنوان    0

 

1761223 

 173ن

 

 النقيب 1 علي عبد العليم محمد صابر

المدعمة بالتعليم المبرمج في دراسة مقارنة الثر جدولة الممارسة الموزعة والمكثفة 

تعلم بعض المهارات كرة القدم الصاالت للطالبات/ علي عبد العليم محمد صابر 

 م3102النقيب.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية الرياضية1

 سم38ص:ايض؛000أـ ق1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 العنوانـ الموزعة والمكثفة   أـ 3ـ كرة القدم     0

     

3800  

1761227 

 877ش

 

 الشمري1 علي الهادي ادم موسى

تأثير االستراتيجيتين الكاملة والتعلم المبرمج )الخطي 1 في التحصيل المعرفي وتعلم 

بعض المهارات االساسية للطالب بكرة القدم/ علي الهادي ادم موسى الشمري.ـ بابل 

 م3102: جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم38ص:ايض؛012

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ كرة القدم     أـ العنوان0

 

3803  

1761273 

 287أ

 

 

 احمد حسين غانم 

تأثير التدريب على وفق مناطق الشدة الخمسة في القدرات البدنية والمهارية الخاصة 

التربية لالعبي التنس االرضي/ احمد حسين غانم.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 م3102االساسية1 قسم التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛300

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 أـ العنوان      ـ القدرات البدنية    3  ـ التنس االرضي0

 

3802  

1761273 

 132خ

 

 الخفاجي1 كريم عبد الزهرة جرد 

في تعلم الضريبتين تأثير اسلوبي التمرين الثابت والمتنوع وفق المساحات المختلفة 

االمامية والخلفية بالتنس للطالب/ كريم عبد الزهرة جرد الخفاجي.ـ بابل : جامعة 

 م3102بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم38ص:ايض؛031

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التنس     أـ العنوان0

 

3807  

1761273 

 377ر

 

 رائد مهوس زغير 

تأثير استراتيجيتي التعلم الذاتي والتعاوني باستعمال تمرينات تطبيقية بادوات 

مساعدة في تطوير بعض جوانب تعلم الضربتين االرضيتين االماية والخلفية بالتنس/ 

3801  



499 
 

 م3102رائد مهوس زغير.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛361

 لرياضيةاطروحة دكتوراه في التربية ا

 ـ التعليم الذاتي      أـ العنوان3ـ التنس      0

  

1761273 

 23ض

 

 ضحى طارق شوكت 

بناء انموذج سببي لعالقة الحجم المتغيرات  البيوكينماتيكية بأداء الضربة االمامية 

االرضية المستقيمة في التنس/ ضحى طارق شوكت.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ 

 م3102الرياضية1كلية التربية 

 سم21ص:ايض؛83

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التنس      أـ العنوان0

 

3806  

1761273 

 837ع

 

 عمار جبار عباس 

فاعلية اسلوب التمرين الثابت والمتغير والمكشف والموزع في تعلم بعض المهارات 

تربية االساسية بالتنس/ عمار جبار عباس.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية ال

 م3102االساسية1

 سم21ص:ايض؛067

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ المكثف والموزع        أـ العنوان2ـ الثابت والمتغير  3ـ التنس      0

 

3801  

1761271 

 872ج

 

 الجليحلوي1 ميثم هادي مهدي

 اثر تمرينات مقاومات مختلفة على وفق بعض المتغيرات الكينماتيكية في قوة ودقة

وسرعة الضربتي االمامية والخلفية لالعبي التنس المتقدمين / ميثم هادي مهدي 

 م3102الجليحلوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم38ص؛016

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ االمامية والخلفية        أـ العنوان3ـ التنس 0

 

3808  

1761271 

 316ح

 

 معاذ عارفالحافظ 1 محمد 

أثر منهج تعليمي باستخدام وسائل مساعدة باالسلوبين العشوائيواالتقاني وفق 

مقاييس الخطا في تطوير بعض المهارات والقدرات الحركية بالتنس االرض 

للناشئين/ محمد معاذ عارف الحافظ .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 

 م13102

 سم21ص:ايض؛011

 ماجستيرفي التربية الرياضيةرسالة 

 ـ المهارات والقدرات        أـ العنوان2ـ العشوائيواالتقاني 3ـ التنس االرضي  0

 

3807  

1761271 

 387ح

 

 حامد كاظم حمد

تأثير استعمال وسائل تعليمية متنوعة باالسلوب التدريبي في تعلم واحتفاظ اهم 

.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية المهارات االساسية في التنس االرضي/ حامد كاظم حمد

 م3102ـ كلية التربية االساسية 1

3831  



511 
 

 سم38ص:ايض ؛071أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي التربية )طرائق تدريس التربية الرياضية(

 ـ التنس االرضي    أـ العنوان0

 

1761271 

 73ر

 

 رنا هادي جبار

وأداء ضربة االبعاد تأثير تمرينات خاصة في بعض المتغيرات البدنية والبيوميكانيكية 

االمامية لناشئي الريشة الطائرة/ رنا هادي جبار.ـ بغداد : جامعة بغدادـ كلية التربية 

 م3102الرياضية 1

 سم21ص: ايض ؛037

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التنس الريشة       أـ العنوان0

 

3830  

1761271 

 767ف

 

 الفرطوسي 1 نجمة شنين مطشر 

تدريبي باالسلوب الدائري في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية تأثير برنامج 

نجمة شنين مطشر الفرطوسي.ـ بغداد:الجامعة  والمهارية لالعبي الريشة الطائرة/

 م3102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛027أـ ك1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 لعنوانـ التنس الريشة       أـ ا0

 

3833  

1761271 

 77ن

 

 نور يوسف مرهون 

اثر المنهج التعليمي وفقا االهم المتغيرات الكينماتيكية للنموذج في تعلم بعض 

المهارات االساس في التنس للطالب/ نور يوسف مرهون .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ 

 م3102كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛078أـ ق1

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية

 ـ التنس      أـ العنوان0

 

3832  

17617 

 787ش

 

 الشرموطي1 ساجت مجيد جعفر

تقويم واقع بعض المهارات االدارية لالتحاد المركزي اللعاب القوى في اللجنة 

االولمبية ولباراأولمبية من وجهة اداري ومدربي االتحادات واللجان الفرعية/ ساجت 

جامعة القادسية ـ كلية التربية الشرموطي.ـ القادسية :  مجيد جعفر

 م3102الرياضية1

 سم21ص:ايض؛033أـ ظ1 

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 ـ العاب القوى       أـ العنوان0

 

3837  

17617 

 287م

 

 محمد جاسم حسين

تأثير منهاج تعليمي مقترح باستخدام وسائل مساعدة في تطوير قيم بعص المتغيرات 

واالنجاز لناشئات العراق في رمي المطرقة/ محمد جاسم حسين.ـ  البيوكيمناتيكية

 م3102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛018

3831  



511 
 

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ العاب القوى  )رمي المطرقة(        أـ العنوان0

 

17617 

 73م

 

 منى عبد الجليل مكطوف 

معيارمرجعي للتنبؤ بمستوى اداء اهم عناصر الياقة البدنية بداللة بعض تحديد 

مؤشرات البناء الجسمي/ منى عبد الجليل مكطوف.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 م3102التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛021

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

 ـ اللياقة البدنية        أـ العنوان0

 

3836  

17617 

 173ن

 

 النقيب1 سلوى فكرت نجم الدين

 دراسة مقارنة باالستجابات الوظيفية والبايوكينماتيكية باستخدام جهاز التريدميل

) لمسافات متساوية والخدرات مختلفة والمضمار(/ سلوى فكرت نجم الدين.ـ  

 م3102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص:ايض؛82أـ د1

 ماجستيرفي التربية الرياضيةرسالة 

 ـ العاب القوى       أـ العنوان    0

 

3831  

17617168 

 777ح

 

 حيدر غازي اسماعيل

اثر تمارين االنقباض العضلي الالمركزي )اكسنتريك( في عدد من المتغيرات البدنية 

ومسوى االداء لبعض اجهزة الجمناستك الفني للناشئين/ حيدر غازي اسماعيل.ـ 

 م3102عة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 الموصل: جام

 سم21ص:ايض؛021أـ ز1

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ التدريب الرياضي        أـ العنوان    3ـ الجمناستك   0

 

3838  

17617168 

 387ح

 

 خالد محمد شعبان

تأثير تمرينات القدرات الحركية وفق تدخل بعض اساليب جدولة الممارسة في 

التنمية االدراك الحسن ـ حركي وتعلم عدد من المهارات الحركية على بعض اجهزة 

الجمناستك / خالد محمد شعبان.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 

 م3102

 سم21ص:ايض؛071أـ ز1

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ان    ـ القدرات الحركية      أـ العنو3ـ الجمناستك   0

  

3837  

17617168 

 188م

 

 المسلماوي1 ضرغام جاسم جواد

أثر استعمال جهاز الرافعة المقترح في تطوير اداء مهارتي التلويح والمقصات على 

ضرغام جاسم جواد المسلماوي.ـ بابل : جامعة  حصان المقايض لناشئي الجمناستك /

 م3102بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛73

 ماجستيرفي علوم التربية الرياضيةرسالة 

3821  



512 
 

 ـ التلويح والمقصات      أـ العنوان    3ـ الجمناستك   0

 

17617168 

 188م

 

 المسلماوي1 وائل عباس عبد الحسين

أثر تمرينات تصحيحية وفق اهم المتغيرات البايوميكانيكية في تطوير اداء قفزة 

الجمناستك / وائل عباس عبد الحسين اليدين االمامية على طاولة القفز لناشئي 

 م3102المسلماوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛077

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ القفز ـ طاولة      أـ العنوان    3ـ الجمناستك   0

 

3820  

17617168 

 832م

 

 المالح 1 هبة عدنان محمود

عززة ببعض الوسائل البصرية في تنمية بعض المتغيرات اثر تمارين تعليمية م

البايوكيماتيكية لقفزة اليدين االمامية على طاولة القفز / هبة عدنان محمود المالح.ـ 

 م3102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم38ص:ايض؛81أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1علوم رياضية

 ـ الوسائل البصرية      أـ العنوان    3ـ الجمناستك   0

 

3823  

176170 

 337ج

 

 الجابري1علي خوام خطيب

(في التعلم 1تأثير منهج تعليمي بأستخدام استراتيجيتي شكلي البيت الدئري و)

الحركي والتحصيل المعرفي لفعالية قذف الثقل بطريقتي الزحلقة والدوران/ علي 

بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية .ـ  خوام خطيب الجابري

 م13102

 سم38ص:ايض ؛313

 اطروحة دكتوراه في فلسفة  التربية الرياضية

 ـ الزحلقة والدوران  أـ العنوان    3ـ رفع االثقال  0

 

3822  

176170 

 838ج

 

 جالل عبد الزهرة كنعان

باستخدام الوسائط المتعددة  تأثير منهج باسلوبي التعلم التعاوني التكاملي واالتقاني

في تعليم االداء الفني وتنمية الجانب المعرفي في رفع االثقال/ جالل عبد الزهرة 

 م3102كنعان .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛017

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

 ـ رفع االثقال     أـ العنوان0

 

3827  

176170 

 177ح

 

 حسين حسون عباس 

تأثير منهج تدريبي بالتوازن العضلي بمصاحبة التمارين المتداخلة وبدونها في 

تطوير بعض المتغيرات البدنية والبايوكيميائية وأنجاز رفعة االخطه للرباعين 

 م3102الشباب/ حسين حسون عباس .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم38ص:ايض؛071

 حة دكتوراه في التربية الرياضيةاطرو

 ـ التمارين المتداخلة      أـ العنوان    3ـ رفع االثقال  0

3821  



513 
 

 

176170 

 817ح

 

 الحلفي1 علي مطشر مظلف لفته 

تأثير برنامج تدريبي باالثقال الحرة االجهزة الخاصة في القوة القصوى ومحيط 

مظلف لفته الحلفي.ـ عضالت االطراف السفلى لالعبي بناء االجسام/ علي مطشر 

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛061

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

 ـ االجسام ـ بناء    أـ العنوان3ـ رفع االثقال     0

 

3826  

176170 

 136خ

 

 الخزاعي1 وسام فالح جابر

وبعض متغيرات المسار الحركي واالنجاز اثر منهج تدريبي في تطوير القوة العضلية 

/ وسام فالح جابر الخزاعي.ـ 2لرفعة الخطف وفق التغاير في المورث  الفاالتين ـ

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛077أـ ع1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ية      أـ العنوان    ـ القوة العضل3ـ رفع االثقال  0

 

3821  

176170 

 376ر

 

 الربيعي1فرج شاكر لفتة

تأثير تمرينات القوة الالثقال في بعض القياسات الجسمية والقدرات البدنية على وفق 

سنة(/ فرج شاكر لفتة الربيعي.ـ 01ـ06االنماط الجسمية للشباب بأعمار )

 م13102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 

 سم21ص:ايض ؛321

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

 ـ القدرات البدنية      أـ العنوان3ـ رفع االثقال     0

 

3828  

176170 

 877ص

 

 الصميدي1 قصي غانم سعيد

دراسة مقارنة في بعض التغيرات الكينماتيكية للمسار الحركي لقص الثقل بين رقعة 

كغم/ قصي غانم سعيد الصميدي.ـ 81الصدر( لفئة الخطف والنثر) قسم الرفع الى 

 م3102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص:ايض؛13أـ و1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ رفع االثقال أـ العنوان0

 

3827  

176170 

 637ع

 

 العتابي1 غسان اديب عبد الحسن

وبعض المتغيرات الوظيفية وانجازرفعة انها التمرينات البالستية في هضبة القوة 

( سنة/ غسان اديب عبد الحسن العتابي.ـ 31ـ 08النثر للرباعين الشباب باعمار )

 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛061

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ التمرينات البالستية     أـ العنوان    3ـ رفع االثقال  0

  

 

3871  



514 
 

176170 

 87ع

 

 عمر سعد احمد

تأثير التدريب على وفق الشدد الخمسة في بعض المتغيرات الفسيولوجية والقوة 

الخاصة واالنجاز للرباعين الشباب/ عمر سعد احمد .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 م3102التربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛078

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ رفع االثقال      أـ العنوان0

 

3870  

176170 

 637ق

 

 القطان 1 بالل صهيب عبد الكريم 

دراسة مقارنة بين شدتي حمل مختلفين في استجابة بعض المتغيرات الوظيفية 

صهيب عبد الكريم القطان.ـ لبعض التمرينات المساعدة في فعالية رفع االثقال/ بالل 

 م3102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛037أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ رفع االثقال       أـ العنوان0

 

3873  

176170 

 731م

 

 مياسة عبد علي كاظم سيتي

لبعض المتغيرات اثر المنهج التعليمي المقترح باستخدام جهاز مساعد وفقا 

الكيينماتيكية لتعلم وتحقيق المستوى الرقمي في فعالية دفع الثقل/ مياسة عبد علي 

 م3102كاظم سيتي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛000أـ خ1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ رفع االثقال        أـ العنوان0

 

3872  

176173 

 678ن

 

 

 النعيمي1 محمد جاسم عثمان

تحليل العالقة بين خصائص منحنى )القوة ـ الزمن( وبعض المتغيرات الكينماتيكية 

خالل الدورات االخير والتخلص في رمي المطرقة/ محمد جاسم عثمان النعيمي.ـ 

 م3102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛071

 تربية الرياضيةاطروحة دكتوراه في ال

 ـ العاب القوى) المطرقة(        أـ العنوان0

 

3877  

1761733 

 73ذ

 

 الذرب1 سيف صبار ناجي

أثر تمرينات القوة الخاصة وفقا لمؤشرات جهاز ماسح القدم في بعض المتغيرات 

م حواجز للشباب/ سيف صبار 711البايوميكانيكية للمنحني الثاني وانجاز ركض 

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 .ـ بابل : ناجي الذرب

 سم21ص:ايض؛031

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ عدد المسافات القصيرة       أـ العنوان0

 

3871  

1761733 

 833ع

 

 عالء فليح جواد 

3876  
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اثر تمرينات بمجموعتين تكراريتين في تطوير السرعة والقدرة االنفجارية وبعض 

شباب/ عالء فليح جواد.ـ بابل :  م(011ائية واالنجاز لعدائي )المتغيرات البايوكيمي

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 ص:ايض061

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ القدرة االنفجارية      أـ العنوان0

 

1761733 

 637ك

 

 الكعبي1 حسام عبد الكاظم رحيمة

نسبة مساهمة اهم القدرات البدنية في تحسين تأثير برنامج تدريبي على وفق 

م الناشئين/ حسام عبد الكاظم رحيمة الكعبي.ـ بابل : جامعة بابل 011االنجاز لعدائي 

 م3102ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم38ص:ايض؛078

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ عدد المسافات القصيرة       أـ العنوان0

 

3871  

1761733 

 172م

 

 المفرجي1 راشد حسين عايد مال هللا

تقييم منهج تدريبي على وفق بعض المتغيرات الوظيفية والبوكيميائية واالنجاز 

(م/ راشد حسين عايد مال هللا المفرجي.ـ ديالى : جامعة 311( متر و)011لعدائي )

 م3102ديالى ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض؛078

 الرياضيةرسالة ماجستيرفي التربية 

 ـ عدد المسافات القصيرة      أـ العنوان0

 

3878  

176172 

 877ش

 

 الشكري1حارث عبد االله عبد الواحد

اهم المتغيرات البايوميكاتيكية للمحاوالت الناجحة والفاشلة وعالقتها بالمسافة 

المفقود واالنجاز المفترض لالعبي الوثب الطويل / حارث عبد االله عبد الواحد 

 م3102لقادسية : جامعة القادسية ـ كلية العلوم الرياضية1الشكري.ـ ا

 سم21ص:ايض؛001أـ ف1

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ الناجحة والفاشلة        أـ العنوان3ـ الوثب الطويل   0

 

3877  

176172 

 877ش

 

 الشمري1ثائرة عبد الجبار صالح

والمتغيرات الميكانيكية بنظام تأثير تمرينات على وفق مؤشرات القوة ـ الزمن 

السيطرة الحركية المغلقة لبعض مراحل االداء وانجاز الوثبة الثالثية للمبتدئين/ ثائرة 

 م3102عبد الجبار صالح الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛073

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 لتمرينات الرياضية        أـ العنوانـ ا3ـ الوثب العالي   0

 

3811  

176172 

 737ع

 

 العوادي 1عبد مناف هاشم محمد

بناء اختبارات للتحصيل النظري وفق المستويات المعرفية لبعض مفردات العاب 

الساحة والميدان في المرحلة الثانية لطلبة كليات التربية الرياضية/ عبد مناف هاشم 

3810  
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 م3102امعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1محمد العوادي.ـ القادسية : ج

 سم21ص:ايض؛001أـط1

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ الساحة والميدان  ـ العاب      أـ العنوان0

 

1761721 

 377ج

 

 الجبوري1 ماهر عبد هللا سلمان

ألداء وانجاز تأثير تمرينات تقويمية ألهم المتغيرات البايوميكانيكية على وفق نظام 

رماة الرمح الطالب/ ماهر عبد هللا سلمان الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م3102التربية الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛016

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

  ـ رمي الرمح        أـ العنوان0

 

3813  

1761721 

 771ش

 

 شيرزاد صابر محمد حسين

اكتساب االداء الفني واالنجاز لفعالية رمي الرمح/ شيرزاد اثر االسلوب التدريبي في 

 م3102صابر محمد حسين.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم38ص:ايض؛023أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1 علوم رياضية

  ـ رمي الرمح       أـ العنوان0

 

3812  

1761721 

 87ع

 

 عمر عبد االله سالمة

تأثير تمرينات خاصة على وفق متغيرات الكتلة والسرعة في تطوير بعض القدرات 

البدنية والمتغيرات البايوميكانيكية واالنجاز في رمي القرص للشباب/ عمر عبد االله 

 م3102.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية1 سالمة

 سم21ص:ايض؛071

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

  ـ الكتلة والسرعة       أـ العنوان3ـ رمي القرص  0

 

3817  

1761721 

 687م

 

 المعموري1 ابراهيم عبيد عبود 

تأثير تمرينات خاصة لذوي النمذجة الحسية في تطوير بعض القدرات التوافقية وتعلم 

فعالية رمي الرمح / ابراهيم عبيد عبود المعموري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

 م3102الرياضية 1

 سم21ص:ايض؛016

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

  ـ القدرات التوافقية       أـ العنوان3ـ رمي الرمح     0

 

3811  

176177 

 677س

 

 السعدي1 سنارية جبار محمود

الشعور بالذنب والصالبة النفسية وعالقتهما بترتيب نتائج الالعبين على بساط 

سنارية جبار محمود السعدي.ـ ديالى :  مناستك الفني/الحركات االرضية في الج

 م3102جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛332

 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم التربية الرياضية

3816  



517 
 

 ـ الجمناستك ـ الحركات االرضية         أـ العنوان0

 

176177 

 318ق

 

 قاسم محمد حسين

للجهاز الدهليزي وتأثيرها في التوازن الحركي ومستوى تحسين الكفاءة الوظيفية 

االداء الفني لبعض الموازين على بساط الحركات االرضية / قاسم محمد حسين.ـ 

 م3102البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛027

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

  ـ الجمناستك     أـ العنوان0

 

3811  

176177 

 717م

 

 المرشدي1 نداء فليح حسن 

أثر االسلوب المتباين في تطوير القدرات الحركية وتعلم بعض المهارات االساسية 

على بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني للطالبات / نداء فليح حسن 

 م3102المرشدي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛017أـ ق1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

  ـ الجمناستك     أـ العنوان0

 

3818  

176163 

 87ع

 

 علي حميد عبد الكريم

تحديد القياسات الجسمية والقدرات البدنية النتقاء متسابقي الدراجات الهوائية 

للشباب / علي حميد عبد الكريم.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛306

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

  ـ سباق الدراجات     أـ العنوان0

 

3817  

17611 

 377ز

 

 

 الزبيدي1حسن علي مطر غانم

تأثير نمطي التعلم الشبكي وجماعة البحث في تعلم بعض المهارات بخماسي كرة 

ـ كلية التربية .ـ بغداد:الجامعة المستنصرية  القدم/ حسن علي مطر غانم الزبيدي

 م3102االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛76أـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي التربية 

 ـ كرة القدم           أـ العنوان 3ـ التربية الرياضية ـ دراسة وتدريس  0

 

3861  

17618033 

 137ع

 

 

 العزاوي1 عبد الغفور ردام كيطان 

لبعض المسكات في  تأثير تمرينات خاصة في تطوير االستقرار النفسي واالداء الفني

( سنة/ عبد الغفور ردام كيطان 31ـ08المصارعة الرومانية للشباب اعمار )

 م3102العزاوي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛071

 رسالة ماجستيرفي علوم التربية الرياضية

 ـ االستقرار النفسي       أـ العنوان 3ـ المصارعة الرومانية 0

 

3860  



518 
 

17618032 

 87ع

 

 علي جاسم علي

تأثير بعض الوسائل التدريبية المساعدة في تطوير االداء الفني لبعض مسكات 

(سنة/ علي جاسم علي.ـ 01ـ06الرحي من فوق الصدر للمصارعين بأعمار)

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية الرياضية1

 سم21ص:ايض ؛036

 الرياضية رسالة ماجستيرفي التربية 

  ـ االداء الفني      أـ العنوان3ـ المصارعة  0

 

3863  

17618013 

 713ل

 

 ليزا رستم يعقوب

تأثير تمرينات الفعل العضلي االنعكاسي بالمطاط في كهبائية بعض العضالت 

والقدرات البدنية واالداء المهاري لمصارعي الجودو/ ليزا رستم يعقوب.ـ ديالى : 

 م3102التربية االساسية1جامعة ديالى ـ كلية 

 سم21ص:ايض؛068

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 ـ االداء المهاري              أـ العنوان2ـ القدرات البدنية  3ـ الجودو 0

 

3862  

17618013 

 781م

 

 مخلص حسن حيدر

و تقويم االداء المهاري والمجاالت المعرفية مؤشر النتقاء مدربي الجودو والجوجيتس

.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية  في العراق/ مخلص حسن حيدر

 م13102

 سم21ص:ايض؛016

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ االداء المهاري      أـ العنوان3ـ الجودو 0

     

3867  

17618012 

 737ب

 

 البهادلي1 احمد قاسم كاظم

تطور بعض القدرات البدنية الداء الركلة اثر تمرينات الباليومترك واالطالة في 

الدائرية االمامية لالعبين المتقدمين بالتايكواندو/ احمد قاسم كاظم البهادلي.ـ بابل : 

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 س21ص:ايض؛311

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ التايكوندو      أـ العنوان0

 

3861  

17618012 

 387خ

 

 خالد محمود احمد محمد

تأثير برنامج مقترح باساليب تدريبية متنوعة داخل وخارج الماء في تطوير بعض 

القدرات البدنية والحركية والوظيفية المهارية لالعبي التايكواندو الشباب/ خالد 

 م3102.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربيةالرياضية1 محمود احمد محمد

 مس38ص:ايض ؛213

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ التايكواندو      أـ العنوان0

 

3866  

176182 

 738ح

 

 الحيالي1 محمود هاشم محمد

3861  
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بعض المواصفات الجسمية والبدنية والعقلية المميزة للمالكمين )فئة الفتيان (/ 

ضية1 محمود هاشم محمد الحيالي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية الريا

 م3102

 سم21ص:ايض؛008أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

  ـ المالكمة       أـ العنوان0

 

176182 

 772ز

 

 الزريجاوي1 احمد خطار سعد

تأثيراالكتشافه الموجه وفقا السلوب التفكير لنظرية كريكورك في تعلم بعض 

الزريجاوي.ـ بابل : المهارات االساسية بسالح الشيش للطلبة/ احمد خطار سعد 

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 س38ص:ايض؛076

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

  ـ المبارزة       أـ العنوان0

 

3868  

176182 

 71س

 

 سيف سعد احمد

تأثير التدريب المركب في تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة للمالكمين الشباب 

/ سيف سعد احمد.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية ( سنة33ـ01بأعمار)

 م3102االساسية1

 سم38ص:ايض؛027

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

  ـ المالكمة        أـ العنوان0

 

3867  

176182 

 837ش

 

 الشاله 1 بشار عبد االمير شمخي

واهم  مقارنة منحني القوة والزمن كدالة لدقة اداء الكلمة المستقيمة اليمين

المتغيرات البايوكينماتيكية لالعبي بعض الفنون القتالية للمتقدمين/ بشار عبد االمير 

 م3102شمخي الشاله.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 س21ص:ايض؛011

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

  ـ القوة والزمن      أـ العنوان3ـ المالكمون 0

 

3811  

176182 

 717ص

 

 الصوفي1 احمد عناد جرجيس

اثر استخدام االجهزة واالدوات المساعدة في عدد من المتغيرات البدنية والمهارية 

للمالكمين المتقدمين / احمد عناد جرجيس الصوفي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية التربية االساسية1 

 سم38ص:ايض؛030ب ـ ح1

 لعلوم الرياضيةرسالة ماجستيرفي التربية الرياضية1 ا

  ـ البدنية والمهارية      أـ العنوان3ـ المالكمة    0

 

3810  

176182 

 731ف

 

 فراس عبد المنعم عبد الرزاق 

( في تعلم A-B-ABتأثير تمرينات مقترحة باسلوب الدمج المكثف لالنماط الشخصية )

جامعة بعض المهارات االساسية بالمالكمة/ فراس عبد المنعم عبد الرزاق.ـ ديالى : 

3813  



511 
 

 م3102ديالى ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛310

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية

 ـ المالكمة       أـ العنوان0

 

1761821381 

 87ل

 

 

 الالمي1 فاضل باقر مطشر صابر

عالقة مركز الضبط بأساليب معالجة المعلومات والتحمل النفسي لالعبي المالكمة/ 

 فاضل باقر مطشر صابر الالمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية االساسية

 م13102

 سم21ص:ايض؛071

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ االرشاد النفسي              أـ العنوان3ـ المالكمة)معالجة البيانات(   0

 

3812  

171130 

 772ح

 

 الحديثي1 محب حامد رجا

البرامج التعليمية المصحوبة بمعرفة النتيجة وعرفة االداء والدمج بينهما في اثر 

م(حرة/ محب حامد رجا الحديثي.ـ 11تعلم الدوران ومستوى االنجاز في سياحة )

 م3102الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم21ص:ايض؛073أ ـ هـ1

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 باحة      أـ العنوانـ الس0

 

3817  

171130 

 78ش

 

 الشوك 1علي مالك حميد

بعض المتغيرات البدنية والبايوميكانيكية للبدء الخاطف على منصتي االنطالق 

م سياحة حرة/ علي مالك حميد الشوك.ـ بابل : 11القديمة والحديثة وعالقتها بانجاز 

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 س21ص:ايض؛078

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ القديمة والحديثة       أـ العنوان3ـ السباحة  0

 

3811  

  



511 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أألداب والبالغة

 

  



512 
 

8181168 

 837ع

 

 عمار علي احمد

( / عمار علي احمد.ـ 3101ـ 0733القصص الديني في ادب االطفال في العراق)

 م3102التربيةااالساسية1بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 سم21ص:ايض ؛321

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـ االطفال في العراق    أـ العنوان3ـ ادب االطفال   0

 

3811  

81811682 

 732س

 

 السراج 1 رائدة عباس علي حسين 

عند ظالل حسن / رائدة عباس علي حسين السراج.ـ جماليات قصص االطفال 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم21ص:ايض؛016أ ـ د1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

 أـ العنوان     ـ طالل حسن ) قاص(3ـ قصص االطفال ـ دراسات   0

 

3816  

8171111 

 773أ

 

 انوار جاسم مطلك

لبية وااليجابية في روايات ارنست همنغواي وعبد الشخصية الرئيسة بين الس

الرحمن منيف/ انوار جاسم مطلك.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض ؛071

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 ـ السلبية وااليجابية 3ـ االدب المقارن ـ دراسات   0

 ( قاص امريكي0760ـ0877همنغواي1ارنست)ـ 2

 أـ العنوان      ( قاص مصري3117ـ 0722ـ عبد الرحمن منيف )7

 

3811  

8171772 

 318ق

 

 قاسم كريم عبد الجاسم

الداللة االجتماعية لحضور المرأة في هامش الشعر الجاهلي / قاسم كريم عبد 

 م3102الجاسم.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 س21ص:ايض؛011أ ـ ت1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 1االدب

 ـ المرأة في االدب العربي القديم   أـ العنوان 0

 

3818  

8171772 

 671آ

 

 آل عيسى 1اقبال حسن عالوي

آل عيسى.ـ بابل : جامعة  الف ليلة وليلة في ضوء النقد النسوي/ اقبال حسن عالوي

 م13102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 

 س21ص:ايض؛017أ ـ ث1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 

 ـ المرأة في االدب العربي القديم     أـ العنوان 0

 

3817  

8011117 

 287أ

 

 احمد شهاب احمد ابراهيم 

الخطاب النقدي في سلسلة المغامرة الجمالية للنص االبداعي لمحمد صابر عبيد/ 

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1  احمد شهاب احمد ابراهيم.ـ نينوى: جامعة

3881  
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 سم21ص:ايض؛012أ ـ ب1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ محمد صابر عبيد ) ناقد اردني( أـ العنوان 3ـ االدب العربي ـ نقد   0

 

801111 

 637ك

 

 الكعبي 1 عبد هللا حسين خليف خضر

الكعبي.ـ ذي المفارقة في شعرجرير والفرزدق/ عبد هللا حسين خليف خضر 

 م3102قار:جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛318

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ ابن جرير الطبري1 محمد بن 3   ـاالدب العربي  ـ دراسات 0

     شاعر هـ(0011ـ111ـ الفرزدق 1همام بن غالب)2   هـ(1مؤرخ201ـ337جرير)

 أـ العنوان

 

3880  

80111 

 637ك

  

 

 

 الكعبي1 رائد حاكم شرار

.ـ بابل: جامعة بابل ـ  االنساق الثقافية في كتاب االغاني/ رائد حاكم شرار الكعبي

 م3102كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛323أ ـ ت1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـ االدب العربي  ـ دراسات     أـ العنوان0

 

3883  

80117 

 131أ

 

 

 هـ(771ـ 211ابو القاسم التنوفي1علي بن المحسن بن علي)

نظام التأليف في )نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة البي علي المحسن بن علي 

التنوفي/ علي بن المحسن بن علي ابو القاسم التنوفي؛تحقيق وليد مزهر انتيش 

 م3102الصخي .ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛273

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـاالدب العربي  ـ تاريخ      أـ العنوان0

 

3882  

80117 

 733ب

 

 البدراني 1 ذكى ابراهيم محمد عبد القادر 

القصة القرأنية في الرسائل واالطاريح الجامعية ) جامعة الموصل اختيار(/ ذكى 

.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1  ابراهيم محمد عبد القادر البدراني

 م3102

 سم21ص:ايض؛013

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ االدب العربي ـ نقد    أـ العنوان0

 

3887  

80117 

 318ج

 

 جاسم شاهين كاظم 

العجائبي والغرائبي في الروض االنف/ جاسم شاهين كاظم.ـ القادسية : جامعة 

 م13102القادسية ـ كلية التربية 

 سم21ص:ايض؛306أـ ج1

 اطروحة دكتوراه فاسفة في اللغة العربية

 ـ االدب العربي ـ نقد     أـ العنوان0

3881  
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80117 

 777ذ

 

 ذنون فتحي محمود حامد

تجاهل العارف في خطب الخلفاء الراشدين )رضي هللا عنهم (/ ذنون فتحي محمود 

 م3102حامد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض؛063أـ ب1 

 رسالة ماجستيرفي االدب العربي

 ـ خطب الدينية   أـ العنوان3ـ االدب العربي ـ نقد   0

 

3886  

80117 

 333ر

 

 رباب عبد الزهرة حافظ

المفارقة في رسائل الجاحظ / رباب عبد الزهرة حافظ .ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ 

 م3102كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛073أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

هـ(1 311ـ 062ـ الجاحظ 1عمر بن محمد محبوب الكناني)3 ـ االدب العربي ـ نقد0

 اديب     أـ العنوان

 

3881  

80117 

 387س

 

 السامرائي1احمد عزاوي محمد

مابعد الحداثة في النقد العربي الحديث نقد النص الشعري انموذجا/ احمد عزاوي 

 م3102السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1محمد 

 سم21ص:ايض؛371

 اطروحة دكتوراه فلسفة  في اللغة العربية وادابها

 ـ االدب العربي ـ نقد       أـ العنوان0

 

3888  

80117 

 337س

 

 ستار قاسم عبد هللا

البصرة مالمح الخطاب النقدي في شروح نهج البالغة / ستار قاسم عبد هللا.ـ 

 م3102:جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية  1

 سم21ص:ايض ؛311

 اطروحة دكتوراه فلسفة  في اللغة العربية وادابها

 ـ االدب العربي ـ نقد    أـ العنوان0

 

3887  

80117 

 883س

 

 سلمان ساجت شويع

شويع.ـ ادب الفكاهة والتهكم في القرنين االول والثاني الهجريين/ سلمان ساجت 

 م3102بغداد:جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛311أـح1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـالفكاهة والتهكم   أـ العنوان3ـ االدب العربي ـ تاريخ   0

 

3871  

80117 

 377ط

 

 الطائي1 فرج احمد فرج يحيى

فرج يحيى الطائي.ـ  النقد االدبي في كتاب )فيض الخاطر (ألحمد امين / فرج احمد

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم38ص؛076

3870  
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 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 ادب عربي

 ـ احمد امين )االديب(    أـ العنوان3ـ االدب العربي ـ نقد   0

 

80117 

 713ع

 

 العيساوي1 لواء تقي عبد نور

القديم/ لواء تقي عبد نور العيساوي.ـ النجف:  اثر المنهج اللغوي في النقد العربي

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛080أـ ت1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 ادابها

 ـ االدب العربي ـ نقد     أـ العنوان0

 

3873  

80117 

 733ع

 

 الغرباوي1 محمود يعكوب يوسف

لطه حسين/ محمود يعكوب يوسف جهود الباحثين العرب في الرد على نظرية الشك 

 م3102الغرباوي .ـ واسط: جامعة واسط ـ كلية التربية1

 سم21ص: ايض؛076

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 ادابها

 ـ طه حسين)اديب(    أـ العنوان3ـ االدب العربي ـ نقد   0

 

3872  

80117 

 368ك

 

 كاظم عبد هللا عبد النبي

الصورة البيانية شعر خالد الكاتب انموذجا/ كاظم عبد أثر التماسك النصي في تكوين 

 م3102هللا عبد النبي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1

 سم38ص:ايض؛361

 اطروحة دكتوراه  في اللغة العربية وادابها

 ـ االدب العربي ـ نقد     أـ العنوان0

 

3877  

80117 

 287م

 

 المحمدي1 رغد حميد عبد هللا عبيد

االتجاهات العربية الحديثة في دراسة تاريخ االدب العربي القديم حتى نهاية القرن 

التاسع الهجري/ رغد حميد عبد هللا عبيد المحمدي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 

 م3102التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛331

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 ادابها

 ـ تاريخ      أـ العنوانـ االدب العربي 0

 

3871  

80117 

 188م

 

 المسلماوي1 حسين فاضل عباس

النقد االسطوري النشأة والتجليات/ حسين فاضل عباس المسلماوي.ـ بابل : جامعة 

 م3102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛060

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان    ـ االدب العربي ـ نقد 0

 

3876  

80117 

 687م

 

 المعموري1 احمد عبيس عبيد 

نهج البالغة جمعا وتحقيقا في ضوء النقد الثقافي / احمد عبيس عبيد المعموري.ـ 

3871  
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 م3102بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم38ص ؛217

 اطروحة دكتوراه  في اللغة العربية وادابها

 نقد      أـ العنوان ـ االدب العربي ـ0

 

80117132 

 73هـ

 

 هدى سعيد بدر

بناء الشخصية في )مئة ليلى وليلة (/ هدى سعيد بدر.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ 

 م3102كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛311

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية

 ـ االدب العربي ـ سرد االدبي     أـ العنوان0

 

3878  

801173 

 677س

 

 

 السعدي1 حميد فرج عيسى 

هـ/ حميد فرج عيسى 023هـ الى 0المسكوت عنه في االدب العربي االسالمي من 

 م3102السعدي .ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية االداب  1

 سم21ص:ايض ؛307

 اطروحة دكتوراه فلسفة  في اللغة العربيةوادابها

 عنوانـ االدب العربي ـ عصر صدر االسالم ـ تاريخ    أـ ال0

 

3877  

80117717 

 771ن

 

 

 نورس ابراهيم عبد الهادي

ادب المهمشين في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري/ نورس ابراهيم 

 م3102عبد الهادي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛217أـ ح1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة  في اللغة العربية وادابها

ـ النقد 2     ـ االداب العربي ـ دراسات3  العربي ـ عصر العباسي ـ تاريخـ االدب 0

 الثقافي         أـ العنوان

 

3711  

80117617 

 771ش

 

 هـ(610ـ111الشريشي1 ابراهيم علي بن احمد البونسي)

الجهود االدبية والنقدية في كتاب )كنز الكتاب ومنتخب االداب( البي اسحاق 

م علي بن احمد البونسي الشريشي؛ تحقيق غنيمة هـ(/ ابراهي610الشريشي )ت

 م3102جبار شاح الغربي.ـ كربالء : جامعة كربالء ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛221أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـ االدب االندلسي ـ تاريخ ونقد      أـ العنوان0

 

3710  

8011772 

 633د

 

 

 هادي ضيف هللادعاء كميل 

: دراسة 3111ـ الى 0761صورة المرأة في مسرح المشرق العربي الشعري من 

.ـ كربالء: جامعة كربالء ـ كلية التربية للعلوم االنسانية  نقدية/ دعاء كميل ضيف هللا

 م13102

 سم38ص:ايض ؛376أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان ـ المرأة في االدب العربي   0

3713  
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8011772 

 137ك

 

 الكسبي1 زينة حمزة شاكر

/ زينة حمزة شاكر 3101ـ3111شعرية السرد في الرواية النسوية العراقية

 م3102الكسبي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب1

 سم38ص ؛386

 اطروحة دكتوراه فلسفة  في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان   ـ المرأة في االدب العربي 0

 

3712  

8011772 

 73ن

 

 ندى خوام حمد مسلم

النسوية في روايات غادة السمان / ندى خوام حمد مسلم.ـ بغداد:الجامعة 

 م3102االساسية1 المستنصرية ـ كلية االتربية

 سم21ص:ايض ؛301

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان    ـ السمان1 غادة )قاصة( 3ـ المرأة في االدب العربي    0

 

3717  

8011772 

 77ن

 

 نور عقيل محمد سعيد 

م/ نور عقيل محمد 3111ـ 0761القيم الروحية للمرأة في الرواية العراقية خالل 

 م3102سعيد.ـ بغداد:الجامعة العراقيةـ كلية االداب1

 سم38ص ؛301

 في اللغة العربية وادابها  اطروحة دكتوراه فلسفة

 ـ المرأة في االدب العربي    أـ العنوان0

 

3711  

8001111 

 178أ

 

 اسيل عبود جاسم

اللون وداللته في شعر االخطل والفرزدق وجرير : دراسة تحليلية / اسيل عبود 

 م3102جاسم.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛220

 العربية وادابهااطروحة دكتوراه في اللغة 

هـ(1 شاعر     71ـ07ـ االخطل 1 غبان بن غوث )3ـ الشعر العربي ـ دراسات    0

 هـ(1 شاعر    أـ العنوان001ـ38ـ جرير بن عطية )2

 

3716  

8001111 

 672أ

 

 االعرجي1 حوراء محمد ياسين 

الصورة في نقائض جرير والفرزدق: دراسة تحليلية / حوراء محمد ياسين االعرجي 

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية االتربيةاالساسية1.ـ 

 سم21ص:ايض ؛010

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

( شاعر 001ـ38ـجرير 1 جرير بن عطية بن حذيفة )3ـ الشعر العربي ـ دراسات   0

 هـ(1 شاعر      أـ العنوان001ـ11ـ الفرزدق1 همام بن غالب )2غزلي   

 

3711  

8001111 

 737ب

 

 البهادلي1 محمد حسين مهاوي

الضرورة الشعرية بين دواعي الشكل والداللة/ محمد حسين مهاوي البهادلي.ـ 

 م3102بغداد:جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد1

3718  
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 سم21ص:ايض ؛201أـ ج1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ دراسات     أـ العنوان0

 

8001111 

 337ج

 

 الجابري1محمد كامل حماد عبد هللا

المكون النفسي وأثره في االبداع الشعري شعر االغربة انوذجا/ محمد كامل حماد 

 م3102عبد هللا الجابري.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛311أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 دراسات    أـ العنوانـ الشعر العربي ـ 0

 

3717  

8001111 

 877ح

 

 الحميد 1 خالد محمد ياسين كاظم

العنوان بين شعراء التفعيلية وقصيدة النثر)الشعر العراقي انموذجا حتى نهاية 

(/ خالد محمد ياسين كاظم الحميد.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية التربية للعلوم 0711

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛073

 الة ماجستيرفي اللغة العربية وادابهارس

 ـ الشعر العربي ـ دراسات     أـ العنوان0

 

3701  

8001111 

 773د

 

 دنيا عبد هللا شاكر

لغة شعر جماعة الديوان/ دنيا عبد هللا شاكر.ـ القادسية :جامعة القادسية ـ كلية 

 م3102التربية 1

 سم21ص:ايض؛307أـ ث1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 الشعر العربي ـ دراسات     أـ العنوان ـ0

 

3700  

8001111 

 377ز

 

 الزبيدي1 خالد عبد هللا كاظم حسين

شعر شعراء الطبقة الرابعة االسالمية :دراسة تحليلية / خالد عبدهللا كاظم حسين 

 م3102الزبيدي.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1

 سم21ص:ايض ؛081أـ ز1

 العربية وادابهارسالة ماجستيرفي اللغة 

 ـ الشعر العربي ـ دراسات     أـ العنوان0

 

3703  

8001111 

 363س

 

 السبعاوي1 صالح يحيى جاسم 

بناء الحدث في شعر المخضرمين من بني عامر )حميد بن ثور الهاللي1 تميم بن 

مقبل 1لبيد بن ربيعة 1النابغة الجعدي(/ صالح يحيى جاسم السبعاوي.ـ نينوى:جامعة 

 م3102ـكلية التربية االساسية1الموصل 

 سم38ص؛071

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

 

3702  
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8001111 

 363س

 

 السبعاوي1 وائل محمود محمد

نصوص الضرورة الشعرية في اثار المبرد جمع وتوثيق ودراسة / وائل محمود 

 م3102الموصل ـ كلية االداب1محمد السبعاوي.ـ نينوى:جامعة 

 سم38ص؛317

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 

 ـ الشعر العربي ـ دراسات     أـ العنوان0

 

3707  

8001111 

 677ع

 

 هـ(0072ـ 0111عبد الغني النابلسي1 عبد الغني بن اسماعيل )

تنبيه االفهام على معاني عمدة الحكام للشيخ عبد الغني اسماعيل النابلسي)ت 

هـ(/ عبد الغني بن اسماعيل النابلسي؛ تحقيق قصي سعيد محمدالجبوري .ـ 0072

 م3102بغداد:جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 1

 سم21ص:ايض ؛677

 اطروحة دكتوراه في تخصص فقه

 ـ الشعر العربي ـ دراسات    أـ العنوان0

  

3701  

8001111 

 837ع

 

 العكايشي1 زيد عبد الحسين يوسف 

م: 0781مـ 0711عليه السالم( في الشعر النجف االشرف للمدة  االمام علي )

دراسة في الفن الشعري/ زيد عبد الحسين يوسف العكايشي.ـ النجف : جامعة النجف 

 م3102ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛331أـ خ1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

هـ ـ 1ق32عليه السالم )ـ علي بن ابي طالب ) 3ـ الشعر العربي ـ دراسات    0

 هـ(1امير المؤمنين    أـ العنوان71

  

3706  

8001111 

 773م

 

 مروة عبد هللا حربي سلمان

االبنية الصرفية في ديوان الشنفري/ مروة عبد هللا حربي سلمان.ـ بغداد : الجامعة 

 م3102العراقية ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛377

 وادابهارسالة ماجستيرفي اللغة العربية 

ـالشنفري ـ عرر بن عمرو االزدي )شاعر صعلوك(        3ـ الشعر العربي ـ دراسات   0

 أـ العنوان

 

3701  

8001117 

 377ج

 

 الجبوري1 سعد عبد الحمزة غزيوي

مفهوم االبداع الشعري في التراث النقدي عند العرب الى نهاية القرن السابع 

بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهجري/ سعد عبد الحمزة غزيوي الجبوري.ـ 

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض ؛337

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ تاريخ ونقد     أـ العنوان0

 

3708  

8001117 

 73ر

 

 رنا جاسم محمد

3707  



521 
 

التشكيل الفني في مقطعات القرن الرابع الهجري/ رنا جاسم محمد.ـ بغداد:الجامعة 

 م3102المستنصرية ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛070

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 

 ـ الشعر العربي ـ تاريخ       أـ العنوان0

 

8001117 

 138ع

 

 عصام محمد سليمان عبد هللا 

نقد الشعر في القرنين الثالث والرابع للهجرة في الدراسات الحديثة / عصام محمد 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1سليمان عبد هللا .ـ 

 سم21ص:ايض؛311

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ تاريخ ونقد      أـ العنوان0

 

3731  

8001117 

 137غ

 

 الغزاوي1 نوال حسن ساجت

شعر المناسبات عند المشارقة في النصف الثاني من القرن السابع الهجري / نوال 

الغزاوي.ـ كربالء : جامعة كربالء ـ كلية العلوم للعلوم االنسانية حسن ساجت 

 م13102

 سم21ص:ايض؛221

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ تاريخ     أـ العنوان0

 

3730  

8001117 

 673و

 

 هـ(112ـ 11الوطواط1 محمد بن محمد بن عبد الجليل)

حائق السحر في دقائق الشعر للوطواط  المصطلح البالغي والنقدي في كتاب

هـ(/ محمد بن محمد بن عبد الجليل الوطواط.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية 112)ت

 م3102االداب1

 سم38ص؛088

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 ادب عربي 

 ـ الشعر العربي ـ تاريخ ونقد    أـ العنوان0

 

3733  

80011017 

 132خ

 

 الخفاجي1 روى عامر مشرف

صورة المرأة في كتاب ديوان الموشحات االندلسية/ روى عامر مشرف الخفاجي.ـ  

 م3102بغداد: جامعة بغداد ـ كليةالتربية ) ابن رشد( للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛311أـ ذ1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـ المرشحات االندلسية  ـ تاريخ     أـ العنوان0

 

3732  

8001133 

 233ر

 

 

 رحاب مجيد صالح

ثنائية الرقة والشدة في قصيدة المديح في عصري الطوائف والمرابطين/ رحاب 

 م3102مجيد صالح.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب1قسم اللغة العربية1

 سم38ص:ايض ؛332أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها1 تخصص ادب اندلسي

ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي 1 عصر الطوائف 3ـ الشعر العربي ـ المديح   0

3737  
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 والمرابطين    أـ العنوان

 

8001133 

 373س

 

 الساداني 1ابراهيم حسين محمد

هـ(:دراسة فنية/ ابراهيم حسين محمد 711المديح في شعر ابن ابي حصينة )ت 

 م3102الساداني.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم38ص؛022

 رسالة ماجستيرفي االدب العربي

ـ 288ـ ابن ابي حصينة 1الحسن بن عبد هللا بن احمد)3ـ شعر الفخرالمديح    0

 هـ(1شاعر    أـ العنوان 711

 

3731  

8001133 

 367س

 

 الساعدي1 دعاء علي عبد الحسين

بغداد:الجامعة .ـ  المكان في شعر االرجاني/ دعاء علي عبد الحسين الساعدي

 م3102المستنصرية ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛017أـ ج 1

 رسالة ماجستير في فلسفة اللغة العربية وادابها

هـ(1 شاعر       177ـ 761ـ االرجاني 1 احمد بن محمد )3ـشعر الفخر والمديح   0

 أـ العنوان 

 

3736  

800112 

 287أ

 

 احمد كريم علوان

الحسين )عليه السالم( شعر النجف االشرف في القرن الصورة الشعرية في رثاء 

 م3102العشرين انموذجا/ احمد كريم علوان.ـ النجف : جامعة الكوفةـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛311أـ ح 1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

الحسين بن علي بن ابي طالب )عليه  ـ الحسين السبط31ـ شعر الرثاء    0

 أـ العنوان     هـ(1 سيد شباب اهل الجنة60ـ 70السالم()

 

3731  

800112 

 783أ

 

 انمار محمد حسين احمد

هـ(: دراسة تحليلية/ 617الرثاء عند شعراء قالئد الجمان البن الشعار الموصلي )ت

.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب1تخصص ادب  انمار محمد حسين احمد

 م3102عباسي 1

 سم38ص:ايض ؛301أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها1 تخصص ادب عباسي

 هـ(1 شاعر       أـ العنوان617ـ111ـ اشعار الموصلي )3ـ شعر الرثاء   0

 

3738  

800112 

 783ز

 

 الزركاني1 سهام رشيد خالوي

الزركاني.ـ ذي قار :  رثاء االخوان في شعر لبيد والخنساء / سهام رشيد خالوي

 م3102ذي قار ـ كلية االداب1جامعة 

 سم21ص:ايض ؛087

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ العامري 1 لبيد 2ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات    3ـ شعر الرثاء    0

 ـ الخنساء 1 شاعرة      أـ العنوان7    ابن ابي ربيعة ) شاعر(

 

3737  
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8001163 

 333ع

 

 

 شالك حمدالعتابي1حميد محارب 

اهل البيت النبوي)عليه السالم(في الشعراالسالمي واالموي:دراسة في المضمون 

.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية  والفن/ حميد محارب شالك حمد العتابي

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض ؛312أـ ث1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 المضمون والفن أـ العنوان ـ2ـ االسالمي واالموي  3ـ الشعر العربي 0

 

3721  

800117 

 173أ

 

 اسراء طارق كامل محمد

متلقى الخطاب الشعري ومستوياته حتى نهاية القرن الرابع للهجرة / اسراء طارق 

 م3102للبنات 1 قسم اللغة العربية  1 كامل محمد.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كليةالتربية

 سم38ص:ايض ؛311أـ ج1

 في اللغة العربية وادابهااطروحة دكتوراه فلسفة 

 ـ الشعر العربي ـ تاريخ     أـ العنوان0

 

3720  

800117 

 716أ

 

 االنصاري1منتهى حسن محمد علي

المفارقة في الشعر العربي الحديث محمد مهدي الجواهري/ منتهى حسن محمد علي 

 م3102االنصاري.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛318أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـالجواهري 1محمد 2    ـ الشعر العربي ـ العراق3ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث 0

 أـ العنوان    (1 شاعر 0771ـ 0713مهدي)

 

3723  

80011711 

 172خ

 

 الخزرجي1 وميض محمد حسين

ن القرن الرسول الكريم محمد)ص(في الشعر العراقي الحديث في النصف الثاني م

العشرين : دراسة في الموضوع والفن/ وميض محمد حسين الخزرجي.ـ 

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1

 سم38ص:ايض ؛017

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات   أـ العنوان 0

 

3722  

80011711 

 677س

 

 السعيدي1 سالم محمد خضر ال حجيل 

شعر الحب عند جماعة ابولو وتجلياته الموضوعية والفنية/ سالم محمد خضر ال 

 م3102حجيل السعيدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم38ص؛070

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1ادب

  ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات    أـ العنوان0

  

3727  

80011717 

 287أ

 

 االحمد1 نافع حماد محمد

الشعراء الرواد نقادا/ نافع حماد محمد االحمد.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية 

 م3102التربية 1
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523 
 

 سم21ص:ايض ؛323أـ هـ1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ نقد0

 

8001011 

 877أ

 

 امير عبد العزيز علوان

لوحات الصراع في الشعر ذي الرمة/ امير عبد العزيز علوان.ـ بغداد:الجامعة 

 م3102المستنصرية ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛087

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

بن عقبة ـ ذي الرمة 1 غيالن 3  ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات0

 أـ العنوان      هـ(1شاعر001ـ11)

 

3726  

8001011 

 773ب

 

 البدراني1محمد عز الدين احمد

القلق في شعر لبيد بن ربيعة العامري / محمد عز الدين احمد البدراني.ـ 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛068

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 

ـ لبيد العامري1 لبيد بن ربيعة 3   ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 0

 هـ(     أـ العنوان70ـ11)

 

3721  

8001011 

 773ب

 

 بيداء ناصر زيارة

االنساق الثقافية في الشعر الجاهلي )شعراء الحواضر انموذجا(/ بيداء ناصر زيارة.ـ 

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛078

 رسالة ماجستير اداب في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

3728  

8001011 

 377ز

 

 الزبيدي1 جنان عبد هللا يونس 

هاجس المجهول في الشعر العربي قبل االسالم/ جنان عبد هللا يونس الزبيدي.ـ 

 م3102ة االداب1نينوى:جامعة الموصل ـ كلي

 سم21ص:ايض؛312

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات   أـ العنوان0

 

3727  

8001011 

 67س

 

 سعد حسن داود

شعراء فحول الطبقة الثامنة الجاهلية : دراسة فنية/ سعد حسن داود.ـ بغداد:الجامعة 

 م3102االساسية1 المستنصرية ـ كلية  التربية

 سم21ص:ايض ؛311أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

 

3771  
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8001011 

 317ص

 

 الصافي1 اسماء علوان جاسم

الصافي.ـ واسط:جامعة  الخوف من الشر في الشعر الجاهلي / اسماء علوان جاسم

 م3102التربية1واسط ؛كلية 

 سم21ص ؛081

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات   أـ العنوان0

 

3770  

8001011 

 382ص

 

 الصالحي1 انوار محمود مسعود 

التشكيل اللوني في شعر الفرسان قبل االسالم/ انوار محمود مسعود الصالحي.ـ 

 م3102يةالتربية 1بغداد:جامعة بغداد ـ كل

 سم21ص:ايض ؛710أـ ت1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات   أـ العنوان0

 

3773  

8001011 

 387ع

 

 العامري1 زينب سامي حسين

االفتتاح التقليدي في شعر الصعاليك واللصوص الجاهليين والمخضرمين / زينب 

 م3102بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 سامي حسين العامري.ـ 

 سم21ص:ايض ؛377أـ ت1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1ادب

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات   أـ العنوان0

 

3772  

8001011 

 87ع

 

 علي عبد هللا صالح

صالح.ـ نينوى:جامعة دراسات محمود والجادر في الشعر الجاهلي/ علي عبد هللا 

 م3102الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛067أ1 

 اطروحة دكتوراه في االدب العربي

ـالجادر 1 محمود عبد هللا )اديب 3    ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات0

 وناقد(     أـ العنوان

 

3777  

8001011 

 367ق

 

 القاضي1 كاظم خضير كاظم

والقرأن الكريم/ كاظم خضير كاظم القاضي.ـ ذي قار:  الدوارس في الشعر الجاهلي

 م3102جامعة ذي قارـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض ؛322أـ ج1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

3771  

8001011 

 317م

 

 مازن ميسر عبد الرزاق

والمسافة في شعر ماقبل االسالم ـ انموذجا/ مازن ميسر عبد الوجود بين العالقة 

 م3102الرزاق.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص ؛007

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1ادب عربي
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 ـ العالقة والمسافة      أـ العنوان3   ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات0

 

8001011 

 717م

 

 سوي1 محمود كريم صلبيالمو

مرجعيات السيرة الذاتية في شعر امرؤ القيسي/ محمود كريم صلبي الموسوي.ـ 

 م3102بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 

 سم21ص:ايض ؛377أـ د1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1ادب

ـ 021يسي بن حجر )ـ امرؤ الق3    ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات0

 أـ العنوان    هـ(1 شاعر1ق81

 

3771  

8001011 

 777ن

 

 نذيرة خير هللا جبل 

االيمان بالقدر في الشعر الجاهلي/ نذيرة خير هللا جيل.ـ واسط:جامعة واسط ؛كلية 

 م3102التربية1

 سم21ص: ايض ؛066

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 الجاهلي ـ دراسات     أـ العنوانـ الشعر العربي ـ العصر 0

 

3778  

80013 

 377د

 

 الدايني1 عماد خليفة سليمان داود

التطور الداللي في شعر المخضرمين/ عماد خليفة سليمان داود الدايني.ـ بغداد : 

 م3102الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛228

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 الشعراء العرب المخضرمين    أـ العنوانـ 0

 

3777  

80013 

 331ع

 

 عباس عبد الكريم صالح

استنطاق العين عند الشعراء المخضرمين شعراء الرسول )ص( والخنساء 

)انموذجا(/ عباس عبد الكريم صالح.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  

 م13102

 سم21ص:ايض ؛330أـ ج1

 ي اللغة العربية وادابهارسالة ماجستير ف

ـ محمد رسول هللا )ص(1 محمد بن عبد المطلب 3    ـ الشعراء العرب المخضرمين0

 ـق .هـ(1 النبي العربي     أـ العنوان12بن هاشم )

 

3711  

8001311 

 878د

 

 

 الدليمي1 جمانة محمد نايف

الشخصيات القصصية في شعر صدر االسالم/ جمانة محمد نايف الدليمي.ـ 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم38ص:ايض ؛318

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي

 ـ الشعر العربي ـ العصر االسالمي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

3710  

80016 

 838هـ

 

 الهاللي1هدى مصطفى عبد هللا 

3713  



526 
 

وذجا/ هدى التشكيل االيقاعي في الموشحات االندلسية موشحات االعمى التطيلي انم 

مصطفى عبد هللا الهاللي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 قسم اللغة 

 م3102العربية1

 سم38ص:ايض ؛036

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1االدب العربي

 هـ(1 موشح      أـ العنوان 731ـ 11ـ االعمى التطيلي)3ـ الموشحات االندلسية  0

 

80017 

 377ع

 

 حازم فاضل محمد جابرالعبودي1 

العبودي.ـ بابل: جامعة  الثنائيات في شعر الرابطة القلمية/ حازم فاضل محمد جابر

 م3102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 

 سم38ص ؛218

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي في المهجر    أـ العنوان0

 

3712  

800173111 

 733ب

 

 

 البياتي1 محمد جواد علي

توظيف المرجعيات الثقافية في شعر محمد مردان/ محمد جواد علي البياتي.ـ صالح 

 م3102الدين: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛081

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان   راقي(ـ محمد مردان )شاعر ع3ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 

3717  

800173111 

 377ج

 

 جاسم عبد الواحد راهي

البساطة والتعقيد الفني في شعر المتنبي/ جاسم عبد الواحد راهي.ـ القادسية : جامعة 

 م3102القادسيةـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛332أـ ح1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

ـ ابو الطيب المتنبي1 احمد بن الحسيني 3      العراق ـ دراساتـ الشعر العربي ـ 0

 هـ(1 شاعر       أـ العنوان217ـ212)

 

3711  

800173111 

 177ج

 

 الجبوري1 حيدر محي فاضل عبد هللا

.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ  شعر محمد جواد الغبان/ حيدر محي فاضل عبد هللا الجبوري

 م3102كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛061

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الغبان 1 محمد جواد عبد الكاظم )شاعر(    3    ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 أـ العنوان

 

3716  

800173111 

 388ز

 

 الزاملي1 عطاء صالح مهدي

مهدي شعر عالء الدين الشفهيني الحلي: دراسة في الموضوع والفن/ عطاء صالح 

 م3102الزاملي.ـ كربالء: جامعة كربالء ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛310

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

3711  



527 
 

 ـ الشفهيني الحلي1 عالء الدين بن الحسين 1شاعر0

 ـ الموضوع والفن   أـ العنوان 2ـالشعر العربي ـ العراق   3

 

800173111 

 771س

 

 في1 سحر نجاح عبد الجبارالشري

الرؤى الموضوعاتية في شعر سعدي يوسف: دراسة موضوعية/ سحر نجاح عبد 

 م3102الجبار الشريفي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  االداب1

 سم21ص ؛087

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 )شاعر(       أـ العنوان  ـ سعدي يوسف3ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 

3718  

800173111 

 317ص

 

 الصافندي1 ميس هيبت حميد

شعر علي الفتال/ ميس هيبت حميد الصافندي.ـ كربالء : جامعة كربالء ـ كلية التربية 

 م3102للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛233

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الفتال1 علي كاظم حسن ظاهر االسدي 3   دراساتـ الشعر العربي ـ العراق ـ 0

 أـ العنوان        )شاعر(

 

3717  

800173111 

 331ع

 

 عباس عبد حسن

الداللة واليات انتاجها في شعر مصطفى جمال الدين/ عباس عبد حسن.ـ البصرة : 

 م3102جامعة البصرةـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛376أـ ط1

 وادابها رسالة ماجستير في اللغة العربية

 أـ العنوان     ـ مصطفى جمال الدين )شاعر(3ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات 0

 

3761  

800173111 

 286م

 

 المجمعي1 عيسى محمد جاسم

الصورة الشعرية في شعر خالد علي مصطفى/ عيسى محمد جاسم المجمعي.ـ بغداد : 

 م3102الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛081

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان    ـ خالد علي مصطفى) شاعر (3ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 

3760  

800173111 

 817م

 

 المكصوص1 ضياء عبد الكاظم جبر

المرأة موضوعا رثائيا في الشعر العراقي الحديث / ضياء عبد الكاظم جبر 

 م3102بغداد ـ كلية االداب 1المكصوص.ـ بغداد: جامعة 

 سم21ص:ايض ؛022

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات      3ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 أـ العنوان 

 

3763  

800173117 

 772ز

 

 الزيرجاوي1 علي هاشم طالب 

3762  



528 
 

علي هاشم طالب الزيرجاوي.ـ بابل:  خطاب االخر في الشعر العراقي السبعيني/

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 

 سم21ص:ايض ؛201

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ تاريخ     أـ العنوان0

 

800173117 

 677س

 

 سعدون خلف عزر

/ سعدون 0711ـ 0771العراقي المعاصر للمدة التناص بين شعر المتنبي والشعر 

 م3102خلف عزر.ـ القادسية: جامعة القادسيةـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛076أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ تاريخ    أـ العنوان0

 

3767  

800173117 

 378غ

 

 الغانمي1 اماني حارث مالك

(: دراسة في نقد الشعر/ 3111ـ0781النقدية عند الشعراء في العراق )الرؤى 

 م3102اماني حارث مالك الغانمي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  االداب1

 سم21ص:ايض ؛331

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 تاريخ ونقد    أـ العنوان ـ الشعر العربي ـ العراق ـ0

 

3761  

800173117 

 77ن

 

 نور عبد االمير حسن

لغةالشعرعند الشعراء الشيعية في القرن الرابع الهجري/ نور عبد االمير حسن.ـ 

 م3102كربالء : جامعة كربالء ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛083أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 أـ العنوان  ـ الشعر العربي ـ العراق ـ تاريخ    0

 

3766  

800173117 

 273و

 

 وجدان كمال نجم محمد

هـ1 :دراسة فنية/ وجدان كمال  811ـ611مقدمة القصيدة في الشعر العراقي من 

 م3102نجم محمد.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  التربية االساسية1

 سم21ص:ايض ؛011أـ ج1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 الشعر العربي ـ العراق ـ تاريخ     أـ العنوانـ 0

 

3761  

80017311 

 783أ

 

 اخالص محمود عبد هللا

العنوان في شعر معد الجبوري/ اخالص محمود عبد هللا.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛313

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي

 أـ العنوان      ـ الجبوري 1 معد) شاعر(3ـ الشعر العربي ـ دراسات    0

 

 

3768  



529 
 

80017311 

 318ب

 

 باسم محمد صالح

تراكيب النداء في شعر الجواهري: دراسة في ضوء اللسانيات الحاسوبية/ باسم 

 م3102محمد صالح.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛001أـ د1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ 0713ـ الجواهري1 محمد مهدي )3    ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 أـ العنوان     (1 شاعر0771

 

3767  

80017311 

 878ت

 

 التميمي1 اعتدال سلمان عريبي

الجدليات في شعر الرصافي/ اعتدال سلمان عريبي التميمي.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية 

 م3102التربية للعلوم االنسانية1 

 سم21ص:ايض ؛317

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1ادب

ـ الرصافي1 معروف عبد الغني 3    ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 أـ العنوان     (1شاعر0267ـ0377)

 

3711  

80017311 

 317ح

 

 الحاصود1 لؤي ذنون يونس مصطفى

نينوى: البناء السردي في شعر رعد فاضل/ لؤي ذنون يونس مصطفى الحاصود.ـ 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم38ص:ايض ؛010أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1ادب العربي

 ـ رعد فاضل ) شاعر(       أـ العنوان 3    ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 

3710  

80017311 

 177ح

 

 الحسيناوي1 رؤى ستار غافل

.ـ ذي قار : جامعة ذي  / رؤى ستار غافل الحسيناوياالخر في شعر صدر االسالم 

 م3102قار ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛333

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر االسالمي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

3713  

80017311 

 873ح

 

 الحمداني 1خضر ناطق خضر محمد

ناطق خضر محمد الحمداني.ـ نينوى:جامعة االيقاع في شعر احمد مطر/ خضر 

 م3102الموصل ـ كلية التربية االساسية  1

 سم38ص:ايض ؛016أـ ج1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1ادب العربي

 أـ العنوان     ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 

3712  

80017311 

 337خ

 

 الخاتوني1 موفق قاسم خلف

صابر عبيد / موفق قاسم خلف الخاتوني.ـ نينوى:جامعة داللة االيقاع في شعر محمد 

 م3102الموصل ـ كلية التربية االساسية  1

 سم21ص:ايض ؛083

3717  



531 
 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 أـ العنوان   ـ محمد صابر عبيد )شاعر( 3ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات   0

 

80017311 

 16خ

 

 الخزعلي1 عدي عبد الجاسم عطية

الخزعلي.ـ بابل: جامعة  المتداول في شعر موفق محمد / عدي عبد الجاسم عطية

 م3102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 

 سم21ص:ايض ؛337أـ د1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1ادب

ـ ابو حمزة1 موفق محمد احمد جواد 3   ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 ان)شاعر(   أـ العنو

 

3711  

80017311 

 177ر

 

 رقية هاشم قاسم

هـ(: دراسة اسلوبية/ رقية هاشم قاسم.ـ 266هـ ـ311شعر الناشيء الصغير )

 م3102بغداد:جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم38ص:ايض ؛217أـ ك1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 انـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات      أـ العنو0

 

3716  

80017311 

 733ز

 

 الزيباري1 حسين خليل عبد هللا

.ـ نينوى:جامعة الموصل  الحوار في شعر ابن الرومي/ حسين خليل عبد هللا الزيباري

 م3102ـ كلية التربية 1

 سم38ص ؛010

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1ادب عربي

العباس  ـ ابن الرومي1علي بن3    ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

 أـ العنوان    هـ(1شاعر382ـ330)

 

3711  

80017311 

 137ع

 

 العزاوي1 وجدي راشد بريسم 

الشعراءالغلبون في الشعر العربي الى نهاية عصر صدر االسالم : دراسة موضوعية 

العزاوي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  التربية  ـ فنية / وجدي راشد بريسم 

 م3102االساسية1

 سم21؛ ص:ايض301

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ ابن مقبل )شاعر(3ـ الشعر العربي ـ عصر صدر االسالم ـ دراسات   0

 ـ الزيرقان بن بدر ) شاعر جاهلي(7   ـ الجعدي النابغة ) شاعر جاهلي(2 

 أـ العنوان 

 

3718  

80017311 

 87ع

 

 علي حسن محمد

ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية اللون في شعر المتنبي/ علي حسن محمد.

 م3102االساسية 1

 سم38ص ؛012أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1ادب عربي

ـ ابو الطيب المتنبي1 احمد بن 3   ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات0

3717  



531 
 

 هـ( 1 شاعر       أـ العنوان217ـ 212الحسين)

 

80017311 

 711ي

 

 يوسف سعد خليف

.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ  في شعر بدر شاكر السياب/ يوسف سعد خليف الطفولة

 م3102كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛317أـ هـ1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان   ـ السياب 1 بدر شاكر ) شاعر(3ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات  0

 

3781  

80017317 

 177ج

 

 

 ى محمد عبد الحسينالحسيني1 مثن

العالمة البصرية في الشعر العراقي المعاصر ) مرحلة السبعينات (/ مثنى محمد عبد 

 م3102الحسين الحسيني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن رشد( 1

 سم21ص:ايض ؛321

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات    أـ0

 

3780  

80017317 

 67ر

 

 رعد جلوب محسن

التناوب االيقاعي في الشعر العراقي في النصف الثاني من القرن العشرين/ رعد 

 م3102جلوب محسن.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  االداب1

 سم21ص:ايض ؛313

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها 

 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات  3  يخـ الشعر العربي ـ العراق ـ تار0

 أـ العنوان 

 

3783  

80017211 

 383ف

 

 الفتالوي1 بشائر امير عبد السادة 

شعر اللصوص في العصر االموي في ضوء البنوية التكوينية/ بشائر امير عبد 

 م3102السادة الفتالوي .ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 

 سم21ص:ايض ؛311

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

3782  

80017217 

 377أ

 

 

 اثير جبار محمود

خصائص البداوة في شعر العصر االموي الراعي الثميري وذو الرمة انموذجا/ اثير 

 م3102ـ كلية التربية )ابن رشد( 1 جبار محمود.ـ بغداد : جامعة بغداد

 سم21ص:ايض ؛303

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ ذو الرمة 1 غيالن بن عقبة3   ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ تاريخ0

 أـ العنوان     هـ(1 شاعر001ـ11)

 

3787  

80017711 

 287أ

 

 احمد حسن طارش 

الموروث الثقافي في شعر بشاربن البرد/ احمد حسن طارش.ـ ذي قار : جامعة ذي 

3781  



532 
 

 م3102قار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛080أـ ج1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ بشار بن برد 1 بشار بن برد 3   ـ الشعر العربي ـ العصرالعباسي ـ دراسات0

 ـ الموضوع والفن     أـ العنوان2 هـ(1 شاعر عباسي 61ـ 71لعقيلي)ا

 

80017711 

 377ج

 

 الجبوري1 عمر محمود عبد 

مالمح التناص في مقامات بديع الزمان الهمذاني/ عمر محمود عبد الجبوري.ـ 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛023

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ بديع الزمان 1احمد بن الحسين 3   الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراساتـ 0

 أـ العنوان    هـ(1شاعر278ـ 218)

 

3786  

80017711 

 771ج

 

 الجريسي1 قاسم محمود محمد حسون

ايقاعية السرد في شعر محمود درويش/ قاسم محمود محمد حسون الجريسي.ـ 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛372

 اطروحة دكتوراه في االدب العربي الحديث 

 ـ محمود درويش1 شاعر فلسطيني3   ـ الشعر العربي ـ فلسطين ـ دراسات0

 أـ العنوان 

 

3781  

80017711 

 877ع

 

 العكيدي1 مانع صالح شاوي

الخطاب االخالقي في شعر محمود الوراق/ مانع صالح شاوي العكيدي.ـ 

 م3102كلية التربية االساسية 1نينوى:جامعة الموصل ـ 

 سم21ص:ايض ؛072

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ الوراق1 محمود بن حسن 3    ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي االول ـ دراسات0

 أـ العنوان     هـ(1 شاعر331ـ 11الوراق)

 

3788  

80017711 

 87ع

 

 علي غانم فلحي

غانم فلحي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية مفردات الماء في الشعر العباسي/ علي 

 م3102التربية 1قسم اللغة العربية 1

 سم21ص:ايض ؛307

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الماء ـ مفردات      أـ العنوان3   ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات0

 

3787  

80017711 

 717ق

 

 القيسي1 صالح علي حمود

القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد  موت عند شعراء الخريدة/ صالح علي حمودالحياة وال

 م3102ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛711أـ ر1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

3771  
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 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات     أـ العنوان0

 

80017711 

 133م

 

 مشتاق حميد فنجان 

في مطوالت محمود درويش/ مشتاق حميد فنجان .ـ القادسية البنى االسلوبية 

 م3102:جامعة القادسية ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛311

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

  ـ محمود درويش 1 شاعر فلسطين3ـ الشعر العربي ـ فلسطين ـ دراسات   0

 أـ العنوان 

 

3770  

80017717 

 877ع

 

 العلوي1 صالح كريم ياسين 

شعر ابي العال المعري في الدراسات النقدية الحديثة/ صالح كريم ياسين العلوي.ـ 

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  االداب1

 سم38ص:ايض ؛382

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي الثاني ـ نقد    أـ العنوان0

 

3773  

80017717 

 631م

 

 

 معتز قاسم ابراهيم 

مطوالت محمود درويش الشعرية : دراسة نقدية/ معتز قاسم ابراهيم .ـ ديالى : 

 م3102جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛301

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ فلسطين ـ تاريخ     أـ العنوان0

 

3772  

80017111 

 717ب

 

 البرزنجي1 سهيلة مصطفى كريم

هـ :دراسة موضوعية 711ظواهر حضارية في شعر العصر العباسي حتى سنة 

 فنية/ سهيلة مصطفى كريم البرزنجي

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم38ص ؛106

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 1ادب

 عصر العباسي ـ دراسات     أـ العنوانـ الشعر العربي ـ ال0

 

3777  

80017111 

 363س

 

 السبعاوي1وعد هللا عبد الجليل نايف

الموت في شعر ابي العالء العربي ـ سقط الزند انموذجا/ وعد هللا عبد الجليل نايف 

 م3102السبعاوي .ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛007

 العربيةرسالة ماجستير في اللغة 

 أـ العنوان    ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي الثاني ـ دراسات0

 

3771  

80017111 

 377ع

 

 العبيدي1شيماء نجم عبد هللا

هـ(/ شيماء نجم عبد هللا 616هــ227السخرية في شعر العصر العباسي الثاني)
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 م3102العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم38ص ؛282أـ هـ1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

 أـ العنوان      ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي الثاني ـ دراسات0

 

800171011 

 777د

 

 الدوري1 ليلى طالل احمد حسن

الدوري.ـ صالح الدين :  بنية القصيدة في شعر محمد عمران/ ليلى طالل احمد حسن

 م3102للبنات1جامعة تكريت ـ كلية التربية 

 سم21ص:ايض ؛378

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ محمد عمران )شاعر(       أـ العنوان3   ـ الشعر العربي ـ سوريا ـ دراسات0

 

3771  

800171011 

 737ذ

 

 الذهبي1 زينة سعد كاطع

.ـ بغداد: الجامعة  شعر نجم الدين بن سوار الدمشقي/ زينة سعد كاطع الذهبي

 م3102نصرية ـ كلية التربية1المست

 سم21ص:ايض ؛076أـ ج1

 رسالة ماجستير فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـالدمشقي1 نجم الدين بن سوار)شاعر(      أـ العنوان3ـ الشعر العربي ـ دراسات0

 

3778  

800171011 

 377ز

 

 الزبيدي1 فيان هالل قمر 

هـ(/ فيان هالل 617الموصلي )تشعراء الشام في كتاب قالئد الجمان البن الشعار 

 م3102قمر الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛367أـ د1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان     ـالموصلي1 ابن الشعار)شاعر(3ـ الشعر العربي ـ سوريا ـ دراسات0

 

3777  

800171011 

 717م

 

 دعاء يحيى عامرالموسوي1 

التصوير الفني في شعر الشاب الظريف/ دعاء يحيى عامر الموسوي.ـ البصرة : 

 م3102جامعة البصرة ـ كلية االداب العربية 1

 سم38ص ؛082

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ سوريا ـ دراسات      أـ العنوان0

 

2111  

8001716711 

 337خ

 

 عبد الخالق فرحان عليالخاتوني1 

البنيان الفنية في شعر موسى حوامدة/ عبد الخالق فرحان علي الخاتوني.ـ 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم38ص ؛081

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 ادب عربي

 عنوانـ موسى حوامده 1شاعر     أـ ال3   ـ الشعر العربي ـ فلسطين ـ دراسات0

 

2110  

80017611 

 377ج

 

 الجبوري1 عامر جفات كامل

2113  
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القيم الجمالية في شعر ابن زيدون/ عامر جفات كامل الجبوري.ـ بابل:جامعة بابل ـ 

 م3102كلية التربية1

 سم38ص ؛077

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 ادب 

 ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات     أـ العنوان0

 

80017611 

 177ح

 

 حسين ابراهيم موسى

حسين ابراهيم   هـ(/122ـ710البنية االيقاعية في شعر ابن خفاجة االندلس)

 م3102موسى.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص ؛301أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

خفاجة1 ابراهيم بن ابي ـ ابن 3    ـ الشعر العربي ـ العصر االندلس ـ دراسات0

 أـ العنوان      الفتح)شاعر غزل(

 

2112  

80017611 

 363س

 

 السبعاوي1 عبد الحافظ خلف صالح

االخر في شعر ابن زيدون/ عبد الحافظ خلف صالح السبعاوي.ـ نينوى:جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛011

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات    أـ العنوانـ الشعر 0

 

2117  

80017611 

 723ع

 

 العيثاوي1 افراح علي عثمان

تجربة الفقد في الشعر االندلسي من عصر الطوائف حتى سقوط غرناطة 

هـ(/ افراح علي عثمان العيثاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 871ـ733)

 م3102للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛221

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

2111  

80017611 

 17ع

 

 الغزي1 ابتهال تركي عبدالحسين

هـ/ ابتهال تركي عبدالحسين الغزي.ـ بغداد : 178هـ ـ 160شعر ابي بحر النجيبي 

 م3102شد للعلوم االنسانية 1جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن ر

 سم21ص:ايض ؛361

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ 160ـ صفوان ابن ادريس بن ابراهيم النجيبي)3     ـ الشعراالندلسي ـ دراسات0

 هـ(1 شاعر اندلسي      أـ العنوان178

 

2116  

80017611 

 713ف

 

 فرقان نجم جبار

االندلسي :دراسة تحليلية/  فرقان نجم جبار.ـ الزمان والمكان في شعر ابن خفاجة 

 م3102بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية1

 سم38ص ؛306أـ ح1

 رسالة ماجستير في االدب العربي 

2111  
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 ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات     أـ العنوان0

 

80017611 

 783ك

 

 الكيكاني1 كوفان حسين صالح

االندلسي/ كوفان حسين صالح الكيكاني.ـ االغتراب في شعر ابن الصباغ 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛077

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

ـ الصبغ الخدامي1 محمد بن احمد 3    ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات0

 أـ العنوان      )شاعرمن اليمن(

 

2118  

80017611 

 167م

 

 المسعودي1 صفاء حسين لطيف مركب

التناص في الشعر االندلسي عصر الطوائف والمرابطين/ صفاء حسين لطيف مركب 

 م3102المسعودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛310

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها 

 أـ العنوان    ينـ الشعر العربي ـ االندلس ـ عصر الطوائف والمرابط0

 

2117  

800176011 

 187م

 

 المعموري1 احمد محمود حمزة

التشكيل االيقاعي في شعر احمد زكي ابي شادي/ احمد محمود حمزة المعموري.ـ 

 م3102بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص: ايض ؛332أـ ز1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية ـ ادب 

 ـ ابي شادي 1 احمد زكي )شاعر( أـ العنوان3العربي ـ مصر ـ دراسات   ـ الشعر 0

 

2101  

8001762 

 733ر

 

 رؤى عبد االمير رحمة

شعرية الزوال في الشعر االندلسي رثاء دولة بني عباد اختيارا/ رؤى عبد االمير 

 م3102رحمة.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛011أـ ج1

 ير في اللغة العربية وادابهارسالة ماجست

 ـ الشعر العربي ـ عصر دولة بني عباد ـ االندلس أـ العنوان0

 

2100  

8001762 

 337و

 

 الوتار1 سارة هيثم عبد الكريم

االثر الحضاري في الشعر االندلسي ابان عهد الطوائف/ سارة هيثم عبد الكريم 

 م3102الوتار.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛087

 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ عصر الطوائف    أـ العنوان0

 

2103  

800176211 

 377ط

 

 الطائي 1 حسنين عماد عبد هللا

االخر الديني في الشعر االندلسي/ حسنين عماد عبد هللا الطائي.ـ بابل: جامعة بابل ـ 

 م13102كلية التربية للعلوم االنسانية

2102  
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 سم38ص ؛217أـ و1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية ـ ادب 

 ـ الشعر العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات    أـ العنوان0

 

800176211 

 172م

 

 المفرجي1 احمد خلف صالح

الصورة في الشعر االندلسي عصرا الطوائف والمرابطين انماطها ودالالتها/ احمد 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1خلف صالح المفرجي.ـ 

 سم38ص ؛087

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 1 االدب العربي

 ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ عصر الطوائف ـ دراسات0

 أـ العنوان     ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ عصر المرابطين ـ دراسات3

 

2107  

800176711 

 163م

 

 مصعب ماجد هاشم

رشيق القيرواني/ مصعب ماجد هاشم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 شعر ابن 

 م3102ابن رشد للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛012أـ ت1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ ابن رشيق 1 الحسن بن رشيق القيرواني 3   ـ الشعر العربي ـ المغرب ـ دراسات0

 د أـ العنوان هـ(1 اديب نقا762ـ 271)

 

2101  

800171311 

 877ش

 

 

 الشمري1 هديل خير هللا علي

ديوان تميم بن المعز الدين هللا الفاطمي/ هديل خير هللا علي الشمري.ـ  بغداد: 

 م3102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛078أـ ج1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ ابن المعز الفاطمي1 تميم بن 3    العصر الفاطمي ـ دراساتـ الشعر العربي ـ 0

 أـ العنوان        هـ(1 شاعر217ـ 221المعز بن المنصور )

 

2106  

800178711 

 13ر

 

 

 رضا جعفر صادق

السردية في شعر محمد الماغوط/ رضا جعفر صادق.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ 

 م3102كلية  االداب1

 سم38ص ؛338

 ير في اللغة العربية وادابهارسالة ماجست

 ـ الشعر العربي ـ المغرب ـ دراسات     أـ العنوان0

 

2101  

803173111 

 337ج

 

 

 الجباري1 كويستان نجم الدين انجة

البطل في مسرحيات محيي الدين زنكنة/ كويستان نجم الدين انجة الجباري.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1

 سم21؛ ص:ايض300

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ زنكنة 1محيي الدين 1 كاتب مسرحي      3  ـ المسرحيات العربية ـ العراق ـ دراسات0

 أـ العنوان

2108  
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8021111 

 773ز

 

 

 زينب ميثم علي

فاعلية التناص في تشكيل النص االدب: دراسة في قصص وروايات جمعة الالمي/ 

 م3102اد: الجامعة المستنصرية ـ كلية  االداب1زينب ميثم علي.ـ بغد

 سم21ص:ايض ؛011

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الالمي1 جمعة عجيل درويش راشد)قاص( 3ـ القصص العربية ـ دراسات   0

 أـ العنوان 

 

2107  

8021111 

 318ق

 

 قاسم نجم عبد 

قاسم نجم عبد.ـ النجف : اهل البيت ) عليهم السالم(في الرواية العربية المعاصرة/ 

 م3102جامعة الكوفة ـ االداب1

 سم21ص:ايض؛332

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ القصص العربية ـ دراسات     أـ العنوان0

 

2131  

8021111 

 327هـ

 

 هاجر محمود علي

الثالثية في االدب الروائي العربي / هاجر محمود علي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛217

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ دراسات       أـ العنوان0

 

2130  

8021117 

 177ح

 

 حسين رضا حسين

التحريض في الخطاب المسرحي العراقي / حسين رضا حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 م3102ـ كلية الفنون الجميلة  1

 سم21ص:ايض ؛061د1 أـ 

 رسالة ماجستير في االدب والنقد

 أـ العنوان    ـ الخطاب المسرحي 3ـالمسرحية العربية ـ نقد   0

 

2133  

8021117 

 177ح

 

 الحسني1 سعد داحس ناصر

.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية  روايات االرتحال الى االخر/ سعد داحس ناصر الحسني

 م3102ـ كلية  االداب1

 سم21ص:ايض ؛321د1أـ 

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ نقد     أـ العنوان0

 

2132  

8021117 

 387خ

 

 خالد علي ياس

دراسة في النقد القصص العربي الحديث تنظير واجراء/ خالد علي ياس.ـ ديالى : 

 م3102جامعة ديالى ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛162أـ ح1

2137  
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 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 ـ تنظير ـ اجراء    أـ العنوان3ـ القصص العربية ـ نقد   0

 

802173111 

 377ج

 

 الجبوري1 حسين احمد ابراهيم

الحضور والغياب في الخطاب االنثوي رواية نبوءة فرعون لميسلون هادي/ حسين 

 م3102لموصل ـ كلية االداب1احمد ابراهيم الجبوري.ـ نينوى :جامعة ا

 سم38ص ؛316

 رسالة ماجستير في االدب العربي

 أـ العنوان   ـ ميسلون 1 هادي )قاصة( 3ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات  0

 

2131  

802173111 

 327م

 

 ماجد احمد عبد هللا صالح

الشخصية في قصص سالم العزاوي القصيرة/ ماجد احمد عبد هللا صالح.ـ 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛031

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ العزاوي1سالم محمد )قاص( 3ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات   0

 أـ العنوان 

 

2136  

802173111 

 377ج

 

 الجبوري1 حمود حريد خلف سالمة 

خلف سالمة الجبوري.ـ نينوى: التجربة القصصية عند جمال نوري / حمود حريد 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1

 سم38ص ؛087

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1 االدب العربي

 ـ جمال نوري )قاص(     أـ العنوان3   ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات0

 

2131  

802173111 

 878ج

 

 الجميلي1 محمد ابراهيم عبد هللا

قصص هيثم بهنام بردى القصيرة / محمد ابراهيم عبد هللا الجميلي.ـ  السرد في

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص: ايض؛013

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ هيثم بهنام بردى  )قاص(      أـ العنوان0

 

2138  

802173111 

 318ح

 

 حازم سالم ذنون سعدو

.ـ نينوى:جامعة  تحسين كرمياني/ حازم سالم ذنون سعدوالحوار في قصص 

 م3102الموصل ـ كلية التربية االساسية1

 سم38ص: ايض؛011أـ ت1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1 االدب العربي

 ـ تحسين كرمياني )قاص(      أـ العنوان3  ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات0

 

2137  

802173111 

 177ح

 

 ام عبد الستارابتسام عص

ماوراء السرد في ادب محمد خضير/ ابتسام عصام عبد الستار.ـ بغداد:الجامعة 

2121  



541 
 

 م3102المستنصرية ـ كلية  االداب1

 سم21ص:ايض ؛012أـ ت1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ محمد خضير)قاص(          أـ العنوان3  ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات0

 

802173111 

 73ر

 

 رؤى محمود سلمان

(/ رؤى محمود سلمان.ـ بغداد: 3101ـ3111النزعة النسوية في الرواية العراقية )

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛313

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات      أـ العنوان0

 

2120  

802173111 

 783ر

 

 الريكاني1 جاسم محمد حيدر

القضاء في راوية ارض االنبياء لنجيب الكيالني/ جاسم محمد حيدر الريكاني.ـ 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االدب1

 سم38ص ؛026

 رسالة ماجستير في االدب العربي

 العنوانأـ       ـ الكيالني1 نجيب )قاص(3ـ القصص العربية ـ مصر ـ دراسات   0

 

2123  

802173111 

 787ز

 

 زنكنه1 ندى حسن محمد 

انماط الشخصية في قصص محيي الدين زنكنة : دراسة تحليلية/ ندى حسن محمد 

 م3102زنكنه.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛077

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ زنكنه 1 محي الدين )قاص( أـ العنوان3عراق ـ دراسات   ـ القصص العربية ـ ال0

 

2122  

802173111 

 371ط

 

 طارق جميل صكبان 

م/ طارق جميل 3101و3112بغداد في الروايات العراقية الصادرة بين عامي 

 م3102صكبان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛012

 وادابهارسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات     أـ العنوان0

 

2127  

802173111 

 773ع

 

 عروبة جبار اصواب هللا

.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ  االهوار في الرواية العراقية/ عروبة جبار اصواب هللا

 م3102كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛017

 العربية وادابهارسالة ماجستير في اللغة 

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات    أـ العنوان0

 

2121  

802173111 

 717م

 

 الموسوي1 عزيز موسى عزيز علي

2126  



541 
 

/ عزيز موسى عزيز علي 3112حتى 0771العراق في الرواية العراقية من 

 م3102الموسوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛372

 الة ماجستير في اللغة العربية وادابهارس

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات    أـ العنوان0

 

802173111 

 738م

 

 الميالي1 سارية طاهر زغير

تشكيل الصورة في الرواية العراقية وتأثيرها بالمرئيات / سارية طاهر زغير 

 م3102قسم اللغة العربية 1الميالي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية التربية االساسية1 

 سم38ص:ايض ؛076ب ـ هـ1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـالصورة ـ تشكيل     أـ العنوان3ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات   0

 

2121  

802173111 

 723م

 

 ميثاق حسن عطار

/ 3101ـ 0771الرؤية االجتماعية وتطورها في الرواية العراقية في المنفى من 

 م3102ميثاق حسن عطار.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االداب1

 سم38ص:ايض ؛081أ ـ ت1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ تاريخ    أـ العنوان0

 

2128  

802173111 

 728م

 

 ميثم هاشم طاهر هارون

هاشم طاهر هارون.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ  العجائبي في الرواية العراقية /ميثم

 م3102كلية التربية للعلوم االسالمية 1

 سم21ص:ايض ؛311أ ـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ تاريخ     أـ العنوان0

 

2127  

802173111 

 73هـ

 

 هدى حسين زوير

العراقية/ هدى حسين زوير.ـ بابل :جامعة بابل ـ تحبيك الهويات الثقافية في الرواية 

 م3102كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛328أـ ث1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ الهويات الثقافية       أـ العنوان3ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات   0

 

2171  

802173117 

 733ر

 

 رواء نعاس محمد

م/ رواء 3101م ولغاية 0771تغيرات السرد في االدب الروائي العراقي من عام م

 م3102نعاس محمد.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االداب1

 سم38ص ؛307أ ـ ج1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ تاريخ    أـ العنوان0

 

 

2170  



542 
 

802173117 

 783ش

 

 شيماء حسن جبر 

( / شيماء حسن جبر .ـ 3113ـ0771تمثيالت الوعي في الرواية العراقية الحديثة ) 

 م3102بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية  االداب1

 سم21ص:ايض ؛011أـ هـ1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ تاريخ     أـ العنوان0

 

2173  

8021710111 

 783ر

 

 الريكاني1 عصمت حسين ميرزا

الريكاني.ـ نينوى:جامعة  المرأة في روايات غادة السمان/ عصمت حسين ميرزا

 م3102الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص: ايض ؛030

 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوانـ السمان 1 غادة )قاص(      أـ 3ـ القصص العربية ـ سوريا ـ دراسات   0

 

2172  

807 

 37ع

 

 ثائرمتاني الزم

مقاالت معين بسيسو ادب القفز بالمظالت انموذجا: دراسة اسلوبية/ ثائرمتاني الزم.ـ 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم38ص: ايض ؛008أـ ج1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 ادب عربي

 أـ العنوان    بسيسو)اديب لفلسطيني(ـ معين 3ـ المقاالت العربية ـ ادب عربي   0

 

2177  

807 

 387خ

 

 الخالدي1 نور حسين علي 

.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ  شعرية المقالة عند حسين مردان/ نور حسين علي الخالدي

 م3102كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم38ص:ايض؛061أـ ب1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان     ـ حسين مردان )اديب عراقي(3العربية   ـ المقاالت 0

 

2171  

8071111 

 387س

 

 

 سامر وجيه فاضل سلمان

البناء والتشكيل في) وحي القلم( للرافعي/ سامر وجيه فاضل سلمان.ـ القادسية : 

 م3102جامعة القادسية ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛311

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الرافعي1مصطفى )اديب( أـ العنوان3ـ المقاالت العربية ـ دراسات   0

 

2176  

8011117 

 738هـ

 

 هيام عواد راشد 

الخطاب النقدي عند محمد حسين االعرجي / هيام عواد راشد .ـ القادسية : جامعة 

 م3102القادسية ـ كلية التربية1

 سم38ص ؛071

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ االعرجي ـ محمد حسين )ناقد( أـ العنوان3الخطابة العربية ـ نقد   ـ 0

2171  



543 
 

 

801111 

 87ح

 

 الحلو1 وسن منصور محمود

الخطب والرسائل في الموسوعة سيرة اهل البيت )عليهم السالم: دراسة بالغية/ 

وسن منصور محمود الحلو .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛083ج1أـ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

البالغة  -2ـ اهل بيت النبي ) عليهم السالم(      3ـ الخطابة الدينية العربية      0

 دراسات       أـ العنوان -العربية

 

2178  

801111 

 733ش

 

 شهاب جمعة ابراهيم

شهاب جمعة ابراهيم.ـ النجف: اثر خطب النبي)ص( في نهج البالغة: دراسة فنية/ 

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛010

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

هـ(1 النبي 00ق.هـ ـ12ـ محمد رسول هللا )ص()3   ـ الخطابة الدينية العربية 0

 أـ العنوان   العربي

 

2177  

801111 

 133ع

 

 العقابي1 محمد عزيز رهيف

 النصية في خطاب نهج البالغة/ محمد عزيز رهيفالمعايير 

 م3102العقابي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  التربية 1

 سم21ص:ايض ؛313أـ ب1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الخطابة الدينية العربية     أـ العنوان0

 

2111  

801111 

 87ع

 

 علي محمد شندي

:الجامعة  القرأني: دراسة فنية/ علي محمد شندي.ـ بغدادالخطاب االنساني في النص 

 م3102المستنصرية ـ كلية  االداب1

 سم21ص:ايض ؛012

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 

 ـ الخطب الدينية العربية     أـ العنوان0

 

2110  

801111 

 317ن

 

 الناصر1 عبد الحسن علي حبيب شبيب 

في ضوء منهج التحليل اللغوي/ عبد الحسن علي خطاب الزهراء )عليها السالم( 

 م3102حبيب شبيب الناصر.ـ البصرة: جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛268أـز1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الخطابة الدينية العربية    أـ العنوان0

 

2113  

801111 

 678ن

 

 النعيمي1 عمار سعد هللا رضا

خطب الرسول )ص( موضوعاتها وبالغتها/ عمار سعد هللا رضا النعيمي.ـ 

2112  



544 
 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية

 سم38ص: ايض ؛372أـ ث1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 1 ادب عربي

هـ(1 النبي 00ق .هـ ـ 12ـ الخطابه الدينية العربية ـ محمد رسول هللا)ص( )0

 وانالعربي      أـ العن

 

806 

 377ز

 

 الزبيدي1 رائد مجيد جبار

الزبيدي.ـ البصرة : جامعة  الحجاج في نهج البالغة الرسائل اختيارا/ رائد مجيد جبار

 م3102البصرة ـ كلية االداب1

 سم38ص:ايض ؛362أـ ج1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ الرسائل االدبية      أـ العنوان0

 

2117  

806111 

 183أ

 

 اسماء اديب عباس

هـ(: دراسة اسلوبية/ اسماء اديب عباس.ـ بغداد : جامعة 621رسائل ابن االثير)ت

 م3102بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛336

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

بن محمد ـ ابن االثير 1 نصر هللا ابن محمد 3ـ الرسائل العربية  ـ دراسات  0

 هـ(1 كاتب      أـ العنوان621ـ118)

 

2111  

80611 

 317و

 

 واقدة يوسف كريم

المكان في رسائل )ابي حفص الهوزني1 ابن زيدون ابي المطرق بن عميرة لسان 

الدين بن الخطيب1 ابي عبد هللا الصغير(/ واقدة يوسف كريم.ـ نينوى:جامعة الموصل 

 م3102ـ كلية التربية1

 سم21ص: ايض ؛370

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ الرسائل االدبية  ـ دراسات     أـ العنوان0

 

2116  

806177 

 777م

 

 المدني1 كريمة نوماس محمد ال علي خان

الرسائل المشرقية الفنية في القرن الثامن للهجرة : دراسة اسلوبية/ كريمة نوماس 

ية التربية للعلوم محمد ال علي خان المدني .ـ كربالء : جامعة كربالء ـ كل

 م3102االنسانية1

 سم38ص؛287

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ الرسائل االدبية  ـ العصر العباسي االول    أـ العنوان0

 

2111  

808113 

 733ك

 

 الكناني1 عقيل فنجان هادي

م(/ عقيل 0037هـ1081المالمح االجتماعية في كتاب مجمع االمثال للميداني)ت

فنجان هادي الكناني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1 للعلوم 

 م3102االنسانية 1

 سم21ص ؛082

2118  



545 
 

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

 هـ(1 اديب    أـ العنوان108ـ 11ـ االمثال العربية ـ الميداني 1 احمد بن محمد)0

 

807 

 878ج

 

 الجميلي1 لقاء عادل حسين

دب النبوي) رسائل1 خطب 1وصايا(: دراسة بالغية تحليلية/ لقاء عادل حسين اال

 م3102الجميلي.ـ بغداد: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛318أـ ث1

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 ـ البالغة ـ ادب عربي      أـ العنوان0

 

2117  

807 

 383خ

 

 خالد حوير شمس

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  الصوفي في ضوء لسانيات النص/ خالد حوير شمسالنثر 

 م3102كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛313أـ ت1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها)اللسانيات(

 ـ النثر االدبي      أـ العنوان0

 

2161  

807 

 132خ

 

 الخفاجي1 خالد عبد العزيز محسن

في نثر العصر العباس/ خالد عبد العزيز محسن الخفاجي.ـ تطور صورة الحيوان 

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  التربية1

 سم21ص:ايض ؛287

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ الحيوان ـ صوره   أـ العنوان3ـ النثر االدبي  0

 

2160  

807 

 177ن

 

 (217ـ 11النفري1 محمد بن عبد الجبار)

هـ(/ محمد بن 217اسلوبية النثر الصوفي في كتاب الموافق والمخاطبات للنفري)ت

عبد الجبار النفري؛ تحقيق امجد محمد شكر البياتي .ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ 

 م3102كلية  التربية1

 سم21ص:ايض ؛316أـ ت1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوانـ النثر االدبي     0

 

2163  

8071111 

 287أ

 

 

 احمد جياد شروم

رسائل التهاني في النثر العباسبي: دراسة )موضوعية ـ فنية(/ احمد جياد شروم.ـ 

 م3102القادسية : الجامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛302

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 التهاني ـ رسائل   أـ العنوانـ 3ـ النثر العربي  ـ دراسات   0

 

2162  

807117 

 878ت

 

 التميمي1 ليلى سعد هللا ناجي

االيجاز واالطناب في النشر الفني في القرن الثالث الهجري/ ليلى سعد هللا ناجي 

2167  



546 
 

 م3102التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛071أـ ج1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 

 ـ النثر العربي  ـ تاريخ       أـ العنوان0

 

80711 

 318ج

 

 جاسم محمد حسين نطاح

لغة الخطاب الشعري في شعر نزار قباني: دراسة اسلوبية/ جاسم محمد حسين 

 م3102نطاح.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛363أـ هـ1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ قباني1 نزار2       ـ الشعر العربي  ـ سوريا3ـ البالغة العربية ـ دراسات   0

 1 شاعر  أـ العنوان (0778ـ0732)

 

2161  

873172 

 177خ

 

 الخضيراوي1 حيدر محسن علي

بغداد رسم الشخصيات في قصص اهرون رووبيني/ حيدر محسن علي الخضيراوي.ـ 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية اللغات 1

 سم21ص:ايض ؛321أـ ز1

 رسالة ماجستير في اللغة العبرية وادابها

 ـ شيمثلفي1 اهرون رووبيني) قاص عبري(       أـ العنوان3ـ القصص العبرية   0

 

2166  
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701113161 

 783أ

 

 ايمان شهاب حسون 

الخضراء في التعديل المناخي لمدينة بغداد / ايمان شهاب حسون.ـ دور المناطق 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم38ص:ايض ؛323أـ ض1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)مدينة بغداد(         أـ العنوان 0

2161  

701113161 

 377ج

 

 حسن احمد محمد مقداد الجبوري1

تقييم كفاءة مشروع ري االسحاقي الى ذراع الثرثار ـ دجلة واثاره البيئية / مقداد 

 م3102محمد احمد حسن الجبوري.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛061أـ ر1

 رسالة ماجستير في الجغرافية الطبيعية 

 نـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق     أـ العنوا0

 

2168  

701113161 

 773ج

 

 الجوراني1 منصور غضبان بزاغ

اثر التغير المناخي في تغيير حركة االخاديد واالنبعاجات الهوائية واثرها في مناخ 

الجوراني.ـ ذي قار:جامعة ذي قارـ كلية  العراق/ منصور غضبان بزاغ

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض ؛360أـ و1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 ـ المناخ   أـ العنوان 2ـ االخاديد واالنبعاجات  3ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق   0

 

2167  

701113161 

 377ز

 

 الزبيدي1مجيب رزوقي فريح عبد 

التطرف في درجات الحرارة لمحطات مختارة في العراق/ مجيب رزوقي فريح عبد 

 م3102الزبيدي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  التربية1

 سم21ص:ايض ؛077أـ ن1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ الحرارة ـ درجات3ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق   0

 

2111  

701113161 

 387س

 

 السامرائي1 سحاب خليفة جمين 

تحليل وتصنيف المظهر االرضي في اقليم بحيرة الشارع/ سحاب خليفة جمين 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1السامرائي.ـ بغداد : 

 سم21ص:ايض ؛311أـ ف1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية الطبيعية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق     أـ العنوان0

 

2110  

701113161 

 877ش

 

 الشمري1 اركان عبد الجبار صالح الجعفر  

( في العراق / اركان ) الساينوبنيكية  تحليل فترات الرطوبة وانماطها الشمولية

عبد الجبار صالح الجعفر الشمري.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  

 م3102التربية1

2113  
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 سم38ص:ايض ؛017أـ ش1

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق      أـ العنوان0

 

701113161 

 872ف

 

 فليح حسن محمد ضاحي

ونمووانتاجية محصولي فستق الحقل وزهرة الشمس في اثر المناخ في زراعة 

محافظة ديالى/ فليح حسن محمد ضاحي .ـ ديالى: جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 م3102للعلوم االنسانية 1

 سم38ص:ايض ؛073أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية الطبيعية

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة ديالى(  أـ العنوان0

 

2112  

701113161 

 771ق

 

 القريشي1 ضياء الدين عبد الحسين عويد 

التمثيل الخرائطي الشكال سطح االرض في العراق باستخدام نظم المعلومات 

/ ضياء الدين عبد الحسين عويد القريشي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ GISالجغرافية 

 م3102كلية التربية1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض ؛310أـ ض1

 اطروحة دكتوراه في الجغرافية الطبيعية 

 أـ العنوان (  GISـ نظم المعلومات ـ الجغرافية )3ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق   0

 

2117  

70111316100 

 287أ

 

 احمد حسين حسين

التحليل المكاني للمياه الجوفية في منطقة تلعفر باستخدام التقانات المعاصرة/ احمد 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1حسين حسين.ـ 

 سم21ص:ايض ؛081أـ ل1

 اطروحة دكتوراه في الجغرافية 

ـ المياه 3ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق) محافظة الموصل( منطقة تلعفر   0

 الجوفية      أـ العنوان 

  

2111  

70111316100 

 377ش

 

 الشاوي1 صدام صالح

لدراسة تغير استعماالت االرض الزراعية  GISاستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

في قضاء البعاج/ صدام صالح الشاوي.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102التربية1

 سم21ص:ايض ؛18أـ ذ1

 دبلوم عالي في الجغرافية

علومات ـ نظم الم3   ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق) نينوى ـ قضاء البعاج(0

 أـ العنوان    GISالجغرافية 

 

2116  

70111316103 

 177ح

 

 حسين كاظم عبد الحسين

منحدرات سلسلة جبال برادوست في محافظة اربيل/ حسين كاظم عبد الحسين.ـ 

 م3102بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  التربية1

 سم21ص:ايض ؛021

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

2111  
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 ـ العراق ـ جبال برادوستـ الجغرافية الطبيعية 0

 ـ جيومورفولوجية ـ دراسات) اربيل(    أـ العنوان 3

 

70111316102 

 377ج

 

 الجبوري1 محمد حسن علي حميد

تقدير حجم التعرية في حوضي جوكة سور ـ ماوكان : دراسة جيومورفولوجية 

تطبيقية/ محمد حسن علي حميد الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102ب1االدا

 سم21ص:ايض ؛317أـ س1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ التعرية ـ حجم 3   ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق) محافظة السليمانية(0

 أـ العنوان  

 

2118  

70111316102 

 838ع

 

 العالمة1 انمار علي جواد

رفولوجية االنزالقات االرضية واثارها البيئية في منطة جوارتا: دراسة جيوموـ 

 م3102تطبيقية(/ انمار علي جواد العالمة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛070أـ ل1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق) محافظة السليمانية(             أـ العنوان 0

 

2117  

70111316102 

 787هـ

 

 هه له ت رشيد عبد هللا

عالقة المناخ ببعض االمراض الموسمية في مدينة السليمانية / هه له ت رشيد 

 م3102عبد هللا.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم38ص:ايض ؛027أـ ف1

 اطروحة دكتوراه في الجغرافية) جغرافية طبيعية( 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق) مدينة السليمانية(0

 عنوان ـ المناخ     أـ ال3

 

2181  

7011131613 

 377ج

 

 الجبوري1 محمد عطية صالح

تقييم كفاءة المياه الجوفية في منطقة العلم/ محمد عطية صالح الجبوري.ـ صالح 

 م3102الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم38ص:ايض ؛012أـ ف1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ العلم ـ منطقة3   صالح الدين(ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة 0

 أـ العنوان 

 

2180  

7011131613 

 172م

 

 المفرجي1 بشير خلف احمد

اثر الرياح على زحف الكثبان الرملية في محافظة صالح الدين/ بشير خلف احمد 

 م3102المفرجي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛072أـ ش1

 غرافية رسالة ماجستيراداب في الج

 ـ الكثبان الرملية   3    ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة صالح الدين(0

 أـ العنوان 

2183  



551 
 

 

70111316130 

 717س

 

 سوسن جبار ابراهيم 

استعماالت االرض في بلدية الشعلة / سوسن جبار ابراهيم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية التربية للبنات 1

 سم21؛ص:ايض 077أـ ن1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 ـ االرض ـ استعماالت    أـ العنوان3ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) بغداد(   0

 

2182  

70111316130 

 838ع

 

 العاللي1 اسراء عادل رسول

محطات انتاج الطاقة الكهربائية واثرها على تلوث هواء مدينة بغداد/ اسراء عادل 

 م3102اد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1رسول العاللي.ـ بغد

 سم21ص:ايض ؛201أـ خ1

 اطروحة دكتوراه اداب فلسفة في الجغرافية

 ـ الطاقة الكهربائية     أـ العنوان3  ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) بغداد(0

 

2187  

70111316133 

 878ت

 

 التميمي1 ليث محمد عيدان

وسبل تنميتها/ ليث محمد عيدان التميمي.ـ ديالى: المياه الجوفية في ناحية مندلي 

 م3102جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم38ص:ايض ؛323أـ ش1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة ديالى( 1 قضاء مندلي      أـ العنوان0

 

2181  

70111316133 

 377ج

 

 الجبوري1 عمر ابراهيم حسين 

التحليل المكاني لتلوث مياه جدول مهروت في محافظة ديالى / عمر ابراهيم حسين 

 م3102الجبوري.ـ ديالى: جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛318أـ ص1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 أـ العنوان   ة ديالى( ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظ0

 

2186  

70111316133 

 777ج

 

 الجوهر1 صالح حسن علي خلف

مشكلة التصحر في محافظة ديالى وابعادها البيئية/ صالح حسن علي خلف 

 م3102الجوهر.ـ ديالى: جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛377أـ ظ1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ التصحر ـ مشكلة      أـ العنوان3الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة ديالى( ـ 0

 

2181  

70111316133 

 231م

 

 محاسن حميد عبيد ناصر

التحليل المكاني للترب في ناحية الوجيهية/ محاسن حميد عبيد ناصر.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛317

 ي الجغرافية رسالة ماجستيراداب ف

2188  



552 
 

 ـ التربة      أـ العنوان 3  ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)ناحية الوجيهيه(0

 

70111316133 

 773م

 

 المهداوي1 زياد محمد حسن احمد 

الموارد المائية في محافظة ديالى وكفاءة استخدام المياه الممغنطة في التخطيط 

ديالى: جامعة ديالى ـ كلية التربية المستقبلي/ زياد محمد حسن احمد المهداوي.ـ 

 م3102للعلوم االنسانية 1

 سم38ص:ايض ؛322أـ ط1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

ـ التخطيط 2ـ المياه الممغنطة   3ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة ديالى( 0

 المستقبلي    أـ العنوان

 

2187  

70111316132 

 327هـ

 

 

 هاجر علي راضي

اخ في انتاج بعض المحاصيل الزيتية في محافظة واسط / هاجر علي اثر المن

 م3102راضي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد1

 سم38ص ؛016

 رسالة ماجستير التربية في الجغرافية 

 أـ العنوان   ـ الجغرافية البشرية ـ العراق)محافظة واسط(0

 

2171  

70111316132 

 711ي

 

 بازليوسف سامي حاج 

التباين المكاني لخصائص التربة في مركز قضاء الصويرة/ يوسف سامي حاج 

 م3102بازل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد1

 سم21ص:ايض ؛002أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة واسط(1 قضاء الصويرة0

 أـ العنوان      ـ التربة3

 

2170  

70111316132 

 167م

 

 المسعودي1 استبرق كاظم شبوط

الخصائص البيئية لمياه نهر دجلة في محافظة واسط/ استبرق كاظم شبوط 

 م3102المسعودي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  التربية1

 سم38ص:ايض ؛012أـ ص1

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في الجغرافية

 ـ دجلة ـ نهر      أـ العنوان3 الطبيعية ـ العراق ) محافظة واسط(ـ الجغرافية 0

 

2173  

70111316137 

 717أ

 

 االلوسي1 اسامة ماجد رشيد

تغير استعماالت االرض في مدينة كبيسة باستخدام التمثيل الكارتوكرافي/ اسامة 

 ماجد رشيد االلوسي.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية

 م13102

 سم21ص:ايض ؛372أـ ص1

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

ـالتمثيل 2ـاالرض ـ استعماالت   3 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق )مدينة كبيسة (0

 أـ العنوان  الكارتوكرافي 

 

2172  
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70111316137 

 377ج

 

 الجبوري1 هاجر تحسين علي حسين 

وحديثة/ هاجر تحسين علي حسين نظم المياه الجوفية في حوض الفرات بين هيت 

 م3102الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛303أـ ف1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة االنبار(1 هيت وحديثة     أـ العنوان0

 

2177  

70111316131 

 73ش

 

 شذى عبد الكريم جاسم

جيومورفولوجية شط الحلة من سدة الهندية حتى مركز مدينة الحلة/ شذى عبد 

 م3102الكريم جاسم.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛027

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 أـ العنوان   ـ الهندية ـ سده   3  ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)شط الحلة (0

 

2171  

70111316136 

 173ح

 

 

 

 

 الحسناوي1هدى علي شمران

دراسة بينية لخصائص مياه الشرب في مدينة كربالء/ هدى علي شمران 

 م3102الحسناوي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص:ايض ؛081أـ ع1

 رسالة ماجستير في اداب الجغرافية 

 ـ مياه الشرب    أـ العنوان 3  ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة كربالء(0

 

2176  

70111316136 

 777م

 

 مروة وسام عبد العالم

التباين المكاني لخصائص المياه الجوفية في محافظة كربالء وعالقتها 

باالستخدامات البشرية/ مروة وسام عبد العالم.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية 

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض ؛070أـ ز1

 ي الجغرافية الطبيعيةرسالة ماجستير ف

 ـ مياه الجوفية        أـ العنوان 3 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة كربالء(0

 

2171  

70111316131 

 773ز

 

 زينب صالح جابر واجد

هيدروجيومورفية شط الديوانية/ زينب صالح جابر واجد.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ 

 م3102كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛088أـ ز1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)شط الديوانية(   أـ العنوان 0

2178  

70111316138 

 183ت

 

 التغلبي1 زينب عبد الرزاق عبد الحسين 

تحليل جغرافي لتلوث الهواء في مدينة النجف االشرف/ زينب عبد الرزاق عبد 

 م3102كلية االداب1 الحسين التغلبي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ

 سم21ص:ايض ؛087أـ غ1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان       ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)مدينة النجف(0

2177  



554 
 

 

70111316138 

 387خ

 

 الخالدي1 نيران محمود سلمان

الخالدي.ـ بغداد : جامعة  جيومورفولوجبة حوض وادي الخر/ نيران محمود سلمان

 م3102كلية التربية للبنات 1بغداد ـ 

 سم21ص:ايض ؛061أـ س1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 ـ الوديان ) وادي الخر( 3  ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة النجف(0

 أـ العنوان

 

2011  

70111316138 

 178خ

 

 الخزعلي1 حمزية ميري كاظم

واقع ومستقبل الوضع مظاهر التصحر في محافظة النجف وانعكاساتها على 

التغلبي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية  الزراعي/ حمزية ميري كاظم الخزعلي

 م3102التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛317

 رسالة ماجستير في الجغرافية الطبيعية

ـ واقع 2ـ التصحر ـ مظاهر  3  ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة النجف(0

 ان أـ العنو    ومستقبل

 

2010  

70111316138 

 737ع

 

 العذاري1 سيناء عبد طه ضيف

التنمية المستدامة للموارد المائية السطحية في محافظة النجف االشرف/ سيناء 

 م3102عبد طه ضيف العذاري.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛062أـ ص1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان     العراق)مدينة النجف(ـ الجغرافية الطبيعية ـ 0

 

2013  

7011131612 

 337ج

 

 الجابري1 فاطمة راضي ساجت 

الجزيرة الحرارية والراحة المناخية لمدينة السماوة / فاطمة راضي ساجت 

 م3102الجابري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛312أـ ص1

 في الجغرافيةرسالة ماجستيراداب 

 أـ العنوان     ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)السماوة(0

 

2012  

7011131612 

 337ع

 

 العبادي1دعاء محمد غريب

هيدروجيومورفية بحيرة ساوة بأستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية 

واالستشعار عن بعد / دعاء محمد غريب العبادي.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية 

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض ؛072أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية الطبيعية

ـ نظم المعلومات 2ـ بحيرة ساوة      3  ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)المثنى(0

 أـ العنوان    الجغرافية 

 

 

2017  
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70111316120 

 177ح

 

 الحصيني1 ظافر مندل عطية 

قار باستخدام تقنيات االستشعار عن جيومورفية الكثبان الرملية جنوب محافظة ذي 

بعد ونظم المعلومات الجغرافية/ ظافر مندل عطية الحصيني.ـ ذي قار: جامعة ذي 

 م3102قارـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛332أـ ص1

 رسالة ماجستير في الجغرافية الطبيعية

فية  ـ نظم المعلومات الجغرا3    ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة ذي قار(0

 أـ العنوان      ـ الكثبان  ـ الرمل2

 

2011  

70111316122 

 732م

 

 المياحي1 ايمان كريم عباس

التوزيع المكاني للتلوث البيئي من قضاء الزبير وانعكاساته الزراعية/ ايمان كريم 

 م3102عباس المياحي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21؛ص:ايض 277أـ ق1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة البصرة(1 قضاء الزبير0

 أـ العنوان     ـ التلوث البيئي3

 

2016  

7011136133 

 687م

 

 المعموري1 خميس غازي خلف حسن

خدمة الماء الصافي في مدن الخالص وهيت والسالم في محافظة ديالى/ خميس 

 م3102حسن.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 غازي خلف

 سم21ص:ايض؛318أـ خ1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان   ـ الماء الصافي  3   ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة ديالى(0

 

2011  

70111371137 

 878د

 

 الدليمي1محمد كريم ابراهيم فرحان

الجغرافي للموارد الطبيعية وامكانيات استثمارها في محافظة االنبار/ محمد التحليل 

كريم ابراهيم فرحان الدليمي.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛321أـ ع1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 أـ العنوان     نبار(ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة اال0

  

2018  

70111716130 

 783ج

 

 

 الجيالوي1علي سعدي عبود

م/ علي سعدي عبود 3103التحليل المكاني لظاهرة الطالق في محافظة بغداد للعام 

 م3102الجيالوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛323أـ ص1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 أـ العنوان      جغرافية المدن ) بغداد ( ـ العراق ـ0

 

2017  

70111716130 

 337ع

 

 العبادي1 جاسم كالوي جابر صافي

2001  
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التحليل المكاني للتلوث الضوضائي في مدينة بغداد / جاسم كالوي جابر صافي 

 م3102العبادي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية  التربية1

 سم21ص:ايض ؛082أـ ط1

 في الجغرافية رسالة ماجستيراداب

 أـ العنوان    ـ التلوث الضوضائي3   ـ العراق ـ جغرافية المدن ) بغداد (0

 

70111716137 

 171ج

 

 الجفيفي1 احمد حسين فرحان عدوان

اقليم اعالي الفرات : دراسة في جغرافية التنمية/ احمد حسين فرحان عدوان 

 م3102علوم االنسانية1الجفيفي.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية لل

 سم21ص:ايض ؛321أـ ع1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ الجغرافية االقليمية ـ العراق ) محافظة االنبار(0

 

2000  

70111716137 

 732د

 

 الدراجي1 ايمان دلف اسماعيل فارس 

بعد عام التغيرات المكانية الجديدة للوظيفة التجارية في مدينة الرمادي 

م:دراسة في جغرافية المدن / ايمان دلف اسماعيل فارس الدراجي.ـ االنبار: 3102

 م3102جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛317أـ ع1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ العراق ـ جغرافية المدن )مدينة الرمادي (0

 

2003  

70111716137 

 377ع

 

 العبيدي1 لبنى عزت احمد علي

ناحية النخيب : دراسة في الغرافية االقليمية/ لبنى عزت احمد علي العبيدي.ـ 

 م3102االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛371أـ ن1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 نبار(1 ناحية النخيب      أـ العنوان ـ الجغرافية االقليمية ـ العراق ) محافظة اال0

 

2002  

7011021021 

 177أ

 

 االسودي1محمد رميض راشد عبد هللا

التقييم الجغرافي لالمكانيات السياحية في محافظة صالح الدين/ محمد رميض راشد 

 م3102عبد هللا االسودي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛381أـ س1

 ماجستيراداب في الجغرافيةرسالة 

 ـ السياحة ـ امكانيات3   ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ) محافظة صالح الدين(0

 أـ العنوان

 

2007  

7011021021 

 737أ

 

 انتظار تكليف كريم صلبي

تقييم كفاءة التوزيع المكاني للخدمات المجتمعية في منطقة المعامل ـ بغداد/ انتظار 

 م3102: جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 تكليف كريم صلبي.ـ ديالى

 سم21ص:ايض؛017أـ س1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 ـ الجغرافية البشريةـ العراق)بغداد(     أـ العنوان0

2001  



557 
 

 

7011021021 

 878ت

 

 التميمي1 فتيان علي مهدي

تنميتها/ فتيان  التحليل المكاني لمشاريع انتاج الدواجن في محافظة ديالى وسبل

 م3102علي مهدي التميمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم38ص:ايض؛023أـ ف1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية

 ـ الجغرافية البشريةـ العراق)محافظة ديالى(0

 ـ الدواجن ـ انتاج       أـ العنوان3

 

2006  

7011021021 

 377ج

 

 الجبوري1 خطاب سعد محيميد حلو

التجارة الدولية للنفط الخام في الشرق االوسط : دراسة جيوبوليتيكية/ خطاب سعد 

 م3102محيميد حلو الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم38ص:ايض؛317أـ ش1

 اطروحة دكتوراه جغرافية بشرية

 أـ العنوانـ الجغرافية البشرية ـ الشرق االوسط       0

 

2001  

7011021021 

 377ج

 

 الجبوري1 عبد الحق خلف حمادة

التوزيع المكاني للخدمات الصحية في محافظة صالح الدين/ عبد الحق خلف حمادة 

 م3102الجبوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم38ص:ايض؛310أـ ي1

 اطروحة دكتوراه جغرافية بشرية

 راق ـ محافظة صالح الدينـ الجغرافية البشرية ـ الع0

 ـ الخدمات الصحية      أـ العنوان3

 

2008  

7011021021 

 878ج

 

 الجميلي1 محمد شالش خلف

الجميلي.ـ نينوى: جامعة  ابعاد التوسع المساحي لمدينة كركوك/ محمد شالش خلف

 م3102الموصل ـ كلية التربية1

 سم38ص:ايض؛073أـ ز1

 اطروحة دكتوراه جغرافية بشرية

 أـ العنوان  الجغرافية البشرية ـ العراق ـ مدينة كركوكـ 0

 

2007  

7011021021 

 733ج

 

 الجنابي1 سمير فاهم سلمان

الفكر الجغرافي ومفاهيم البحث عند الدكتور ابراهيم ابراهيم شريف/ سمير فاهم 

 م3102سلمان الجنابي.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم38ص:ايض؛011ر1أـ 

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

 ) جغرافي(         أـ العنوان  ـ ابراهيم ابراهيم شريف3ـ الجغرافية البشرية    0

 

2031  

7011021021 

 873ح

 

 الحمداني1 منال رأفت خالد

التحليل المكاني الستعماالت االض الزراعية في قضاء تلعفر/ منال رأفت خالد 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1الحمداني.ـ 

2030  
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 سم38ص:ايض؛362أـ م1

 اطروحة دكتوراه جغرافية بشرية

 ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ـ محافظة الموصل1 قضاء تلعفر     أـ العنوان0

 

 

7011021021 

 387خ

 

 الخالدي1 قاسم مطر عبد 

الزبير/ قاسم مطر عبد النمو الحضري واثره في التخطيط العمراني لمدينة 

 م3102الخالدي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛337أـ ج1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

ـ التخطيط 3ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ) محافظة البصرة(1 قضاء الزبير    0

 العمراني       أـ العنوان 

 

2033  

7011021021 

 331د

 

 الدباغ 1 حال حسن احمد 

/ حال 3100ـ 0771التغيير الديموغرافي لسكان مدينة الموصل القديمة للمدة 

 م3102حسن احمد الدباغ.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم38ص:ايض؛011أـ ط1

 اطروحة دكتوراه جغرافية بشرية

 أـ العنوان     ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ـ مدينة الموصل0

 

2032  

7011021021 

 777د

 

 الدوري1 منيب مشعان احمد حسن 

ـ 0781االختالالت الهيكلية والمكانية للقوى العاملة في محافظة صالح الدين للمدة 

/ منيب مشعان احمد حسن الدوري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 3111

 م3102التربية1

 سم38ص:ايض؛080أـ م1

 فية بشريةاطروحة دكتوراه جغرا

 أـ العنوان    ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ـ ) محافظة صالح الدين(0

 

2037  

7011021021 

 737ز

 

 الزيادي1 حنان عبد الرضا طاهر حمد

التحليل المكاني لمؤشرات التنمية البشرية واتجاهاتها في المراكز الحضرية 

حمد (/ حنان عبد الرضا طاهر 3103ـ0771لمحافظة المثنى للمدة )

 م3102الزيادي.ـالقادسية :جامعة القادسية ـ كلية االداب1

 سم38ص:ايض؛382أـ غ1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 أـ العنوان    ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ـ ) محافظة المثنى(0

 

2031  

7011021021 

 367س

 

 الساعدي1هديل كريم حسن

وعالقتها بخصائص التربة في التباين المكاني الستعماالت االرض الزراعية 

محافظة النجف ) ناحية الحيرة(/ هديل كريم حسن الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 م3102ـ كلية التربية1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض ؛371أـ ص1

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

2036  
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 أـ العنوان     ـ الجغرافية البشريةـ العراق ) محافظة النجف االشرف(0

 

7011021021 

 677س

 

 السعدي 1 وجدان هاشم سعد لويز 

التوزيع المكاني للخدمات المصرفية في مدينة بغداد/ وجدان هاشم سعد لويز 

 م3102السعدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛033أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية

 ـ الخدمات المصرفية     أـ العنوان 3  لعراق ـ الجغرافية البشريةـ ا0

 

2031  

7011021021 

 777س

 

 سيروان عارب صادق سيان 

دور موارد الثروة النفطية في التنمية المستدامة بمحافظة كركوك/ سيروان عارب 

 م3102صادق سيان .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛313أـ ث1

 الجغرافيةاطروحة دكتوراه في 

 ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ـ ) محافظة كركوك(0

 ـ التنمية المستدامة     أـ العنوان2ـ الثروة النفطية    3

 

2038  

7011021021 

 877ص

 

 الصليخي1 لمياء فليح ابراهيم 

/ 3101ـ 0771التحليل المكاني لفيات االطفال الرضع في محافظة بابل للمدة 

يخي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم لمياء فليح ابراهيم الصل

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض؛332أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية

 ـ الجغرافية البشريةـ العراق ) محافظة بابل(   أـ العنوان0

 

2037  

7011021021 

 371ط

 

 طارق خضر حسن

االرض الزراعية باستخدام التحليل المكاني لتأثير التضاريس على استعماالت 

التقانات الحديثة في قضاء شقالوة/ طارق خضر حسن.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛017أـ ذ1

 اطروحة دكتوراه في الجغرافية البشرية

 أـ العنوان    ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ـ ) قضاء شقالوة(0

 

2021  

7011021021 

 377ط

 

 1 اسراء كويل نعيسالطائي 

اعداد خرائط شبكات النقل الحضري لمدينة بغداد باستخدام االستشعار عن بعد 

ونظم المعلومات الجغرافية/ اسراء كويل نعيس الطائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102التربية1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض ؛087أـ ر1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـالنقل الحضري ـ شبكات3بشريةـ العراق ) مدينة بغداد(    ـ الجغرافية ال0

 ـ نظم المعلومات الجغرافية         أـ العنوان 7ـ االستشعارعن بعد     2

 

2020  



561 
 

7011021021 

 377ع

 

 العبيدي1 زهراء عباس هادي

الموقع الجيوستراتيجي لبابل وأثره في البناء السياسي والحضاري للعراق/ زهراء 

 م3102عبيدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1عباس هادي ال

 سم21ص:ايض؛067أـ ك1

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

 ـ السياسي والحضاري3    ـ الجغرافية البشريةـ العراق ) محافظة بابل(0

 أـ العنوان

 

2023  

7011021021 

 137ع

 

 العزاوي1 ذكرى عادل محمود

السياحية في محافظة ديالى وسبل تنميتها : دراسة في جغرافية السياحة االمكانات 

/ ذكرى عادل محمود العزاوي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض؛213أـ ذ1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية

 ـ العنوانأ    ـ الجغرافية البشريةـ العراق)محافظة ديالى(0

 

2022  

7011021021 

 837ع

 

 عمار عبد هللا عبد القادر

التحليل المكاني للخدمات الصحية في محافظة المثنى/ عمار عبد هللا عبد القادر.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض ؛071أـل1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية

 ـ الخدمات الصحية3   البشريةـ العراق ) محافظة المثنى(ـ الجغرافية 0

 أـ العنوان

 

2027  

7011021021 

 732ف

 

 الفراجي1 علي جاسم حمود كناص

توطن صناعة تصفية النفط في العراق بمنظور التنمية المستدامة/ علي جاسم 

 م3102حمود كناص الفراجي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛223ق1أـ 

 اطروحة دكتوراه في الجغرافية 

 ـ التنمية المستدامة   أـ العنوان3ـ الجغرافية البشرية 0

 

2021  

7011021021 

 183ق

 

 قسمة نجم عبد هللا منهل

التباين المكاني لوفيات االطفال دون الخمس سنوات في محافظة ديالى للمدة من 

الى : جامعة ديالى ـ كلية التربية (/ قسمة نجم عبد هللا منهل.ـ دي3100ـ 3113)

 م3102للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛361أـ ض1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ االطفال ـ وفيات      أـ العنوان3   ـ الجغرافية البشريةـ العراق )محافظة ديالى(0

 

2026  

7011021021 

 282م

 

 محمد جاسم مالك

التركيب الداخلي لمدينة قره قوش وعالقاتها االقليمية/ محمد جاسم مالك.ـ نينوى: 

2021  



561 
 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛311أـ ز1

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 نينوى(1 مدينة قره قوش      أـ العنوان )محافظة ـ الجغرافية البشريةـ العراق0

 

7011021021 

 287م

 

 جاسم محمد  محمد

ـ 0771التباين المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في مدينة بغداد للمدة 

 م3102/ محمد جاسم محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد 31071

 سم21ص:ايض ؛086أـ ع1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 العنوانأـ     ـ الجغرافية البشريةـ العراق ) مدينة بغداد(0

  

2028  

7011021021 

 287م

 

 محمد كريم جنيط 

محمد كريم جنيط .ـ  التحليل المكاني الستعماالت االرض التعليمية لمدينة الكوت/

 م3102واسط : جامعة واسط ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛373أـ ط1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 أـ العنوان     ـ الجغرافية البشريةـ العراق ) مدينة الكوت(0

 

2027  

7011021021 

 277ن

 

 النجدي1 فرج عبد القادر فالح رحيم 

العالقة المكانية بين شبكة طرق النقل البرية وتوزيع السكان في قضاء تكريت/ 

فرج عبد القادر فالح رحيم النجدي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 

 م13102

 سم21ص:ايض؛082أـ ن1

 ماجستيراداب في الجغرافيةرسالة 

 ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ) محافظة صالح الدين( قضاء تكريت     أـ العنوان0

 

2071  

7011021021 

 678ن

 

 النعيمي1 سيناء عدنان عبد هللا

اثر التجاوزات في استعماالت االرض على التركيب الداخلي لمدينة الشعب/ سيناء 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد 1عدنان عبد هللا النعيمي.ـ بغداد 

 سم21ص:ايض ؛378

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية

 أـ العنوان     ـ الجغرافية البشرية ـ العراق ـ ) محافظة بغداد(0

 

2070  

7011021021 

 738ن

 

 نوال مصطفى كريم

نوال مصطفى  زراعة النخيل وانتاج التمور في محافظة ديالى وسبل تنميتها/

 م3102كريم.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛071أـ س1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية 

 ـ التمور ـ انتاج      أـ العنوان3   ـ الجغرافية البشريةـ العراق)محافظة ديالى(0

 

 

2073  



562 
 

7011021021 

 71و

 

 الويس1 سمير مهدي صالح

التلوث البصري في منطقة االعمال المركزية لمدينة بعقوبة/ سمير مهدي صالح 

 م3102الويس.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛311أـر1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية البشرية 

 ـ الجغرافية البشريةـ العراق)مدينة بغداد(    أـ العنوان0

 

2072  

7011021021 

 317ي

 

 الياسري1 كفاية حسن ميثم 

تلوث وتردي التربة في قضاء الحلة/ كفاية حسن ميثم الياسري.ـ بابل : جامعة 

 م3102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛087أـ ف1

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

 قضاء الحلة    أـ العنوانـ الجغرافية البشريةـ العراق ) محافظة بابل(1 0

 

2077  

7011021023 

 773أ

 

 االديب1 مروة رياض محمد 

/ 3101ـ 0711أثر التركيب الزواجي في خصوبة سكان مدينة الموصل للمدة 

 م3102مروة رياض محمد االديب.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛11أـ ح1

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 جغرافية السكان     أـ العنوان ـ الموصل ـ0

 

2071  

7011021023 

 787ب

 

 البركي1 احمد حامد خليوي

العوامل الجغرافية المؤثرة في عالقات روسيا االتحادية ازاء دول ابخليج العربي : 

 دراسة جيوبولتيكية/ احمد حامد خليوي

 م3102البركي.ـ واسط : جامعة واسط ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛077أـ ر1

 رسالة ماجستيرفي اداب الجغرافية 

 ـ الجغرافية السياسيةـ روسيا االتحادية    أـ العنوان0

 

2076  

7011021023 

 337ج

 

 جبار كاظم مزيعل

م/ جبار كاظم 3103ـ3116التباين المكاني للتروح السكاني الى محافظة ذي قار1

 م3102مزيعل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض ؛018أـ ص1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 ـ العراق) محافظة ذي قار ـ جغرافية السكان(  أـ العنوان 0

 

2071  

7011021023 

 177ح

 

 الحسيني1 اسراء كاظم جاسم

التركيب االثنوغرافي لسكان ماليزيا واثره في قوة الدولة : دراسة في الجغرافية 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات السياسية/ اسراء كاظم جاسم الحسيني 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛387

2078  



563 
 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 ـ الجغرافية السياسية ـ ماليزيا     أـ العنوان 0

 

7011021023 

 873ح

 

 الحمداني1 برزان خليل حافظ

السرائيل في دور النظام الشرق اوسطي في عملية التطبيع واالندماج االقليمي 

الحمداني.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية  المحيط العربي/ برزان خليل حافظ

 م3102التربية1

 سم21ص:ايض؛017أـ ح1

 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 أـ العنوان  ـ التطبيع واالندماج3ـ الجغرافية السياسية ـ اسرائيل   0

 

2077  

7011021023 

 313خ

 

 نالخاقاني1 علي جار هللا سعدو

/ علي 3101ـ3111جغرافية االنتخابات البرلمانية في محافظة البصرة للدورتين 

 م3102جار هللا سعدون الخاقاني.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛071أـ ص1

 رسالة ماجستير في اداب الجغرافية 

 برلمانيةـ االنتخابات ال3  ـ الجغرافية السياسية ـ العراق ) محافظة البصرة(0

 أـ العنوان 

 

2011  

7011021023 

 037خ

 

 الخطاري1 دانيال محسن بشار عبد

التحليل المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في محافظة بابل للمدة 

/ دانيال محسن بشار عبد الخطاري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 3100ـ0771

 م3102التربية1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض ؛ 311أـ ص1

 دكتوراه فلسفة في الجغرافيةاطروحة 

 ـ الجغرافية السكان ـ العراق     أـ العنوان 0

 

2010  

7011021023 

 773د

 

 دنيا وحيد عبد االمير 

خدمات التعليم العام في وحدة بلدية الكرادة/ دنيا وحيد عبد االمير.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛ 027أـ ل1

 ماجستير اداب في الجغرافيةرسالة 

 ـ بغداد ـ بلدية الكرادة ـ جغرافية السكان    أـ العنوان 0

 

2013  

7011021023 

 377ز

 

 الزبيدي1 علي حميد دهش

الزبيدي.ـ واسط :  الزواج المبكر لالناث في محافظة واسط/ علي حميد دهش

 م3102جامعة واسط ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛371أـ ص1

 ير اداب في الجغرافية رسالة ماجست

 ـ الجغرافية السكانية ـ محافظة واسط    أـ العنوان0

 

 

2012  



564 
 

7011021023 

 777ز

 

 الزهيري1 حسين عبد المجيد حميد

/ 3117ـ3111انتخابات مجلس محافظة ديالى : دراسة جغرافية مقارنة للدورتين 

التربية للعلوم حسين عبد المجيد حميد الزهيري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض؛370أـ ذ1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ الجغرافية السياسية ـ ) محافظة ديالى(     أـ العنوان 0

 

2017  

7011021023 

 737ز

 

 الزيادي1 علي مجيد ابوعلي

الزيادي.ـ التحليل المكاني للبنى التحتية لمدينة النجف االشرف / علي مجيد ابوعلي 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 330أـ ن1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 ـ البنى التحتية      أـ العنوان 3    ـ العراق ـ محافظة النجف 1 جغرافية السكان0

 

2011  

7011021023 

 773س

 

 السدخان1 ضحى لعيبي كاظم

(/ ضحى لعيبي كاظم 3101ـ 0711لعراقي للمدة )االهمية االستراتيجية للنفط ا

 م3102السدخان.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛ 277أـ ض1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 (3101ـ0711ـ العراق ـ تاريخ حديث)3  ـ الجغرافية السياسية ـ العراق0

 أـ العنوان 

 

2016  

7011021023 

 863س

 

 اسامة حميد مجيدالسلطان1 

(/ 3117ـ 0771التحليل المكاني للوفيات المسجلة في محافظة البصرة للمدة )

جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم  ـ البصرة : اسامة حميد مجيد السلطان.

 م13102 االنسانية

 سم21ص:ايض ؛ 387أـ ع1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 أـ العنوان  البصرة   -ـ جغرافية السكان 0

 

2011  

7011021023 

 877ش

 

 الشمري1ثناء ابراهيم فاضل

تحليل جغرافي سياسي للنظام االتحادي في العراق / ثناء ابراهيم فاضل الشمري.ـ 

 م3102البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛ 087أـ ن1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان         ـ النظام االتحادي3السياسيةـ العراق    ـ الجغرافية0

 

2018  

7011021023 

 838ط

 

 طالل منيهل كريم 

ـ 0781التباين المكاني لحاالت الزواج والطالق لسكان محافظة ديالى للمدة 

/ طالل منيهل كريم .ـ ديالى: جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 3103ـ0771

2017  



565 
 

 م3102االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛1211أـ خ

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية 

 ـ حاالت الزواج والطالق3   ـ جغرافية السكان ـ العراق ـ ) محافظة ديالى(0

 أـ العنوان 

 

7011021023 

 377ع

 

 العاني1لبنى سمير يونس

التركيب االقتصادي لسكان محافظة السليمانية : دراسة في جغرافية السكان/ لبنى 

 م3102العاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1سمير يونس 

 سم21ص:ايض ؛ 322أـ ص1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 ـ جغرافية السكان ـ العراق ـ ) محافظة السليمانية(0

 ـ التركيب االقتصادي    أـ العنوان 3

 

2061  

7011021023 

 377ع

 

 العبودي1 ضفاف رياض صالح مهدي

المترتبة على النمو الحضري في مدينة النجف / ضفاف رياض صالح مهدي االثار 

 م3102العبودي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛ 326أـ ط1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان       ـ العراق ) مدينة النجف االشرف(ـ جغرافية السكان0

 

2060  

7011021023 

 637ك

 

 الكعبي1 مرتضى مظفر سهر

الزحف العمراني لمدينة شط العرب على االراضي الزراعية باستخدام نظم 

المعلومات الجغرافية/ مرتضى مظفر سهر الكعبي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 

 م3102التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛ 311أـ ن1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

ـ شط 2ـ نظم المعلومات الجغرافية   3 جغرافية السكان ) البصرة( ـ العراق ـ0

 أـ العنوان      العرب 

 

2063  

7011021023 

 83ل

 

 لمى عبد المناف رحيم 

:دراسة في جغرافية 3103ـ 0781االعالة االقتصادية في محافظة واسط للمدة 

 م3102السكان/ لمى عبد المناف رحيم.ـ واسط: جامعة واسط ـ ملية التربية 1

 سم38ص:ايض ؛ 321أـ ش1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 ـ واسط ـ جغرافية السكان    أـ العنوان0

 

2062  

7011021023 

 787ل

 

 لمياء احمد محسن مخلف

التركيب التعليمي في العراق/ لمياء احمد محسن مخلف.ـ بغداد : الجامعة 

 م3102المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21؛ص:ايض 221أـ ش1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

2067  



566 
 

 ـ العراق ـ جغرافية السكان    أـ العنوان 0

 

7011021023 

 377م

 

 ماهر ناصر عبد هللا 

كفاءة الوظيفة السكنية في مدينة السماوة / ماهر ناصر عبد هللا .ـ البصرة :جامعة 

 م3102البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21يض ؛ص:ا 337أـ ف1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ العراق ـ جغرافية السكان) مدينة السماوة(0

 

2061  

7011021023 

 217م

 

 محسن منصور سريح

تحليل جغرافي لزواج االقارب في حضر محافظة واسط : دراسة في جغرافية 

 م3102التربية 1السكان / محسن منصور سريح.ـ واسط: جامعة واسط ـ ملية 

 سم21ص:ايض ؛ 318أـ ز1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ جغرافية السكان ـ العراق) محافظة واسط(0

 

2066  

7011021023 

 773م

 

 مروة عبد الرزاق بعيوي

التحليل المكاني لخدمات البنى التحتية في ناحية الكرادة باستخدام نظم المعلومات 

/ مروة عبد الرزاق بعيوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية G-I-Sالجغرافية

 م13102ابن رشد 1

 سم21ص:ايض ؛ 011أـ م1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 (G-I-Sـ نظم المعلومات الجغرافية )3  ـ بغداد ـ ناحية الكرادة ـ جغرافية السكان0

 أـ العنوان

 

2061  

7011021023 

 737م

 

 ليمناهل جليل ع

التحليل المكاني للخدمات البلدية لناحية الزهور/ مناهل جليل علي.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد 1

 سم38ص:ايض ؛ 078أـ ض1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان        ـ الخدمات البلدية3  ـ جغرافية السكان ـ العراق) ناحية الزهور(0

 

2068  

7011021023 

 737ن

 

 

 

 

 

 

 النداوي1 سعد جواد كاظم عبد 

الخدمات الهاتفية الحكومية السلكية والالسلكية في مدينة النجف االشرف : دراسة 

في جغرافية االتصاالت/ سعد جواد كاظم عبد النداوي .ـ النجف : جامعة الكوفة ـ 

 م3102كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛ 011أـ ف1

 الجغرافية رسالة ماجستير في

 ـ الخدمات الهاتفية3 ـ العراق ـ ميزانية السكان ـ )محافظة النجف االشرف(0

 أـ العنوان 

 

2067  



567 
 

 

7011021023 

 133و

 

 وفاء حسن جبر طاهر

التحليل المكاني لتوزيع الخدمات المجتمعية في مراكز اقضية محافظة واسط/ وفاء 

 م13102ابن رشد 1حسن جبر طاهر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 سم21ص:ايض ؛ 371أـ ر1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ الخدمات المجتمعية 3 ـ العراق ـ جغرافية السكان) محافظة واسط(0

 

2011  

7011021023 

 317ي

 

 الياسري1فاضل حسن كطافة 

الياسري.ـ بغداد : الجوار الجغرافي العراقي)التركي ـ السوري(/ فاضل حسن كطافة 

 م3102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛361أـ ل1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

ـ السياسة 2 ـ الجغرافية السياسيةـ سوريا 3 ـ الجغرافية السياسية  ـ تركيا0

 أـ العنوان   الدولية

 

2010  

7011022 

 783ز

 

 الزركاني1 زينب جبار فرج

/ 3100ـ0711الطبيعي وامكانات استثماره النتاج الطاقة في العراق للمدة الغاز 

 م3102زينب جبار فرج الزركاني.ـ القادسية: جامعة القادسية ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛301أـ ف1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان       ـ الطاقة في العراق3 ـ الجغرافية االقتصادية 0

 

2013  

70110221161 

 732م

 

 المياحي1سهيلة صبيح ناصر

/ 3101ـ0771دور الموانيء التجارية العراقية في تجارة العراق الخارجية للمدة 

سهيلة صبيح ناصر المياحي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛ 321أـ ل1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان      ية التجارية ـ العراقـ الجغراف0

 

2012  

7011022116136 

 316ن

 

 النافعي1 وسيم عبد الواحد رضا

التحليل المكاني اخصائص السكان النشطين اقتصاديا في محافظة كربالء المقدسة 

(/ وسيم عبد الواحد رضا النافعي.ـ القادسية: جامعة 3100ـ 0771للمدة )

 م3102القادسية ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛333أـس1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان        ـ الجغرافية االقتصادية  ـ العراق) محافظة كربالء المقدسة(0

 

2017  

7011021 

 177أ

 

 االسدي1 اميرة محمد علي حمزة سعيد 

كفاءة التوزيع المكاني لخدمات التعليم العام في مدينة الحلة/ اميرة محمد علي 

2011  



568 
 

 م3102سعيد االسدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1 حمزة

 سم38ص:ايض ؛ 211أـ ن1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ مدينة الحلة ـ الجغرافية التعليمية0

 

7011021 

 773ج

 

 الجوراني1 تركي حومد علي

والثانوي( في قضاء الخالص/ تركي حومد كفاءة الخدمات التعليمية ) االبتدائي 

 م3102علي الجوراني.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛077أـ ص1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان       ـ االبتدائي الثانوي3ـ الجغرافية التعليمية   0

 

2016  

7011021 

 783خ

 

 الخيكاني1 عادل علوان حسن جاسم 

تقويم كفاءة خدمة التعليم االبتدائي في مدينة العمارة باستخدام نظم المعلومات 

/ عادل علوان حسن جاسم الخيكاني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية G-I-Sالجغرافية

 م3102التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛076أـ ث1

 افيةرسالة ماجستير اداب في الجغر

 أـ العنوان        G-I-Sـ نظم المعلومات الجغرافية )3ـ الجغرافية التعليمية   0

 

2011  

7011021 

 877ش

 

 الشمري1 اميرة فائق فالح

كفاءة الخدمات التعليمية لمنطقة الصدر في مدينة بغداد/ اميرة فائق فالح 

 م3102الشمري.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛ 070أـ م1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ الجغرافية التعليمية   0

 

2018  

7011021 

 871ل

 

 لميس عصام وديع

االنموذج المعلوماتي الرقمي في تنمية مهارات نظم المعلومات )الجغرافية(/ لميس 

رشد للعلوم االنسانية عصام وديع.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛ 361أـ ل1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في نظم المعلومات الجغرافية انموذجا

 ـ نظم المعلومات الجغرافية  3 ـ الجغرافية التعليميةـ العراق )مدينة بغداد(0

 أـ العنوان 

 

2017  

70110281 

 177أ

 

 

 االزيرجاوي1عباس فاضل عبيد 

/ عباس 3100ـ0781الجوي لمطار البصرة الولي للمدة منكفاءة خدمات النقل 

 م3102فاضل عبيد االزيرجاوي.ـ ذي قار: جامعة ذي قار ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛371أـ ش1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ الجغرافية النقل  ـ دراسات0

2081  



569 
 

   

70110281 

 717ق

 

  حسينالقيسي1 استبرق محمد عبد هللا

تحليل جغرافي لمحطات تهيئة الوقود في محافظة االنبار : دراسة في جغرافية 

 النقل/ استبرق محمد عبد هللا حسين

 م3102القيسي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛011أـ ح1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان     محافظة االنبار(ـ جغرافية النقل ـ العراق) 0

 

2080  

701102811161 

 837أ

 

 االمارة 1 مها شاكر جبر

(/ مها شاكر جبر االمارة.ـ 3103ـ0711تطور النقل الجوي في العراق للمدة )

 م3102البصرة :جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛ 313أـ ف1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ جغرافية النقل ـ العراق0

 

2083  

7011028111610

0 

 132خ

 

 الخفاجي1 غزوان درويش عيسى

 نظام النقل العام في مدينة الموصل/ غزوان درويش عيسى

 م3102الخفاجي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 082أـ ح1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان        النقل ـ العراق) مدينة الموصل(ـ جغرافية 0

 

2082  

70110621161 

 132خ

 

 الخفاجي1 صباح مطلك صالح

التحليل المكاني للحوادث المرورية على طريق بغداد ـ كوت/ صباح مطلك صالح 

 م3102الخفاجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1

 سم21ص:ايض ؛ 321أـ ر1

 ماجستير اداب في الجغرافية البشريةرسالة 

 أـ العنوان        ـ جغرافية النقل ـ العراق0

 

2087  

7011062116102 

 787س

 

 سركوت افراسياب جهان

التحليل المكاني الستعماالت االرض الزراعية في قضاء حلبجة باستخدام نظم 

ل ـ / سركوت افراسياب جهان.ـ نينوى : جامعة الموصGISالمعلومات الجغرافية 

 م3102كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 072أـ ط1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

ـ نظم 3 ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق ـ محافظة السليمانية ) قضاء حلبجة (0

 أـ العنوان       GISالمعلومات الجغرافية 

 

2081  

701106211613 

 772ح

 

 الحديثي1 عادل طه شالل فندي

زراعة محاصيل الحبوب ودورها في االمن الغذائي لمحافظة صالح الدين/ عادل 

2086  



571 
 

 م3102طه شالل فندي الحديثي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 310أـ س1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ االمن الغذائي0

 

7011062116130 

 333ر

 

 ر صبررباب جبا

المحاصيل الحقلية في قضاء ابي غريب والعوامل الجغرافية المؤثرة في توزيعها / 

 م3102رباب جبار صبر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛ 317أـ ر1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان       ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق ـ بغداد ) قضاء ابو غريب (0

 

2081  

7011062116133 

 318ج

 

 

 جاسم محمد زغير 

/ 3103ـ 3111استعماالت االرض الزراعية في ناحية المنصورية للمدة من 

 م3102جاسم محمد زغير.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛311أـ ن1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان       الزراعية ـ العراق ) محافظة ديالى ( ـ الجغرافية0

 

2088  

7011062116132 

 783ش

 

 

 شيماء حسين محمد سميسم

االقاليم الزراعية في محافظة واسط / شيماء حسين محمد سميسم.ـ واسط : جامعة 

 م3102واسط ـ كلية التربية1 

 سم21ص:ايض ؛017أـ ك1

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان       الجغرافية الزراعية ـ العراق ـ ) محافظة واسط (ـ 0

 

2087  

7011062116136 

 167م

 

 المسعودي1 هاني جابر محسن

/ 3100التمثيل الخرائطي الستعماالت االرض الزراعية في محافظة كربالء لعام 

هاني جابر محسن المسعودي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كليةالتربية للبنات 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛ 318أـ ف1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 أـ العنوان       ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق ) محافظة كربالء المقدسة (0

 

2071  

701106211612 

 637س

 

 سعاد عبد هللا فضيح

التركيب المحصولي في محافظة المثنى / سعاد عبد هللا فضيح.ـ البصرة :جامعة 

 م3102ربية للعلوم االنسانية1البصرة ـ كلية الت

 سم21ص:ايض ؛ 211أـ م1

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 ـ التركيب المحصولي3   ـ الجغرافية الزراعية ـ العراق ) محافظة المثنى(0

 أـ العنوان 

 

2070  



571 
 

70110611161 

 837أ

 

 امانع احمد حمد امين علي ديوانه

الحبوب في محافظتي اربيل التوازن المكاني بين انتاج واستهالك صناعة طحن 

والسليمانية : دراسة مقارنة في جغرافية الصناعة / امانع احمد حمد امين علي 

 م3102ديوانه.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 373أـ ظ1

 اطروحة دكتوراه في الجغرافية البشرية 

 اربيل والسليمانية ـ2 ـ الحبوب ـ طحين3 ـ الجغرافية الصناعية ـ العراق0

 أـ العنوان 

 

2073  

70110611161 

 377ز

 

 الزبيدي1اثير عباس مهدي محمد

تحليل التغير المكاني لصناعة الطابوق في ناحية النهروان واثاره البيئية للمدة 

 (/ اثير عباس مهدي محمد3102ـ0781)

 م3102الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 016

 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ الجغرافية الصناعية ـ العراق) ناحية النهروان(0

 

2072  

70117 

 877أ

 

 

 امنة حميد حمزة

هـ الى القرن 2االندلس في كتب الجغرافييين والرحالة المشارقة ) من القرن 

 م3102ب1م(/ امنة حميد حمزة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدا07م ـ7هـ()8

 سم21ص:ايض ؛ 113أـ ر1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان    ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي ـ دراسات3  ـ االندلس ـ وصف ورحالت0

 

2077  

7031161 

 177أ

 

 أزهر حسين رزوقي

نمذجة عمليات التعميم االلي في اعداد خرائط الشبكة المائية وتضيفها في قضاء 

حسين رزوقي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن الطوز/ أزهر 

 م3102رشد1

 سم21ص:ايض ؛ 381أـ ك1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية الطبيعية

 أـ العنوان        ـ التعميم االلي3ـ العراق ـ خرائط    0

  

2071  

7031161 

 773ب

 

 البدراني1 فليحة حسن احمد 

الطبيعية االراضي مشروع ري الجزيرة الجنوبي باستخدام تمثيل المعطيات المكانية 

 (/GISنظم المعلومات الجغرافية )

 م3102فليحة حسن احمد البدراني .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 77أـ د1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 العنوان أـ       GISـ نظم المعلومات الجغرافية 3ـ العراق ـ خرائط    0

 

2076  

7031161 

 773ب

 

 البرواري1 صباح عمر سليمان

2071  



572 
 

مشكالت التمثيل للمتغيرات المتعددة بالقيمة الظلية / صباح عمر سليمان 

 م3102البرواري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛ 11أـ خ1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ العراق ـ خرائط    0

 

7031161 

 271ج

 

 الجحيش1 فرحان خضر طلب

مشكالت استخدام متغيرات متعددة في تمثيل الظواهر الجغرافية على الخرائط 

 م3102فرحان خضر طلب الجحيش.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 67أـ هـ1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ العراق ـ خرائط    0

 

2078  

7031161 

 878د

 

 الدليمي1 غسان امير محمد سعيد 

العالقة المكانية بين التربة والمحاصيل الزراعية في منطقة وانه باستخدام نظم 

المعلومات الجغرافية/ غسان امير محمد سعيد الدليمي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية التربية 1

 سم38ص:ايض ؛ 76أـ و1

 عالي في الجغرافية/علم الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية دبلوم

 أـ العنوان       ـ نظم المعلومات الجغرافية     3ـ الخرائط ـ العراق   0

 

2077  

7031161 

 136ر

 

 الرفاعي1 عمر ناجي عمير

التمثيل الخرائطي الستعماالت االرض الريفية في ناحية الحبانية/ عمر ناجي عمير 

 م3102االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب1 الرفاعي.ـ 

 سم21ص:ايض ؛ 71أـ ي1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 أـ العنوان       ـ الحبانية ـ ناحية3ـ العراق ـ خرائط   0

    

2311  

7031161 

 773ز

 

 زهراء علي خلف زناد 

 تطبيقات نموذج التحليل المكاني لمحاصيل الحبوب في مركز قضاء تلكيف

باستخدام نظم المعلومات الجغرافية / زهراء علي خلف زناد.ـ نينوى : جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 12أـ و1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 أـ العنوان       ـ نظم المعلومات الجغرافية3ـ العراق ـ خرائط   0

 

2310  

7031161 

 388س

 

 السالم 1 ليالي عادل صابر

التوزيع المكاني لرياض االطفال الحكومية في مدينة الموصل / ليالي عادل كفاءة 

 م3102صابر السالم.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 17أـ ج1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ رياض االطفال الحكومية3  ـ العراق ـ )مدينة الموصل( ـ خرائط  0

2313  



573 
 

 

7031161 

 363س

 

 السبعاوي1 مثنى عدنان محمود علي

استخدام اكثر من مسقط للتمثيل االنسب لخارطة العراق/ مثنى عدنان محمود علي 

 م3102السبعاوي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 88أـ ح1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 أـ العنوان        ـ نظم المعلومات الجغرافية3 ـ العراق ـ خرائط  0

 

2312  

7031161 

 237ط

 

 الطحان 1 محمد طاهر علي طاهر

في تمثيل خصائص المياه الجوفية شمال تحدب سنجار/ محمد  GISتوظيف تقانة 

 م3102طاهر علي طاهر الطحان.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 016أـ ذ1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 أـ العنوان      ـ العراق ـ خرائط  0

 

2317  

7031161 

 671غ

 

 الغضنفري1 خالد سهيل محمد بشير

/ خالد سهيل محمد بشير.ـ نينوى : GISالتركيب التجاري لحي المثنى باستخدام 

 م3102جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 60أـ ي1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ العراق ـ خرائط  0

 

2311  

7031161 

 778م

 

 منهل حسين محمد امين

توظيف تقانة نظم المعلومات الجغرافية في اشقاق الخصائص الهيدرومورفومترية 

للوديان المائية التي تصب في بحيرة سد الموصل/ منهل حسين محمد امين.ـ 

 م3102نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض ؛ 66أـ و1

 لوم عالي في الجغرافية1علم الخرائط والنظم المعلومات الجغرافيةدب

 أـ العنوان    ـالوديان المائية  2ـ نظم المعلومات الجغرافية 3 ـ الخرائط ـ العراق0

 

2316  

7031161 

 783م

 

 المولى 1 سوسن محمود محمد

سوسن تحليل نمط التوزيع المكاني لمراكز االستيطان الريفي في قضاء الحمدانية/ 

 م3102محمود محمد المولى.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 13أـ ث1

 دبلوم عالي في الجغرافية

 أـ العنوان     ـ نظم المعلومات الجغرافية 3 ـ العراق ـ خرائط )قضاء الحمدانية(0

 

2311  

703116100 

 773ب

 

 

 البدراني 1ابراهيم ادريس مصطفى

المكاني البراج شبكات االنترنيت في مدينة الموصل باستخدام نظم كفاءة التوزيع 

المعلومات الجغرافية / ابراهيم ادريس مصطفى البدراني.ـ نينوى : جامعة الموصل 

 م3102ـ كلية التربية 1

2318  



574 
 

 سم21ص:ايض ؛ 007أـ ذ1

 دبلوم عالي في الجغرافية

ـ االنترنيت 2 افية ـ نظم المعلومات الجغر3 ـ العراق ـ خرائط )مدينة الموصل(0

 أـ العنوان       شبكات

 

70212112 

 737ن

 

 النداوي1 هدى هادي علوش 

نصوص اقتصادية غير منشورة من العصر االكدي القديم / هدى هادي علوش 

 م3102النداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛ 331أـ ج1

 رسالة ماجستير في االثار القديمة

 أـ العنوان       عراق ـ اثار قديمةـ ال0

 

2317  

702112 

 283أ

 

 احالم كاظم ذنون سليمان 

كل براك في ضوء التنقيبات والمكتشفات االثارية / احالم كاظم ذنون سليمان/ 

 م3102احالم كاظم ذنون سليمان .ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االثار 1

 سم21ص:ايض ؛ 086أـ د1

 االثار القديمةرسالة ماجستير في 

 أـ العنوان      ـ التقنيات االثرية  ـ العراق0

 

2301  

702112 

 377ز

 

 الزبيدي1 احمد كاظم طاهر

تل ابو شيحة )مدينة باشيمي( في ضوء نتائج التنقيبات االثرية / احمد كاظم طاهر 

 م3102الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛ 317أـ خ1

 ماجستير في االثار القديمةرسالة 

 أـ العنوان      ـ التقنيات االثرية  ـ العراق0

 

2300  

702112 

 377ز

 

 الزبيدي1 صبيحة علي رداد

م(/ صبيحة 0318هـ6161صورة االسد في الفنون العربية االسالمية حتى سنة )

 م3102علي رداد الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 قسم االثار1

 سم38ص:ايض ؛ 327خ1أـ 

 رسالة ماجستير في علم االثار 

 أـ العنوان        ـ االسد ـ صورة3  ـ االثار االسالمية ـ العراق 0

 

2303  

702112 

 677س

 

 السعدي1 سيماء عطا هللا حسين 

الطنافس في خزائن العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين/ سيماء عطا هللا 

 م3102بغداد ـ كلية االداب 1 حسين السعدي .ـ بغداد : جامعة

 سم21ص:ايض ؛ 201أـ ث1

 اطروحة دكتوراه في االثار االسالمية

 أـ العنوان  ـ الحسينية والعباسية3 ـ االثار االسالمية ـ العراق) كربالء المقدسة( 0

 

2302  

702112 

 837ع

 

 عمار صبحي خلف 

2307  



575 
 

العصر  العقد المفصص في الفنون العربية االسالمية في العراق حتى نهاية

م/ عمار صبحي خلف.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 0708هـ02211العثماني 

 م3102االداب 1

 سم21ص:ايض ؛ 700أـ ب1

 اطروحة دكتوراه في االثار االسالمية

 أـ العنوان       ـ االثار االسالمية ـ العراق 0

  

702112 

 737ك

 

 الكناني1 انعام كاظم سعدون

لسنة 332والمحفوظة في المتحف العراقي قرار  القطع الزجاجية المصادرة

 م3102/ انعام كاظم سعدون الكناني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 31181

 سم21ص:ايض ؛ 311

 رسالة ماجستير اداب في االثار االسالمية

 أـ العنوان     ـ االثار االسالمية ـ العراق0

 

2301  

702112 

 783ل

 

 ليلى محمود صالح

م(/ 0708هـ1 0226المستقلة القائمة في الموصل من العصر العثماني )المدارس 

 م3102ليلى محمود صالح.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛ 367أـ ص1

 رسالة ماجستير في االثار االسالمية

 أـ العنوان       ـ االثار االسالمية ـ العراق0

 

2306  

701161 

 367س

 

 لي قاسمالساعدي 1 نسرين غا

دور القطاع الخاص في دعم التنمية السياحية في العراق / نسرين غالي قاسم 

 م3102الساعدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم21ص؛062

 رسالة ماجستير في العلوم السياحية

 أـ العنوان         ـ السياحة  ـ العراق0

 

2301  

731110 

 377ج

 

 الجبوري1 اوس عبد الجبار محمد 

بنو قدامة المقدسيين ودورهم في الحياة العامة في بالد الشام الى نهاية القرن 

م/ اوس عبد الجبار محمد الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 07هـ/8

 م3102االداب 1

 سم21ص:ايض ؛ 021أـ هـ1

 رسالة ماجستير في التاريخ 

 أـ العنوان      لتاريخ االسالمي ـ دراساتـ ا3 ـ الرجال ـ تراجم 0

 

2308  



576 
 

73010 

 333ع

 

 العتابي1صباح مفتن حميدي

المشروع النقدي عند عبدهللا القصيمي/ صباح مفتن حميدي العتابي.ـ بغداد : 

 م 3102جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛360أـ ر1

 رسالة ماجستير في الفلسفة

ـ الفلسفة النقدية  ـ 3 (1 مفكر0711ـ11النجدي)ـ القصيمي1 عبد بن علي 0

 أـ العنوان       دراسات

2307  

73010 

 287م

 

 محمد مولود متي

فلسفة التربية االسالمية عند ابن رشد/ محمد مولود متي.ـ بغداد : الجامعة 

 م3102العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص:ايض؛071أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اصول الدين 

 أـ العنوان     هـ(1 فيلسوف131ـ711رشد 1 محمد بن محمد)ـ ابن 0

 

2331  

733 

 737ك

 

 كراراسماعيل محمد مرضي

(/ كراراسماعيل محمد مرضي.ـ 0712ـ0880السيد محمد الحسني البغدادي )

 م3102النجف : جامعة الكوفة ـ كليةاالداب1

 سم21ص:ايض ؛ 336أـر1

  رسالة ماجستيراداب في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان     هـ(1مفكر ومرجع ديني0712ـ 0880ـ البغدادي 1 محمد الحسني)0

 

2330  

733 

 713ع

 

 العيساوي1 رنا جبوري موسى

م/ رنا جبوري 0872ـ 0832علي مبارك ودوره الفكري االصالحي في مصر 

 م3102موسى العيساوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص: ايض:076أـ ب1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 أـ العنوان     (0872ـ 0832ـ مصر ـ تاريخ حديث )3 ـ علي مبارك ) مفكرا(0

 

2333  

733 

 617ي

 

 اليعقوبي 1 االء حمود محسن

توظيف الحديث الشريف عند السيد الشهيد محمد باقر الصدر )عليه السالم(/ االء 

 حمود محسن اليعقوبي

 م3102الكوفة ـ كليةالفقه1.ـ النجف : جامعة 

 سم21ص:ايض ؛021

 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية

 أـ العنوان        (1مفكر 0781ـ 0722ـ محمد باقر الصدر ) قدس سره ()0

 

2332  

73310 

 287أ

 

 

 أحمد غازي عاصي 

قبيصة بن ذؤيب ومرياته في الحديث الشريف: دراسة وتحليل/ أحمد غازي عاصي 

 م 3102اد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية  1.ـ بغد

 سم38ص:ايض ؛312

 رسالة ماجستير في علوم القرأن والتربية االسالمية

2337  



577 
 

 أـ العنوان     هـ(1صحابي86ـ 1ـ قبيصة بن ذؤيب1قبيصة بن ذؤيب الخزاعي) 0

 

73310 

 3130أ

 

 ئاشتى1 ستار محمد 

 العقل عند الفجر الرازي : دراسة مقارنة/ ستار محمد 

 م3102ئاشتى.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين1

 سم21ص: ايض:072أـ خ1

 رسالة ماجستير في اصول الدين

 أـ العنوان      هـ(1 مفكر اسالمي116ـ 172ـ الفخر الرازي 1محمد بن عمر )0

 

2331  

73310 

 337ج

 

 الجابري1 شيرين رحيم كريم 

(/ شيرين 0783ـ 0701متي عقراوي ودوره الفكري والتربوي في العراق )

 م 3102رحيم كريم الجابري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب 1

 سم21ص:ايض ؛387أـ ذ1 

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان      (1مفكر0783ـ0701ـ عقراوي1 متي )0

 

2336  

73310 

 736ز

 

 1 صالح تركي دانوكالزوبعي

هـ(/ 72دور الصحابي انس بن مالك )رض هللا عنه( في حفظ السنة ونشرها)ت

 صالح تركي دانوك الزوبعي

 م 3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 1

 سم21ص:ايض ؛388أـ ح1 

 رسالة ماجستير في اصول الدين

 أـ العنوان        هـ(1صحابي103ـ603ـ انس بن مالك 1انس بن مالك)0

 

2331  

73310 

 71س

 

 سيف عدنان محمد

هـ(/ سيف عدنان 080ـ008اراء االمام عبد هللا بن المبارك )رحمه هللا( العقدية)

 م 3102محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاصول الدين1

 سم21ص:ايض ؛388أـ ح1 

 رسالة ماجستير في اصول الدين

 هـ(1 عالم بالكالم080ـ 008بن واضح ) ـابن المبارك 1 عبد هللا بن المبارك0

 أـ العنوان 

 

2338  

73310 

 877ع

 

 

 

 

 

 

 العكيدي1 عذراء عناد هالك كمر

فقه االمام النسائي في عناوين االبواب الواردة فيب سنته )باب الصالة(/ عذراء 

 عناد هالك كمر العكيدي

 م 3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالعلوم االسالمية 1

 سم21ص:ايض ؛370أـ ز1 

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

ـ الفقه 3   هـ(1امام301ـ11ـ النسائي 1عبد الرحمن احمد بن شيب بن علي )0

 أـ العنوان         االسالمي ـ دراسات

 

2337  



578 
 

 

73310 

 713ع

 

 العيساوي1 ياسر حامد شافي عيفان

ياسر حامد شافي عيفان منهج االمام ابي المعين النسفي في كتابه) بحر الكالم(/ 

 م3102العيساوي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1 قسم العقيدة1

 سم38ص:ايض ؛087أـ ذ1 

 رسالة ماجستير في اصول الدين1 تخصص علم الكالم

ـ العقائد االسالمية ـ 3 هـ(1 عالم بالكالم 118ـ708ـ النسفي1 ميمون بن محمد )0

 وان أـ العن      دراسات 

 

2321  

73310 

 368ف

 

 الفهداوي1 فاطمة عدنان نجم عبد هللا

الردود والتعقبات حول شبهات الحضارة الغربية في فكر محمد قطب/ فاطمة عدنان 

 نجم عبد هللا الفهداوي

 م3102.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛373أـ ر1 

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم والتربية االسالمية 

 أـ العنوان       محمد قطب ابراهيم )مفكر(

 

2320  

73310 

 717ق

 

 القيسي1 حميد سلمان محمد 

هـ(داعية/ حميد سلمان محمد القيسي.ـ بغداد 0281الشيخ امجد الزهاوي )ت

 م3102:ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص:ايض ؛323أـ ز1 

 رسالة ماجستيرفي الدعوة والفكر والخطابة 

 أـ العنوان    هـ(1 عالم بالدين0281ـ 0011ـ الزهاوي1 احمد بن الشيخ محمد )0

 

2323  

73310 

 137ك

 

 الكسار1خيرهللا كاظم ياسر

اللهجات العربية في تفسير القرطبي/ خيرهللا كاظم ياسر الكسار.ـ بابل :جامعة بابل 

 م3102التربية للعلوم االنسانية 1ـ كلية 

 سم21ص:ايض ؛360

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 

 ـ اللهجات العربية ـ دراسات 3  هـ(1مفسر610ـ11ـ القرطبي1 محمد بن احمد )0

 أـ العنوان 

 

2322  

73310 

 637ك

 

 الكعبي 1 خليل عبد حسن كطان

بديع الزمان النورس وجهوده الفكرية والكالمية / خليل عبد حسن كطان الكعبي.ـ 

 م 3102بغداد : جامعة بغداد ـ كليةاالداب1

 سم21ص:ايض ؛377أـ ط1 

 رسالة ماجستيرفي الفلسفة

 أـ العنوان          هـ(1مفكر0372ـ11ـ بديع الزمان 1المال سعيد النورس)0

 

2327  

73310 

 678ن

 

 غانم شريف النعيمي 1 مها

مفهوم العبادة في فكر سعيد النورس من خالل رسائل النورسي/ مها غانم شريف 

2321  



579 
 

 م3102النعيمي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛ 067أـ ج1

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم والتربية االسالمية

 العنوان أـ      هـ(1 مفكر اسالمي0372ـ النورسي 1سعيد )0

 

73310 

 378و

 

 الوائلي1 شيماء كاظم محمد عبد السادة

ـ 623هـ0231ـ00آل جعفر بن ابي طالب ودورهم في التاريخ العربي االسالمي 

م/ شيماء كاظم محمد عبد السادة الوائلي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 111

 م3102التربية 1

 سم38ص:ايض ؛ 311أـ ش1

 اداب في التاريخ االسالميرسالة ماجستير 

  هـ(1 صحابي هاشمي8ـ 11ـ جعفر الطيار 1 جعفر بن ابي طالب )عبد مناف()0

 أـ العنوان      ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات3

 

2326  

73313 

 687أ

 

 

 هـ(017ـ11ابو عز ابو العال1زبان بن عمار المازني)

دراسة وصفية قراءة البصريين ابي عمرو بن العالء ويعقوب الحضرمي : 

توجيهية / زبان بن عمار المازني؛تحقيق نضال نجم عبد الرزاق العزاوي.ـ بغداد 

 م3102:ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص:ايض ؛602

 رسالة ماجستيرفي اصول الدين

 أـ العنوان         قاريء هـ(3111ـ 001ـ الحضرمي 1يعقوب بن اسحاق )0

 

2321  

73313 

 177أ

 

 السدي1 قيصركاظم عاجل ا

المنهج التاريخي عند المفسرين من القرن الرابع حتى نهاية القرن السادس 

 م3102الهجري/ قيصركاظم عاجل االسدي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كليةالفقه1

 سم21ص:ايض ؛371أـ ج1

 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية

 أـ العنوان      لعربي ـ تاريخ اسالميـ العالم ا3 ـ المفسرين ـ تراجم 0

  

2328  

73313 

 173أ

 

 اسراء حسن خلف

ترجيمات االمام مكي بن ابي طالب القيسي في تفسيره الهداية الى بلوغ النهاية من 

اول سورة الفاتحة الى نهاية سورة المائدة / اسراء حسن خلف.ـ بغداد : جامعة 

 م 3102بغداد ـ كليةاالداب1

 سم21؛ص:ايض 376أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي تفسير

            هـ(1 مفسر721ـ211ـ مكي بن حموش 1 مكي بن ابي طالب حموش)0

 أـ العنوان

 

2327  

73313 

 183أ

 

 اسماء محمد عباس

الجوانب التربوية في كتاب) في رحاب التفسير(للشيخ عبد الحميد كشك 

 (/ اسماء محمد عباس0776ـ0722)

 م3102ـ كلية االداب1.ـ بغداد : الجامعة العراقية 

2371  



581 
 

 سم21ص: ايض:261

 رسالة ماجستير في قسم علوم القرأن

 أـ العنوان       ( 1مفسر0776ـ0722ـ عبد الحميد عبد العزيزمحمد كشك)0

 

73313 

 838ح

 

 الحمامي1 نوفل عبد االمير محمد علي

محمد المحقق الكركي واراءه الفقهية جامع المقاصد )انموذجا(/ نوفل عبد االمير 

 علي الحمامي

 م3102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كليةالفقه1

 سم38ص:ايض ؛321أـ ح1

 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية 

           هـ( 1 عالم القراءات812ـ 116ـ ابراهيم الكركي1 ابراهيم بن موسى )0

 أـ العنوان 

 

2370  

73313 

 737ع

 

 حنان محمود داود حموشي

المعجمي في تفسير القرطبي الجامع الحكام القرأن ـ السبع الطوال  اثر المعنى

انموذجا/ حنان محمود داود حموشي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض ؛ 223

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 أـ العنوان        هـ(1 مفسر610ـ 11ـ القرطبي1 محمد بن احمد )0

 

2373  

73313 

 773ح

 

 الحوراني1 ماجد عبد السالم عبد هللا

مخالفات القاضي زكريا االنصاري في لب االصول لتاج الدين السبكي في جميع 

الجوامع/ ماجد عبد السالم عبد هللا الحوراني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102التربية1

 سم21ص:ايض ؛302أـ ج1

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم

ـ تاج 3  هـ(1مفسر736ـ 832ـ زكريا االنصاري1 زكريا بن محمد بن زكريا )0

 أـ العنوان        هـ(1 مؤرخ110ـ 132الدين السبكي1عبد الوهاب بن علي )

 

2372  

73313 

 777ح

 

 حيدر خزعل فهد عكاب

مباحث علوم القرأن عند الشيخ جعفر السبحاني : دراسة في المنهج/ حيدر خزعل 

 م 3102اد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1ابن رشد1فهد عكاب.ـ بغد

 سم21ص:ايض ؛301أـ ب1 

 رسالة ماجستيرفي علوم القرأن

 ـ القرأن الكريم ـ علوم 3  (1مفسر0736ـ11ـ السبحاني1 جعفر محمد حسين)0

 أـ العنوان

 

2377  

73313 

 387خ

 

 خالد عادل عبد القادر 

القرأن المجيد ( للمنتخب الهمذاني  القراءات القرأنية في )الكتاب الفريد في اعراب

هـ(: دراسة صوتية/ خالد عادل عبد القادر .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ 672)ت

 م3102كلية االداب1

2371  



581 
 

 سم21ص: ايض:380أـ ج 1

 رسالة ماجستير في اداب اللغة العربية 

       هـ(1 عالم بالقراءات 672ـ 11ـ المنتخب 1المنتخب بن ابي الغريب رشيد)0

 ـ العنوانا

 

73313 

 717د

 

 الدوسري 1 مشتاق عماد عبد العزيز

م(/ مشتاق 0788هـ ـ872المباحث العقدية في شرح صحيح البخاري للكوراني)

 عماد عبد العزيز

 م3102الدوسري.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص:ايض ؛371أـ غ 1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم االسالمية 

 ـ العنوانا       ـ الكوراني 1 محمد بن اسماعيل بن ابراهيم 1 مفسر0

 

2376  

73313 

 67ر

 

 رعد ماموك حسين عبد 

هـ(: دراسة في القيم الفنية 201شواهد الشعر الجاهلي في تفسير الطبري)ت 

جامعة ديالى ـ كلية التربية  والتوظيف التفسيري/ رعد ماموك حسين عبد.ـ ديالى :

 م3102للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛377أـ ك1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الشعر 3 هـ(1 مفسر201ـ337ـ ابن جرير الطبري 1 محمد بن جرير بن يزيد )0

 أـ العنوان      العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 

  

2371  

73313 

 77ز

 

 زيد مجيد رشيد

هـ(/ زيد مجيد 672الجهود البالغية في تفسير القرأن العظيم لعم الدين الخاوي)ت

 م3102رشيد.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض:327

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ القرأن الكريم ـ بالغة3  هـ(1مفسر672ـ118ـ السخاوي1 علي بن محمد )0

 العنوانأـ 

 

2378  

73313 

 677س

 

 السعدي1 علي محمود عبد علي

الجوانب التربوية في تفسير الشيخ عبد الرحمن حسن حتيكة الميداني/ علي 

 م3102محمود عبد علي السعدي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض:372أـ د 1

 رسالة ماجستير في علوم القرأن

ـ القرأن الكريم 3  هـ( 1مفسر0271ـ111الرحمن حسن حبنكه )ـ الميداني1 عبد 0

 أـ العنوان       ـ علوم

 

2377  

73313 

 173ص

 

 صفوان عارف داود احمد

االختيارات االصولية لالمام تقي الدين السبكي في جمع الجوامع: دراسة مقارنة/ 

 م3102صفوان عارف داود احمد.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم38ص: ايض:323ـ ز 1أ

2311  



582 
 

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم والتربية االسالمية

 أـ العنوان     هـ(1 مفسر116ـ 682ـ تقي الدين السبكي 1 علي بن عبد الباقي)0

 

73313 

 137ع

 

 العزاوي1 ضياء سرحان خلف ديوان

م 0701هـ()0717هـ ـ 0238الدراسات القرآنية عند محمد عبد الخالق عظيمة )

م(/ ضياء سرحان خلف ديوان العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 0787ـ

 م3102االسالمية1

 سم21ص: ايض:711أـ ز1 

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين

 أـ العنوان      هـ(1 مفسر0717ـ 0238ـ عظيمة1 محمد عبد الخالق )0

 

2310  

73313 

 137ع

 

 

 

 

 

 

 محمد احمد العزاوي1 مثنى

هـ(/ مثنى 0311هـ ـ 0301مباحث النبوات في روح المعاني لالمام االلوسي)

 محمد احمد

 م3102العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1

 سم21ص: ايض:361أـ ب1 

 رسالة ماجستير في اصول الدين

         هـ(1 مفسر0311ـ 0301ـ ابو الثناء االلوسي1 محمد بن عبد هللا افندي)0

 أـ العنوان 

 

2313  

73313 

 378ع

 

 العيساوي1 مصطفى سعد كامل

اختيارات ابن عادل الحنبلي في تفسير اللباب في علوم الكتاب ـ العبادات واالحوال 

الشخصية/ مصطفى سعد كامل العيساوي.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 

 م3102االعظم الجامعة 1

 سم21ص: ايض:210أـ خ1 

 اطروحة دكتوراه في التفسير

 هـ(1 مفسر111ـ 111ـ ابن عادل الحنبلي1 سراج الدين عمر بن علي )0

 أـ العنوان 

 

2312  

73313 

 637ك

 

 الكعبي1 كريم مجيد ياسين

منهج تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي/ كريم مجيد ياسين الكعبي.ـ النجف : 

 جامعة الكوفة ـ كلية الفقه

 م13102

 سم21ص:ايض ؛061

 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية

 أـ العنوان       هـ(1مفسر0112ـ11ـ عبد علي بن بن رحمه الحريزي)0

 

2317  

73313 

 388م

 

 المالكي1 حيدر سالم محمد 

سيرة امير المؤمنين علي بن ابي طالب ) عليه السالم( من خالل منهاج النبوية 

هـ(: دراسة نقدية/ حيدر سالم محمد المالكي.ـ بغداد : 138ـ 660البن تيمية )

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن رشد(1

 سم21ص: ايض:207

2311  
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 رسالة ماجستير في اداب في التاريخ االسالمي

ـ علي بن 3   هـ(1مفسر633ـ 173ـ ابن تيمية 1 محمد بن الخضر بن محمد )0

ـ 2  هـ(1 امير المؤمنين71ق.هـ ـ 32() ابي طالب بن عبد المطلب )عليه السالم

 أـ العنوان      التاريخ االسالمي ـ دراسات 

 

73313 

 287م

 

 المحمداوي1 عقيل عباس ريكان

موازنة منهجية بين تفسيري الكشاف للزمخشري ومجمع البيان للطبرسي/ عقيل 

 م3102االداب1عباس ريكان المحمداوي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية 

 سم38ص: ايض:321أـ خ 1

 اطروحة دكتوراه في علوم القرأن الكريم تخصص )تفسير(

ـ الطبرسي 1 الفضل 3  هـ(1 مفسر128ـ 761ـ الزمخشري1 محمود بن عمر )0

 أـ العنوان      هـ(1 مفسر178ـ 11بن الحسن )

 

2316  

73313 

 172م

 

 المفرجي1ساهرة حمادة سالم جاموس 

في المتشابه اللفظي في تفسير ابن عاشور/ ساهرة حمادة سالم الفروق التعبيرية 

 م3102جاموس المفرجي .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص: ايض:207

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

أـ     هـ(1مفسر0387ـ 11ـ ابن عاشور 1محمد الطاهر بن محمد الشاذلي)0

 العنوان 

 

2311  

73313 

 72م

 

 مهج غانم عبد الرزاق 

مفهوم العبودية عند سيد قطب في تفسيره ) في ظالل القرأن (: دراسة موضوعية/ 

 مهج غانم عبد الرزاق 

 م3102.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم الجامعة 1

 سم21ص: ايض:220أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 

 أـ العنوان       م(1 مفسر0716ـ111د قطب حسين )ـ الشاذلي 1 سي0

 

2318  

73313 

 777م

 

 مهدي حسين مهدي

منهج االمام ابي محمد الحسن بن علي المقريء العثماني في عرض مسائل 

القراءات من خالل الكتاب االوسط / مهدي حسين مهدي.ـ بغداد : الجامعة العراقية 

 م3102ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض:722

 ماجستير تخصص قراءاترسالة 

ـ القرأن 3 هـ(1قاريء111ـ11ـ المقريء العماني 1الحسن بن علي بن سعيد)0

 أـ العنوان         الكريم ـ القراءات 

 

2317  

73313 

 378ن

 

 النائلي 1علي عبد رومي

هـ( في ) التذييل والتكميل في 171االحتجاج النحوي عند ابي حيان االندلسي )ت

رومي النائلي.ـ بغداد : الجامعة المستنصريةـ كلية شرح التسهيل(/ علي عبد 

 م3102االداب1
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 سم21ص: ايض:376أـ ت 1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان       هـ(1 مفسر171ـ 610ـ ابو حيان النحوي 1 محمد بن يوسف)0

 

73312 

 377أ

 

 هـ(311ـ 313ابو داود 1سليمان بن االشعث )

هـ(/ سليمان 811المباحث الصوتية والنحوية في شرح سنن ابي داود للعيني )ت

بن االشعث ابو داود؛ تحقيق ماهر مظهر خلف ال ذويب.ـ صالح الدين :جامعة 

 م3102تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص: ايض:301

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        هـ(1 محدث311ـ 313ـ ابو داود1سليمان بن االشعث )0

 

2360  

73312 

 773ب

 

 بيداء صالح سلمان

المباحث الحديثة في كتاب االم لالمام الشافعي/ بيداء صالح سلمان.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص: ايض:383

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم 

 أـ العنوان   هـ(1محدث317ـ 011ادريس بن العباس )ـ االمام الشافعي1محمد بن 0

 

2363  

73312 

 878ت

 

 التميمي1 بالل عباس حسن

ابو الحسن االشعري واراؤه في اللمع واالبانة/ بالل عباس حسن التميمي.ـ بغداد 

 م3102:ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم الجامعة 1

 سم21ص: ايض:277أـ ت1 

 قيدةرسالة ماجستير تخصيص ع

ـ اللمع 3  هـ(1محدث237ـ 361ـ ابو الحسن االشعري 1 علي بن اسماعيل )0

 أـ العنوان       واالبانة

 

2362  

73312 

 377ج

 

 الجبوري1 طاهر يحيى محمد عبد 

الرواة الذين قال فيهم ابن عدي )البأس به(في كتابه الكامل مقارنة بأقوال أئمة 

الجبوري .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الجرح والتعديل/ طاهر يحيى محمد عبد 

 م3102اصول الدين1

 سم21ص: ايض:381

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين

ـ الجرح 3   هـ(1 محدث261ـ311ـ أبن عدي1 عبد هللا بن عدي بن عبد هللا )0

 أـ العنوان        والتعديل

 

2367  

73312 

 737ج

 

 جهان سمير شهاب

البن العربي المالكي رحمه هللا من خالل كتابه المحصول في الترجيحات االصولية 

علم االصول / جهان سمير شهاب.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 

 م13102

 سم21ص: ايض:316أـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 

2361  
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          هـ(1 محدث172ـ 768ـ ابو بكر بن العربي 1 محمد بن عبد هللا محمد )0

 أـ العنوان 

 

73312 

 172خ

 

 الخزرجي1 اثير جسام محمد علوان 

م( زمنهجه في كتابه االموال / اثير جسام 861هـ3101موارد ابن زنجويه )ت

محمد علوان الخزرجي.ـ بغداد :جامعة الدول العربية ـ معهد التاريخ العربي 

 م3102والتراث العلمي1

 سم38ص: ايض:076أـ ز1 

 يرفي قسم التراث الفكري والعلمي العربيرسالة ماجست

 أـ العنوان      ( 1 محدث310ـ11ـ زنجويه1 حميد بن مخلد )زنجويه ()0

 

2366  

73312 

 878خ

 

 خليل حسين حسن علي

االستدراكات التصحيحية لالمام النووي في كتابه المنهاج على االمام الرافعي في 

ودراسة/ خليل حسين حسن علي.ـ كتابه المحرر في العبادات والمعامالت جمعا 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم21ص: ايض:323أـ د 1

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم والتربية االسالمية

ـ الرافعي1 عبد الكريم بن 3  هـ(1 محدث616ـ620ـ النووي1يحيى بن شرف)0

 أـ العنوان     هـ(1فقيه شافعي632ـ111محمد )

 

2361  

73312 

 331د

 

 الدباغ1 محمد سعيد احمد

االمام ابن خزيمة ومفهوم الحديث الغريب في صحيحه/ محمد سعيد احمد الدباغ.ـ 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم21ص: ايض:216أـ ث 1

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم

  أـ العنوان     هـ(1محدث200ـ332ـ ابن خزيمة1 محمد بن اسحاق)0

 

2368  

73312 

 878د

 

 الدليمي1اكرم محمد عايد

التخريج االصولي لمسائل العبادات في ضوء كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين 

لالمام النووي/ اكرم محمد عايد الدليمي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية 

 م3102التربية 1

 سم21ص: ايض:361

 القرأنرسالة ماجستير في علوم 

 أـ العنوان       هـ(1محدث616ـ 620ـالنووي1 يحيى بن شرف )0

 

2367  

73312 

 736ز

 

 الزوبعي1زبار عبد الهادي يوسف عرسان

م(ومنهجه عن الفتوحات 817هـ1 371موارد خليفة بن خ)شياب(العصفري)ت

االسالمية في العراق والمشرق في كتابة التاريخ/ زبار عبد الهادي يوسف عرسان 

.ـ بغداد : جامعة الدول العربية اتحاد المؤرخين العرب ـ معهد التاريخ الزوبعي

 م3102العربي والتراث العلمي1

 سم21ص: ايض:368

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ العربي
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 هـ(1 محدث371ـ 11ـ الخليفة العصفري 1 خليفة بن خياط بن خليفة الشيباني)0

 أـ العنوان

 

73312 

 736ز

 

 الزوبعي1 فياض احمد زعيان 

م( / 0072هـ1281المرويات التاريخية البي البركات االنماطي المتوفي سنة)

فياض احمد زعيان الزوبعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 

 م13102

 سم21ص: ايض:712

 رسالة ماجستيراداب في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        محدث هـ(1281ـ 763)ـ االنماطي1 عبدهاب بن المبارك 0

 

2310  

73312 

 277ش

 

 الشجيري1 ليلى رحيم كاظم 

النظام الضريبي في االسالم في ضوء كتاب االموال البن زنجويه 

م(/ ليلى رحيم كاظم الشجيري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 861هـ3101المتوفي)

 م3102التربية 1 ابن رشد 1

 سم21ص: ايض:363أـ ج1 

 اطروحة دكتوراه في االسالمي

 أـ العنوان       هـ(1محدث310ـ11ـ ابن زنجويه1حميد بن مخلد )0

 

2313  

73312 

 133ص

 

 صفاء ارحيم ابراهيم عيسى 

جهود االمام الداني في بعض فنون علوم القرأن / صفاء ارحيم ابراهيم عيسى.ـ 

 م3102بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم  1

 سم38ص: ايض:331ح1 أـ 

 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن ـ القراءات القرآنية

 أـ العنوان       محدث هـ(7771ـ 210ـ ابو عمر الدايني1 عثمان بن سعيد)0

 

2312  

73312 

 763ض

 

 ضرغام كريم عبد الحسن 

التوجيه النحوي وأثره الداللي في تفسير مجمع البان للطبرسي/ ضرغام كريم عبد 

 م3102بغداد : الجامعة المستنصريةـ كلية االداب1الحسن.ـ 

 سم21ص: ايض:320أـ ج 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان         هـ(1مفسر178ـ11ـ الطبري1 الفضل بن الحسن بن الفضل)0

 

2317  

73312 

 287غ

 

 عبد الحميد شاكر محمود

لفقيه في العبادات / عبد هـ(واراوه ا811ـ137الشيخ سراج الدين البلقيني )

 م3102الحميد شاكر محمود.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص: ايض:018

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية تخصص )فقه(

 أـ العنوان        محدث هـ(8111ـ137البلقيني1عمر بن سالمه بن نصير )

 

2311  

73312 

 377ع

 

 شفيقالعبيدي1سرمد فؤاد 

2316  



587 
 

م(رحمه هللا في الكتب 811هـ ـ 087مرويات االمام ابي الحسن علي بن مسهر )

السنة :دراسة وتحليال/ سرمد فؤاد شفيق العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102العلوم االسالمية 1

 سم38ص: ايض:713أـ ص1

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

ـ الحديث 3 هـ(1محدث811ـ 087القريشي)ـ علي بن مسهر 1 علي بن مسهر 0

 أـ العنوان       الشريف ـ دراسات

 

73312 

 732ف

 

 الفراجي1سعد صبار صالح

احاديث النكاح في سنن االمام النسائي الصغرى/ سعد صبار صالح الفراجي.ـ بغداد 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص: ايض:271

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين 

 أـ العنوان      هـ(1 محدث212ـ 301ـ النسائي1احمد بن علي )0

 

2311  

73312 

 773ف

 

 الفهداوي1 اسماء محمد هندي خليفة

خالد بن معدان الكالعي ومرورياته التاريخية/ اسماء محمد هندي خليفة 

 م3102لعلوم االنسانية1الفهداوي.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية ل

 سم21ص: ايض:371أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 ـ العنوانا       هـ(1محدث017ـ11ـ خالد بن معدان بن ابي كرب الكالعي)0

 

2318  

73312 

 371ك

 

 الكبيسي1زكريا شعبان حنش مجيد

االمام حفص بن سليمان راوي قراءة عاصم ومروياته في علم ) الحديث النبوي 

الشريف (: دراسة نقدية/ زكريا شعبان حنش مجيد الكبيسي.ـ صالح الدين :جامعة 

 م3102تكريت ـ كلية التربية1قسم علوم القرأن 1

 سم21ص: ايض:706أـ ج1 

 رسالة ماجستير في علوم القرأن

 ـ حفص بن سلمان 1حفص بن سليمان بن المغيرة 0

 أـ العنوان        هـ(1 محث081ـ 71)

 

2317  

73312 

 687م

 

 المعموري1 نورس علي لطيف عبد الرحمن

مرويات الوليد بن مسلم الدمشقي في السيرة النبوية/ نورس علي لطيف عبد 

 م3102الرحمن المعموري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص: ايض:330أـ ز1 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      هـ( 1محدث071ـ007) الوليد بن مسلم االمويـ الحافظ االموي1 0

 

2381  

73312 

 717م

 

 الموسوي1 ثائر عبد الزهرة محسن

مرسيل الشيخ الصدوق واثرها في استنباط االحكام الشرعية/ ثائر عبد الزهرة 

 م3102محسن الموسوي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم21ص:ايض ؛201أـ د1 

2380  



588 
 

 دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالميةاطروحة 

هـ(ويعرف بالشيخ 280ـ 11ـ ابن بابويه القمي1محمد بن علي بن الحسين)0

 أـ العنوان         ـ الفقه االسالمي1 احكام3 الصدوق1 محدث

 

73312 

 318هـ

 

 الهاشمي1يوسف نوري نصار

يوسف نوري نصار االمام عبيد هللا بن عبد هللا الهذلي ومرورياته التاريخية / 

 م3102الهاشمي.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص: ايض:081

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      هـ(1 محدث78ـ 11ـابن عتبة الهذلي1 عبيد بن عبد هللا بن عتبة )0

 

2383  

733128 

 171ب

 

 

 البصيصي1 حسين كحط جالي

الحديثي عند الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني/ حسين كحط جالي البصيصي.ـ  البحث

 م3102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم21ص:ايض ؛311أـ ط1 

 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية

 هـ(1 محدث0100ـ717ـ الشهيد الثاني 1 جمال الدين الحسن بن زيد الدين )0

 أـ العنوان 

 

2382  

733127 

 711أ

 

 االرزفي1 علي دريول محمد

التخريج االصولي لفقه االمامين الحسن والحسين )عليه السالم(/ علي دريول 

 م3102محمد االرزفي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص: ايض:277أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي فلسفة الشريعة االسالمية

هـ(1 11ـ 2الحسن بن علي بن ابي طالب عليه السالم ) ـ3 ـ رواة السيرة النبوية 0

ـ الحسين السبط بن علي بن ابي طالب 2 خامس الخلفاء الراشدين 1 امام وشهيد

 أـ العنوان      هـ( 1 امام وسيد شهداء اهل الجنة60ـ 7عليه السالم )

 

 

2387  

733127 

 783ج

 

 جيالن رحيم كريم

كريم.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كلية عبد هللا بن جعفر الطيار / جيالن رحيم 

 م3102التربية 1

 سم21ص: ايض:026أـ ي1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

ـ 2 هـ(1قائد اسالمي81ـ11ـ الطيار1 عبد هللا بن جعفر)3 ـ رواه السيرة النبوية 0

 أـ العنوان          التاريخ االسالمي ـ دراسات 

 

2381  

733127 

 777ز

 

 الزيدي1مثنى علوان عبد

الموقوفات عن سيدنا علي )رضي هللا عنه(في الكتب الستة / مثنى علوان عبد 

 م3102الزيدي.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم  1

 سم21ص: ايض:382أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية 

2386  



589 
 

ق.هـ ـ 32ليه السالم() ـ علي بن ابي طالب ) ع3  ـ رواه السيرة النبوية 0

 أـ العنوان       هـ(1 امير المؤمنين71

 

733127 

 277ع

 

 عبد الحسين راشد معارج

الجهود التفسيرية عند االمام الحسين ) عليه السالم(/ عبد الحسين راشد معارج.ـ 

 م3102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم21ص:ايض ؛228أـ خ1 

 يعة والعلوم االسالميةاطروحة دكتوراه في الشر

ـ الحسين السبط 1الحسين بن علي بن ابي طالب ) عليه السالم(1 سيد شباب اهل 0

 أـ العنوان        الجنة

 

2381  

733176 

 738ح

 

 

 الحيالي1 عماد فاضل جاسم

الفكراالعتزالي عند المعاصرين عبد الرحمن بدوي ومحمد اركون وحسن حنفي 

الحيالي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية اصول الدين )انموذجا(/ عماد فاضل جاسم 

 م13102

 سم21ص: ايض:311أـ ث1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين تخصص) فكر اسالمي(

 ـ محمد اركون )مفكرا(2ـ عبد الرحمن بدوي)مفكرا(3ـ الرجال المعتزلة ـ تراجم 0

 أـ العنوان          ـ حسن حنفي)فيلسوف(7

 

2388  

733171 

 877و

 

 وليد طوينه عبد

نقد ابن حزم الراء المتكلمين في النبوات والسمعيات/ وليد طوينه عبد.ـ بغداد 

 م3102:ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم  1

 سم21ص: ايض:217أـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي اصول الدين 

النبوات ـ 3   هـ(1 عالم بالكالم716ـ 287ـ ابن حزم 1 علي بن احمد بن سعيد )0

 أـ العنوان         والسمعيات

 

2387  

733118 

 237ب

 

 

 بختيار نجم الدين شمس الدين 

البيان عند االمام الشافعي :دراسة اصولية مقارنة / بختيار نجم الدين شمس 

 م3102الدين.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة تخصص اصول الفقه1

 سم38ص: ايض:121أـ م1

 فلسفة في اصول الشريعة االسالمية ) الفقه( اطروحة دكتوراه

 أـ العنوان         هـ(1 فقيه317ـ 011ـ االمام الشافعي 1 محمد بن ادريس )0

 

2371  

733118 

 733ح

 

 الحرباوي1 ياسر توفيق علوان 

الجوانب االقتصادية في االختيارات الفقهية لالمام النووي في كتابه روضة 

وفيق علوان الحرباوي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطالبين ـ كتاب البيع/ ياسر ت

 م3102العلوم االسالمية 1 قسم الشريعة 1

 سم38ص: ايض:370أـ خ1

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية 1 تخصص اقتصاد اسالمي

 ـ النبع )فقه اسالمي(3 هـ(1 فقيه616ـ 620ـ النوري1 يحيى بن شرف )0

2370  



591 
 

 أـ العنوان

 

733118 

 337ش

 

 الشبلي1 بشار هاشم شكير

االمام محمد ابو زهرة واراؤه الفقهية في كتابة زهرة التفاسير في العبادات 

والمعامالت :دراسة فقهية مقارنة/ بشار هاشم شكير الشبلي.ـ بغداد : الجامعة 

 م3102العراقية ـ كلية الشريعة 1

 سم21ص: ايض:712

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية

ـ الفقه 3 هـ(1 فقيه0878ـ0206ه ـ محمد بن احمد بن مصطفى)ـ ابو زهر0

 أـ العنوان         االسالمي ـ دراسات 

 

2373  

733118 

 377ع

 

 العاني1 عالء كامل عبد الرزاق

ماوراء ابن خزيمة في صحيحة ولم يكن على شرطه / عالء كامل عبد الرزاق 

 م3102العاني.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص: ايض:130أـ ح1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اصول الدين

ـ 3   هـ(1 فقيه200ـ 332ـ ابن خزيمة 1محمد بن اسحاق بن خزيمة السلمي)0

 أـ العنوان        الحديث الشريف ـ دراسات

 

2372  

733118 

 287ع

 

 العجمي 1مسلم حميد زياد

دراسة وتحليل/ مسلم حميد  علي بن يقطين) رضي هللا عنه( ومروياته في الكافي :

 م3102زياد العجمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد1

 سم21ص:ايض؛310

 رسالة ماجستيرفي قسم علوم القرآن 

 أـ العنوان      هـ (1فقيها محدثا083ـ 037ـ علي بن يقطين1 يقطين بن موسى )0

 

2377  

733118 

 373ن

 

 نبراس محمود عبد الرزاق

برهان في مصادر التشريع المتفق عليها : دراسة اصولية مقارنة/  اراء ابن

 م3102نبراس محمود عبد الرزاق.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص:ايض؛317

 رسالة ماجستيرفي علوم القرآن تخصص)اصول الفقه(

 أـ العنوان        هـ(1 فقيه108ـ 710ـ ابن برهان 1 احمد بن علي )0

 

2371  

733118 

 673ي

 

 

 

 

 

 

 يعرب عبد هللا محسن 

االختيارات الفقهية لالمام الماوردي في كتابة الحاوية الحدود والجنايات واالقضية 

والشهادات/ يعرب عبد هللا محسن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 

 م13102

 سم21ص:ايض؛361

 رسالة ماجستيرفي الفقه المقارن 

 أـ العنوان       هـ(1فقيه711ـ 267الماوردي1 علي بن محمد بن حبيب)ـ 0

 

2376  



591 
 

733118 

 837ع

 

 عمار حسين فاضل

 اختيارات ابن بدران االصولية / عمار حسين فاضل

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم38ص ؛211

 رسالة ماجستيرفي علوم االسالمية تخصص)اصول الفقه(

      هـ(1فقيه0276ـ 11عبد القادر بدران 1عبد القادر بن احمد بن مصطفى )ـ 0

 أـ العنوان

 

2371  

7331180 

 287أ

 

 احمد جعفر صديق

شرح مسند االمام ابي حنيفة لالمام المالعلي القاري من اسناده عن عبد الكريم بن 

معة ابي امية الى اخر المخطوط : دراسة وتحقيق/ احمد جعفر صديق.ـ بغداد : جا

 م3102بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم38ص ؛601

 اطروحة دكتوراه في الحديث النبوي الشريف

 أـ العنوان     هـ(1 فقيه حنفي011ـ81ـ ابو حنيفة 1 النعمان بن ثابت )0

 

2378  

7331180 

 377ح

 

 الحديدي1نسرين حسين شريف

تفسيره )مدراك مباحث النبوات والسمعيات عند االمام النسفي)رحمه هللا( في 

التنزيل وحقائق التأويل (/ نسرين حسين شريف الحديدي .ـ بغداد : الجامعة 

 م3102العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص: ايض:076

 رسالة ماجستيرفي اصول الدين 

 ـ النبوات والسمعيات 3 هـ(1فقيه حنفي101ـ 11ـ النسفي 1عبد هللا بن احمد)0

 أـ العنوان

 

2377  

7331180 

 387س

 

 السامرائي1 محمود عبد الستار عبد الجبار

جهود االمام التفتازاني في علم اصول الفقه / محمود عبد الستار عبد الجبار 

 م3102السامرائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص: ايض:131أـ ي1

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

 أـ العنوان   هـ(1فقيه حنفي172ـ 103ن عمر بن عبد هللا)ـ التفتازاني1 مسعود ب0

 

2211  

7331180 

 137ع

 

 

 

 

 

 

 العزاوي1 امين علي حسين عبد

هـ( في كتابه 0167التخريج االصولي لفقه االمام ابي االخالص الشرنباللي)ت

مراقي الفالح / امين علي حسين عبد العزاوي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية 

 م13102التربية 

 سم 21ص:ايض؛377

 رسالة ماجستيرفي علوم القرأن 

             هـ( 1 فقيه حنفي0167ـ 777ـ الشرنباللي1 حسن بن عمار بن علي )0

 أـ العنوان

 

2210  



592 
 

 

7331180 

 713ع

 

 العيساوي1 ظاهر فيصل بديوي

تعقبات ابن حزم علي االمام ابي حنيفة في احكام االسرة : دراسة مقارنة/ ظاهر 

 م3102بديوي العيساوي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1فيصل 

 سم21ص: ايض:720

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية

 ـ االسرة في االسالم 3 هـ(1فقيه حنفي011ـ81ـ ابو حنيفة 1 النعمان بن ثابت )0

 أـ العنوان        ـ الفقه االسالمي ـ احكام 2

 

2213  

7331180 

 717ق

 

 1 احمد ضياء الدين شاكر  القيسي

اختيارات االمام عالء الدين السمرقندي في كتابة تحفة الفقهاء في المعامالت 

واالحوال الشخصية والجنايات / احمد ضياء الدين شاكر القيسي.ـ بغداد : الجامعة 

 م3102العراقية ـ كلية الشريعة 1

 سم21ص: ايض:110

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية

 هـ(1 فقيه حنبلي616ـ 783السمرقندي1ابو بكر عالء الدين محمد بن احمد)ـ 0

 أـ العنوان

 

2212  

7331183 

 27أ

 

 احمد شهاب مطر غضيب

الشيخ عبد السالم بن ابراهيم اللقاني ومنهجه في )اتحاف المربد بجوهرة التوحيد/ 

 3102احمد شهاب مطر غضيب.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1

 سم21ص: ايض:370

 رسالة ماجستيرفي علوم القرأن 

 أـالعنوان        (1فقيه فلكي0118ـ 710ـ اللقاني1 عبد السالم بن ابراهيم)0

 

2217  

7331183 

 387ث

 

 ثامر حمزة داود

مباحث الحكم في شرح الزرقاني على موطأ االمام مالك رحمة هللا تعالي : دراسة 

بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة  اصولية تطبيقية/ ثامر حمزة داود.ـ

 م13102

 سم21ص: ايض:707أـ ع1

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعة االسالمية

ـ الزرقاني1 محمد بن 3 هـ(1 فقيه مالكي017ـ 72ـ االمام مالك 1 مالك بن انس )0

 أـ العنوان     هـ(1محدث0033ـ 0111عبد هللا )

 

2211  

7331183 

 377ج

 

 

 

 

 

 الجبوري1 عبير مهد ماهر فهد 

 هـ(277الدرس اللغوي في تفسير ابن ابي زمنين )ت

 3102/ عبير مهد ماهر فهد الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص: ايض:703أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها 

 أـ العنوان          ه مالكيهـ(1فقي277ـ 237ـ أبن زمنين 1محمد بن عبد هللا )0

  

2216  



593 
 

7331183 

 713ع

 

 العيساوي1احمد جاسم حمادي ناصر 

اختيارات االمام ابن الحاجب االصولية في مختصرة / احمد جاسم حمادي ناصر 

 م3102العيساوي.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم  1

 سم21ص: ايض:221

 االسالمية1 تخصص اصول فقه اطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم

 هـ(1 فقيه مالكي676ـ 111ـابن الحاجب1 عثمان بن عمر )0

 أـ العنوان 

 

2211  

7331183 

 678ن

 

 النعيمي1 عبد الوهاب احمد فريح

ترجيحات االمام المازري الفقهية في العبادات من خالل كتابه المعلم شرح صحيح 

الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة مسلم/ عبد الوهاب احمد فريح النعيمي.ـ بغداد : 

 م13102

 سم21ص: ايض:272أـ و1

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعة االسالمية

ـ االمام مسلم 1 مسلم 3 هـ(1فقيه مالكي126ـ712ـ المازري 1 محمد بن علي )0

 أـ العنوان       هـ(1محدث360ـ 317بن الحجاج)

 

2218  

7331182 

 88أ

 

 امل صالح مهدي عبد اللطيف 

شذور الذهب للجوجري: دراسة وصفية / امل صالح مهدي عبد اللطيف.ـ شرح 

 م3102صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 21ص:ايض؛372

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 أـ العنوان       هـ(1فقيه شافعي887ـ 830ـ الجوجري1 محمد بن عبد المنعم )0

 

2217  

7331182 

 377ج

 

 الجبوري1اركان عبد اللطيف محمود

هـ(في باب الطهارة / اركان عبد اللطيف 113االراء الفقيهة لالمام الروياني )ت

 م3102محمود الجبوري.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 21ص:ايض؛211

 اطروحة دكتوراه في علوم القرأن 

هـ(1 فقيه 113ـ 701اعيل بن احمد)ـ عبد الواحد الروياني 1 عبد الواحد بن اسم0

 شافعي

 أـ العنوان 

 

2201  

7331182 

 878ج

 

 الجميلي1 لطيف ابراهيم عباس علي

اختيارات االمام الطحاوي الفقهية من خالل كتابه مختصرالطحاوي في الطهارة 

والصالة : دراسة مقارنة/ لطيف ابراهيم عباس علي الجميلي.ـ بغداد : الجامعة 

 م3102الشريعة 1العراقية ـ كلية 

 سم21ص: ايض:373أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية

 ـ الطهارة والصالة 3 هـ(1فقيه شافعي230ـ327ـ الطحاوي 1احمد بن محمد )0

 أـ العنوان 

 

2200  



594 
 

7331182 

 773ح

 

 الحمداني1 نور الهدى محمد قاسم 

سالمي في علماء الشافعية ودورهم في الحركة الفكرية في المشرق العربي اال

القرن الخامس الهجري1الحادي عشر الميالدي/ نور الهدى محمد قاسم الحمداني.ـ 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 سم21ص: ايض:300أـ ط 1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ الحركة الفكرية3 ـ الفقهاء الشافعية ـ تراجم0

 

2203  

7331182 

 377ر

 

 الراوي1 محمد نذير احمد عبد الهادي

اراء االمام النووي في السياسة الشرعية االمامة العظمى انموذجا : دراسة مقارنة 

/ محمد نذير احمد عبد الهادي الراوي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 

 م13102

 سم21ص: ايض:216أـ و1

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية 

 أـ العنوان     هـ (1فقيه شافعي6201616ـ النووي 1 يحيى بن شرق بن مريء)0

 

2202  

7331182 

 67س

 

 سعد محمد احمد

حروف المعاني العاملة لمختصة باالسماء عند الزركشي في كتابيه ) البرهان في 

 علوم القرأن والبحر المحيط في اصول الفقه(/ سعد محمد احمد

 م3102كلية االداب 1 .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 سم38ص: ايض:311أـ ز1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 

 أـ العنوان      (1 فقيه شافعي177ـ171ـ الزركشي 1 محمد بن بهادر بن عبد هللا)0

 

2207  

7331182 

 377ط

 

 الطائي1 شيماء فارس سعدون سلطان 

ائد البهية في االشباه منهج االمام الجرهزي في كتابه المواهب السنية شرح الفر

والنظائر/ شيماء فارس سعدون سلطان الطائي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102التربية1 

 سم38ص: ايض:088أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي علوم القرأن 

 هـ(1 فقيه شافعي0310ـ 0038) ـ الجرهزي1 عبد هللا بن سليمان بن عبد هللا0

 أـ العنوان 

 

2201  

7331182 

 713ع

 

 العيساوي1 محمد عادل شافي

اراء االمام ابي ثور االصولية : دراسة مقارنة / محمد عادل شافي العيساوي.ـ 

 م3102بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة1 تخصص اصول الفقه 1

 سم38ص: ايض:212أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية 1تخصص اصول الفقه

 أـ العنوان       هـ(1 فقيه شافعي371ـ 111هيم بن خالد )ـ ابي ثور الكلبي 1 ابرا0

 

2206  

7331182 

 771ل

 

 اللويزي1 نادية حسين مرعي

2201  



595 
 

القواعد االصولية عند االمام الزنجاني في كتابه تخريج الفروع على االصول / 

 م3102نادية حسين مرعي اللويزي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم21ص: ايض:071أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي علوم القرأن الكريم

 أـ العنوان        هـ(1فقيه شافعي616ـ112ـ الزنجاني1 محمود بن احمد )0

 

7331182 

 638م

 

 معالم محمد جاسم

الوجوه الضعيفة في المذهب الشافعي من خالل كتاب )روضة الطالبين( لالمام 

محمد جاسم.ـ بغداد :  النووي ) من اول كتاب للفرائض الى اخر الكتاب(/ معالم

 م3102الجامعة العراقية ـ كليةالعلوم االسالمية 1

 سم21ص: ايض:306أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية

 هـ(1 فقيه شافعي616ـ620) ـالنووي1 يحيى بن شرق بن مريء بن حسن0

 أـ العنوان 

 

2208  

7331182 

 172م

 

 المفرجي1 ناظم ذياب احمد داود

هـ(/ 681واالعراب في الوقف واالبتداء في التلخيص للكواشي )تجدل المعنى 

ناظم ذياب احمد داود المفرجي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 

 م13102

 سم 21ص:ايض؛201أـد 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها  

 أـ العنوان         هـ(1 فقيه شافعي681ـ171ـ الكواشي1احمد بن يوسف )0

 

2207  

7331187 

 878ج

 

 الجميلي1 نبراس علي جليل 

هـ( واختياراته الفقهية في 711االمام الشريف ابو جعفر عبد الخالق بن عيسى )ت

 العبادات في كتاب االنصاف للمرداوي/ نبراس علي جليل الجميلي 

 م3102.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1

 سم21ص: ايض:080أـط1

 رسالة ماجستيرفي الشريعة االسالمية 

        هـ(1 فقيه حنبلي711ـ 700ـ الشريف 1 ابو جعفر عبد الخالق بن عيسى )0

 أـ العنوان 

 

2231  

7331187 

 733ج

 

 الجنابي1 محمد كامل محمد 

االختيارات الفقهية لالمام علي بن عمر بن احمد بن عبدوس 

نصاف للمرداوي/ محمد كامل هـ(في الصالة من خالل كتاب اال177الحنبلي)ت

 3102محمد الجنابي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص: ايض:712أـ ث1 

 رسالة ماجستيرفي العلوم االسالمية

 أـ العنوان          حنبلي هـ(1فقيه117ـ 101ـ ابن عبدوس1 علي بن عمر )0

 

2230  

 

 

7331187 

 837ح

 

 الحلبوسي1 انور فرحان عواد خليفة 

ترجيحات ابن قدامة المقدسي الفقهية من كتاب الجراح الى كتاب الحدود من خالل 

2233  



596 
 

كتابه المغني/ انور فرحان عواد خليفة الحلبوسي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية 

 م3102التربية 1

 سم21ص: ايض:277

 اطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالمية

 أـ العنوان     هـ(1فقيه حنبلي177ـ 111ابن قدامة المقدس1 محمد بن احمد ) ـ0

 

7331187 

 873ع

 

 العلواني1 احمد طارق ابراهيم 

االراء العقدية لالمام الحسن بن علي البربهاري من خالل كتابه شرح السنة 

ـ كلية :دراسة عقائدية/ احمد طارق ابراهيم العلواني.ـ بغداد : الجامعة العراقية 

 م3102اصول الدين 1

 سم21ص: ايض:377

              هـ(1 فقيه حنبلي237ـ 322ـ البربهاري1 الحسن بن علي بن خلف )0

 أـ العنوان

 

2232  

7331187 

 737هـ

 

 الهيتي1 طه ياسين خليل

ترجيحات ابن قدامة المقدس الفقيه في فرق النكاح من كتابه المغني/ طه ياسين 

 م3102الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1 خليل الهيتي.ـ بغداد :

 سم21ص: ايض:211أـ ح1

 اطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالمية

 أـ العنوان          هـ(1 فقيه حنبلي611ـ138ـ ابن قدامة 1 محمد بن احمد )0

 

2237  

7331186 

 287أ

 

 احمد حسن حطاب بنيات

منة المنان / احمد حسن  النقد التفسيري عند السيد محمد محمد صادق الصدر في

 م3102حطاب بنيات.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم21ص: ايض:712أـ ث1 

 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية االسالمية

 (1 قدس سره1فقيه ومفسر 0777ـ0772ـ محمد محمد صادق الصدر )0

 أـ العنوان 

 

2231  

7331186 

 287أ

 

 احمد حسن مصلح

االمام ابي الحسن االشعري االصولية / احمد حسن مصلح.ـ بغداد : جامعة اراء 

 م3102بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم21ص: ايض:371أـ ح1 

 اطروحة دكتوراه في قسم الشريعة

 فقيه جعفريه(, 237ـ361ـ ابو الحسن االشعري 1 علي بن اسماعيل)0

 أـ العنوان

 

2236  

7331186 

 88أ

 

 امل صبار عطوان

منهج السيد علي الطباطباني في رياض المسائل الفقهية/ امل صبار عطوان.ـ بغداد 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية التربيةـ ابن رشد 1

 سم21ص: ايض:311أـ ب1 

 رسالة ماجستيرفي علوم القرأن الكريم 

2231  



597 
 

 هـ(1 فقيه جعفري0130ـ 0060ـ الطباطباني1علي بن محمد بن ابي المعالي )0

 أـ العنوان 

 

7331186 

 878ت

 

 التميمي1قائد كامل حميد البندر

االمام جعفر الصادق ) عليه السالم(وأثره في العلوم النقلية والعقلية / قائد كامل 

 م3102حميد البندر التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربيةـ ابن رشد 1

 سم21ص: ايض:201

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 هـ(1 االمام السادس من االئمة االثني عشر081078جعفر بن محمد ) ـ0

 أـ العنوان

 

2238  

7331186 

 737ج

 

 الحداد1 عبد السادة محمد عطية

مرويات االمام موسى بن جعفر )عليه السالم( الفقهية :دراسة حديثية/ عبد السادة 

 م3102محمد عطية الحداد.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم21ص: ايض:388ث1 أـ 

 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية

هـ(1 االمام السابع من 082ـ 038ـ موسى الكاظم 1موسى بن جعفر بن العالق)0

 أـ العنوان       االئمة االنثى عشرية

 

2237  

7331186 

 833ر

 

 الركابي1 عبد الرضا ابراهيم جبر

الفقهية/ عبد الرضا ابراهيم جبر الركابي.ـ الشيخ احمد ال كاشف الغطاء واراؤه 

 م3102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم38ص: ايض:363أـ ي1 

 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية

 أـ العنوان       هـ(1 فقيه جعفري0277ـ373ـ كاشف الغطاء1 احمد بن علي )0

 

2221  

7331186 

 777ز

 

 نفاوةالزهيري1 شاكر عويد 

م/ شاكر عويد نفاوة 711ـ261ال يقطن : دراسة في احوالهم حتى سنة 

 الزهيري.ـ البصرة

 :جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية

 م13102

 سم21ص: ايض:311أـ ث1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

هل هـ(1 ائمة ا170ـ 037ـ علي بن يقطين1 موسى بن عبد الرحمن البغدادي) 0

 أـ العنوان          البيت

 

2220  

7331186 

 388س

 

 سالم شبيب بدوي

مباحث المستند القرأني في مؤلفات الشيخ المفيد )قدس(/ سالم شبيب بدوي.ـ 

 م3102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم21ص: ايض:367

 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية

 أـ العنوان           هـ(1 فقيه امامي702ـ226محمد )ـ الشيخ المفيد 1 محمد بن 0

2223  



598 
 

 

7331186 

 771ص

 

 الصريفي1 طالب جحيل دامج عجيل

 الوزير طالئع بن رزيك ودوره في الخالفة الفاطمية/

طالب جحيل دامج عجيل الصريفي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربيةـ ابن رشد 

 م13102

 سم21ص: ايض:213

 اداب في التاريخ االسالميرسالة ماجستير 

ـ الخالفة 3 هـ(1 فقيه شيعي116ـ771ـ طالئع بن رزيك 1 الملقب بالملك)0

 أـ العنوان      الفاطمية

 

2222  

7331186 

 331ع

 

 عباس عبد الحسين غياض

السياق واثره في داللة النص القرأني عند مفسري االمامية في العصر الحديث/ 

 م3102جامعة البصرةـ كلية االداب1عباس عبد الحسين غياض.ـ البصرة: 

 سم21ص: ايض:271أـ ر1 

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان      ـ الفقهاء االماميه  ـ تراجم0

 

2227  

7331186 

 878ع

 

 العكيلي1تحسين حميد حسن 

هـ(/ تحسين حميد حسن 0722مـ 3103السيد محمود الهاشمي وجهوده العلمية )

 م3102بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1العكيلي.ـ 

 سم21ص: ايض:013أـ ز1 

 رسالة ماجستيرفي علم القرأن

 هـ(0787ـ 0778ـ الهاشمي1محمود حميد حسن )0

 أـ العنوان     1فقيه امامي 

 

2221  

7331186 

 87ع

 

 علي جعفر محمد 

دراسة في مروياتهم/ رواة المعارف من اصحاب االمام الصادق )عليه السالم(: 

 م3102علي جعفر محمد.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه1

 سم21ص: ايض:317

 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية

ـ جعفر الصادق 1جعفر بن علي بن محمد الباقرسادس االئمة االثنى عشر) عليه 0

 أـ العنوان        هـ( 078ـ81السالم( )

 

2226  

7331186 

 287م

 

 محمد صبري تومان

هـ(/ محمد صبري تومان.ـ بغداد : 073ـ016القيم والمثل في ادب ابن المقفع)

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم21ص: ايض:331

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان         هـ(1اديب073ـ016ـ أبن المقفع 1عبد هللا )0

 

2221  

7331186 

 188م

 

 مسلم حسين عطية 

2228  



599 
 

هـ(/ 0320البحث الحديثي في رياض المسائل للسيد علي الطباطبائي لحكيم )ت

 مسلم حسين عطية 

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربيةـ ابن رشد 1

 سم21ص: ايض:027أـ ز1

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم

 أـ العنوان        مجتهد امامي  هـ(03101ـ0060ـ الطباطبائي1علي بن محمد )0

 

7331186 

 732م

 

 المياح 1 جعفر صادق عبد االمير

المالمح التاريخية في كتاب الكافي للكليتي/ جعفر صادق عبد االمير المياح.ـ بغداد 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية التربيةـ ابن رشد 1

 سم21ص: ايض:121أـ ت1

 االسالميرسالة ماجستير فلسفة اداب في التاريخ 

 أـ العنوان       1فقيه جعفري هـ(237ـ11ـ الكليتي1 محمد بن يعقوب بن اسحاق)0

 

2227  

7331186 

 732م

 

 المياحي1 ضياء عبد الحسين عبد

نظرية االمامة عند الشريف المرتضى / ضياء عبد الحسين عبد المياحي.ـ بغداد: 

 م3102الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم21ص: ايض:311أـ س1

 رسالة ماجستير فلسفة في فلسفة

           هـ(1 فقيه احد االئمة726ـ211ـ الشريف المرتضى 1 علي بن الحسن )0

 أـ العنوان

 

2271  

7331186 

 377ن

 

 نادرة محمد عبد داود

فقه العقود عند الشهيد الثاني/ نادرة محمد عبد داود.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ 

 م3102كلية الفقه1

 سم21ايض:ص: 308

 رسالة ماجستيرفي الدراسات االسالمية

 أـ العنوان        (1 فقيه وشهيد0777ـ0772ـ محمد محمد صادق الصدر)0

  

2270  

7331186 

 373ن

 

 النائلي1 محمد فرحان عبيد

المباني االصولية عند السيد اليزدي وتطبيقاتها في فقه المعامالت/ محمد فرحان 

 م3102الكوفة ـ كلية الفقه1عبيد النائلي.ـ النجف : جامعة 

 سم21ص: ايض:071أـ د1

 رسالة ماجستيرفي الشريعة

                   هـ(1 فقيه امامي0221ـ11ـ اليزدي1 محمد كاظم بن عبد العظيم)0

 أـ العنوان

 

2273  

7331186 

 683ن

 

 النعماني1طالل ناجح طاهر 

ابن فهد الحلي واراؤه الفقهية/ طالل ناجح طاهر النعماني.ـ النجف : جامعة الكوفة 

 م 3102ـ كلية الفقه 1

 سم21ص: ايض:017

 رسالة ماجستيرفي الشريعة والعلوم االسالمية

2272  



611 
 

 أـ العنوان       هـ(1 فقيه امامي870ـ111ـ الحلي 1 احمد بن فهد )0

 

7331186 

 777ن

 

 علي نورالنوري1 منتظر محمد 

الظواهر اللهجة في كتاب التبيان في تفسير القرأن البي جعفر محمد بن الحسن 

هـ(/ منتظر محمد علي نور النوري.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية 761الطوسي)ت

 م3102ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص: ايض:071أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ اللهجات 3 هـ(1فقيه جعفري761ـ281محمد بن الحسن ) ـ ابوجعفر الطوسي 01

 أـ العنوان          العربيةـ دراسات

 

2277  

7331186 

 738هـ

 

 هيثم عبد الزهرة جعفر

المباني االصولية عند المحقق النائيني وأثرهافي االستنباط الفقهي/ هيثم عبد 

 م 3102الزهرة جعفر.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1

 سم21ص: ايض:213د1أـ 

 اطروحة دكتوراه في الشريعة

 ـ النائيني1 الميرزا حسين بن عبد الرحيم0

 أـ العنوان        م(1 فقيه امامي0861ـ 111)

 

2271  

7331181 

 713ق

 

 فرقان محمد عزيز

شرح العلوي لنهج البالغة )الديباج الوصي في الكشف عن اسرار كالم الوصي(: 

 م 3102يز.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1دراسة بالغية/ فرقان محمد عز

 سم38ص: ايض:322أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنون          امام زيدي هـ(1711ـ 667ـ المؤيد يحيى بن حمزة بن علي)0

 

2276  

7331181 

 717م

 

 المرسومي1 حازم طاهر حسن عبد العزيز

هـ(النحوية في كتابه المنهاج في شرح جمل الزجاجي/ 177العلوي)تاختيارات 

حازم طاهر حسن عبد العزيز المرسومي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية التربية 

 م3102للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛207أـ هـ 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

هـ(1 االئمة 171ـ667حيى بن حمزة )ـ المؤيد 1ي3 ـ الفقهاء الزيديين ـ تراجم 0

 أـ العنوان        الزيدية

 

2271  

73316 

 377ع

 

 العبيدي1 علي حسين كاظم 

االمام ابن عطاء هللا السكندري ومنهجه في التربية والسلوك/ علي حسين كاظم 

 م3102العبيدي.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص:ايض؛278أـ ج 1

 دكتوراه في اصول الديناطروحة 

 ـ ابن عطاء هللا االسكندري1 احمد بن محمد0

 أـ العنوان       (متصوف 117ـ 11)

2278  



611 
 

 

733176 

 878د

 

 الدليمي1 االء داود سلمان صالح

نقد اراء ابن كمونة في كتابه تنقيح االبحاث للملل الثالث ) اليهودية 1 المسيحية 1 

يمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالم(/ االء داود سلمان صالح الدل

 م3102االسالمية 1

 سم21ص: ايض:121أـ ت1

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص) اديان(

 أـ العنوان      هـ(1 يهودي بغدادي616ـ11ـابن كمونه1سعد بن منصور)0

 

2277  

73210 

 777ب

 

 البديري1ثامر عبد جبر حاشوش

 ـ0171االمريكية )جون ادامز ودوره في السياسة 

(/ ثامر عبد جبر حاشوش البديري.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 0810

 م 13102

 سم21ص: ايض:017

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث

 (0810ـ0171ـ امريكا ـ تاريخ حديث)3 ـ أدامز1 جون )رئيس امريكي(0

 أـ العنوان

 

2211  

73210 

 736م

 

 منتظر موسى محمد

/ منتظر موسى 0810ـ0811الثالث وسياسته الخارجية تجاه اوربا نابليون 

 م3102محمد.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛311

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث

ـ 0811ـ فرنسا ـ تاريخ حديث )3 ـ بونابرت1 نابليون لويس ) امبراطور(0

 أـ العنوان        (0810

 

2210  

73213 

 827أ

 

 امجد علي عبيد 

(/ 0778ـ 0816محمد علي جناح وأثره في خدمة قضايا المسلمين في الهند )

 م3102امجد علي عبيد .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛313

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث

 أـ العنوان        (1 سياسي0778ـ0817ـ محمد علي )0

 

2213  

73213 

 777ب

 

 البديري1 محسن حسن خصباك

/ 0768ـ 0703احمد صالح العبدي ونشاطه العسكري والسياسي في العراق 

 محسن حسن خصباك

 م3102البديري.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم38ص ؛371أـ ع1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر

 ـ العراق ـ االحوال السياسية 3  (1 سياسي 0768ـ 0703الح)ـ العبدي1 احمد ص0

 أـ العنوان

 

2212  



612 
 

73213 

 717ب

 

 البرزنجي1 رقية حميد حسن

/ رقية حميد حسن 0717سالم الخيون ودوره االجتماعي والسياسي حتى عام 

 م3102البرزنجي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص ؛387أـ ز1

 ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصررسالة 

 أـ العنوان        ـ الخيون 1سالم جسن)سياسي(وزعيم قبيلة ابن اسد0

 

2217  

 

73213 

 377ج

 

 الجبوري 1 كتاب غالي جبار 

م/ كتاب 0773سعد الدين الشاذلي ودوره العسكري والسياسي في مصر حتى عام 

 م3102لية التربية 1غالي جبار الجبوري.ـ القادسية : جامعة القادسيةـ ك

 سم38ص ؛321أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ المعاصر

 أـ العنوان     ـ الشاذلي 1 سعد محمد 1 عسكري سياسي0

 

2211  

73213 

 877ح

 

 الحميداوي1اسيل مهدي شاهر

م/ اسيل مهدي شاهر 0880عبد هللا النديم دوره السياسي والفكري حتى عام 

 م3102القادسيةـ كلية التربية 1الحميداوي.ـ القادسية : جامعة 

 سم38ص ؛071أـ هـ1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث

 أـ العنوان       ـ النديم 1 عبد هللا بن مصباح ) سياسي(0

 

2216  

73213 

 322ر

 

 الراجحي1مسعد رستم حمادي 

محمود الدرة ودوره العسكري والسياسي في العراق / مسعد رستم حمادي 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربيةـ ابن رشد 1الراجحي.ـ بغداد : 

 سم21ص: ايض:716أـ ط1

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان        ـ الدرة 1 محمود حسن )عسكري وسياسي عراقي(0

 

2211  

73213 

 367س

 

 الساعدي1 محمد عبود سعد

حمد عبود سعد / م0760عباس مهدي ودوره السياسي في العراق حتى عام 

 م3102الساعدي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛222أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر

ـ 2 ـ العراق ـ االحوال السياسية 3 ـ ال المال عباس مهدي محمد )سياسي(0

 أـ العنوان         م0760العراق ـ تاريخ حديث حتى عام 

 

2218  

73213 

 371ط

 

 طارق نجم عبد الواحد 

/ طارق نجم عبد الواحد.ـ بابل: 0771ـ 0708غاندي ودوره السياسي في الهند 

 م3102جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛337أـ د1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث 

2217  



613 
 

ـالهند 3 ي هندي (1 قائد وسياس0778ـ0877ـ غاندي 1موهنداس كاباكارمشاند)0

 أـ العنوان       0771ـ0708ـ تاريخ حديث 

 

73213 

 137ع

 

 العزاوي1 عمار رشيد جبوري

/ عمار رشيد 0768عبد الهادي التازي نشاطه الفكري والسياسي حتى عام 

 م3102جبوري العزاوي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛310

 ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصررسالة 

          ـ المغرب العربي ـ تاريخ حديث 3 ـ التازي 1عبد الهادي )سفير مغربي(0

 أـ العنوان 

  

2261  

73213 

 87ع

 

 علي غافل حسن 

/ علي غافل 0713ـ0700هاشم جواد ودوره الفكري والسياسي في العراق 

 م3102لوم االنسانية1حسن.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية التربية للع

 سم21ص:ايض ؛301

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر

 هـ(0713ـ 0700ـ العراق ـ تاريخ حديث )3 ـ هاشم جواد ) سياسي(0

 أـ العنوان 

 

2260  

73213 

 873ع

 

 علياء سعد ابراهيم محمد كسار

/ علياء 0763ابو القاسم الكاشاني واثره في الحياة السياسية االيرانية حتى عام 

 م 3102سعد ابراهيم محمد كسار.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1

 سم21ص: ايض:302أـد1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر

ـ االحوال السياسة ـايران 3 ـ الكاشاني 1ابو القاسم بن السيد مصطفى) سياسي(0

 أـ العنوان        0763ـ ايران ـ تاريخ الحديث حتى عام 2

 

2263  

73213 

 637م

 

 معاذ هالل جاسم

ـ 0727سياسة ونستون تشرشل تجاه الشرق االوسط )تركيا 1 ايران 1 العراق()

 م3102( انموذجا/ معاذ هالل جاسم.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية االداب 07711

 سم38ص؛361

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

 أـ العنوان           ـ العالقات الدولية3   ـ تشرشل ونستون )سياسي(0

 

2262  

73213 

 773م

 

 المولى1 ميثم علي نافع

/ ميثم علي نافع 0762ناظم القدسي ونشاطه السياسي في سوريا حتى عام 

لمي .ـ تاريخ الوطن العربي المولى.ـ بغداد : معهد التاريخ العربي والتراث الع

 م3102الحديث والمعاصر للدراسات العليا1

 سم21ص: ايض:087أـ و1

 اطروحة دكتوراه في تاريخ الوطن العربي

ـ سوريا ـ تاريخ حديث حتى عام 3 ـ القدسي1ناظم تقي الدين جهاد)سياسي(0

 أـ العنوان         0762

2267  



614 
 

 

73211 

 177ح

 

 حسين علي عبد هللا 

/ 0762عبد الحميد ودوره العسكري واسياسي في العراق حتى عام محي الدين 

 م3102حسين علي عبد هللا.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص: ايض:067أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان     (1 عسكري وسياسي0762ـ0707ـ محي الدين عبد الحميد احمد)0

 

2261  

73217 

 377ج

 

 الجبوري1 محمد عبد هللا صالح حمادة 

دور احمد بن ماجد في الرحلة البحرية/ محمد عبد هللا صالح حمادة الجبوري.ـ 

 م3102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص: ايض:081أـ ط1

 رسالة ماجستيراداب في الجغرافية

 أـ العنوان      م(1 جغرافي0763ـ 866ـ احمد بن ماجد )0

 

2266  

73710 

 287أ

 

 احمد عبد هللا ظاهر

هـ(: دراسة في الفكر والمنهج/ 211التحليل النحوي عند ابي علي الفارسي)ت

 م3102احمد عبد هللا ظاهر.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم38ص:330

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

ـ الفكر 3  هـ(1 علم نحوي211ـ388الفارسي1 الحسن بن علي )ـ ابو علي 0

 أـ العنوان       والمنهج

 

2261  

73710 

 377ج

 

 الجاووشي1علي احمد ابراهيم امين

علل االختيار عند العكبري في كتبه المعنية باعراب القرأن وقراءته والحديث 

جامعة ديالى ـ كلية النبوي والشعر/ علي احمد ابراهيم امين الجاووشي.ـ ديالى : 

 م3102التربية االساسية1

 سم38ص: ايض؛078أـ ح1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 هـ(1 عالم بالعربي واالدب606ـ128ـ العكبري1 عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا )0

 أـ العنوان

 

2268  

73710 

 737ج

 

 جواد كاظم عبد محمود

جواد كاظم عبد محمود.ـ كربالء: جامعة  الدرس الصوتي عند تقي الدين الفيلي/

 م3102كربالء ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص: ايض:201أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ اللغة العربية ـ 3   ـ النيلي1تقي الدين ابو اسحاق ابراهيم بن الحسين 1نحوي0

 أـ العنوان        االصوات

 

2267  

73710 

 238ح

 

 الحجامي1طالل عدنان عبيد

2211  



615 
 

المباحث الصوتية في كتاب قرائد المعاني في شرح حرز االماني ووجه التهاني 

هـ(/ طالل عدنان عبيد الحجامي.ـ بغداد: الجامعة 132البن داود الصنهاجي  )ت

 م3102المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم38ص:ايض؛382

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان      هـ(1 نحوي132ـ 613هاجي1 عبد هللا بن محمد بن داود )ـ الصن0

 

73710 

 177ح

 

 الحسني1 يوسف عبد القادر عبد سلوم

المباحث الداللية في شرح نهج البالغة للكيدري/ يوسف عبد القادر عبد سلوم 

 م3102الحسني.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛312

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        ـالكيدري1ابوالحسن محمد الحسين1عالم باللغة واالدب0

 

2210  

73710 

 677د

 

 دعير طعمة رسن

منهج ابي حيان في كتابه تذكرة النجاة/ دعير طعمة رسن.ـ بغداد: الجامعة 

 م3102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص:ايض؛011ت1أـ 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان       هـ(1نحوي171ـ 617ـ ابو حيان النحوي1محمد بن يوسف )0

 

2213  

73710 

 73ر

 

 رنا عالء بدري

اراء الخليل في مصنفات ابي علي الفارسي / رنا عالء بدري.ـ بغداد : جامعة بغداد 

 م3102ـ كلية التربية للبنات1

 سم38ص؛213

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان     هـ(1 عالم لغوي211ـ 388ـ ابو علي الفارسي 1الحسن بن احمد )0

 

2212  

73710 

  736ر

 

 رياض عبود غوار

حسام سعيد النعيمي وجهوده في العربية / رياض عبود غوار.ـ ديالى : جامعة 

 م3102االنسانية1ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 سم21ص: ايض؛710أـ خ1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        ـ النعيمي1حسام سعيد 1 عالم باللغة0

 

2217  

73710 

 771ش

 

 الشريفي1حسين علي ناجي

هـ(في شرحه على االلفية/ 613هـ( النحوية علي ابن مالك )811ردود المكودي)

الشريفي.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية حسين علي ناجي 

 م13102

 سم21ص: ايض؛016أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية

ـ ابن مالك 1 محمد بن 3 هـ(1 نحوي811ـ11ـ المكودي1 عبد الرحمن بن علي )0

2211  



616 
 

 أـ العنوان          هـ(1 احد االئمة في علوم العربية613ـ 611عبد هللا )

 

73710 

 383غ

 

 الغالبي1االء محمد كاطع

الشاهد اللغوي في شرح الشنتمري على حماسة ابي تمام/ االء محمد كاطع 

 الغالبي.ـ ذي قار: جامعة 

 م3102ذي قارـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛337

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

هـ(1 عالم باللغة 717ـ701بن عيسى )ـ االعلم الشنتمري1يوسف بن سلمان 0

 أـ العنوان         هـ(1 شاعر320ـ 088ـابو تمام 1 حبيب بن اوس )3  واالدب 

 

2216  

73710 

 138غ

 

 الغزالي1 رعد عبد الحسين حمدوش

هـ(/ رعد عبد الحسين 726اساليب النحو العربي في امالي السيد المرتضى )ت

 حمدوش الغزالي

 م 3102.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛087

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

       هـ(1عالم باللغة العربية 726ـ 211ـ الشريف المرتضى علي بن الحسين )0

 أـ العنوان

 

2211  

73710 

 368ف

 

 فاطمة محمد علي حسين

دراسة الصوت اللغوي عند الدكتور مهدي الخزومي/ فاطمة محمد علي حسين.ـ 

 م 3102النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛072أـ ت1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        (1 عالم باللغة العربية0772ـ0707ـ المخزومي1محمد)0

 

2218  

73710 

 382ف

 

 فالح عباس كباشي علي

المرزوقي في كتابه شرح مشكالت ديوان ابي تمام : دراسة لغوية/ فالح عباس 

 م3102كباشي علي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض؛008

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية 

م 1 حبيب بن اوس ـابو تما3  هـ(1شاعر320ـ111ـ المرزوقي1 احمد بن محمد)0

 أـ العنوان          هـ(1 شاعر320ـ111الطائي)

 

2217  

73710 

 776ك

 

 الكريطي1 علي حربي سلمان

هـ(وتوجيهاته النحوية في تفسيره الموسوم ) تفسير ابن 812اراء ابن عرفة )ت

عرفة(/ علي حربي سلمان الكريطي.ـ كربالء: جامعة كربالء ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

 سم38ص: ايض:370أـ ث1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها1لغة

 أـ العنوان          هـ(1 نحوي812ـ 106ـ ابن عرفة 1 محمد بن محمد)0

2281  



617 
 

 

73710 

 737ك

 

 الكناني1 حسن راضي عبيد 

ردود البطليوس في الحلل في اصالح الخلل على الزجاجي في الجمل/ حسن راضي 

 م3102الكناني.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1عبيد 

 سم21ص: ايض:373أـ ل1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ البطليوسي1 3 هـ(1 نحوي221ـ11ـالزجاجي1 عبد الرحمن بن اسحاق )0

 أـ العنوان         هـ(1 اديب 130ـ 777ابومحمد عبد هللا بن محمد

 

2280  

73710 

 677م

 

 هـ(0031ـ ـ0072المظهري1 محمد مولدي ثناء هللا العثماني)

هـ(/ 0331الدرس البالغي في التفسير المظهري للشيخ ثناء هللا العثماني )ت

محمد مولدي ثناء هللا  العثماني؛تحقيق محمد طه فياض ابراهيم الصجري.ـ صالح 

 م3102الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛117

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

           هـ(1نحوي0031ـ 0072ـ المظهري1 محمد مولدي ثناء هللا العثماني )0

 أـ العنوان

 

2283  

73710 

 737م

 

 منتهى علي عبد هللا 

الدكتور احمد عبد الفتاح الحموز وجهوده النحوية/ منتهى علي عبد هللا.ـ بغداد : 

 م3102كلية التربية للدراسات االنسانية1 جامعة بغداد ـ

 سم21ص: ايض:011أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان          ـ الحموز1 عبد الفتاح احمد )نحوي(0

 

2282  

73710 

 7م

 

 مي ياسين طه

م( في كتبه العربية/ مي ياسين 0881الجهود النحوية الحمد فارس الشدياق )ت

 م3102جامعة الموصل ـ كلية االداب1 طه.ـ نينوى:

 سم38ص: ايض:321أـ و1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

        هـ(1لغوي0217ـ 0307) ـ الشدياق1 احمد فارس بن يوسف بن منصور0

 أـ العنوان 

 

2287  

73710 

 732م

 

 المياح 1زهير غازي محسن عبود راضي

جهود الدكتور زهير زاهد القرأنية/ زهير غازي محسن عبود راضي المياح؛تحقيق 

 م 3102رباب موسى نعمة الصافي.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛381

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـالعنوان       ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية0

 

2281  

73710 

 727هـ

 

 الهيتي1 عالء احمد صبار نزال

2286  



618 
 

هـ(في كتابه شرح ججمييل الزجاجي/ عالء 667العلة النحوية عند ابن عصفور )ت

 احمد صبار نزال

 م3102الهيتي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛361

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان         ( 1نحوي667ـ171ـ ابن عصفور 1 علي بن مؤمن بن محمد )0

 

73710 

 321و

 

 واثق راجي تالي سوادي

 هـ101العلل النحوية عند ركن الدين االستراباذي)ت

(في مكتابه )البسيط في شرح الكافية(/ واثق راجي تالي سوادي.ـ ذي قار:جامعة 

 م3102ذي قار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص: ايض:381أـ ث1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 هـ(1نحوي110ـ611ـ ركن الدين االستراباذي1 الحسن بن محمد بن شرف)0

 العنوان -ا

 

2281  

738 

 177أ

 

 االسدي1 سعاد مقداد ناجي

فيصل السامر ومنهجه في كتابة التاريخ االسالمي/ سعاد مقداد ناجي االسدي.ـ 

 م3102بن رشد1بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ا

 سم21ص:ايض؛361

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 (1 مؤرخ0783ـ0730ـ السامر 1فيصل )0

 ـ التاريخ االسالمي ـ كتابه3

 أـ العنوان 

 

2288  

738 

 777ب

 

 البدري1سناء شندي عوان

الجوانب االدارية واالجتماعية في وفيات ابن خلكان وتالي وفيات االعيان/ سناء 

 م3102البدري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1شندي عوان 

 سم21ص: ايض:767أـ ي1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ االسالمي

 أـ العنوان         هـ(1 مؤرخ680ـ618ـ ابن خلكان 1 احمد بن محمد )0

 

2287  

738 

 732د

 

 الدراجي1 رؤى جعفر صالح معيجل

موضوعية فنية/ رؤى جعفر صالح معيجل شعر بكر بن عبد العزيز العجلي:دراسة 

 م3102الدراجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض:087

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ـابن ابي دلف1 بكر بن عبد العزيز العجلي0

 أـ العنوان         هـ(ـ شاعر فارس381ـ 11)

 

2271  

738 

 373س

 

 سارة كاظم عبد الرضا

ن العباس بن مرداس السلمي/ سارة كاظم عبد الرضا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ ديوا

2270  



619 
 

 م3102كلية العلوم االسالمية1

 سم21ص: ايض:213

 رسالة ماجستيرفي فلسفة اللغة العربية 

هـ(1 08ـ 11ـ العباس بن مرداس1 العباس بن مرداس بن ابي عامر السلمي)0

 أـ العنوان          شاعر فارسي

 

738 

 877س

 

 سمية خالد بريسم

الرواية التاريخية عند الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب/ سمية خالد بريسم.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد1

 سم21ص: ايض:216أـ د1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 وشاعر هـ(1 مؤرخ771ـ227ـ ابن السمائل الهمداني1الحسن بن محمد )0

 أـ العنوان 

 

2273  

738 

 877ص

 

 الصميدعي1عمر حمد ابراهيم عزيز

هـ 110الحياة العامة في االندلس من خالل تارخ مدينة دمشق البن عساكر)ت

م(/ عمر حمد ابراهيم عزيز الصميدعي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 0011ـ

 م3102التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص: ايض:271

 ماجستيرفي التاريخ االسالميرسالة 

ـ التاريخ 3  ه(,مؤرخ110ـ777ـ ابن عساكر 1 علي بن الحسن بن هبة هللا )0

 أـ العنوان         االسالمي ـ دراسات

 

2272  

738 

 371ك

 

 كبيسي1ابراهيم رشيد محمد 

 ـ 0210هـ(1)813ـ112منهج ابن حجر العسقالني )

الثامنه / ابراهيم رشيد محمد  (في كتابه الدرر الكامنة في اعيان المائة0778

 م3102كبيسي .ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص:071

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        هـ(1 مؤرخ813ـ 112ـ ابن حجر العسقالني1 احمد بن علي )0

 

2277  

738 

 737ك

 

 الكربولي 1مهند حمد احمد عواد 

منده : دراسة في المنهج الموارد/ مهند حمد احمد عواد الكربولي.ـ  المؤرخو 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد1

 سم21ص: ايض:778أـ ر1

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ االسالمي

هـ(1 271ـ201ـ ابن منده1 محمد بن اسحاق بن محمد )3  ـ المؤرخون ـ تراجم 0

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات2   محدث

 

2271  

738 

 286م

 

 المجمعي1 ياسين مزيون مصلح

المصطلح البالغي والنقدي عند القاضي الجرجاني)في كتابه الوساطة(/ ياسين 

 مزيون مصلح

2276  



611 
 

 م3102المجمعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد1

 سم21ص: ايض:062

 اللغة العربية وادابهارسالة ماجستيرفي 

 أـ العنوان      هـ(1 مؤرخ273ـ11ـ ابو الحسن الجرماني1 علي بن عبد العزيز )0

  

738 

 286م

 

 المجمعي1يونس محمد جاسم 

تعقبات الحافظ مغلطاي في كتابه )اكمال تهذيب الكمال(على الحافظ المزي في كتابه 

 المجمعي )تهذيب الكمال في اسماء الرجال(/ يونس محمد جاسم

 م3102.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين1

 سم21ص: ايض:118

 رسالة ماجستيرفي الحديث

1مؤرخ هـ(16ـ 687ليح بن عبد هللا البكجري)ـ مغلطاي بن فليح 1 مغلطاي بن ف0

ـ 2 هـ(1محدث173ـ 617ـ الحافظ المزي1 يوسف بن عبد الرحمن يوسف)3

 أـ العنوان          الرواةالحديث الشريف ـ تراجم 

 

2271  

73810 

 287أ

 

 االحمد 1 علي محمد ياسين

خطاب نقد الشعر عند الدكتور حاتم الصكر/ علي محمد ياسين االحمد.ـ بابل:جامعة 

 م3102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص: ايض؛071أـ هـ1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 أـ العنوان         تم محمد ) شاعر عراقي(ـ الصكر 1 حا0

 

2278  

73810 

 177أ

 

 االزيرجاوي1 قاسم جودة عداي

اخبار االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(في تاريخ دمشق الكبير البن 

هـ(/ قاسم جودة عداي االزيرجاوي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ 110عساكر)ت

 م3102كلية التربية 1

 سم21ايض:ص: 311أـ هـ1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

ـ علي بن 3 هـ( 1 مؤرخ110ـ777ـ ابن عساكر 1 علي بن الحسن بن هبة هللا )0

 أـ العنوان        هـ( 1 امير المؤمنين71ق.هـ ـ 32ابي طالب بن عبد المطلب)

 

2277  

73810 

 777ب

 

 البدري1 وسن عباس بطي

نية/ وسن عباس بطي البدري.ـ شعر ابن نباتة المصري: دراسة موضوعية ف

 م3102القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم21ص: ايض:337أـ ب 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ الشعر العربي ـ مصر ـ 3 هـ(1 شاعر168ـ686ـ ابن نباته1 محمد بن محمد )0

 أـ العنوان         دراسات

 

2711  

73810 

 771ب

 

 بريفان جواد جمعة 

االبنية الصرفية في ديوان محمد مهدي الجواهري: دراسة تطبيقية/ بريفان جواد 

 م3102جمعة .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد1

2710  



611 
 

 سم21ص: ايض:368أـ خ1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ اللغة العربية ـ 3 (1شاعر0771ـ 0712ـ الجواهري1محمد مهدي عبد الحسين)0

 أـ العنوان          ـ اللغة العربية ـ دراسات2  الصرف

 

73810 

 187ب

 

 بسمة جبار مكي جوني

تحوالت المكان في روايات نجم والي/ بسمة جبار مكي جوني.ـ ذي قار:جامعة ذي 

 م3102قار ـ كلية االداب 1

 سم21ص: ايض:081أـ خ1

 وادابهارسالة ماجستيرفي اللغة العربية 

 أـ العنوان          ـ نجم والي) الروائي مبدع(0

 

2713  

73810 

 137ب

 

 بشار ممتاز علي

التطور الداللي لالصول الثالثية في كتاب جمهرة اللغة البن دريد : دراسة ومعجم/ 

 م3102بشار ممتاز علي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم38ص؛318أـ ث1

 ماجستيرلغة عربية 1 لغةرسالة 

             هـ(1شاعر230ـ332ـ ابن حديد 1 محمد بن عيسى بن دريد االزدي )0

 أـ العنوان 

 

2712  

73810 

 733ب

 

 البياتي1 سارة مثنى جالل 

شعر المديح عند القاضي )الفاضل وعماد الدين االصبهاني : دراسة بالغية موازنة 

 م3102الجامعة العراقية ـ كلية االداب1/ سارة مثنى جالل البياتي .ـ بغداد : 

 سم38ص: ايض؛017أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ عماد الدين 3 هـ(1 شاعر176ـ137ـ القاضي الفاضل1عبد الرحيم بن علي )0

ـالبالغة العربية ـ 2  الكاتب 1محمد بن صفي الدين الكاتب االصبهاني1 مؤرخ

 ن أـ العنوا         دراسات

 

2717  

73810 

 878ت

 

 التميمي1 سلمان ياسين عباس عيسى

الفاظ الطبيعية في ديوان كثير عزة : دراسة لغوية ومعجم/ سلمان ياسين عباس 

 م3102عيسى التميمي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص؛226

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

       هـ(1 شاعر اموي011ـ11) كثير بن عبد الرحمن بن االسودـ كثير عزة 1 0

 أـ العنوان 

  

2711  

73810 

 878ت

 

 التميمي1عبد الرحمن اسماعيل خليل 

جهود السيوطي في اعراب القرأن الكريم/ عبد الرحمن اسماعيل خليل التميمي.ـ 

 م3102بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب1 قسم اللغة العربية1

 سم38ص: ايض؛266هـ1أـ 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

2716  



612 
 

ـ القرأن 3 هـ(1 مؤرخ700ـ877ـ الجالل السيوطي1 عبد الرحمن بن ابي بكر)0

 أـ العنوان         الكريم ـ اعراب

 

73810 

 318ج

 

 جاسم محمد سلمان

 شعر عبد الصمد بن المعذل : دراسة نحوية داللية/

 م3102واسط : جامعة واسط ـ كلية التربية 1جاسم محمد سلمان.ـ 

 سم38ص ؛076أـ د1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        هـ(1 شاعرعباسي371ـ11ـ ابن المعذل1 عبد الصمد بن المعذل)0

 

2711  

73810 

 878ج

 

 الجميلي1 محمد مطلك صالح

الجريح(لمحمد صابر عبيد / محمد السرد الرسائل في)سيرة الجسد وصهيل المطر 

 مطلك صالح

 م3102الجميلي.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص:ايض ؛077

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية

 أـ العنوان         (1 كاتب وشاعر0711ـ محمد صابر عبيد)0

 

2718  

73810 

 733ج

 

 الجنابي1 ماهر نعمة علي مهاوش

تفسير اضواء البيان في ايضاح القرأن لالمام العالمة الشنقيطي)رحمه  االلهيات في

هـ( من سورة الفاتحة الى سورة االنبياء/ ماهر نعمة علي مهاوش 0270هللا()ت

 م3102الجنابي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية اصول الدين 1

 سم21ص:ايض؛230

 رسالة ماجستيرفي فلسفة اصول الدين

ـ 2 ـ علم الكالم  3 هـ(1 عالم باالدب0220ـ0387احمد بن االمين)ـ الشنقيطي1 0

 أـ العنوان         االلهيات

 

2717  

73810 

 733ج

 

 الجنابي1 مهند عواد خضير كليب

هـ(/ مهند عواد خضير كليب 31شعر خفاق بن ندية السلمي)رضي هللا عنه( )ت

 م3102الجنابي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1

 سم21ص: ايض:311

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ الشعر 3 هـ(1 شاعر فارسي31ـ11ـ خفاق بن ندية1خفاق بن ندية بن عمر )0

 أـ العنوان       الفارسي ـ دراسات 

 

2701  

73810 

 737ج

 

 جواد كاظم مطر كاطع

بابل:جامعة بابل هـ(/ جواد كاظم مطر كاطع.ـ 217هـ ـ212)ما(في ديوان المتنبي)

 م3102ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم38ص ؛077

 رسالة ماجستيرلغة عربية 1 لغة

 أـ العنوان       هـ(1 شاعر217هـ ـ 212) ـ ابو الطيب المتنبي1 احمد بن الحسين0

 

2700  
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73810 

 873ح

 

 الحمداني1 هشام ابراهيم سليمان

ابراهيم سليمان الحمداني.ـ نينوى:  هـ(/ هشام177الحنين عند الشاعر االرجانيت)

 م3102جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم38ص ؛002أـ ب 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 ادب عربي

 أـ العنوان       هـ(1 شاعر177ـ 761ـ االرجاني1 احمد بن محمد )0

 

2703  

73810 

 172خ

 

 الخزرجي1 لبنى حسن حامد محمد 

نصوص امجد محمد سعيد/ لبنى حسن حامد محمد الخزرجي .ـ  شعرية الموصل في

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص:ايض ؛013

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية

 أـ العنوان        ـ العبيدي1 امجد سعيد ذنون)شاعر(0

 

2702  

73810 

 168خ

 

 الخزعلي1 ميسم كاظم كشكول

 هـ(/712في شعر ابن حيوس)تالتراكيب النحوية 

 م3102ميسم كاظم كشكول الخزعلي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم38ص:ايض ؛371أـ ت 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان       هـ(1 شاعر دمشقي712ـ277ـ ابن حيوس1 محمد بن سلطان )0

 

2707  

73810 

 878د

 

 الدليمي1 احمد حامد دحام 

تعقيبات الفاظ مغلطاني في كتابه )اكمال تهذيب الكمال على االمام المزي في 

كتابه)تهذيب الكمال في اسماء الرجال(من حرف االلف الى نهاية حرف الجيم/ 

 م3102احمد حامد دحام الدليمي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين1

 سم21ص: ايض؛607

 طروحة دكتوراه فلسفة في اصول الدينا

ـ الحافظ المزي1 3 هـ(1 مؤرخ 163ـ687ـ مغلطاني بن فليح عبد هللا البكجري )0

 أـ العنوان         هـ(1 محدث173ـ617يوسف بن عبد هللا)

 

2701  

73810 

 376ر

 

 الربيعي1فرحان كاظم علوان 

االموي من خالل كتاب الحركات والثورات العلوية والمؤيدة للعلويين في العصر 

الفتوح البن اعثم الكوفي/ فرحان كاظم علوان الربيعي .ـ واسط : جامعة واسط ـ 

 م3102كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛381

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

ـ التاريخ االسالمي 3 هـ(1مؤرخ207ـ 11ـ ابن اعثم 1 احمد بن اعثم الكوفي )0

 ان أـ العنو          دراسات

 

2706  

73810 

 736ر

 

 رياض خليفة عالوي

ديوان ابي طالب المأموني: دراسة لغوية / رياض خليفة عالوي.ـ بغداد : جامعة 

2701  
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 م3102بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1

 سم21ص: ايض:302

 رسالة ماجستيرفي اداب

هـ(1 شاعر في العصر 282ـ 11ـ ابو طالب المأموني1 عبد السالم بن الحسين )0

 أـ العنوان       العباسي

 

73810 

 272ز

 

 الزريجاوي1 علي كتيب دخن ناصر

 جماليات النص الشعري في شعر يحيى السماوي

:شعرالتفعيلية انموذجا/ علي كتيب دخن ناصر الزريجاوي.ـ المثنى : جامعة المثنى 

 ـ كلية التربية 1 

 م3102

 سم21ص:ايض ؛303أـ ث 1

 العربية وادابهارسالة ماجستيرفي اللغة 

 أـ العنوان          ) شاعر عراقي(0777ـ السماوي1 يحيى 0

 

2708  

73810 

 777ز

 

 الزهيري1 محمد سعيد طعمة

مجموعة اشعار الحياة للسيد محمد محمد صادق الصدر/ محمد سعيد طعمة 

 م3102الزهيري.ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛216أـ د 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

       (1عالم باللغة العربية وشاعر0777ـ 0772ـ محمد محمد صادق الصدر )0

 أـ العنوان          ـ الحياة ـ اشعار3

 

2707  

73810 

 373س

 

 سارة رحيم ظاهر

البناء الفني في شعر النابغة الشيباني / سارة رحيم ظاهر.ـ بغداد : الجامعة 

 م3102ـ كلية االداب 1ادب 1العراقية 

 سم38ص؛362

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان      هـ(1شاعر اموي031ـ11ـ النابغة الشيباني1 عبد هللا بن المخارق )0

 

2731  

73810 

 776س

 

 السويعدي1 حاتم كريم عطية 

بغداد: داللة االلفاظ في شعر الراعي النميري/ حاتم كريم عطية السويعدي.ـ 

 م3102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص؛333

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ اللغة العربية ـ الداللة 3 هـ(1شاعر71ـ 11ـ الراعي1 عبيد حصين بن معاوية )0

 أـ العنوان         اللفظية

 

2730  

73810 

 877ش

 

 الشمري1شعالن عبد الرزاق صالح

تعليقات الكرملي اللغوية والنحوية والصرفية على معجم لسان العرب) جمع 

وتحقيق ودراسة/ شعالن عبد الرزاق صالح الشمري.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية التربية االساسية1 
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 سم38ص:ايض ؛311

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 لغة

  هـ(1 عالم باالدب0266ـ0382الكرملي)ـ انستانس الكرملي1 انستانس ماري 0

 أـ العنوان         ـ اللغة العربية ـ معاجم 3

 

73810 

 783ش

 

 شيالوي1ميثم عبد السادة

اساليب نحوية في ديوان عنترة بن شداد العبسي/ ميثم عبد السادة شيالوي.ـ 

 م3102كربالء : جامعة كربالء ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛1312أـ ت 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان       شاعر جاهلي ق.هـ(331ـ 11ـ عنترة العبسي 1 عنترة بن شداد )0

 

2732  

73810 

 877ش

 

 الشمري1 عماد علي دايح

بشار عواد معروف وجهوده في كتابة التاريخ االسالمي/ عماد علي دايح 

 م3102نبارـ كلية االداب 1الشمري.ـ االنبار : جامعة اال

 سم21ص:ايض ؛181أـ ع 1

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ االسالمي

 أـ العنوان           ـ العبيدي1 بشار عواد معروف عبد الرزاق 1 مؤرخ0

 

2737  

73810 

 738ص

 

 صدام عبد الجبار محمد

محمد.ـ الداللة الصوتية في المية العرب للشنفري االزدي/ صدام عبد الجبار 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم38ص:ايض ؛087أـ ج 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1 لغة

ـ الشعر 3 1شاعر جاهلي ق.هـ(11ـ 11ـ الشنفري1 عمرو بن مالك االزدي)0

 أـ العنوان           العربي 1 العصر الجاهليـ دراسة

 

2731  

73810 

 377ظ

 

 ظاهر محسن جاسم

المباحث القراتية عند الجاحظ: دراسة وموازنة/ ظاهر محسن جاسم.ـ النجف : 

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1

 سم38ص:ايض ؛336أـ ذ 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان         هـ(1 اديب311ـ 062ـ الجاحظ 1 عمرو بن مجر بن محبوب)0

 

2736  

73810 

 387ع

 

 

 

 

 

 العامري1 محمد رضا كاظم

هـ(: دراسة لغوية/ محمد رضا كاظم 271جمهرة االمثال البي هالل العسكري )ت

 م3102العامري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1

 سم38ص: ايض:372أـ ب1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان     هـ(1 عالم باالدب271ـ11)ـ ابوهالل العسكري1 محسن بن عبد هللا 0

 

2731  
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73810 

 387ع

 

 عبد االمير ماذي مذكور

التناص الديني في شعر السيد الحميري/ عبد االمير ماذي مذكور.ـ بغداد: الجامعة 

 م3102المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛380

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان         هـ(1 شاعر012ـ011اسماعيل بن محمد )ـ السيد الحميري1 0

 

2738  

73810 

 177ع

 

 عبد الزهرة عبد الحسين داغر

شعر بهاء الدين االربلي : دراسة بالغية/ عبد الزهرة عبد الحسين داغر.ـ بغداد: 

 م 3102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص: ايض:301أـ ب1 

 اللغة العربية وادابها رسالة ماجستيرفي

 أـ العنوان          هـ(1 شاعر673ـ11ـ بهاء الدين االربلي1 علي بن يحيى )0

 

2737  

73810 

 737ع

 

 العذاري1 شذى علي عزيز 

هـ(: دراسة تحليلية/ شذى علي عزيز 177ـ761المفارقة في شعر االرجاني)

 م3102العذاري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص: ايض:308أـ ب1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        هـ(1شاعر 177ـ761ـ االرجاني 1 احمد بن محمد بن الحسني)0

 

2721  

73810 

 131ع

 

 العسافي1عماد فتيخان خلف حمد 

مالم يجمع من شعر بين شيبان حتى نهاية العصر العباسي/ عماد فتيخان خلف 

 م3102االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1 حمد العسافي.ـ

 سم21ص:ايض؛312

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان         ـ شيبان بن ثعلبة بن عكابه 1شاعر جاهلي0

 

2720  

73810 

 178ع

 

 عقيل حسن لعيبي

حسن لعيبي.ـ بغداد:  التوجيه اللغويالبيات المتنبي في االمالي الشجرية/ عقيل

 م 3102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية1

 سم21ص: ايض:081أـ ب1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ ابن الشجري 1 هبة هللا بن 3 هـ(1شاعر217ـ111ـ المتنبي1 احمد بن الحسين)0

 أـ العنوان         (1شاعر باللغة173ـ711علي بن محمد )

 

2723  

73810 

 777ع

 

 علياء عبد الزهرة مهدي

شعر السيد الحميري: دراسة اسلوبية/ علياء عبد الزهرة مهدي.ـ النجف : جامعة 

 م3102الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم38ص ؛327أـ هـ 1
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 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 ر اماميهـ(1 شاع012ـ 011ـ السيد الحميري1 اسماعيل بن محمد بن يزيد)0

 أـ العنوان 

 

73810 

 877ع

 

 العميري1 عبد الحليم رضا كريم محمد 

ال البيت في شعر طالئع بن رزيك/عبد الحليم رضا كريم محمد العميري .ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد1

 سم21ص: ايض:301أـ ت1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية1ادب

 أـ العنوان       هـ(1شاعر116ـ 1771 الملقب بالملك الصالح) ـ طالئع بن رزيك0

 

2727  

73810 

 737غ

 

 العزاوي1هناء سليم غانم 

بديعة امين اديبة/ هناء سليم غانم العزاوي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 م 3102التربية 1

 سم21ص: ايض:213أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان           الخزاعي1 بديعة امين 1 اديبة عراقيةـ 0

 

2721  

73810 

 318ف

 

 فاطمة طارق صبري

االلفاظ المحورية في شعر علي محمود طه : دراسة في الحقول الداللية / فاطمة 

 م3102طارق صبري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1

 سم21ص: ايض:013

 اللغة العربية وادابهارسالة ماجستيرفي 

   ـ الشعر العربي ـ مصر ـ دراسات3 (1 شاعر0777ـ 0713ـ علي محمود طه)0

 أـ العنوان 

 

2726  

73810 

 731ف

 

 الفياض1 علي نجم عبد هللا

 هـ173موارد ابن الصيرفي ومنهجية التاريخية ت)

 م3102االداب1م(/ علي نجم عبد هللا الفياض.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 0071ـ 

 سم21ص: ايض:011أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

ـ التاريخ 3هـ(1 مؤرخ  173ـ 762ـ ابن منجب 1 علي بن منجب بن سلمان )0

 أـ العنوان        االسالمي ـ دراسات 

 

2721  

73810 

 637ك

 

 

 

 

 

 الكعبي 1 قاسم علي حسين سهير

قاسم علي حسين سهير الكعبي.ـ بغداد : الدكتور مالك المطلبي وجهوده اللغوية/ 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم38ص؛363

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        ـ المطلبي1 مالك يوسف )لغوي واديبة(0

 

2728  
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73810 

 833ك

 

 الكالبي1 عالء خالد صخير

هـ(/ عالء 710الكوني)تالخطاب الشعري عند الحماني علي بن محمد العلوي 

 م3102خالد صخير الكالبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛232أـ هـ1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        هـ(1 شاعر 210ـ11ـ الحماني1 علي بن محمد )0

 

2727  

73810 

 73ل

 

 ليث سعدون كوة سعيد

يب الجملة العربية : دراسة نحوية)ديوان بشار بن برد اثر الغرض الشعري في ترك

 م3102انموذجا(/ ليث سعدون كوة سعيد.ـ واسط : جامعة واسط ـكلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛087أـ ت1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان          هـ(1 شاعر مخضرم061ـ71ـبشار بن برد العقيلي)0

 

2771  

73810 

 287م

 

 محمد قاسم مفتن 

ديوان عالء الدين الشفهيني: دراسة وتحقيق/ محمد قاسم مفتن.ـ بغداد: الجامعة 

 م 3102المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص: ايض:306أـ ت1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

عربي ـ ـ الشعر ال3 ـ الشفهيني1 ابو الحسن عالء الدين علي بن الحسن 1شاعر0

 أـ العنوان          العراق ـ دراسات

 

2770  

73810 

 177م

 

 المشهداني1 سؤدد محمد جاسم حمادي

ابن الحداد االندلسي : دراسة في ضوء علم اجتماع االدب/ سؤدد محمد جاسم 

 م3102حمادي المشهداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1

 سم21ص: ايض:306أـ خ1 

 ماجستيرفي اللغة العربية وادابهارسالة 

ـ الشعر 3 هـ(1 شاعر اندلسي681ـ11ـ ابن الحداد 1 محمد بن احمد بن عثمان )0

 أـ العنوان           العربي ـ العصر االندلسي ـ دراسات

  

2773  

73810 

 738م

 

 منال محمود رشيد

مصدرا ابو شامة وكتابه) الروضتين في اخبار الدولتين النورية والصالحية ( 

للحروب الصليبية/ منال محمود رشيد.ـ نينوى: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 م3102

 سم21ص:ايض ؛300أـ ح 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

ـ التاريخ 3 هـ(1 مؤرخ661ـ 177ـ ابو شامة 1عبد الرحمن بن اسماعيل )0

 أـ العنوان         االسالمي ـ دراسات

 

2772  

73810 

 687م

 

 المعموري1 سماح رزاق عبيد

2777  



619 
 

ابن سعيد االندلسي : دراسة تحليلية نقدية في روايات كتابه نشوة الطرب في 

تاريخ جاهلية العرب/ سماح رزاق عبيد المعموري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 م3102التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛317أـ ح 1

 يرسالة ماجستيرفي التاريخ االسالم

 أـ العنوان     (1 مؤرخ681ـ601ـ ابن سعيد المغزي1علي بن موسى بن محمد )0

 

73810 

 717م

 

 الموسوي1 رياض قاسم حسن

داللة االبنية الصرفية في شعر عمرو بن احمر الباهلي/ رياض قاسم حسن 

 م 3102الموسوي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ايض:ص: 311

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

ـ 3 هـ(1 شاعر جاهلي61ـ11) ـ عمرو بن احمد بن العمرو بن عامر الباهلي0

 أـ العنوان         اللغة العربية ـ الصرف

 

2771  

73810 

 717م

 

 الموسوي1 ليلى مجيد رستم عيسى الحصونة

حصونة الموسوي.ـ ذي شعر )صردر(: دراسة اسلوبية/ ليلى مجيد رستم عيسى ال

 م3102قار:جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛317أـ ج 1

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان          هـ(1 شاعر761ـ11ـ صردر1 علي بن الحسن)0

 

2776  

73810 

 783م

 

 المولى1 طلعت هادي حسن عطية

عبد الوهاب اسماعيل/ طلعت هادي حسن عطية المولى.ـ الظواهر الفنية في شعر 

 م3102نينوى: جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم21ص:ايض ؛087

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية

 أـ العنوان         ـ الطائي 1عبد الوهاب اسماعيل محمد علي 1 شاعر0

 

2771  

73810 

 737ن

 

 النداوي1سعيد عبد الحميد غائب 

لحقول الداللية في شعر ذي الرمه/ سعيد عبد الحميد غائب النداوي.ـ بغداد : ا

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 1

 سم21ص: ايض:300أـ ث1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان          هـ (1شاعر001ـ11ـ ذو الرمه 1 غيالن بن عقبه بن بهيش)0

 

2778  

73810 

 318هـ

 

 هاشم غانم شاهين

دراسة اللسانيات المستعملة في شعر الشيخ علي الشرقي من منظور القرأن 

الحادي والعشرين/ هاشم غانم شاهين.ـ بغداد : جامعة سانت كليمتتس العالمية ـ 

 م3102قسم اللغة العربية1

 سم21ص: ايض:331أـ ث1 

 اطروحة دكتوراه في تخصص الغة العربية

2777  



621 
 

 أـ العنوان(       فر بن محمد حسن )شاعر عراقيـ الشرقي1 علي بن جع0

 

73810 

 33هـ

 

 هبة محمد صالح علي 

شعر هاشم الرفاعي : دراسة موضوعية فنية / هبة محمد صالح علي.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1 1

 سم38ص؛301أـ ج1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها 

ـ الشعر العربي ـ مصر ـ 3 (1 شاعر مصري0717ـ0721الرفاعي1 هاشم )ـ 0

 أـ العنوان         دراسات

 

2711  

73810 

 737هـ

 

 هناء شالكة موسى ال شيخ مهدي

هـ(/ هناء شالكة 036خصائص االسلوب في شعر الكميت بن زيد االسدي )ت

 موسى ال شيخ مهدي

 م3102للبنات1.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 سم21ص: ايض:272

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان        هـ(1شاعر الهاشميين036ـ 61ـ االسدي1كميت بن زيد)0

 

2710  

73810 

 833و

 

 والء محمود شاكر 

بناء الجملة الشعرية في شعر محمود البريكان/ والء محمود شاكر.ـ البصرة : 

 م3102كلية التربية للعلوم االنسانية 1 جامعة البصرة ـ

 سم21ص:ايض؛701

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان         (1 شاعر عراقي0720ـ البريكان 1داود سليمان عثمان)0

 

2713  

73810 

 317ي

 

 الياسري1نزار شاكر محمود

هـ(: دراسة صوفية/ نزار شاكر محمود الياسري.ـ 211ديوان االدب للفارابي)

 م 3102بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم21ص: ايض:067أـ ج1 

 رسالة ماجستيرفي اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان         هـ(1 اديب211ـ 11ـ الفارابي1 اسحاق بن ابراهيم )0

 

2712  

73811 

 773و

 

 

 ورود ناجي عبد االمير حسن

المؤثرات االسالمية العربية في شعر بوشكين/ ورود ناجي عبد االمير حسن.ـ بغداد 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص: ايض:317أـ ث1 

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان          دراساتـ الشعر الروسي ـ 3 ـ ابوشكن1 اديب وشاعر روسي0

 

2717  

73710 

 687د

 

 

 الدعمي 1حسام صبار سلمان

بنوكالب ودورهم في التاريخ العربي االسالمي حتى نهاية العصر االموي/ حسام 

2711  



621 
 

 صبار سلمان الدعمي

 م3102.ـ بابل:جامعةبابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم38ص: ايض:333أـ ظ1 

 تاريخ اسالميرسالة ماجستيرتاريخ 1 

 أـ العنوان    ـ العالم العربي ـ تاريخ العصر االموي3 ـ القبائل العربية )بنو كالب(0

 

73713 

 733ش

 

 

 الشرابي1 قتيبة احمد عبد هللا

بنو قزارة قبيل االسالم و قتيبة احمد عبد هللا.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102التربية 1 

 سم38ص؛011

 ماجستيرتاريخ 1 التاريخ اسالميرسالة 

 أـ العنوان         ـ القبائل العربية ـ تاريخ0

 

2716  

73713 

 671ش

 

 الشيخ عيسى 1 محمد نايف محمود فتحي

قبيلة حمير ودورهما السياسي في احداث االندلس من الفتح حتى نهاية عهد االمير 

فتحي الشيخ م(/ محمد نايف محمود 188ـ100هـ0131ـ73عبد الرحمن الداخل)

 م3102عيسى.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم38ص؛081أـ ج1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي 3 ـ القبائل العربية ـ )قبيلة حمير(0

 

2711  

73713 

 777ك

 

 الكرخي1 عروبة عبد االمير نجم ارمليه

العلمية واالدارية حتى نهاية القرن الثالث الهجري: دراسة الكنديون وجهودهم 

تاريخية / عروبة عبد االمير نجم ارمليه الكرخي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 م3102التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛060أـ و1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 العنوانأـ         ـ القبائل العربية ـ )قبيلة كنده(0

 

2718  

723 

 878خ

 

 الخليلي1 بشرى عناد محمد 

الملكة ودورها ومكانتها واثارها في حضارة وادي النيل / بشرى عناد محمد 

 م3102الخليلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض:318أـ ي1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان         وادي النيلـ مصر ـ تاريخ قديم ـ حضارة 0

 

2717  

723 

 737ك

 

 الكناني1 محمد علي عبد االمير حسن 

العلوم والمعارف في حضارة وادي النيل انموذجا ) الفلك ـ الطب ـ الكتابة ـ االدب(/ 

 م3102محمد علي عبد االمير حسن الكناني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض:317أـ هـ1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم

 أـ العنوان          ـ الحضارة المصرية القديمة0

2761  



622 
 

 

721 

 773ج

 

 الجوراني1 علياء صادق عاشور

 تدوين العامة في العراق القديم/ علياء صادق عاشور

 م3102الجوراني.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص: ايض:012أـ د1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ القديم

 أـ العنوان         ـ العراق ـ تاريخ قديم 0

 

2760  

721 

 23س

 

 سجى ابراهيم محمد 

الغرامات في العراق القديم / سجى ابراهيم محمد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 م3102التربية للبنات 1

 سم21ص: ايض:006أـ ج1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ القديم

 أـ العنوان         ـ العراق ـ تاريخ قديم 0

 

2763  

721 

 877س

 

 سمية علوان فرحان طالل

التنظيمات العسكرية واالقتصادية في مملكتي الحضر والحيرة : دراسة مقارنة/ 

سمية علوان فرحان طالل.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض؛323أـ ر1

 ماجستيرفي التاريخ االسالميرسالة 

    ـ العراق ـ تاريخ قديم  ـ مملكة الحيرة3 ـ العراق ـ تاريخ قديم ـ مملكة الحضر0

 أـ العنوان 

 

2762  

721 

 778س

 

 سهيلة كاظم مدلول 

الحظيرة في العراق القديم/ سهيلة كاظم مدلول .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 م3102االداب1

 سم38ص: ايض:087أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي االثار القديمة

 أـ العنوان       ـ الحضارة العراقية القديمة0

 

2767  

721 

 387ع

 

 عامر ناجي حسين 

المشورة والنصيحة واالمر في العراق القديم / عامر ناجي حسين.ـ واسط : جامعة 

 م3102واسط ـ كلية التربية1

 سم21ص: ايض:330أـ ب1 

 القديمرسالة ماجستيراداب في التاريخ 

 أـ العنوان       ـ العراق ـ تاريخ قديم0

 

2761  

721110 

 767أ

 

 

 ابوخضير1 خمائل شاكر

طرائق الدفن في بالد الرافدين وبالد وادي النيل منذ اقدم العصور وحتى أواخر 

االلف الثالث قبل الميالد : دراسة مقارنة/ خمائل شاكر ابوخضير.ـ بغداد : جامعة 

2766  



623 
 

 م3102بغداد ـ كلية االداب1

 سم38ص: ايض:771أـ ك1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم

 أـ العنوان           ـ الحضارة العراقية القديمة0

 

721110 

 877ح

 

 الحميداني1 مصطفى وداي متعب محمد

ق.م(/ مصطفى 0211ـ3811النظرية الدينية في تكوين دولة المدينة السومرية )

 وداي متعب محمد

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1الحميداني.ـ 

 سم21ص: ايض:311أـ د1 

 رسالة ماجستيراداب في التاريخ القديم

 أـ العنوان         ـ العراق ـ العصر السومري ـ تاريخ قديم0

 

2761  

721110 

 331د

 

 الدباغ 1عبد الناصر طلعت احمد محمد

ق.م(/ عبد الناصر 3117ـ3003)المنجزات العمارية لملوك ساللة اور الثالثة 

 طلعت احمد محمد

 م3102الدباغ.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 سم21ص: ايض:071أـ و1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم

 أـ العنوان       ـ العراق ـ العصر السومري ـ تاريخ قديم0

 

2768  

721110 

 832ر

 

 الرماحي1 محمد بريج حطاب

االختام االسطوانية من العصر السومري الحديث/ محمد بريج حطاب الرماحي.ـ 

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض:017أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في االثار القديمة

 أـ العنوان       ـ العراق ـ العصر السومري ـ تاريخ قديم0

 

2767  

721110 

 673س

 

 مطشرالسعداوي1 عزيز سلمان 

االقتصاد السومري : دراسة تاريخية/ عزيز سلمان مطشر السعداوي.ـ واسط : 

 م3102جامعة واسط ـ كلية التربية1

 سم21ص: ايض:318أـ ح1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم

 أـ العنوان         ـ العراق ـ العصر السومري ـ تاريخ قديم0

 

2711  

721110 

 687م

 

 عباس سلمانالمعموري1 فاطمة 

( في ضوء النصوص المسمارية المنشورة وغير Mn-DNنصوص المدخوالت )

ق.م(/ فاطمة عباس سلمان المعموري.ـ بغداد : جامعة 3117ـ3003المنشورة )

 م3102بغداد ـ كلية االداب1

 سم38ص: ايض:287أـ ز1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االثار القديمة:الدراسات المسمارية 

 أـ العنوان       ـ المدخوالت ـ نصوص3 تاريخ قديم ـ العصر السومري ـ العراق ـ0

2710  



624 
 

 

721113 

 773ب

 

 

 البدراوي1ختام عدنان علي

االلهات المؤنثات العظمى في بالد الرافدين دورها ومكانتها حتى سقوط بابل سنة 

ق.م/ ختام عدنان علي البدراوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1 قسم 127

 م3102التاريخ1

 سم38ص؛331أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 أـ العنوان     ـ بابل ـ تاريخ قديم3 ـ العراق ـ تاريخ قديم ـ حضارة وادي الرافدين0

 

2713  

721113 

 877ش

 

 الشمري1 مهند خلف جيمن

نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البابلي القديم ـ مدينة ايس/ مهند خلف 

 م3102الشمري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االثار 1  جيمن

 سم38ص: ايض؛311أـ ط1 

 رسالة ماجستير في النقوش واللغات العراقية القديمة

 أـ العنوان         ـ العراق ـ العصر البابلي ـ تاريخ قديم0

 

2712  

721113 

 777ف

 

 الفنهراوي1 والء صادق عبد علي

العصر البابلي القديم من المتحف العراقي/ نصوص مسمارية غير منشورة من 

 والء صادق عبد علي

 الفنهراوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 م3102

 سم21ص: ايض؛311أـ د1 

 رسالة ماجستير في االثار القديمة

 أـ العنوان       ـ العراق ـ العصر البابلي ـ تاريخ قديم0

 

2717  

721113 

 617ي

 

 جودتيعقوب عبد الحسن حسن 

رسائل غير منشورة من العصر البابلي القديم في المتحف العراقي/ عبد الحسن 

 م3102حسن جودت.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم21ص: ايض؛336أـ ج1 

 رسالة ماجستير في االثار القديمة

 أـ العنوان       ـ العراق ـ اثار ـ العصر البابلي القديم0

 

2711  

721112 

 838ب

 

 م 1 مروان نجاح مهديالبال

ق.م(: دراسة تاريخية 603ـ 700التنافس االشوري ـ المصري على بالد الشام )

 م3102تحليلية / مروان نجاح مهدي البالم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص: ايض؛772أـ ح1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم

     ـ االشوريون2ـ الدولة االشورية  3 ق.م(171ـ700تاريخ)ـ العراق القديم ـ 0

 أـ العنوان

 

2716  

721111 

 777أ

 

 انور عبد علي حميد

2711  



625 
 

م(/ انور عبد علي حميد.ـ البصرة : جامعة 610ـ336الفكر العسكري الساسائي) 

 م3102البصرة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص: ايض:376أـ ك1 

 التاريخ القديماطروحة دكتوراه فلسفة في 

 أـ العنوان       م(610ـ336ـالدوله الماسانيه  ـ تاريخ قديم)0

 

7701182 

 72ف

 

 فرح حسين قاسم 

م/ فرح حسين قاسم.ـ بغداد: 0700ـ0871السياسة البريطانية تجاه زنجبار 

 م 3102الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص: ايض:088

 التاريخ الحديثرسالة ماجستيرفي 

ـ بريطانيا ـ العالقات الخارجية ـ 3 (0700ـ 0871ـ بريطانيا ـ تاريخ حديث )0

 أـ العنوان         زنجبار

 

2718  

773 

 287م

 

 محمد يونس اسماعيل ابراهيم 

/ محمد يونس اسماعيل ابراهيم.ـ نينوى 0726ـ0733سياسة بريطانيا تجاه مصر 

 م3102: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم21ص: ايض؛278

 اطروحة دكتوراه في التاريخ 

              ـ مصر ـ تاريخ حديث3  (0726ـ 0733ـ بريطانيا ـ تاريخ حديث )0

 أـ العنوان

 

2717  

 

771 

 687م

 

 

 المعموري1كوثر عبيد هاشم 

/ كوثر عبيد هاشم المعموري.ـ 0772ـ0700سياسة ايطاليا االستيطانية تجاه ليبيا

 م3102بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1بابل:جامعة 

 سم21ص: ايض:331أـ ض1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ

 ـ ايطاليا ـ عالقات خارجية ـ ليبيا3 (0727ـ0700ـ ايطاليا ـ تاريخ حديث )0

 أـ العنوان 

 

2781  

77711113 

 177ح

 

 الحسيناوي1حسين عبد الكاظم عودة 

(وموقف بريطانيا منها/ حسين عبد 0733ـ0707)الحرب اليونانية ـ العثمانية 

الكاظم عودة الحسيناوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

 سم21ص: ايض:330أـ ر1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ المعاصر

ـ الدولة العثمانية ـ تاريخ حديث       3  0733ـ 0707ـ اليونان ـ تاريخ حديث 0

 العنوانأـ 

 

2780  

713112 

 331ع

 

 عباس كاظم عباس

م/ 0868السامور اي ودورهم السياسي والعسكري والثقافي في اليابان حتى عام 

 م3102عباس كاظم عباس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

2783  
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 سم21ص: ايض؛331أـ ب1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ الحديث

 أـ العنوان      م(0868ـ اليابان ـ تاريخ حديث)0

 

7131123 

 783أ

 

 

 ايمان عليوي سلومي والي

/ ايمان عليوي 0736ـ0703سياسة اليابان الداخلية والخارجية خالل عهد تايشو

 سلومي والي

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم21ص ؛377

 اطروحة دكتوراه فلسفة التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان       ـ تايشو وامبراطور 3 0763ـ 0703يخ حديثـ اليابان ـ تار0

 

2782  

7121111 

 638أ

 

 (207ـ11ابن اعثم الكوفي 1احمد بن محمد بن علي)

سيرة االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(في كتاب الفتوح البن اعثم الكوفي 

 هـ(: دراسة تاريخية/ احمد بن محمد بن علي ابن اعثم الكوفي207)ت:

؛تحقيق نور ضياء الدين محمد.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 م 13102

 سم38ص؛387أـ د1 

ـ علي 3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0 رسالة ماجستيرفي اداب التاريخ االسالمي

    هـ(1 امير المؤمنين 71ق.هـ ـ32) بن ابي طالب بن عبد المطلب)عليه السالم(

 أـ العنوان

  

2787  

7121111 

 333أ

 

 هـ(280ـ11ابن بابويه القمي1 محمد بن علي بن الحسين بن موسى)

الرواية التاريخية عند الشيخ الصدوق في كتابه عيون اخبار الرضا )عليه السالم(/ 

محمد بن علي بن الحسين بن موسى ابن بابويه القمي؛تحقيق سجاد حنتوش 

 م3102وم االنسانية1شوكان.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية للعل

 سم21ص: ايض:300أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

ـ علي الرضا 1 علي بن موسى الكاظم 3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 0

 أـ العنوان         هـ(1ثامن االئمة االثنى عشر 312ـ012)

 

 

2781  

7121111 

 237أ

 

 هـ(227ـ11يعقوب)ابن الحائك الهمداني 1 الحسن بن احمد بن 

الحياة االقتصادية في جزيرة العرب من خالل كتاب صفة جزيرة العرب 

م(/ الحسن بن احمد بن يعقوب؛تحقيق دنيا جبوري فليح 760هـ 211للهمداني)ت

 م3102الزرفي.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم38ص؛322

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        لتاريخ االسالمي ـ دراسات ـ ا0

 

2786  

7121111 

 117أ

 

 ابو الفرج االصبهاني 1 علي بن الحسن بن حمد

 (216ـ387)

2781  
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الحسن والحسين عليهما السالم في كتاب مقاتل الطالبيين البي الفرج االصبهاني 

 م(/766هـ2161)ت

علي بن الحسن بن حمد ابو الفرج االصبهاني؛تحقيق ناطق منعم جاسم الخالدي.ـ 

 م 3102بغداد: الجامعة  المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛016أـ ح1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

ـ الحسن بن علي بن ابي طالب )عليه 3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

ـالحسين السبط1الحسين بن علي بن 2  ني االئمة االثنى عشرهـ(1 ثا11ـ2السالم()

 أـ العنوان       هـ(1 سيد شباب اهل الجنة  60ـ7ابي طالب )عليه السالم()

 

7121111 

 287أ

 

 احمد رضا احمد

السلطان المملوكي الظاهر بيبرس في دراسات المستشرقين البريطانيين/ احمد 

 م3102ـ كلية االداب 1 رضا احمد.ـ نينوى : جامعة الموصل 

 سم21ص: ايض؛231

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

     ـ بيبرس1 الظاهر )مؤسس الدولة الحكومية(3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 أـ العنوان

 

2788  

7121111 

 777أ

 

 هـ(161ـ772االدريسي1محمد بن احمد )

االفاق للالدريسي/ محمد بن  االندلس من خالل كتاب نزهة المشتاق في اختراق

 احمد االدريسي؛ تحقيق 

 م3102حسين محمد محمود يحيى.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم21ص: ايض؛037أـ ط1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2787  

7121111 

 878أ

 

 اكرم سعود حاجم

 النبوة قبل البعثة / اكرم سعود حاجمروايات دالئل 

 م3102.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص: ايض:317

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2771  

7121111 

 713أ

 

 ايسان كاظم شريف

االثني عشرية من خالل تفسيره روح المعاني/ رؤية االلوسي بعقائد االمامية 

 ايسان كاظم شريف

 م3102.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص: ايض:201أـ ب1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2770  

7121111 

 837ب

 

 هـ(317ـ111يحيى )البالذري1احمد بن 

2773  
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االحوال السياسية للبصرة من خالل كتاب انساب االشراف للبالذري/ احمد بن 

يحيى البالذري؛تحقيق بنان فاخر يوسف العباده .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 م3102االداب1

 سم21ص: ايض:788

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

7121111 

 377ج

 

 الجبوري1 سعدي محمد علي كصبان 

الحياة الدينية في المشرق االسالمي من الفتح حتى نهاية القرن الثالث الهجري/ 

سعدي محمد علي كصبان الجبوري.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 م3102

 سم21ص: ايض؛711

 التاريخ االسالمياطروحة دكتوراه فلسفة في 

 أـ العنوان       ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2772  

7121111 

 837ح

 

 (0177ـ711نور الدين الحلبي1 علي بن ابراهيم بن احمد )

نور الدين الحلبي / علي بن ابراهيم بن احمد نور الدين الحلبي؛تحقيق دنيا عبد 

 م13102علي الشمري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 

 سم21ص: ايض:312

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان     ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2777  

7121111 

 877ح

 

 هـ(131ـ 111الحميري1 محمد بن عبد المنعم الصهباني)

الجوانب التاريخية لبعض مدن المشرق االسالمي من خالل كتاب الروض المعطار 

م(/ محمد بن عبد المنعم الصهباني 0236هـ1311ر للحميري )تفي خير االقطا

الحميري؛تحقيق بارق عزيز سعدون.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض؛033أـ ز1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2771  

7121111 

 378د

 

 هـ(311ـ080الدرامي1 عبد هللا بن عبد الرحمن )

هجرية/ 311الجوانب االقتصادية والمالية واالجتماعية في كتاب سنن الدارمي ت

.ـ بغداد : ؛تحقيق ساجدة محمد زكي محمود عبد هللا بن عبد الرحمن الدرامي

 م3102جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص: ايض؛223أـ ي1 

 دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ االسالمياطروحة 

 أـ العنوان         ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2776  

7121111 

 138ر

 

 الرسام 1 محمد مظفر يحيى

النشاط التجاري واثره على الحياة العامة لمدينة مكة قبل االسالم/ محمد مظفر 

 م3102يحيى الرسام.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

2771  
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 سم21ص: ايض؛312

 اطروحة دكتوراه في التاريخ 

 أـ العنوان       ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

7121111 

 377ز

 

 الزبيدي1 جليل ياسين جوي سلمان

مناقب الحسن والحسين )عليهما السالم( في احاديث الرسول الكريم )ص( عند 

بغداد: الجامعة   جمهور المسلمين / جليل ياسين جوي سلمان الزبيدي.ـ

 م 3102المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛071أـ ك1 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

هـ(عليه 11ـ2ـ الحسن بن علي بن ابي طالب )3  ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

هـ(عليه السالم 1سيد شباب اهل 60ـ 7ـ الحسين بن علي بن ابي طالب )2   السالم

 أـ العنوان        الجنة 

 

2778  

7121111 

 373س

 

 سارة غسان عبد الرحمن 

النظام السياسي عند العرب قبل االسالم / سارة غسان عبد الرحمن.ـ بغداد : جامعة 

 م3102بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1

 سم21ص: ايض؛310أـ ط1 

 رسالة ماجستير ادابفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ الشمال والجنوب3  دراساتـ التاريخ االسالمي ـ 0

 

2777  

7121111 

 387س

 

 هـ(110ـ131تاج الدين السبكي1 عبد الوهاب بن علي )

م(: دراسة في 0211هـ1 110كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي )ت

المنهج والمضمون / عبد الوهاب بن علي تاج الدين السبكي؛ تحقيق محمد يونس 

 م3102القصاب.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 فلح 

 سم38ص: ايض؛211أـ د1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ المنهج والمضمون3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

  

2111  

7121111 

 877س

 

 هـ(700ـ877السمهودي 1علي بن عبد هللا بن احمد )

م(وكتابه وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى/ علي بن 0116ـ700السمهودي)ت

عبد هللا بن احمد السمهودي؛تحقيق حسين جاسم مخلف .ـ بغداد: الجامعة  

 م 3102المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛111

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 نأـ العنوا      ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2110  

7121111 

 776س

 

 السويعدي1عبد الزهرة عودة لعيبي

احاديث الرسول محمد)ص(عن االمام المهدي الموعود عجل هللا تعالى فرجه عند 

 جمهور المسلمين : دراسة تاريخية/ عبد الزهرة عودة لعيبي السويعدي

 م 3102.ـ بغداد: الجامعة  المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛071أـ ي1

2113  



631 
 

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان         ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

7121111 

 831ش

 

 الشماع1مريم سعد محمد

االيالف القرشي نشأته وتنظيمه واثاره/ مريم سعد محمد الشماع.ـ نينوى : جامعة 

 م3102الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم21ص: ايض؛037

 ماجستيرفي التاريخ االسالميرسالة 

 أـ العنوان       ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2112  

7121111 

 771ش

 

 هـ(178ـ717الشهرستاني1محمد بن عبد الكريم بن احمد )

هـ 178اديان غير المسلمين في كتاب الملل والنجل للشهرستاني) المتوفي 

 د الشهرستانيم(: دراسة تاريخية / محمد بن عبد الكريم بن احم0012ـ

؛تحقيق علي فاضل عباس الحمداني.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 م3102

 سم38ص ؛318أـ و1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2117  

7121111 

 783ش

 

 شيماء حسين علي

الدراسات االندلسية والمغربية/ شيماء المستشرق رينهارت دورزي وجهوده في 

 م3102حسين علي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض ؛301

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

            ـ دوزي 1رينهارت)مستشرق هولندي(3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 أـ العنوان

 

2111  

7121111 

 138ع

 

 مد عبدالرضا شنيترالعذاري1مح

اخيار الحسن والحسين ) عليهما السالم(في كتاب تاريخ مدينة دمشق البن 

هـ/ محمد عبدالرضا شنيتر العذاري.ـ بغداد: الجامعة  المستنصرية ـ 110عساكرت 

 م 3102كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛721أـ ش1

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ االسالمي

ـ التاريخ االسالمي ـ 3 هـ(1 مؤرخ110ـ777علي بن الحسن) ـ ابن عساكر01

هـ(1سيد 61ـ7ـ الحسين السبط1 الحسين بن علي )عليه السالم()2 دراسات 

هـ(1 ثاني االئمة االثنى عشر) 11ـ2ـالحسن بن علي بن ابي طالب)7 الشهداء 

 أـ العنوان         عليه السالم

 

2116  

7121111 

 637ع

 

 راهيم عليالعطاوي1 رقية يحيى اب

مرويات القلقشندي السياسية والعسكرية في كتابه صبع االعش عن مصر وبالد 

الشام/ رقية يحيى ابراهيم علي العطاوي.ـ صالح الدين: جامعة تكريت ـ كلية 

 م3102التربية للبنات1

2111  



631 
 

 سم21ص:ايض ؛331أـ هـ1

 رسالة ماجستيرفي التاريخ االسالمي

 احمد القلقشندي1 احمد بن علي بنـ3   ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 أـ العنوان         هـ(1 مؤرخ830ـ116)

 

7121111 

 737ع

 

 العواد 1 انتصار عدنان عبد الواحد

النبي محمد )ص( في رؤية امير المؤمنين)عليه السالم(/ انتصار عدنان عبد 

 الواحد العواد.ـ البصرة 

 م3102:جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض ؛782ع1أـ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان         ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2118  

7121111 

 717ع

 

 العوص1 حميدي خضير جمعة

تطور تدوين العلوم النقلية في المشرق االسالمي خالل القرن الثالث الهجري/ 

 حميدي خضير جمعة

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1 العوص.ـ نينوى : جامعة 

 سم21ص:ايض ؛371أـ ج1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ

 أـ العنوان       ـالعلوم النقلية3  ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2117  

7121111 

 383ف

 

 الفتالوي1 ثائر عبد العزيز عبد الحسين

الصادق التعايش السلمي في فكر وسلوك اهل البيت) عليهم السالم (االمامان 

والكاظم )عليهما السالم(انموذجا/ ثائر عبد العزيز عبد الحسين الفتالوي.ـ بغداد : 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد 1

 سم21ص: ايض؛310أـ ط1 

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

ليه ـ موسى الكاظم1موسى بن جعفر الصادق ) ع3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

ـ جعفر الصادق 1 جعفر بن محمد)عليه 2 هـ(سابع االئمة 082ـ038السالم()

 أـ العنوان     هـ(1 سادس االئمة االثنى عشر078ـ81السالم()

 

2101  

7121111 

 717ق

 

 القيسي1محمد خليل ابراهيم عباس

محاوالت اغتيال النبي)ص( من خالل كتب السيد والمغازي واراء المستشرقين/ 

ابراهيم عباس القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد محمد خليل 

 م13102

 سم21ص: ايض؛230أـ ك1 

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

ـ محمد رسول هللا )ص(1محمد بن 3 ـالعالم العربي ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 أـ العنوان        العربيهـ(1 النبي 00ق.هـ ـ21عبدهللا بن عبد المطلب)

 

2100  

7121111 

 717م

 

 المرزوك1 غزوان عبد الكاظم مهدي

 الغيبيات في نهج البالغة/ غزوان عبد الكاظم مهدي

2103  



632 
 

 م3102المرزوك.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص: ايض؛081

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       دراساتـ التاريخ االسالمي ـ 0

 

7121111 

 177م

 

 هـ(871ـ166المقريزي1احمد بن علي )

الهيكلية االقتصادية للمدن في كتاب المواعط واالعتبار بذكر الخطط واالثار 

 هـ(/ احمد بن علي المقريزي871للمقريزي)ت

ة ؛تحقيق احمد محمد جودي التميمي.ـ بغداد: الجامعة  المستنصرية ـ كلية التربي

 م 13102

 سم38ص؛701

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2102  

7121111 

 217ن

 

 النجفي1 هديل سعدون عبد الصاحب حيدر

الشخصية اليهودية في الرواية التاريخية منذ عصر الرسول )ص( حتى نهاية 

عبد الصاحب حيدر النجفي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ الخالفة االموية/ هديل سعدون 

 م3102كلية التربية 1 ابن رشد 1

 سم21ص: ايض؛761

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2107  

7121111 

 777ن

 

 هـ(0731ـ0220النروي1 علي بن عبد الحسن)

في كتابه السيرة النبوية/ علي بن عبد الحسن ابو الحسن النروي ومنهجه 

النروي؛تحقيق عبد الواحد مخلف محمدالدليمي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية 

 م3102االداب1 

 سم21ص: ايض؛331

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2101  

7121111 

 838هـ

 

 هـ(671ـ16سليم بن قيس)الهاللي1 

الرواية التاريخية في كتاب سليم بن قيس الهاللي/ سليم بن قيس الهاللي؛تحقيق 

حسين محمد علي هداه العبودي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

 سم21ص: ايض؛311

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 

2106  

7121111 

 318ي

 

 ياسمين سالم مطرود سند 

تاريخ الرسل والملوك لمحمدي جرير الطبري مصدرا لدراسة سيرة االمام علي 

)عليه السالم(/ ياسمين سالم مطرود سند.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 م3102االداب1

2101  



633 
 

 سم21ص: ايض؛721أـ ج1 

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي 

ـ 2 ـ ابن جرير الطبري1محمد بن جرير1مؤرخ 3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

 أـ العنوان       هـ(1امير المؤمنين71ق.هـ ـ 32علي بن ابي طالب )عليه السالم )

 

7121111 

 317ي

 

 هـ(636ـ117ياقوت الحموي1 ياقوت بن عبد هللا الرومي )

عقائد عند ياقوت الحموي في معجمي االدباء والبلدان / ياقوت بن عبد هللا ال

 الرومي ياقوت الحموي

؛تحقيق علياء جاسم محمد الخفاجي .ـ بغداد: الجامعة  المستنصرية ـ كلية التربية 

 م 13102

 سم21ص:ايض؛231أـو1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

              ـ المنهج والموارد2 ـاالدباء والبلدان3 دراساتـ التاريخ االسالمي ـ 0

 أـ العنوان

 

2108  

712113 

 337ج

 

 الجابري1 ستار جبار نعمة 

البدريون حتى نهاية العصر النبوي: دراسة سياسية/ ستار جبار نعمة الجابري.ـ 

 م 3102بغداد: الجامعة  المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛120

 دكتوراه في التاريخ االسالمياطروحة 

              ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات3 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ عصر النبوة0

 أـ العنوان

 

2107  

712113 

 878د

 

 الدليمي1 فالح جفال رغيان محمد

ـ 0االعياد والمناسبات ووسائل التسلية والترفيه في صدر االسالم والعصر االموي)

 هـ (023

م(/ فالح جفال رغيان محمد الدليمي.ـ نينوى : جامعة الموصل ـ كلية 177ـ633)

 م3102التربية 1 

 سم21ص:ايض ؛301

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان         ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ عصر صدر االسالم0

 

2131  

7121130 

 17ح

 

 الحفو 1 رنا سالم محمد

ودورهم في عصر الرسالة/ رنا سالم محمد الحفو.ـ نينوى موالي قريش وحلفاؤها 

 م3102: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 سم21ص:ايض ؛330أـ هـ 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان         ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ عصر الرسالة0

 

2130  

7121132 

 287م

 

 المحمدي1 محمد عبد العزيز صالح

الموقوفات عن سيدنا ابي بكر الصديق )رض(في الكتب التسعة : دراسة تحليلية/ 

محمد عبد العزيز صالح المحمدي.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 

2133  



634 
 

 م13102

 سم38ص ؛317أـ س 1

 رسالة ماجستير في الدعوة والخطابة تخصص حديث نبوي

       خليفة راشدي هـ(1 02ق.هـ ـ10افة )ـ ابوبكر الصديق 1عبد هللا بن ابي قح0

 أـ العنوان 

 

7121132 

 287م

 

 محمود عبد الجبار احمد

سياسة عمربن الخطاب )رض(في نشر الفكر االسالمي في الجزيرة العربية 

وخارجها/ محمود عبد الجبار احمد.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 

 م3102االعظم 1

 سم21ص:ايض ؛013

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

ـ الفكر 3  هـ(1ثاني الخلفاء الراشدين32ق.هـ ـ71ـ عمر بن الخطاب بن نفيل)0

 أـ العنوان          االسالمي

 

2132  

7121137 

 783م

 

 المولى1 محمد عبد السالم مصطفى محمد 

جهود عثمان بن عفان في نشر الدعوة االسالمية / محمد عبد السالم مصطفى 

 م3102محمد المولى.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم21ص:ايض ؛072

 رسالة ماجستير في العلوم الشرعية

ـ عثمان بن عفان 1 عثمان بن عفان ابي العاص بن امية)رضي هللا 0

 أـ العنوان         هـ(1 ثالث الخلفاء الراشدين21ق.هـ ـ71عنه(1)

 

 

2137  

7121131 

 637ب

 

 البطبوطي1نهاد حميد العيبي

الفنون الحربية عند امير المؤمنين علي بن ابي طالب)عليه السالم(/ نهاد حميد 

 العيبي البطبوطي

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية  1

 سم21ص ؛202أـ ي 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

اشدين خالفه علي بن ابي طالب عليه ـ التاريخ االسالمي ـ عصر الخلفاء الر0

 أـ العنوان          هـ(1 امير المؤمنين )عله السالم(71هـ ـ32السالم )

 

2131  

7121131 

 733ج

 

 الجنابي1 عبدالقادر جسام علي هللا

قبيلة نهد حتى نهاية العصر الراشدي/ عبدالقادر جسام علي هللا الجنابي.ـ 

 م3102العلمي1بغداد:معهد التاريخ العربي والتراث 

 سم38ص ؛011أـ ح 1

 رسالة ماجستير في التاريخ والحضارة االسالمية 

ـالقبائل العربية ـ تاريخ )قبيلة 3 ـ التاريخ االسالمي ـ العصر الراشدي ـ دراسات0

 أـ العنوان        فهد(

 

2136  

7121131 

 732د

 

 الدراجي1 محمد صابر ليلو نجم

2131  



635 
 

المسيحية العربية في شرق الجزيرة العربية حتى نهاية العصر الراشدي/ محمد 

 صابر ليلو نجم الدراجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 

 م13102

 سم21ص ؛216أـ ف 1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوانأـ     هـ(71ـ111ـالمسيحية )3 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر الراشدي0

 

7121131 

 76ش

 

 الشرع 1 عادل جليل لعيبي

فضائل امير المؤمنين االمام علي بن ابي طالب ) عليه السالم( في احاديث الرسول 

)ص( عند جمهور المسلمين/ عادل جليل لعيبي الشرع.ـ بغداد: الجامعة  

 م 3102المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛310أـ ز1

 التاريخ االسالمي رسالة ماجستير في

 أـ العنوان    هـ(1 امير المؤمنين71ق.هـ ـ32ـ علي بن ابي طالب بن عبد الطلب)0

 

2138  

7121131 

 773م

 

 المالكي1دينا عبد السادة رسن

السيدة سكينة بنت الحسين عليها السالم :دراسة تاريخية/ دينا عبد السادة رسن 

 م3102)ابن رشد(1المالكي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 سم21ص:ايض ؛237

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

هـ( 001ـ11ـ السيدة سكينة بنت الحسين بن علي بن ابي طالب عليها السالم )0

 أـ العنوان       ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات3 سيدة نساء وعصرها

 

2137  

7121131 

 73هـ

 

 هدى ياسر سعدون

علي )عليه السالم( في النهج البالغة/ هدى ياسر سعدون الفكر االداري عند االمام 

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن رشد(للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛200أـ ع1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـ التاريخ 3 هـ(1 امير المؤمنين71ق.هـ ـ32ـ علي بن ابي طالب بن عبد الطلب)0

 أـ العنوان        ـ دراساتاالسالمي 

 

 

2121  

712112 

 777ز

 

 الزيدي1براءة عصام اسماعيل

ـ 70الهبات والهدايا في الدولة العربية االسالمية في العصر االموي)

م(/ براءة عصام اسماعيل الزيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 111ـ660هـ()023

 م3102كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛078أـ ز1

 ماجستيراداب في التاريخ االسالميرسالة 

 أـ العنوان      ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصراالموي0

 

2120  

712112 

 377ع

 

 العبيدي1شفيقة جاسم نصيف جاسم

بنواشرس واثرهم السياسي والحضاري منذ عصر ماقبل االسالم حتى نهاية العصر 

2123  



636 
 

االنبارـ كلية االموي/ شفيقة جاسم نصيف جاسم العبيدي.ـ االنبار:جامعة 

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض؛228

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان    ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصراالموي0

 

712112 

 277م

 

 المحنة1 حسين جواد علي

ظاهرة الفساد االداري والمالي في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العصر 

 م3102علي المحنة.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 االموي/ حسين جواد

 سم21ص:ايض؛331

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ الفساد االداري3 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصراالموي0

 

2122  

7121120 

 373أ

 

 االبراهيمي1حسن عبد الزهرة كيطان

دراسة في احوالهم الثقافية/ حسن عبد الزهرة والة العراق في العصر االموي : 

 م3102كيطان االبراهيمي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛377

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصراالموي0

 

2127  

7121123 

 732ع

 

 عبد الواحد حسن جاسم

عليه السالم في كتاب الفتوح البن اعثم الكوفي المتوفي سنة االمام الحسين 

م/ عبد الواحد حسن جاسم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 736للهجرة 2071

 م13102

 سم21ص:ايض؛302أـ ز1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـالحسين بن علي بن ابي طالب )عليه 3 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات0

ـ ابن اعثم 1احمد بن اعثم الكوفي 2 هـ(1سيد شباب اهل الجنة60ـ71الم()الس

 أـ العنوان          هـ(1مؤرخ207ـ11)

 

2121  

71211276 

 286م

 

 

 المجمعي1 مثنى عباس عواد

المستشرق دانيل دينيت والضرائب االسالمية حتى نهاية العصر االموي/ مثنى 

 م3102تكريت ـ كلية التربية 1عباس عواد المجمعي.ـ صالح الدين : جامعة 

 سم21ص:ايض ؛706

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

ـ دينيت1دانيال 2ـ الضرائب االسالمية  3 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصراالموي0

 أـ العنوان        )مستشرق(

 

2126  

712117 

 183ب

 

 

 البدراني1 بسمة يوسف محمد ثالج

م/ 0318ـ 177هـ 6161ـ023لمشرق العربي االسالمي الخانات والفنادق في ا

 م3102بسمة يوسف محمد ثالج البدراني.ـنينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص ؛313

2121  



637 
 

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصرالعباسي0

 

712117 

 873ح

 

 هدهود عدايالحمداني1 اسعد نوري 

هـ 371ـ023سياسة الخلفاء العباسيين من خالل خطبهم في العصر العباس االول )

 م(/860ـ1177

اسعد نوري هدهود عداي الحمداني.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛301أـ د1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       عصرالعباسي االولـ العالم العربي ـ تاريخ ـ ال0

 

2128  

712117 

 877ع

 

 العكيدي1 عمار حسون عبو

م(/ عمار 766ـ177هـ 2111ـ023البحرية العباسية في شرق البحر المتوسط )

 م3102حسون عبو العكيدي.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛371

 اطروحة دكتوراه في التاريخ 

 أـ العنوان       العربي ـ العصرالعباسي ـ دراساتـ العالم 0

 

2127  

7121177 

 377ط

 

 الطائي1 حسين علي اسماعيل 

م(/ 687ـ 672هـ671ـ32النعمان بن بشير االنصاري دوره في احداث عصره )

 حسين علي اسماعيل 

 م3102الطائي.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم38ص ؛031

 ر في التاريخ االسالميرسالة ماجستي

 أـ العنوان       ـ العالم العربي ـ تاريخ العصرالراشدي0

 

2171  

7121171 

 377ز

 

 الزبيدي1 عبد علوان حسين نجم

م(/ 801ـ0711176هـ ـ 81علي بن عيسى بن ماهان ودوره االداري والعسكري)

 عبد علوان حسين نجم الزبيدي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية

 م13102

 سم21ص:ايض ؛022

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـ عيسى بن ماهان )اداري 3 ـ العالم العربي ـ تاريخ العصر العباسي االول 0

 أـ العنوان       وعسكري(

 

2170  

71211678 

 287أ

 

 

 احمد عدنان عبود وتوت

هـ 616مدينة نسف دراسة في احوالها الفكرية منذ الفتح االسالمي حتى سنة) 

م(/ احمد عدنان عبود وتوت.ـ بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 0318ـ

 م3102االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛081أـ ذ1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

2173  



638 
 

    ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 3 ـ العالم العربي ـ تاريخ اسالمي) مدينة نسف(0

 أـ العنوان

 

71211678 

 777ح

 

 حديدي1خليفة عايد عبد هللاال

م/ خليفة عايد عبد 02هـ وحتى منتصف ق7المتغيرات في خطط بغداد من مطلع ق

 م3102هللا الحديدي.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛330أـ د1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان          المؤثرةـ العوامل 3 ـ بغداد ـ تاريخ ـ العصر العباسي0

 

2172  

71211678 

 633د

 

 دعاء حسين عبد الجليل صالح

هـ ـ 616مرسيم العزاء في المجتمع العربي االسالمي حتى نهاية العصر العباسي)

م(/ دعاء حسين عبد الجليل صالح.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 0318

 م3102للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛371أـ ب1

 ماجستير في التاريخ االسالمي رسالة

 أـ العنوان     ـ العزاء ـ مراسيم3 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر العباسي االخير0

 

2177  

71211678 

 877ش

 

 الشمري1 زينب عبد الجبار سعيد 

هـ(/ زينب 616ـ07الزراعة في البصرة منذ تمصيرها حتى نهاية العصر العباسي)

البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية عبد الجبار سعيد الشمري.ـ 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛022أـ ج1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        هـ(616ـ07ـ العالم العربي ـ تاريخ العصر العباسي االخير)0

 

2171  

712111 

 737ط

 

 الطربولي1 عالء حامد جاسم حمادي

 خين االندلسيين المفقودة نصوص من مؤلفات المؤر

من القرن الخامس الهجري : دراسة وتحقيق/ عالء حامد جاسم حمادي 

 م3102الطربولي.ـ االنبار:جامعة االنبارـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛312أـ ث1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي0

 

2176  

712111 

 876و

 

 محمد شاكر ابراهيموميض 

منهج ويل ديورانت في كتابة التاريخ االسالمي : دراسة في كتاب )قصة 

الحضارة(/ وميض محمد شاكر ابراهيم.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102التربية1

 سم21ص:ايض ؛217

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ التاريخ اسالمي ـ دراسات 0

 

2171  



639 
 

7121110 

 713ر

 

 الريشاوي1احمد مخلف حسن خلف

م(/ احمد مخلف حسن 0121ـ101هـ 7331ـ73النظام القضائي في االندلس )

 م3102خلف الريشاوي.ـ االنبار:جامعة االنبارـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛308

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان          االندلسـ القضاء ـ 3   ـ االندلس ـ تاريخ االسالمي0

 

2178  

7121110 

 777ز

 

 زينة داود سالم

جمهرة الرسائل والخطابات االندلسية التاريخية عند المقري من خالل مؤلفاته 

لسان الدين ابن الخطيب الغرناطي انموذجا/ زينة داود سالم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض؛331أـ ج1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـ لسان الدين بن 3 هـ(1اديب 0170ـ786ـ المقري التلمساني 1احمد بن محمد)0

 أـ العنوان         هـ(1وزير116ـ102الخطيب1محمد بن عبد هللا سعيد)

 

2177  

7121110 

 377ط

 

 الطائي1 وليد احمد غازي

حتى سقوط غرناطة دور الجواري في الحياة العامة في االندلس من الفتح 

م(/ وليد احمد غازي الطائي.ـ الموصل :جامعة 0773ـ101هـ 8711ـ73)

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1

 سم38ص ؛317

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ العصر االندلسي0

 

2111  

7121110 

 787ع

 

 العركوب1 حمزة لؤي حمد

 هـ611ـ77مدينة في احداث االندلس السياسية )دور 

م(:دراسة تحليلية/ حمزة لؤي حمد العركوب.ـ الموصل :جامعة 0311ـ1102

 م3102الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛010أـ ج1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

           ـ االندلسي ـاالحوال السياسية3  ـ االندلس ـ تاريخ االسالمي ـ دراسات0

 أـ العنوان

 

2110  

7121110 

 137ع

 

 

 

 

 

 

 العزاوي1رغد جمال مناف

العمارة االندلسية من القرن الثاني الهجري الى القرن الخامس الهجري/ رغد 

جمال مناف العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد للعلوم 

 م3102االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛273أـ ر1

 دكتوراه في التاريخ االسالمياطروحة 

 أـ العنوان        ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي0

 

2113  



641 
 

71211100 

 367س

 

 الساعدي1 هناء محمد عالوي

م(/ 0121ـ111هـ1 733ـ028المولدون ودورهم في االحوال العامة فب االندلس )

 هناء محمد عالوي

 م13102الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد 

 سم21ص:ايض؛211

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ االندلس ـ تاريخ االسالمي0

 

2112  

71211100 

 877ع

 

 العكيدي1مقداد عدنان عبد هللا

الدور السياسي والعسكري لالسرة المتنفذة في االندلس خالل عصر االمارة 

 العكيدي.ـ الموصل :جامعة م(/ مقداد عدنان عبد هللا738ـ111هـ1 206ـ028)

 م3102الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم21ص:ايض ؛017

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان         ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي ـ عصر االمارة0

 

2117  

71211100 

 731ف

 

 فراس غانم محمد ال همت اغا

العربي االسالمي حتى تاريخ قبيلة االزد في االندلس من الفتح 

م/ فراس غانم محمد ال همت اغا.ـ الموصل 0120ـ100هـ/733ـ73سقوط

 م3102:جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛337أـ هـ1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ 

       ـ القبائل العربية ـ تاريخ3  هـ733ـ73ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي ـ قبيلة االزد0

 أـ العنوان

 

2111  

71211100 

 637ق

 

 القطبي1حوراء عزيز كاظم

هـ(/ حوراء 871ـ733ثورة االمام الحسين )عليه السالم(في المصنفات االندلسية )

 م3102عزيز كاظم القطبي.ـ واسط :جامعة واسط ـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛071أـ ج1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـ الحسين السبط1الحسين 3 هـ(871ـ733العصراالندلسي )ـالتاريخ االسالمي في 0

 أـ العنوان        بن علي بن ابي طالب )عليه السالم(1امام سيد الشهداء اهل الجنة

 

2116  

71211103 

 783أ

 

 

 

 

 

 

 اخالص امانة ماهي عيسى

الصقالبة 1السالف اصولهم وحياتهم العامة منذ ظهورهم حتى نهاية القرن 

1الحادي عشر الميالدي/ اخالص امانة ماهي عيسى.ـ بغداد : الخامسالهجري 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض؛178أـ م1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي 

 أـ العنوان      ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي0

 

2111  



641 
 

71211103 

 377ع

 

 العبودي1ضياء ماجد حسن

 ـ0107هـ 7771ـ711دولة بني حمود في االندلس )

م(/ ضياء ماجد حسن العبودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 0118

 م13102

 سم21ص:ايض؛372أـ و1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      هـ(777ـ711ـ االندلس ـ تاريخ ـ دوله بني حمود)0

 

2118  

71211103 

 787م

 

 اطق صالح مطلوبمؤمن ن

هـ/ مؤمن ناطق صالح 711ـ711الحموديون ودورهم السياسي في االندلس  

 م3102مطلوب.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض؛080أـ ج1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي0

 

2117  

71211102 

 687م

 

 عبد هللا عبد فزعالمعموري1محمد 

هـ(/ 170ـ206اهل الذمة في االندلس منذ عهد الخالفة حتى نهاية عهد المرابطين)

محمد عبد هللا عبد فزع المعموري.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 م 13102

 سم21ص:ايض؛711أـ ر1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي 

 أـ العنوان      ـ االندلس ـ تاريخ اسالمي0

 

2161  

71211107 

 771ق

 

 القريشي1 حيدر علي حول 

م(/ حيدر 0302ـ0076هـ6011ـ170تطور الحركة الفكرية في عهد الموحدين )

 علي حول 

 م3102القريشي.ـ النجف :جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم21ص:ايض؛261أـ ب1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي 

 أـ العنوان     االندلس ـ عصر الموحدونـ العالم العربي ـ 0

 

2160  

71211130 

 878ج

 

 الجميلي1 اسامة احمد جاسم

دور مغيث الرومي واسرته في احداث المغرب واالندلس/ اسامة احمد جاسم 

 م3102الجميلي.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم38ص ؛012أـ ت1

 يرسالة ماجستير في التاريخ االسالم

 ـ مغيث الرومي 1مغيث بن الحارث بن الحويرث3 ـ المغرب العربي ـ تاريخ حديث0

 أـ العنوان        هـ(1فاتح قرطبة011ـ11)

 

2163  

71211130 

 877ع

 

 العميري1بيان ياسين عباس 

هـ(/ بيان 161ـ 263العالقات الثقافية واالجتماعية بين بالد المغرب ومصر )

2162  



642 
 

 ياسين عباس العميري

 م 3102.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1قسم التاريخ1

 سم38ص:ايض؛312أـ و1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

       ـ الثقافية واالجتماعية2 ـ مصر ـ تاريخ اسالمي3 ـ المغرب ـ تاريخ اسالمي0

 أـ العنوان

 

7121112 

 878أ

 

 اكرم عبد الرزاق عبود وحيد

االستراتيجية للمدن والمواقع الجغرافية في بالد الشام زمن الحروب االهمية 

 هـ 6711ـ771الصليبية )

م(/ اكرم عبد الرزاق عبود وحيد.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية 0370ـ0176

 م3102التربية 1

 سم21ص:ايض ؛708

 اطروحة دكتوراه في التاريخ 

 أـ العنوان       وب الصليبية ـ الحر3 ـ العالم العربي ـ تاريخ ـ بالد الشام0

 

2167  

7121112 

 73ر

 

 رنا رسمي هاشم

 0176هـ 6711ـ771الحياة الفكرية في مدينة دمشق 

 م3102م(/ رنا رسمي هاشم.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية03701ـ

 سم38ص:ايض؛320أـ ز1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوانأـ       ـ دمشق ـ تاريخ اسالمي0

 

2161  

71211120 

 237ر

 

 الرحاوي1ياسر احمد قدوري عبد هللا 

حركة التفسير في الموصل منذ النشأة وحتى القرن الثامن الهجري/ ياسر احمد 

قدوري عبد هللا الرحاوي.ـ بغداد :الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1قسم علوم 

 م3102القرأن

 سم38ص؛711أـ هـ1

 القرأن تخصص تفسير اطروحة دكتوراه فلسفة علوم

 أـ العنوان        ـ الموصل ـ تاريخ اسالمي0

 

2166  

71211126 

 633د

 

 

 دعاء اياد شيت

 بنو يونس وجهودهم العلمية في مصر / دعاء اياد شيت

 م3102.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم21ص ؛311

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ مصر ـ تاريخ اسالمي0

 

2161  

71211126 

 776ك

 

 الكريطي1محمد وادي شناوة

دمشق دراسة في احوالها السياسية الفكرية منذ قيام الدولة العباسية الى السيطرة 

الطولونية/ محمد وادي شناوة الكريطي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 م3102االنسانية1

2168  



643 
 

 سم21ص:ايض؛316أـ ح1

 ماجستير في التاريخ االسالميرسالة 

 أـ العنوان      ـ دمشق ـ االحوال السياسية 3 ـ الدولة الطولونية ـ تاريخ اسالمي0

 

71211128 

 173أ

 

 ازهار غازي مطر

هـ(/ 078هـ ـ 161الحياة االجتماعية واالقتصادية في مصر في العصر االيوبي)

 م3102تربية 1ابن رشد 1ازهار غازي مطر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية ال

 سم21ص:ايض؛771أـ ب1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ مصر ـ تاريخ اسالمي ـ العصر االيوبي0

 

2167  

71211128 

 177ق

 

 القصير1 وسام هاشم جبر

مدينة االسكندرية : دراسة في احوالها االقتصادية من 

هاشم جبر القصير.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ م(/ وسام 0311ـ768هـ6781ـ218)

 م3102كلية التربية 1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛217أـ م1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ االسكندرية ـ تاريخ اسالمي 0

 

2111  

71211128 

 167م

 

 المسعودي1 فرح علي نجم

واق للقاهرة السياسة االقتصادية للدولة الفاطمية واثرها في اس

م(/ فرح علي نجم المسعودي.ـ كربالء :جامعة كربالء 0010ـ768هـ1611ـ218)

 م3102ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض؛013أـ ر1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ القاهرة ـ اسواق3ـ الدولة الفاطمية  0

 

2110  

71211127 

 777ح

 

 الياس عواد الحديدي1 محمد

م(: دراسة في 0101ـ0311هـ 7321ـ678االسكندرية في العصر المملوكي )

احوالها العامة/ محمد الياس عواد الحديدي.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية 

 م3102االداب 1

 سم38ص:ايض؛301أـح1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ االسكندرية ـ تاريخ اسالمي0

 

2113  

71211127 

 771د

 

 الدريساوي1 شيماء بهجت حمد هللا 

 دور المرأة السياسي والثقافي في مصر خالل العصر 

م(/ شيماء بهجت حمد هللا الدريساوي.ـ 0101ـ0311هـ 7321ـ678المملوكي

 م 3102بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛313أـ ل1

 االسالميرسالة ماجستير في التاريخ 

 أـ العنوان       ـ مصر ـ تاريخ اسالمي0

2112  



644 
 

 

71211127 

 363س

 

 السبعاوي1 احمد خلف فندي

هـ / احمد 732ـ811المشيدات الوقفية العمرانية في مصر خالل العصر المملوكي 

 خلف فندي لسبعاوي

 م3102.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض؛071أـ و1

 دكتوراه في التاريخ االسالمياطروحة 

 أـ العنوان       ـ مصر ـ تاريخ اسالمي 0

 

2117  

712111272 

 283ن

 

 نجالء سفيان احمد

م(/ 0313ـ0072هـ 1771ـ187التنافس االيوبي على السلطة بعد صالح الدين )

 نجالء سفيان احمد

 م3102.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االداب1 قسم التاريخ 1

 سم38ص ؛380

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ االيوبيون ـ تاريخ اسالمي 0

 

2111  

71211177 

 737هـ

 

 

 هناء عبد هللا عبيد محمد

 ـ727المكونات الثقافية في اليمن في عهد الدولة الصليحية)

للبنات هـ(/ هناء عبد هللا عبيد محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 123

 م13102

 سم21ص:ايض؛317

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

     هـ( 123ـ727ـ الدولة الصليحية ـ تاريخ اسالمي)3   ـ اليمن ـ تاريخ اسالمي0

 أـ العنوان

 

2116  

712111777 

 167م

 

 المسعودي1جواد محمد عفتان 

صعده/ جواد محمد هـ( ائمة بني رسن في 607ـ381الحركة الزيدية في اليمن )

 م3102عفتان المسعودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛768

 اطروحة دكتوراه اداب في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ اليمن ـ تاريخ اسالمي0

 

2111  

7121111 

 167د

 

 الدوري1دوري سليم

م/ دوري سليم الدوري.ـ الموصل االوضاع االقتصادية في الحجاز قبل ظهور لالسال

 م3102:جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية1 

 سم38ص:ايض ؛316أـ ج1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

  أـ العنوان      ـ الحجاز ـ تاريخ اسالمي0

2118  

7121111 

 678ن

 

 النعيمي1 محمود غانم محمد الخاير 

م/ محمود غانم محمد الخاير 661هـ/71اوضاع اليهود في شمال الجهاز حتى عام 

2117  



645 
 

 م3102النعيمي.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االداب1 

 سم38ص ؛317أـ ط1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

 أـ العنوان      ـ الحجاز ـ تاريخ اسالمي0

 

7121116 

 87ع

 

 عمر مصطفى باومير

النصر والنجاح في معارك الفتوحات االسالمية على جبهة العراق والمشرق عوامل 

م: دراسة تحليلية/ عمر مصطفى باومير.ـ تكريت :جامعة 611ـ623هـ/21ـ00من 

 م3102تكريت ـ كلية التربية1

 سم38ص ؛208أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان         الفتوحات االسالميةـ 3 هـ(21ـ00ـ العراق ـ تاريخ اسالمي )0

 

2181  

7121116 

 132ك

 

 كفاح ابراهيم عباس ياس 

حلوان العراق ودور علمائها في الحضارة االسالمية / كفاح ابراهيم عباس ياس.ـ 

 م3102ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم38ص ؛310أـ د1

 ميرسالة ماجستير في التاريخ االسال

 أـ العنوان       ـ العراق ـ تاريخ اسالمي0

 

2180  

7121116 

 737م

 

 منار كزار قطان

علماء العراق والمشرق واثرهم في الحياة العلمية في مصر خالل القرنين السادس 

والسابع الهجريين الثاني عشر والثالث عشر الميالديين/ منار كزار قطان.ـ بغداد : 

 م3102ابن رشد 1جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 

 سم21ص:ايض؛200

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ اليمن ـ تاريخ اسالمي0

 

2183  

71211111 

 387ع

 

 العامري1 جنان محمد سلمان 

النشاط الزراعي في المدينة المنورة :دراسة في كتب السنن حتى سنة 

كربالء ـ كلية التربية للعلوم م /جنان محمد سلمان العامري.ـ 0166هـ7181

 م3102االنسانية1

 سم38ص:ايض؛077أـ د1 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

 أـ العنوان       ـ المدينة المنورة ـ تاريخ اسالمي0

 

2182  

7121116 

 373ج

 

 الجبراني1 حسين ابراهيم محمد مصطفى 

لالمارات االسالمية ببالد االوضاع االدارية واالدارية واالقتصادية واالجتماعية 

ايران في القرنين الثالث والرابع للهجرة 1التاسع والعاشر للميالد )الوحدة 

والتنوع(/ حسين ابراهيم محمد مصطفى الجبراني.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ 

 م3102كلية االداب1 

 سم38ص:ايض ؛716أـ ج1

2187  



646 
 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      اريخ اسالميـ ايران ـ ت0

 

7121116 

 727ج

 

 الجرجري1جاسم محمد جاسم محمد 

 6ـ3انتشار المذهب الحنفي في العراق والمشرق االسالمي خالل المدة بين القرنين

م/ جاسم محمد جاسم محمد الجرجري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ  8ـ3للهجرة 

 م3102كلية التربية 1

 سم21؛ص:ايض 207أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ العراق ـ تاريخ اسالمي0

 

2181  

71211162 

 271ج

 

 

 الجحيشي1 محمد اسماعيل ويس

م(/ محمد 867ـ177هـ3111ـ023طبرستان وعالقاتها بالخالفة العباسية )

 اسماعيل ويس الجحيشي.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االداب1

 م3102

 سم38ص:ايض ؛071أـ خ1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان     ـ ايران)طهرستان ( ـ تاريخ اسالمي0

 

2186  

712111677 

 137ع

 

 العزاوي 1 تحرير محمد جعدان

البصرة في القرن السابع الهجري 1الثالث عشر الميالدي : دراسة في احوالها 

ي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم العامة/ تحرير محمد جعدان العزاو

 م3102االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛088

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ البصرة ـ تاريخ اسالمي0

 

2181  

7121118 

 287أ

 

 احمد فرطوس حيدر

م(/ احمد فرطوس 0377ـ061هـ  6721ـ618المغولية في عهد قوبيالي قاان ) 

 م3102حيدر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم21ص:ايض ؛361أـ ث1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ التاريخ االسالمي ـ العصر المغولي0

 

 

2188  

7121118 

 777ح

 

 محمودالحديدي1اكرم بالل 

 م/0227ـ0307هـ1711ـ601خراسان في العهد المغولي

 م3102اكرم بالل محمود الحديدي.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض ؛021أـ ت1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان        ـ خراسان ـ االحوال السياسية3  ـ المغول ـ تاريخ اسالمي0

 

2187  



647 
 

7121118 

 777ح

 

 الحنون 1 مصطفى هاشم عبد العزيز محمود

 دولة المغول الجغتائيين والتيموريين في بالد ماوراء النهر

م(/ مصطفى هاشم عبد العزيز محمود الحنون.ـ 0111ـ10336 716ـ637

 م3102الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض ؛080أـ ج1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      هـ(716ـ 637ـ تاريخ االسالمي ـالعصر المغولي)0

 

2171  

7121118 

 737ح

 

 الحياني1 خالدة عبد هللا عبد الستار 

الغزو المغولي للعالم االسالمي من المنظور االستشراقي: دراسة 

م(/ خالدة عبد هللا عبد الستار 0377ـ0308هـ 6771ـ601تحليلةمقارنة)

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1الحياني.ـ بغداد : 

 سم21ص:ايض ؛278أـ ض1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ التاريخ االسالمي ) العصر المغولي(0

 

2170  

7121118 

 70س

 

 سرى صالح عبد الرحمن

 ـ0318هـ1261ـ 616السياسة الخارجية للدولة االيلخانية )

عبد الرحمن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات م(/سرى صالح 0221

 م13102

 سم21ص:ايض ؛271

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

     ـ الدولة االيلخانيةـ  السياسية الخارجية3 ـ الدولة االيلخانية ـ تاريخ اسالمي0

 أـ العنوان

 

2173  

7121118 

 287م

 

 محمد عبيد ناصر 

هـ 126ـ616ية في العراق خالل العهد االيلخاني)النظم المالية والنقد

 م3102م(/ محمد عبيد ناصر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 02261ـ10318

 سم21ص ؛310

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ العراق ـ تاريخ اسالمي)العهد االيلخاني(0

 

2172  

7121183 

 778ش

 

 الشويلي1 حكيم حبيب سبع 

م حكيم 0101ـ0311هـ 7321ـ678دور العلماء في مصر خالل العصرالمملوكي)

 م 3102حبيب سبع الشويلي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض؛062أـ ك1

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان      ـ مصر ـ تاريخ اسالمي0

 

2177  

712117 

 873ض

 

 ضمياء عزيز مناور

/ ضمياء عزيز مناور.ـ بغداد : 0708ـ0816يهود الدونمةوالدولة العثمانية 

2171  



648 
 

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛371أـ ج1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان      ـ الدولة العثمانية0

 

712117 

 377ط

 

 الطائي1حنان عبد الحكيم جاسم

م: دراسة تاريخية/ حنان عبد الحكيم 0107ـ0111العالقات العثمانية الصفوية 

 م3102جاسم الطائي.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم21ص:ايض ؛018

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

ـ الدولة 2 ه ـ تاريخ حديثـ الدولة الصفوي3 ـ الدولة العثمانية ـ تاريخ حديث0

 أـ العنوان        العثمانية ـ عالقات خارجية ـ الدولة الصفوية

 

2176  

712117 

 876ع

 

 عبد المنعم عبد الجبار جعفر

هـ/ عبد 61العثمانية دراسة في االتجاهات السياسية والميول الفكرية حتى سنة 

التربية للعلوم االنسانية المنعم عبد الجبار جعفر.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛022أـ خ1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان       ـ الدولة العثمانية0

 

2171  

712117 

 837ع

 

 عماد عبد العزيز يوسف

االوضاع الداخلية في الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد المجيد االول 

العزيز يوسف.ـ نينوى :جامعة الموصل ـ كلية االداب1 (/ عماد عبد 0860ـ0827)

 م3102

 سم21ص:ايض ؛081أـ ز1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

 أـ العنوان      ـ الدولة العثمانية0

 

2178  

71213 

 773ع

 

 عبد الوهاب صالح محمود جاسم

(/ عبد الوهاب صالح محمود جاسم.ـ 0710ـ 0708االقلية اليهودية في اليمن )

 م3102بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛337أـ ز1

 رسالة ماجستيراداب في التاريخ الحديث

 أـ العنوان        ـ اليهودية في اليمن3  (0710ـ0708ـ اليمن ـ تاريخ حديث)0

 

2177  

7121611 

 713هـ

 

 

 هيفاء محمد غريب فتاح

/ هيفاء محمد 0781ـ0710قطر للفترة التطورات االقتصادسة واالجتماعية في 

غريب فتاح.ـ بغداد : جامعة الدول العربية ـ معهد التاريخ العربي والتراث 

 م3102العلمي1

 سم21ص:ايض؛076أـ ز1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر

2611  



649 
 

ر ـ ـ قط2 ـ قطر ـ االحوال االقتصادية 3 (0781ـ0710ـ قطر ـ تاريخ حديث )0

 أـ العنوان       االحوال االجتماعية

 

7171137 

 377ج

 

 الجبوري1طارق مهدي عباس 

(/ طارق مهدي عباس 0767ـ0771موقف الهند من االحالف والتكتالت الدولية )

 م3102الجبوري.ـ بابل:جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛371أـ خ1

 التاريخ الحديثرسالة ماجستير في 

 أـ العنوان       (0767ـ0771ـ الهند ـ تاريخ حديث)0

 

2610  

7171121 

 177أ

 

 اسعد حميد ابو شنة

:دراسة في التطورات السياسية/ 0817ـ0133مملكة اوده الهندية االسالمية 

اسعد حميد ابو شنة.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛371أـ ط1

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب  في التاريخ الحديث

  ـ الهند ـ االحوال السياسية3 (0817ـ0133ـ الهند ـ تاريخ حديث 1مملكة اوده)0

 أـ العنوان 

 

2613  

7171173 

 177ح

 

 الحسناوي1 زينب جبار شرهان

/ زينب جبار شرهان 0767ـ0771العالقات السياسية االمريكية ـ الهندسة 

 م3102الحسناوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم21ص:ايض ؛388

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب  في التاريخ المعاصر

         ـامريكا ـ عالقات خارجية ـ الهند3 (0767ـ0771ـ الهند ـ تاريخ حديث )0

 أـ العنوان

 

2612  

7111110 

 876ج

 

 

 عليويالجميعان 1علي جاري 

 ـ0707اكراد ايران واثرهم في الحياة السياسية االيرانية 

/ علي جاري عليوي الجميعان.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية 0776

 م3102االداب1

 سم21ص:ايض ؛078أـ هـ1

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 

 العنوانأـ       ـايران ـ االحوال السياسيه3 (0776ـ0707ـايران ـ تاريخ حديث)0

 

2617  

7111110 

 337س

 

 السبتي1 عدي محمد كاظم

:دراسة تاريخية تحليلية/ عدي 0700ـ0716مجلس الشورى الوطني االيراني 

 م3102محمد كاظم السبتي.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم 21ص:ايض ؛273أـ ر1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديثوالمعاصر

 أـ العنوان        (0700ـ0716ـايران ـ تاريخ حديث)0

 

2611  



651 
 

7111112 

 177ح

 

 حسين عبد الحسن حسين 

/ حسين عبد الحسن حسين.ـ ذي قار: 0717ـ0711السافاك ونشاطه في ايران 

 م3102جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم االنسانية1

 سم21ص:ايض ؛321أـ خ1

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 أـ العنوان        (0717ـ0711حديث)ـايران ـ تاريخ 0

 

2616  

7111112 

 637ك

 

 الكعبي1 مروة فاضل كاظم

(/ مروة فاضل كاظم الكعبي.ـ النجف: 0762ـ0760الثورة البيضاء في ايران )

 م3102جامعة الكوفة ـ كلية االداب1

 سم 21ص:ايض ؛068أـ د1

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 أـ العنوان        (0762ـ0760حديث)ـايران ـ تاريخ 0

 

2611  

71610 

 773ش

 

 الشهواني1ايمن محمد خليل

: دراسة 3113ـ0781التركيبة القومية والدينية في تركيا وتأثيراتها اقليميا ودوليا

 التأريخية / ايمن محمد خليل

 م3102الشهواني .ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية االداب1 

 سم21ص:ايض ؛011أـ ط1

 ماجستير في التاريخ رسالة

 أـ العنوان          ـ القومية والدينية3   (3113ـ0781ـ تركيا ـ تاريخ حديث) 0

 

2618  

71610126 

 617ي

 

 اليعقوبي1عالء جابر موسى

/ عالء جابر موسى اليعقوبي.ـ بغداد 0761ـ0776االنتخابات البرلمانية في تركيا 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن رشد 1

 سم21ص:ايض؛317

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان            ـ االنتخابات ـ تركيا3 (0761ـ0776ـ تركيا ـ تاريخ حديث)0

 

2617  

71617117 

 877ع

 

 العميري1اشواق طالب عباس

(/ 0782ـ0761رؤوف دنكتاش ودوره في الحركة االستقاللية القيصرية التركية )

 اشواق طالب عباس العميري

 م3102.ـ القادسية :جامعة القادسيةـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض؛307

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 ـ دنكتاش ـ رؤوف رانيف)سياسي(3 م(0782ـ0761ـ قبرص ـ تاريخ حديث)0

 أـ العنوان

 

2601  

7161110 

 273ب

 

 

 البحراني1زهراء حميد خليل

/ زهراء حميد 0707ـ0871الطوائف غير االسالمية في بالد الشام تعليم ابناء 

 م3102خليل البحراني .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1

2600  



651 
 

 سم38ص:ايض ؛731أـ و1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

 أـ العنوان        م(0707ـ0871ـ سوريا ـ تاريخ حديث)0

 

7161110 

 177ح

 

 الحسيني1وائل عدنان محمد

/ وائل عدنان محمد 0761ـ0712خالد العظم سيرته ودوره في السياسة السورية 

 م3102الحسيني.ـ القادسية :جامعة القادسيةـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛377أـ ق1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

ـالعظم 1 2 وال سياسيةـ سوريا ـ اح3 م(0761ـ0712ـ سوريا ـ تاريخ حديث)0

 أـ العنوان       خالد )سياسي(

 

2603  

7161110 

 377ط

 

 الطائي1 عامر رحيم حسن 

/ عامر رحيم حسن 0731ـ0708الحكومة العربية في دمشق ودور العراقيين فيها 

 م3102الطائي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛017أـ هـ1

 التاريخ الحديث والمعاصررسالة ماجستير في 

 أـ العنوان         م(0731ـ0708ـ سوريا ـ تاريخ حديث)0

 

2602  

7161116 

 333ك

 

 الكاتب 1 فارس ابراهيم

االنقالبات العسكرية السورية في الصحافة العراقية : دراسة 

(/ فارس ابراهيم الكاتب.ـ بغداد : جامعة الدول العربية ـ 0717ـ0777تاريخية)

 م3102العربي والتراث العلمي 1 معهد التاريخ

 سم21ص:ايض؛303

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر

          ـ الصحافة العراقية ـ دراسات3 (0717ـ0777ـ سوريا ـ تاريخ حديث)0

 أـ العنوان

 

2607  

7161610 

 287أ

 

 االحمد 1احمد سالم طه علي 

:دراسة تاريخية/ احمد سالم طه 0763ـ0723الحزب السوري القومي االجتماعي 

 م3102علي االحمد.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم21ص:ايض ؛316

 رسالة ماجستير في التاريخ

 أـ العنوان        (0763ـ0723ـ لبنان ـ تاريخ حديث) 0

 

2601  

7161610 

 878ع

 

 العكيلي1 قاسم خليف عمار

/ قاسم خليف 0718ـ0731الواقع السياسي في لبنان التنوع الطائفي واثره على 

 م3102عمار العكيلي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض ؛311أـ د1

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ الحديث

 أـ العنوان        (0718ـ0731ـ لبنان ـ تاريخ حديث) 0

 

2606  
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7161611 

 877ع

 

 د محمدالعمري1محمد شه

والموقف الدولي منها/ محمد شهد محمد العمري.ـ  0713االنتفاضة اللبنانية عام 

ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم االنسانية في التاريخ 

 م3102المعاصر1

 سم38ص؛328

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 أـ العنوان         ـ لبنان ـ تاريخ حديث0

 

2601  

7161617 

 783أ

 

 ايمان قحطان سرحان

م/ ايمان قحطان سرحان.ـ 0783و0718اجتياح الكيان الصهيوني للبنان عام 

 م3102صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1

 سم21ص:ايض ؛321أـ ر1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 أـ العنوان         ـالصهيونية3 (0783ـ0718ـ لبنان ـ تاريخ حديث)0

 

2608  

7161617 

 677س

 

 السعيد 1ايلين مطر محمد

/ ايلين مطر محمد 0782ـ0711الموقف االمريكي من الحرب االهلية اللبنانية 

 م3102السعيد.ـ ذي قار: جامعة ذي قارـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم38ص؛311

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 أـ العنوان        0782ـ0711ـ لبنان ـ تاريخ الحرب االهلية 0

 

2607  

71616130 

 773س

 

 السوداني1 حيدرعطية كاظم مطلك

/ 0762ـ0723الموقف الرسمي والشعبي من سكان االكواخ بغداد انموذجا 

حيدرعطية كاظم مطلك السوداني.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛317أـ و1

 تاريخ الحديث المعاصررسالة ماجستير في ال

 ـ االكواخ ـ سكان2 ـ الرسمي والشعبي3 0762ـ0723ـ بغداد ـ تاريخ حديث 0

 أـ العنوان

 

2631  

7161110 

 773ث

 

 

 ثوره نصيف جلسم محمد 

: دراسة تاريخية/ ثوره نصيف 0701ـ 0811تجارة العراق في العهد العثماني 

التاريخ العربي والتراث العلمي جاسم محمد.ـ بغداد : جامعة الدول العربية ـ معهد 

 م13102

 سم38ص:ايض؛332اـ ي1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث المعاصر

 أـ العنوان         ـ العثمانيون3 0701ـ0811ـ العراق ـ تاريخ حديث 0

 

2630  

7161110 

 377ج

 

 الجبوري1طالب عبد الغني جارهللا صقالوي

 م/0708ـ0718العراقية سياسة االتحاديين تجاه الواليات 

2633  
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طالب عبد الغني جارهللا صقالوي الجبوري.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 م3102

 سم21ص:ايض ؛360

 اطروحة دكتوراه في التاريخ

 أـ العنوان        (0708ـ0718ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 

7161110 

 878ح

 

 الحكيم 1 عالء الدين محمد تقي سعيد

التجديد في الحوزة العلمية في العراق ابان الحكم الغثماني المباشر حركة 

م(/ عالء الدين محمد تقي سعيد الحكيم.ـ النجف: جامعة الكوفة ـ 0708ـ0820)

 م3102كلية االداب1

 سم 38ص ؛260ث ـ ذ1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

       ـ الحوزة العلمية3 م0708ـ0820يـ العراق ـ تاريخ حديث ـ العصر العثمان0

 أـ العنوان

 

2632  

7161110 

 317غ

 

 غازي سالم مهدي احمد

م/ 0820ـ0177موقف القوى المحلية من العشائر العراقية في العهد العثماني 

غازي سالم مهدي احمد.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية1 قسم التاريخ1 

 م3102

 سم38ص ؛071

 التاريخ الحديث رسالة ماجستير في

 أـ العنوان        ـ العراق ـ تاريخ حديث0

 

2637  

7161110 

 783م

 

 المولى 1ميثم علي نافع 

 ـ0717صحيفة صدى بابل مصدر تاريخيا لدراسة الحديث 

/ ميثم علي نافع المولى.ـ بغداد : جامعة الدول العربية ـ معهد التاريخ 0707

 م3102العربي والتراث العلمي 1

 سم21ص:ايض؛071

 رسالة ماجستير في التاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر

          ـ الصحافة العراقية ـ دراسات3 (0707ـ 0717ـ العراق ـ تاريخ حديث)0

 أـ العنوان

 

2631  

7161113 

 833ر

 

 الركابي1 قابل محسن كاظم

ي.ـ واسط / قابل محسن كاظم الركاب0737ـ0701اثر الثورات اليلشفية في العراق 

 م3102: جامعة واسط ـ كلية التربية 1

 سم21ص:ايض؛061

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 أـ العنوان       ـ العراق ـ تاريخ حديث  ـالثورات0

 

2636  

7161113 

 736ر

 

 رياض مهدي محمد

/ 0727ـ0731سياسة العراق الخارجية في ضوء محاضر مجلس النواب العراقي 

 م3102واسط : جامعة واسط ـ كلية التربية 1رياض مهدي محمد.ـ 
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 سم38ص:ايض؛371

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 أـ العنوان       ـ مجلس النواب3 ـ العراق ـ تاريخ حديث  0

 

7161113 

 763ز

 

 زينب هاشم جريان

/ زينب هاشم جريان.ـ بغداد : جامعة 0718ـ0730التعليم النسوي في العراق 

 م3102كلية التربية للبنات 1بغداد ـ 

 سم 21ص ؛311أ ـ خ1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان     ـ تعليم المرأة ـ العراق3  ( 0718ـ0730ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 

2638  

7161113 

 832م

 

 المالح 1هيثم اكرم غني سليمان 

م/ 0771ـ0730ت العراقية التوجهات االجتماعية والثقافية في مناهج الوزارا

 هيثم اكرم غني سليمان المالح

 م3102.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب 

 سم38ص:ايض ؛200

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 أـ العنوان      (0771ـ0730ـ العراق ـ تاريخ حديث)0

 

2637  

7161113 

 738م

 

 الميالي1زينة شاكر سلمان

(/ 0711ـ0730العراق وموقفها من االحزاب الوطنية )التحقيقات الجنائية في 

 زينة شاكر سلمان الميالي

 م3102.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 21ص:ايض ؛216أ ـ ص1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان        (0711ـ0730ـ العراق ـ تاريخ حديث)0

 

2621  

7161112 

 132خ

 

 الخفاجي1 وفاء هادي حبيب

ممثلو االقليات غير المسلمة في مجلس النواب العراقي تقييم لدورهم السياسي 

(/ وفاء هادي حبيب الخفاجي.ـ القادسية :جامعة 0718ـ0731والتشريعي)

 م3102القادسيةـ كلية التربية1

 سم21ص:ايض ؛072أـث1

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 أـ العنوان        ـ االقليات3  (0718ـ0731حديث) ـ العراق ـ تاريخ0

 

2620  

7161112 

 677س

 

 السعدي1 تغريد عباس رشيد

م(/ تغريد عباس رشيد السعدي .ـ بغداد : 0718ـ0738كلية الحقوق العراقية )

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية  1

 سم 21ص:ايض ؛211أ ـ هـ1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان       (0718ـ0738ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 

2623  
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7161112 

 773ش

 

 الشهواني1 هاشم حسن حسين

/ هاشم حسن حسين الشهواني.ـ 0787ـ0712معهد البحوث وادراسات العربية 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب 

 سم21ص:ايض ؛071

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث 

 أـ العنوان        (0787ـ0712العراق ـ تاريخ حديث)ـ 0

 

2622  

7161112 

 877ع

 

 العكيدي1 بشار فتحي جاسم

: دراسة تاريخية  0768ـ0771موقف العراق من القضايا العربية لالمم المتحدة 

 سياسية/ بشار فتحي جاسم

 م3102العكيدي.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 سم38ص ؛381

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 

 أـ العنوان     ـ االمم المتحدة  ـ قرارات3 (0768ـ0771ـ العراق ـ تاريخ حديث)0

 

2627  

7161112 

 878ع

 

 العكيلي1 احمد رحيم فرهود

/ 0718ـ0723االسر العلوية نشاطها االجتماعي واالقتصادي في لواء الديوانية 

 م3102القادسية :جامعة القادسيةـ كلية التربية1احمد رحيم فرهود العكيلي.ـ 

 سم 21ص:ايض ؛081أ ـ ذ1

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 أـ العنوان         (1 لواء الديوانية0718ـ0723ـ العراق ـ تاريخ حديث)0

 

2621  

7161112 

 878ع

 

 العكيلي1 زينب جبار رحيمة 

/ زينب 0727ـ0723العراقالموقف الرسمي والشعبي من الطبقة العاملة في 

 م3102جبار رحيمة العكيلي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم38ص:ايض ؛338

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث المعاصر

 أـ العنوان      0727ـ0723ـ بغداد ـ تاريخ حديث 0

  

2626  

7161112 

 837ع

 

 عماد كريم عكوب محمد

: دراسة تاريخية/ عماد كريم عكوب 0717ـ0777حزب االتحاد الدستوري 

 م3102محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد  1

 سم 21ص:ايض ؛370أ ـ د1

 رسالة ماجستيراداب في التاريخ الحديث 

          ـ العراق ـ االحزاب السياسية3 (0717ـ0777ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 أـ العنوان

 

2621  

7161112 

 837ع

 

 عماد عبد الكاظم حسن جواد 

/ عماد عبد الكاظم حسن جواد.ـ بغداد 0778ـ0776تاريخ حزب االحرار العراقي 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد1للعلوم االنسانية  1

 سم 21ص:ايض ؛067أ ـ ر1
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 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

 أـ العنوان         ب االحرارـ حز3 (0778ـ0776ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 

7161112 

 732م

 

 المياحي 1علي سعود شكاحي

م/ علي سعود شكاحي 0717ـ0711فكر ومواقف حزب الدعوة االسالمية 

 م3102المياحي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـكلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم 21ص:ايض ؛300أ ـ ث1

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

              ـ حزب الدعوة االسالمية3 (0717ـ0711العراق ـ تاريخ حديث )ـ 0

 أـ العنوان

 

2627  

7161112 

 378و

 

 الوائلي1عالء كاظم جاسم سلطان

/ عالء كاظم جاسم سلطان 0718ـ0811محمود رامز ودوره السياسي في العراق 

 م3102الوائلي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم21ص:321

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

           ـ العراق ـ االحوال السياسية3 (0718ـ0811ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 أـ العنوان

 

2671  

7161111 

 73ر

 

 الردام1علي غازي احمد

العالقة بين عبد الكريم قاسم واحزاب جبهة االتحاد الوطني/ علي غازي احمد 

 م3102بار : جامعة االنبار ـ كلية االداب1الردام.ـ االن

 سم 21ص:ايض ؛331

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر

ـ عبد الكريم قاسم 3 (0762ـ0718ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 ـ العراق ـ احزاب جبهة االتحاد الوطني 2 (1اول رئيس عراقي 0762ـ0707)

 أـ العنوان

 

2670  

7161111 

 731س

 

 السنبسي1خميس محمود شبيب

 ـ0718تموز 07التنظيمات واالحزاب السياسية في العراق

/ خميس محمود شبيب السنبسي.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية 0768تموز 01

 م3102التربية 

 سم21ص:ايض ؛072

 رسالة ماجستير في التاريخ

 أـ العنوان       ـ االحزاب السياسية3ـ العراق ـ تاريخ حديث  0

 

2673  

7161111 

 376ع

 

 العارضي1فالح مجيد حسون 

/ 0768ـ0718وزارة المعارفالهيكل الوظيفي وتطور مؤسسات العمل التخصصي 

 فالح مجيد حسون العارضي

 م3102.ـ القادسية :جامعة القادسيةـ كلية التربية1

 سم 21ص:ايض ؛078أ ـ ث1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث و المعاصر
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 أـ العنوان       (0768ـ0718تاريخ حديث )ـ العراق ـ 0

 

7161111 

 637ك

 

 الكعبي1 عبد العزيز محسن محمد

(/ عبد العزيز محسن محمد الكعبي.ـ بغداد : 0713ـ 0718تاريخ تجارة العراق )

 م3102جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد1للعلوم االنسانية  1

 سم 21ص:ايض ؛771أ ـ ي1

 فلسفة التاريخ الحديث  اطروحة دكتوراه في

 أـ العنوان        (0713ـ0718ـ العراق ـ تاريخ حديث)0

 

2677  

7161118 

 3788ح

 

 الحائك1 حسين نهاد عبد الحميد

/ حسين نهاد عبد الحميد الحائك.ـ  0781ـ0768التحوالت االقتصادية في العراق 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب 

 سم21ص:ايض ؛318

 اطروحة دكتوراه في التاريخ 

 أـ العنوان          (0781ـ0768ـ العراق ـ تاريخ حديث)0

 

2671  

7161118 

 728ع

 

 عبد الرحمن طارق عطية محسن

(/ عبد الرحمن طارق عطية محسن.ـ بغداد 0711ـ0771المجمع العلمي العراقي )

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد 1

 سم 21ص:ايض ؛086

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

 أـ العنوان         (0711ـ0771ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 

2676  

7161118 

 873ع

 

 العمراني1شفاء حاتم شالكة

م/ شفاء حاتم شالكة العمراني.ـ النجف 0788ـ0712العالقات العراقية السورية 

 :جامعة الكوفةـ كلية االداب1

 م3102

 سم 21ص:ايض ؛328

 ماجستير في التاريخ المعاصررسالة 

ـسوريا ـ تاريخ حديث 3 (0788ـ0712ـ العراق ـ تاريخ حديث )0

 أـ العنوان         ـ العراق ـ عالقات خارجية ـسوريا2 (0788ـ0712)

 

2671  

7161130 

 287م

 

 محمد حميد حمزة 

قضاء المحمودية :دراسة تاريخية في احواله االدارية واالجتماعية واالقتصادية 

 م3102/ محمد حميد حمزة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 07181عام  حتى

 سم   21ص:ايض ؛277أ ـ س1

 رسالة ماجستيراداب في التاريخ الحديث 

 أـ العنوان      ـ العراق ـ تاريخ حديث )قضاء المحمودية(0

 

2678  

7161136 

 17ح

 

 حسن داخل عطية

:دراسة 0727ـ0730االوضاع االجتماعية واالقتصادية في مدينة كربالء 
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تاريخية/ حسن داخل عطية.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 م3102االساسية1قسم التاريخ 1

 سم   38ص:ايض ؛383أ ـ ح1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان     ـ االجتماعية واالقتصادية3  الء(ـ العراق ـ تاريخ حديث )مدينة كرب0

 

7161120 

 177ح

 

 الحسيناوي1ايناس جبار سعيد

/ ايناس جبار سعيد الحسيناوي.ـ ذي قار: جامعة ذي 0718ـ0701سوق الشيوخ

 م3102قار ـ كلية االداب1

 سم   21ص:ايض ؛376

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان        ـ الشيوخ ـ سوق3  (0718ـ0701تاريخ حديث )ـ الناصرية ـ 0

 

2611  

7161123 

 637ك

 

 الكعبي1جاسم محمد شغيت

/ جاسم محمد شغيت الكعبي.ـ البصرة 0718ـ0730تاريخ التعليم في العمارة 

 م3102:جامعة البصرة ـكلية التربية للبنات 1

 سم 21ص:ايض ؛068أ ـ ر1

 الحديث المعاصررسالة ماجستير في التاريخ 

 أـ العنوان        (0718ـ0730ـ العمارة ـ تاريخ حديث )0

 

2610  

7161816 

 777ح

 

 الحديدي1اشرف عبد هللا فرحان

: دراسة تاريخية/ اشرف عبد هللا 0717ـ0711االردن والقضية الفلسطينية 

 م3102فرحان الحديدي.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 سم21ص:ايض ؛083

 ماجستير في التاريخ رسالة

 أـ العنوان         ـ القضية الفلسطينية3 (0717ـ0711ـ االردن ـ تاريخ حديث )0

 

2613  

7161816 

 878د

 

 الدليمي1 احمد ياسين طه

/ احمد ياسين طه الدليمي.ـ 0712ـ0712االردن وقضايا المشرق العربي 

 م3102نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب 

 سم21ص ؛077

 جستيرتاريح حديثرسالة ما

 أـ العنوان         (0712ـ0712ـ االردن ـ تاريخ حديث )0

 

2612  

716170 

 773ل

 

 اللهيبي 1جاسم محمد عبد هللا نجم

النشاط االستيطاني واالقتصادي الصهيوني في فلسطين ابان سنوات االنتداب 

/ جاسم محمد عبد هللا نجم اللهيبي.ـ نينوى:جامعة 0778ـ0733البريطاني

 م3102الموصل ـ كلية االداب 

 سم21ص:ايض ؛216أ ـ ج1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 

 أـ العنوان       (0778ـ0733ـ فلسطين ـ تاريخ حديث)0

 

2617  



659 
 

716170 

 773ل

 

 اللهيبي 1نايف محمود علي حسين

/ نايف محمود علي 0788ـ0712المملكة العربية السعودية والقضية الفلسطينية 

 م3102اللهيبي.ـ نينوى:جامعة الموصل ـ كلية االداب حسين 

 سم21ص:ايض ؛317

 رسالة ماجستيرتاريح حديث

 أـ العنوان      ـ القضية الفلسطينية0

 

2611  

71718121 

 177أ

 

 االسدي1 لؤي ثجيل جمعة

/ لؤي 0716ـ0717االحتالل االندونيسي نتيمور الشرقية والموقف الدولي منه 

البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية ثجيل جمعة االسدي.ـ 

 م13102

 سم21ص:ايض ؛317

 رسالة ماجستيرفي التاريح المعاصر

 أـ العنوان        0716ـ 0717ـ اندونيسيا ـ تاريخ حديث ـ0

 

2616  

7611236 

 78ش

 

 الشوك1 ساره مالك حميد 

 / ساره مالك حميد 0712ـ0762منظمة الوحدة االفريقية 

 م3102الشوك.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم   21ص:ايض ؛328أ ـ ب1

 رسالة ماجستير في التاريخ

 أـ العنوان      0712ـ 0762ـ افريقيا ـ تاريخ حديث ـ0

 

2611  

7601011 

 832ف

 

 الفالحي1 حمادي سلمان حمادي

ي / حمادي سلمان حماد0716ـ 0771الموقف المصري من الحركة التونسية 

 م3102الفالحي .ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب1 قسم التاريخ1

 سم   38ص:ايض ؛277أ ـ د1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

      0716ـ0771ـ مصر ـ تاريخ حديث3 0716ـ0771ـ تونس ـ تاريخ حديث0

 أـ العنوان

 

2618  

7601313 

 713ع

 

 

 العريسان 1محمود خضير يونس

االيطالي لليبيا ودور الشهيد عمر المختار في معارك التحرير االحتالل 

 م/ محمود خضير يونس0720ـ0700

العريسان.ـ بغداد : جامعة الدول العربية ـ معهد التاريخ العربي والتراث العلمي 

 م13102

 سم 21ص:ايض ؛231أ ـ ج1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان        ـالمختار 1عمر )قائد(3 م(0720ـ0700ديث )ـ ليبيا ـ تاريخ ح0

   

2617  

763112 

 773ش

 

 الشنداح1 سارة طارق اسماعيل هالل

م(/ 0870ـ0800الموقف الدولي من التوسع المصري في شبه الجزيرة العربية )

2661  



661 
 

 سارة طارق اسماعيل هالل

 م3102للبنات1الشنداح.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـكلية التربية 

 سم 21ص:ايض ؛083

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

      ـ شبه الجزيرة العربية ـ تاريخ حديث3 0870ـ0771ـ تونس ـ تاريخ حديث0

 أـ العنوان

 

7631173 

 673س

 

 السعداوي1 دالل عبد الحسن جوالن

/ دالل عبد الحسن 0707ـ0873مصر في عهد الخديوي عباس حلمي الثاني 

 م3102جوالن السعداوي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـكلية التربية 1

 سم 21ص:ايض ؛316أـ ي1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

م(1 0777ـ0817ـ عباس حلمي الثاني)3 0707ـ0873ـ مصر ـ تاريخ حديث0

 أـ العنوان     ملك

 

2660  

7631113 

 732د

 

 الدراجي1بشير حمود علوان حسين

/ بشير 0776ـ0727مايلزالميسون في الحياة السياسية المصرية دور السير 

 م3102حمود علوان حسين الدراجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم   21ص:ايض ؛260أ ـ د1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

               ـ الميسون1مايلز)سياسي(3 0776ـ 0727ـ مصر ـ تاريخ حديث ـ0

 أـ العنوان

 

2663  

7631160 

 177ت

 

 

 تغريد عبد الزهرة رشيد

: دراسة تاريخية/ تغريد عبد الزهرة 0711ـ713التطورات االقتصادية في مصر 

 م3102رشيد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1

 سم   38ص ؛307

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

            ـ مصرـ االحوال االقتصادية3 م(0711ـ0713)ـ مصر ـ تاريخ حديث 0

 أـ العنوان

 

2662  

7631110 

 287أ

 

 احمد ماجد عبد الرزاق

التطورات االقتصادية في مصر وانعكاساتها االجتماعية :دراسة تاريخية 

/ احمد ماجد عبد الرزاق.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 0780ـ0711

 م3102التربية 1

 سم   21ص:ايض ؛361أ ـ د1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان        م(0780ــ0711ـ مصر ـ تاريخ حديث )0

 

2667  

763101 

 388ظ

 

 الظالمي1هدى جمعة زياد

تطور التجارة والمالحة عبر قناة السويس واثارها االقتصادية واالجتماعية في 

زياد الظالمي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية  / هدى جمعة0716ـ0726مصر

2661  



661 
 

 م3102التربية 1

 سم   21ص:ايض ؛318أ ـ ث1

 رسالة ماجستير في اداب التاريخ

 أـ العنوان       ـ التجارة والمالحة 3ـ قناة السويس   0

 

763133 

 777م

 

 منذر عبيد رضيوي

عبيد رضيوي.ـ ذي / منذر 0703ـ0821التطورات السياسية في طرابلس الغرب 

 م3102قارـ جامعة ذي قارـ كلية االداب1

 سم   21ص:ايض ؛327

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 (0703ـ0821ـ طرابلس ـ تاريخ حديث)0

 أـ العنوان 

 

2666  

767118 

 183أ

 

 اسماء غني داود

: دراسة تاريخية/ اسماء غني داود.ـ 0727ـ0703االدارة الفرنسية في المغرب 

 م3102: جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1بغداد 

 سم   38ص:ايض ؛088أـ د1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان        (0727ـ0703ـ المغرب ـ تاريخ حديث)0

 

2661  

761112 

 377ع

 

 العبيدي1صباح نوري هادي

 /0771ـ0727الجزائر في سنوات الحرب العالمية الثاانية 

 م3102وري هادي العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية1ابن رشد 1صباح ن

 سم   21ص:ايض ؛262أـ و1

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

 أـ العنوان        (0771ـ0727ـ الجزائرـ تاريخ حديث)0

 

2668  

761117 

 878ت

 

 التميمي1صبري كامل هادي

(/ 0717ـ0711الفكري والسياسي)المجدد الجزائري الفضيل الورتالني نشاطه 

 صبري كامل هادي التميمي

 م3102.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1قسم التاريخ 1

 سم   38ص:ايض ؛217أ ـ ي1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

    ـالورتالني 1الفضيل)مفكر وسياسي(3 (0717ـ0711ـ الجزائرـ تاريخ حديث)0

 أـ العنوان 

 

2667  

7611113 

 138أ

 

 اسامة صاحب منعم 

 / اسامة صاحب منعم 0717ـ0763سياسة الجزائر النفطية 

 م3102.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم   21ص:ايض ؛381

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ المعاصر

           االحوال السياسيةـ الجزائر ـ 3 (0717ـ0763ـ الجزائرـ تاريخ حديث)0

2611  



662 
 

 

 

 

 

 

 

 

 أـ العنوان

 

7661011 

 377ج

 

 

 الجبوري1عبد محمد شالش

 /0771ـ0718ظاهرة االنقالبات العسكرية في موريتانيا

 م3102عبد محمد شالش الجبوري.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 21ص:ايض ؛077

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

 أـ العنوان       0771ـ0718ـ موريتانيا ـ تاريخ حديث0

 

2610  

76111212 

 737ذ

 

 

 الذهبي1رامية هادي مرهج

:دراسة تاريخية/ رامية هادي مرهج 0771ـ0887الصراع الدولي في الصومال 

 م3102الذهبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربيةللبنات 1

 سم   21ص:ايض ؛318أـ و1

 التاريخ الحديث والمعاصر  رسالة ماجستير في

 أـ العنوان        0771ـ0887ـ الصومال ـ تاريخ حديث0

 

2613  

712 

 713ع

 

 عبد الرزاق حمزة عبد هللا

خطة مارشال : دراسة تاريخية / عبد الرزاق حمزة عبد هللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 م3102كلية االداب 1

 سم   21ص:ايض ؛381

 الحديث والمعاصراطروحة دكتوراه في التاريخ 

 أـ العنوان      ـ امريكا ـ تاريخ الحديث0

 

2612  

7121706 

 287م

 

 

 محمد سمير خزعل

/ 0727ـ0737سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه مؤتمرات نزع السالح 

 م3102محمد سمير خزعل.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم   21ص:ايض ؛301

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

ـ نزع 2 ـ امريكا ـ االحوال السياسية3 0727ـ0737ـ امريكا ـ تاريخ حديث0

 أـ العنوان         السالح

 

2617  



663 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 كشافات المؤلفين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 



664 
 

 حرف االلف

 ابتسام اسماعيل احمد

 

3083 

 ابتسام عبد الناصرعبد هللا

 

0103 

 ابتسام عصام عبد الستار

 

2121 

 ابتهاج احمد كاظم

 

0117 

 ابتهاج فارس علي

 

3277 

 812 ابراهيم حميد كامل

 

 االبراهيمي1 اسراء حسين محمد

 

0111 

 2127 االبراهيمي1 حسن عبد الزهرة كيطان

 

 االبراهيمي1 لبنى عبد القادر خنياب

 

3101 

 االبراهيمي1 مكي فرحان كريم

 

0207 

 هـ(616ـ 11االثير 1 الجزري )ابن 

 

0726 

 2787 هـ(207ـ111ابن اعثم الكوفي1احمد بن محمد )

 

 هـ(280ـ111ابن بابويه القمي1 احمد بن علي )

 

2781 

 هـ(822ـ110ابن الجزري1محمد بن محمد)

 

311 

 هـ(227ـ111ابن الحائك الهمداني 1الحسن بن احمد )

 

2786 

 هـ(171ـ126بن محمد)ابن رجب1 عبد الرحمن بن احمد 

 

387 

 هـ(316ـ 302ابن قتيبة 1عبد هللا بن مسلم )

 

237 

 هـ(631ـ170ابن قدامة1 عبد هللا بن احمد)

 

673 

 ه(771ـ11ابن كمال باشا1 احمد بن سليمان )

 

21812111216 

 

 هـ(817ـ132ابن الملتقى1 عمر بن علي بن احمد االنصاري)

 

231 

 هـ(207ـ373ابراهيم )ابن المنذر1 محمد بن 

 

263 

 هـ(672ـ116ابن يعيش1 يعيش بن علي )

 

0721 

 0287 ابهر هادي محمد 



665 
 

 

 هـ(172ـ768ابو بكر العربي1محمد بن عبد هللا)

 

776 

 0887 ابو التمن 1 وسن مضر حسين

 

 هـ(713ـ877ابو الحسن البكري1محمد بن محمد )

 

0772 

 هـ(171ـ617يوسف)ابو حيان النحوي1محمد بن 

 

0771 

 ابوخضير1خمائل شاكر

 

2766 

 هـ(311ـ313ابوداود 1سليمان بن االشك)

 

236010728 

 0727 ابو رغيف 1رهرة عباس فاضل

 

 ابورغيف 1 كفاء علي عيسى

 

3383 

 هـ(721ـ11ابو زيد الدبوسي1 عبد هللا بن عمر )

 

262 

 هـ(017ـ11ابو عمر 1زيان بن عمر المارني)

 

2321 

 0727 هـ(337ـ11ابو عبيد القاسم1القاسم بن سالم)

 

 هـ(216ـ387ابو الفرج االصبهاني1علي بن الحسين)

 

2781 

 هـ(771ـ211ابو القاسم التنوخي1 علي بن المحسن بن علي)

 

3882 

 هـ(718ـ081ابو يعلي 1محمد بن الحسين )

 

713 

 3787 ابي شوكت حميد

 

 ابي الفتح الناصر 1الناصر بن الحسن بن محمد بن عيسى 

 هـ(777ـ11)

 

318 

 281 هـ(118ـ11االتقاني1 امير كاتب بن امير عمر العبيد)

 

 116 اثير ادريس عبد الزهرة

 

 3787 اثير جبار محمود

 

 0187 اثير عباس جواد

 

 هـ(0166ـ761االجهوري1 علي بن محمد بن عبد الرحمن )

 

236 

 جبر عاشور احسان

 

661 

 3782 احسان عباس جاسم 



666 
 

 

 احسان فاضل ذيب

 

0171 

 0201 احالم خميس فرج

 

 احالم عبد الستارشنسين

 

37 

 2301 احالم كاظم ذنون سليمان

 

 0206 احالم محمد جرجيس

 

 االحمد 1 احمد سالم طه علي

 

2601 

 احمد باقر جاسم بقلي

 

3060 

 احمد ثامر حومد

 

3010 

 جاسب يوسفاحمد 

 

0182 

 احمد جاسم حسن

 

117 

 0871 احمد جعفر زيادة

 

 احمد جعفر صديق

 

2378 

 احمد جميل عبد الكاظم

 

0811 

 احمد جياد شروم

 

2162 

 احمد حسن احمد

 

3216 

 احمد حسن خطاب بنيان

 

2231 

 3781 احمد حسن طارش

 

 احمد حسن مصلح

 

2236 

 احمد حسين حسين

 

2111 

 غانماحمد حسين 

 

3803 

 احمد حمزة عبود 

 

0181 

 احمد خالد محمود

 

0771 

 احمد رضا احمد

 

2788 



667 
 

 احمد شاكر محمود

 

0777 

 احمد شهاب احمد ابراهيم

 

3881 

 احمد شهاب مطر غضيب

 

2217 

 احمد عاصي علي

 

3117 

 3178 احمد عامر محمد علي

 

 احمد عباس سعيد

 

3712 

 666 احمد عبد الزهرة حمدان

 

 احمد عبد هللا ظاهر

 

2261 

 احمد عبد العالي رشيد

 

3136 

 احمد عبد القادر خلف محمود

 

110 

 0176 احمد عبد نعيم 

 

 احمد علي خليل

 

672 

 2278 االحمد1 علي محمد ياسين

 

 احمد عدنان عبود وتوت

 

2173 

 احمد غازي عاصي

 

2337 

 176 احمد فاضل عبد الكريم امين

 

 احمد فرطوس حيدر

 

2188 

 363 احمد كاظم جواد

 

 احمد كاظم عماش

 

0217 

 احمد كريم عباس

 

3180 

 3731 احمد كريم علوان

 

 احمد ماجد عبد الرزاق

 

2667 

 احمد مجيد حميد

 

3220 

 3200 احمد محمد داود



668 
 

 

 احمد محمود حسن

 

3711 

 0 احمد ناجي حمود

 

 3721 االحمد 1نافع حماد محمد

 

 احمد وليد نجم خليل

 

0131 

 احمد ياسين حسن احمد 

 

3070 

 احمد يحيى رشيد

 

0101 

 3117 االحمدي 1سنان كمال الدين داؤاد

 

 اخالص امانة ماهي هيسى

 

2111 

 اخالص زينل احمد عبد هللا

 

0133 

 اخالص عبد الحميد محمد

 

3671 

 لخالص محمود عبد هللا

 

3768 

 هـ(713ـ11اخي جلبي1يوسف بن جنيد)

 

713 

 ادريس ابراهيم صالح

 

771 

 االديب1مروة رياض محمد

 

2071 

 هـ(161ـ772االدريس1 محمد بن محمد)

 

2787 

 اراء عبد الكريم حسين

 

3138 

 االزريرجاوي1 احالم عبد المحسن

 

0271 

 االرزقي1 علي دريول محمد

 

2387 

 اركان حسين علي

 

0201 

 االركوازي1 ازاد حسن علي

 

0367 

 718 زينب عبد علي مراداالركوازي1 

 

 اريان رؤوف عزيز

 

168 

 ازهار غازي مطر

 

2167 



669 
 

 ازهر حسين رزوقي

 

2071 

 ازهر حسين علي

 

0621 

 هـ(211ـ383االزهري1محمد بن احمد)

 

3811316 

 االزيرجاوي1 حسين قاسم مسلم

 

718 

 االزيرجاوي1 عباس فاضل عبيد

 

2081 

 االزيرجاوي 1قاسم جودة عداي

 

2277 

 االزيرجاوي1 كريم ماهر علوان

 

0181 

 االزيرجاوي1منتهى فهد بريسم

 

0118 

 االزيرجاوي1 نبراس عبد الكاظم وني

 

013 

 اسامة صاحب منعم 

 

2611 

 اسامة قاسم عبد االمير 

 

3081 

 هـ(781ـ 11االسبيجاني1 احمد بن منصور الحنفي)

 

217 

 استبرق داود سالم

 

0132 

 محسناستبرق محمد حمزة 

 

802 

 استبرق محمد مهدي

 

0361 

 االسدي1 احمد عباس فاضل

 

3112 

 االسدي1 أمجد صباح عبد العالي

 

101 

 االسدي1 اميرة محمد علي حمزة سعيد

 

201 

 االسدي1 ايهاب احمد عبد الرضا

 

3111 

 االسدي1 حيدر حسن لفته

 

3118 

 االسدي1 رقية حسين شريف

 

000 

 

 جواد االسدي1سراب عبد الكريم

 

0186 

 االسدي1 سعاد مقداد ناجي

 

2288 

 0631 االسدي1ضرغام جبار سلمان



671 
 

 

 االسدي1 طارق حسن شريف 

 

711 

 االسدي1 طارق حسن كسار

 

717 

 االسدي1 فاضل عبد الرحيم عبد الكريم 

 

602 

 االسدي1قيصر كاظم عاجل

 

2328 

 االسدي1 كرار جمال طالب

 

3306 

 االسدي1 لؤي ثجيل جمعة

 

2616 

 االسدي1 ليث عبد الكاظم هادي

 

763 

 االسدي1 محمد احمد محمود 

 

0730 

 االسدي1 نجوم عاشور جاسم

 

77 

 اسراء ابراهيم الزم

 

0731 

 اسراء حسن خلف

 

2327 

 اسراء شاكر جودة

 

071 

 اسراء طارق كامل محمد 

 

3720 

 اسراء عامر عاشور

 

3767 

 اسراء عباس هادي ابراهيم

 

717 

 اسراء علي عيسى 

 

701 

 اسراء فارس حسن

 

63 

 اسراء فاضل وذاح

 

0708 

 اسراء قاسم غانم خلف

 

167 

 اسراء قحطان جاسم 

 

3601 

 اسراء محمد حسن

 

0636 

 اسراء محمد فتحي علمدار

 

3707 

 اسراء معطي عبد الرضا

 

003 



671 
 

 اسراء مهدي عبد الهادي زاهد

 

0770 

 هـ(623ـ11محمود)االسروشني1 محمد بن 

 

761 

 اسعد حسون صالح

 

0613 

 اسعد حميد ابو شنة

 

2613 

 اسعد طارش عبد الرضا

 

106 

 اسعد كاظم شبيب

 

777 

 هـ(771ـ812االسفرايني1 ابراهيم بن محمد بن عرب شله)

 

317 

 اسماء اديب عباس 

 

2111 

 اسماء غني داود 

 

2661 

 اسماء كريم كاظم 

 

0208 

 عباساسماء محمد 

 

2371 

 اسمار عبد السالم داود

 

312 

 االسودي1 محمد رميض راشد عبد هللا

 

2007 

 اسيا جاسب يوسف

 

0181 

 اسيل جاسم بديوي

 

711 

 اسيل عبود جاسم

 

3716 

 اسيل مثنى احمد

 

3368 

 اسيل مقداد حاتم عبد الواحد

 

3110 

 اشتي ستار محمد 

 

2331 

 اشراف فائق مهدي 

 

301 

 عبود شنته حافظاشواق 

 

0810 

 االعجم 1 نادية محمد رزوقي

 

0366 

 االعرجي 1 حوراء محمد ياسين

 

3711 

 888 االعرجي 1 سعاد راضي فيروز 



672 
 

 

 االعرجي 1محمد سعيد حسن

 

0188 

 االعظمي1 تغريد خليل ابراهيم

 

3276 

 االعظمي1 زينب خالد احمد حسين

 

3111 

 اغا 1 حسن عبد المناف جاسم سفر

 

0187 

 افتخار عبد صالح

 

023 

 افراح رمضان شمه

 

007 

 اقبال محمود علوان مزعل 

 

3 

 اقبال وافي نجم

 

300 

 اكرم جميل سليمان

 

101 

 اكرم سعود حاجم 

 

2771 

 اكرم عبد الرزاق عبود وحيد

 

2167 

 اكرم مجيد محمد فارس

 

3181 

 ال سلمان1 رنا حسن هالل

 

0120 

 ال بوعيسى1 احمد عباس علي 

 

3176 

 ال زبير1 علي عبد العزيز نجم

 

3670 

 ال عبد النبي1شمائل عبد العالي حيوان

 

3777 

 ال عيسى1 اقبال حسن عالوي

 

3817 

 ال مسيلم1احمد جاسم

 

076 

 االء خضر حسان 

 

0870 

 االء سعدون سلمان 

 

0183 

 االء طالب كريم

 

3137 

 الهام احمد جاسم

 

717 

 الهام طالب عبد الحسين 

 

0613 



673 
 

 االلوسي1 اسامة ماجد رشيد 

 

2172 

 االلوسي1 اياد نزار حسن

 

3087 

 االلوسي1 باسم راجح جمال الدين

 

031 

 ام معين 1 قصي جابر 

 

0361 

 امال حسين علوان

 

201 

 امال عبد عسل 

 

3717 

 االمارة 1 مها شاكر جبر 

 

2083 

 كاظم منصوراالمام1 عالء الدين 

 

3121 

 امانع احمد حمد امين علي ديوانه

 

2073 

 امجد حميد اسماعيل 

 

3717 

 امجد علي عبيد 

 

2213 

 امل صالح مهدي عبد اللطيف

 

2217 

 امل صبار عطوان

 

2238 

 امل فاروق ابراهيم

 

111 

 امل نجم محمد

 

110 

 امنة جاسم محمد 

 

037 

 امنه حسين صبري علي 

 

3226 

 حميد حمزةامنة 

 

2077 

 امنة وليد علوان

 

811 

 االموي1 ميثاق ظاهر فليح 

 

781 

 امية طالع محمود

 

0281 

 امير ابراهيم خداداد

 

0616 

 امير عبد العزيز علوان

 

3726 

 3376 االميري1 محمد عبد الرزاق محمد علي 



674 
 

 

 امين عباس نذير

 

637 

 اناس سعدون حسن 

 

0710 

 مهدياالنباري1 سنان فخري 

 

3761 

 انتصار جواد مهدي علي 

 

0171 

 انتصار عبد االمير حسن

 

160 

 انتظار تكليف كريم صلبي

 

2001 

 انس اسماعيل خليل ضيف هللا

 

3321 

 انس اسود شطب

 

0368 

 انس رياض جواد

 

101 

 انس صبري ابوعلي

 

0871 

 انسجام سعيد جاسم حمد

 

106 

 االنصاري1 منتهى حسن محمد علي

 

3723 

 انصاف سلمان علوان

 

0217 

 انفال منصور حميد

 

3171 

 انمار عزيز باهض

 

3108 

 انمار غالب كليب مطلك

 

138 

 انمار مثنى حامد شاكر

 

0128 

 انمار محمد حسين احمد

 

3738 

 انهار حنا منصور سوني

 

681 

 انوار جاسم مطلك 

 

3811 

 انوار علي كاظم مهدي

 

0178 

 انور عبد علي حميد 

 

2711 

 هـ(776ـ263االهوازي1 الحسن بن علي بن اهيم )

 

0288 



675 
 

 اوراد محمد مالك كمونة

 

607 

 اوراس عدنان حتروش احمد

 

3138 

 االؤمري1 نور محسن قدري

 

0838 

 اياد جواد محمد

 

837 

 اياد حماد عبد 

 

102 

 اياد رشيد محمد الكريم

 

113 

 اياد طارق علي 

 

0611 

 اياد طالب محمود 

 

780 

 اياد عبد الحمزة بعيوي

 

178 

 اياد محمد صالح

 

3673 

 اياد نوري جاسم

 

816 

 اية يوسف ابراهيم 

  

0280 

 ايسان كاظم شريف

 

2770 

 ايسر عبد الرحمن

 

038 

 ايفا ايسر بطرس انطون عجاج

 

3071 

 ايفاد عبد الرزاق عبد القادر 

 

3070 

 ايفان علي هادي بيرم

 

3610 

 يوحنانافيت ادوارد 

 

0162 

 ايمان حسن عباس هادي

 

0103 

 ايمان حسين فضلي

 

3221 

 ايمان خزعل عباس معروف

 

3717 

 ايمان سعد علي

 

0771 

 ايمان شهاب حسون

 

2161 

 081 ايمان علي عباس



676 
 

 

 ايمان قحطان سرحان

 

2608 

 ايمان قنبر عباس

 

783 

 ايمان محمد شريف محمد علي

 

706 

 ايمان نعمان اسماعيل

 

3011 

 ايمن عبد الرسول جواد فسام

 

0687 

 ايناس جريان محمد 

 

0207 

 ايناس رشيد عباس

 

3327 

 ايناس علي جميل

 

71 

 ايناس عماد عبد القادر عبد اللطيف

 

77 

 ايهاب اسعد مطرود 

 

0686 

 ايهاب مجيد جراده

 

0211 

 ايوب علي عبد هللا

 

026 

 ايوب قاسم كاظم

 

716 

 

 حرف الباء

 الباجالني 1 بان صاح جمعه غيدان

 

181 

 البارودي1صفوان يوسف محمود حمادي

  

3073 

 البارودي1محمود نظام محمود

 

3133 

 باسل علي حسين

 

0170 

 باسم خميس عبيد

 

683 

 باسم محمد صالح

 

3767 

 باسم محمد صالح مهدي

 

3737 

 باسمة محمد ولي

 

0270 



677 
 

 الباشا1 احمد سعدي عبد هللا

 

0132 

 باقر موسى سعيد

 

188 

 بان اسماعيل خليل

 

3760 

 بان اسماعيل محمود

 

0137 

 بان علي كاظم

 

108 

 الباوي1 فيحاء محمد نجم 

 

0811 

 بتول رضا عباس

 

017 

 البجاري1 شهاب احمد يوسف

 

0721 

 البحراني1زهراء حميد خليل

 

2600 

 البحراني1صدى صالح احمد

 

0367 

 هـ(617ـ626بن المعلى)البحراني1 ميثم بن علي 

 

0770 

 بختيار نجم الدين شمس الدين

 

2371 

 هـ(811ـ163بدر الدين العيني1 محمد بن احمد )

 

0773 

 البدراني 1 ابراهيم ادريس مصطفى 

 

2318 

 البدراني1 بسمة يوسف محمد ثالج

 

2121 

 البدراني1ذكي ابراهيم محمد عبد القادر

 

3887 

 صالحالبدراني1 فاطمة محمد 

 

701 

 البدراني 1 فتحي محمد جاسم

 

0600 

 البدراني1 فليحة حسن احمد

 

2076 

 البدراني 1مثنى خميس رشيد

 

671 

 البدراني1 محمد طالل رجب هرو

 

078 

 البدراني1 محمد عز الدين احمد 

 

3721 

 البدراني1 محمود مطر علي

 

3672 

 2713 البدراوي1 ختام عدنان علي



678 
 

 

 حميد عجمالبدري1 احمد 

 

121 

 البدري1 باسم حازم حميد 

 

111 

 البدري 1 سعد عدنان منهل 

 

3086 

 البدري1 سناء شندي علوان

 

2287 

 البدري 1علي شاكر عبد القادر

 

808 

 البدري1 محمد عبد الرحمن محمد 

 

3131 

 البدري1 مؤيد كطوف كسار

 

3111 

 البديري1 احمد حسين تالي

 

3010 

 جبار عبد هللاالبديري1 امير 

 

0311 

 البديري1 ثامر عبد جبر حاشوش

 

2211 

 البديري1 عدي حاتم رحيمه لطيف 

 

0601 

 البديري1 عدي عبد مزهر كزار

 

107 

 البديري1 فراس عيال مطر

 

0173 

 البديري1 فوزي محمد كاظم 

 

3667 

 البديري1 قصي ليلوجساب

 

0172 

 البديري1 محسن حسن خصباك 

 

2212 

 البديري1 وسن عباس بطي

 

2711 

 براق هالل جاسم 

 

3607 

 البرزنجي1 خالد محمود احمد قادر

 

0800 

 البرزنجي1 رقية حميد حسن

 

2217 

 البرزنجي1 سهى جمال مولود

 

3218 

 البرزنجي1 سهيلة مصطفى كريم

 

3777 

 البرزنجي1 كوسرت حسن امين

 

813 



679 
 

 بروز عبد المطلب سمايل

 

673 

 1ايناس محمد احمدالبرغوث 

 

877 

 البركات 1 هادي عواد حسوني

 

3318 

 البركي1 احمد حامد خليوي

 

2076 

 البركي1 راغب هادي عجمي

 

0886 

 البرواري1 امجد عبيد محمد 

 

3071 

 البرواري1 بيداء عبد العزيز محمد صالح

 

3107 

 البرواري1 صباح عمر سليمان

 

2071 

 البرواري1 علياء صباح محمد عمر

 

0100 

 البرواري1 محمد مصطفى عثمان مصطفى

 

303 

 البرواري1 مشير رشيد احمد خان

 

3111 

 هـ(0237ـ 0313البروجردي1 حسن بن احمد )

 

386 

 البزركان1 بيداء علي حسين محمد

 

3613 

 هـ(720ـ11البروسوي1 يعقوب بن علي)

 

218 

 بريفان جواد جمعة

 

2710 

 بسام جاسم حسين بنانه

 

3731 

 بسام طه خليل

 

0136 

 بسماء سعد الدين شيت

 

3770 

 بسمان محمد علي

 

0171 

 بسمة جبار مكي جوني

 

2713 

 بسمة عبد المحسن سعيد

 

112 

 بسمة علي جاسم 

 

0876 

 

 بشار ممتاز علي 

 

2712 

 711 البشدري1 حسن محمد ابراهيم 



681 
 

 

 بشرى طايس عبد المؤمن

 

636 

 بشرى مخلف فياض

 

0620 

 احمد جعفربشير 

 

3607 

 بشير عبد هللا ابراهيم

 

0871 

 البصري1 مروة نزار يوسف 

 

3171 

 البصيصي1 حسين كحط جالي

 

2382 

 البطاط1 باسم كريم مجيد

 

086 

 البطاوي1 انس عبد عبد هللا

 

0182 

 البطبوطي1 نهاد حمبد لعيبي

 

2131 

 البعيجي1 جمال ناصر حسين

 

0310 

 الحسن البغدادي1 باقر فليح عبد

 

311 

 البغدادي1 علي عبد المحسن كريم

 

111 

 البغدادي 1 ندى مفيد عبد اللطيف

 

0707 

 البقال1 محمد سليم يوسف صالح

 

0111 

 البكر1 ازهار عبد الجبار حامد

 

0736 

 بكر محمد شريف عبد هللا

 

677 

 البكري1رباب عبد الرضا صالح

 

2 

 البكري1 ضحى جواد كاظم حساني

 

0231 

 البكري1 عالء محسن كبيش

 

3116 

 البكري1 علي حسن كحيوش راضي 

 

0812 

 البكري1 وصال خلفة كاظم

 

3612 

 البكوع 1معن عبد الخالق يحيى فتاح

 

0617 

 هـ(317ـ11البالذري1 احمد بن يحيى )

 

2773 



681 
 

 البالم 1مروان نجاح مهدي

 

2716 

 بلسم صبحي قاسم

 

3273 

 البناء 1نغم هادي عبد االمير

 

0177 

 البندر1 اوس محمد سعيد

 

3623 

 البندر1 ايناس حاتم كريم 

 

3003 

 البندر1 زينة شهيد علي

 

707 

 البهاتي1 فارس جاسم محمد

 

0171 

 البهادلي1 احمد قاسم كاظم

 

3867 

 البهادلي1 رياض صيهود هاشم

 

3121 

 البهادلي1 فرحان جاسم محمد

 

3002 

 البهادلي1 محسن مهلهل عبد هللا

 

0176 

 البهادلي1 محمد حسين مهاوي

 

3718 

 البوسعير1 ضياء عبد االمير صالح

 

3181 

 البياتي1 اسماء هادي ذنون

 

20 

 البياتي 1حسين جمعة حمد 

 

0137 

 البياتي 1 رمضان ادريس صالح حسن

 

3271 

 البياتي 1 سارة مثنى جالل

 

2717 

 البياتي 1 سرمد خليل ابراهيم

 

101 

 سماء فاضل خليلالبياتي 1 

 

3127 

 البياتي 1 عبير قاسم خلف

 

0230 

 البياتي 1 عقيل عبد الحسين احمد

 

0171 

 البياتي 1 علي محمود عللو

 

381 

 البياتي 1 محمد جواد علي

 

3717 

 0117 البياتي 1 نهان بهاء الدين جعفر 



682 
 

 

 البياتي 1هند عماد حميد

 

0178 

 البيجواني1 دعاء حسين عمر

 

3101 

 البيجواني1 وعد خالد خلف

 

3072 

 بيداء سامي هادي

 

0630 

 

 بيداء صالح سلمان 

 

2363 

 بيداء طارق عبد الواحد 

 

3117 

 بيداء عبد الرضا عيدان

 

0177 

 بيداء فرحان سوادي

 

0181 

 بيداء ناصر زيارة

 

3728 

 البيرماني1 امير فخري عبد محمد

 

0011 

 البيرماني 1ضمياء فخري خباز

 

0010 

 البيرماني1 لمياء وهاب رزاق

 

3111 

 البيرماني1 مروة كاظم خضير

 

0810 

 البيرماني1 مهند ناصر حسين 

 

0273 

 بيسان خالد علي مصطفى 

 

231 

 البيضاني1اسعد خلف محمد

 

3307 

 البيضاني1 عبد الجواد عبد الحسين علي

 

0777 

 بيمان جالل احمد

 

0013 

 

 حرف التاء

 نوري قارياغديتركان قاسم 

 

0180 

 تغريد حامد علي 

 

3781 

 تغريد سعيد حسن 

 

103 



683 
 

 تغريد عبد الزهرة رشيد

 

2662 

 التغلبي 1 زينب عبد الرزاق عبد الحسين

 

2011 

 التكريتي1 االء فاروق سامي

 

0712 

 التكريتي1 خلود ناجي رشيد

 

3131 

 التكريتي1 نبراس عبد الغني شعبان 

 

708 

 هاديتمارا صباح 

 

0717 

 تماضر كاظم صبيح

 

782 

 التمر1 زينا عبد الستار عبد الباقي

 

0878 

 التميمي1 ابراهيم مرزة حمزة

 

731 

 التميمي1 احمد هاني رشيد

 

0111 

 التميمي1 اعتدل سلمان عريبي

 

3711 

 التميمي1 التفات عامر عبد هللا 

 

0183 

 التميمي1 امال صبيح سلمان

 

3167 

 محمد سلمانالتميمي1 امل 

 

3361 

 التميمي1 بان محمد عباس كنعان 

 

0726 

 التميمي1 بالل عباس حسن

 

2362 

 التميمي1 حيدر عبد اللطيف موسى

 

131 

 التميمي1 رقية عبد الجبار حسين

 

0171 

 التميمي1 زينب عامر حاتم

 

0761 

 التميمي1 زينب عبد محمد 

 

0768 

 التميمي1 سعد اليذ عبد الكريم

 

3101 

 التميمي1 سلمان ياسين عباس عيسى

 

2711 

 التميمي1 سهيل عبد هللا ناصر

 

3217 

 0721 التميمي1 شذى قاسم كاظم



684 
 

 

 التميمي1 صبري كامل هادي

 

2667 

 التميمي1 صفا مهدي راجي

 

3381 

 التميمي1 صكبان محمد حسين

 

730 

 التميمي1 ظفر عبد مطر

 

117 

 التميمي1 عادل الحر الزم

 

3677 

 التميمي1 عبد الرحمن اسماعيل خليل

 

2716 

 التميمي1 عبد الكريم خالد عناية

 

0272 

 التميمي1 عفراء راضي عبد حمزة

 

0771 

 التميمي1 عقيل نجم مهدي

 

167 

 التميمي1 علي الحر الزم

 

17 

 التميمي1 عماد دحرش جاسم

 

3380 

 التميمي1 فتيان علي مهدي

 

2006 

 البندر التميمي1 قائد كامل حميد

 

2238 

 التميمي1 كرار صالح سلمان

 

3100 

 التميمي1 ليث حمزة علي 

 

71 

 التميمي1 ليث محمد عيدان 

 

2181 

 التميمي1 ليلى سعد هللا ناجي 

 

2167 

 التميمي1 نور فيصل عدنان 

 

0131 

 التميمي1 نور محمود عبد الحسين

 

0612 

 التميمي1 هدى جاسم محمد

 

0817 

 فاضل حسينالتميمي1 هدى 

 

0012 

 التميمي1 هناء محمد حسين احمد

 

067 

 التميمي1 ياسين طه عطا هللا 

 

807 



685 
 

 هـ(711ـ11التوقاني1يوسف بن جنيد )

 

280 

 تيسير جواد كاظم علي بيج

 

3363 

 

 حرف الثاء

 ثابت مظهر خلف غنام

 

0701 

 ثامر حمزة داود

 

2211 

 ثائر خليل حمد 

 

811 

 ثائر سلمان طامي

 

733 

 ثائر متاني الزم

 

2177 

 هـ(737ـ211الثعالبي1 عبد الملك بن محمد )

 

0277 

 ثمينة فرحان كاظم ساجت 

 

0881 

 ثورة نصيف جاسم محمد

 

2630 

 

 حرف الجيم

 الجابري1 امنة عباس حسين

 

801 

 الجابري1 بثينة جميل نصيف

 

3161 

 الجابري1 ستار جبار نعمة 

 

2107 

 كريمالجابري1 شيرين رحيم 

 

2336 

 الجابري1 عبد القهار خلف محمد مطلك

 

388 

 الجابري1 علي حوام خطيب

 

3823 

 الجابري1 فاطمة راضي ساجت

 

2012 

 الجابري1 فرح مجبل جبر 

 

0782 

 الجابري1 محمد كامل حمادعبد هللا

 

3717 



686 
 

 الجابري1منال عبد محمد طوفات

 

0617 

 الجابري1 ميعاد حسن جبر

 

0611 

 الجادرجي1 رسل سمير محمد بشير

 

3202 

 الجادرجي 1 عمر عثمان ابراهيم 

 

130 

 الجادري1 رياض عبد المطلب حسين

 

711 

 جاسم خزعل بهيل

 

3631 

 جاسم شاهين كاظم

 

3881 

 جاسم عبد الواحد راهي

 

3711 

 الجاسم 1 علي حسين علي جاسم

 

3671 

 جاسم فريح دايخ

 

0216 

 جاسم محمد جسام

 

0233 

 جاسم محمد حسين نطاح

 

2161 

 جاسم محمد دايش

 

133 

 جاسم محمد دايش

 

133 

 جاسم محمد زغير

 

2088 

 جاسم محمد سلمان

 

2711 

 جاسم محمد سهر

 

132 

 الجاف 1صالح الدين قادر احمد 

 

3128 

 هـ(878ـ801الجامي 1 عبد الرحمن بن احمد )

 

302 

 الجاووشي1 علي احمد ابراهيم امين

 

2268 

 الجبار1 دعاء بهاء عبد 

 

0182 

 جبار كاظم مزيعل

 

2071 

 الجباري1 احمد عبد هللا رحيم قادر

 

367 

 021 الجباري1 اسماعيل يحيى حسن 



687 
 

 

 الجباري1 كويستان نجم الدين انجه

 

2108 

 الجبراني1 حسين ابراهيم محمد مصطفى

 

2187 

 الجبوري1ابراهيم جاسم لطيف 

 

161 

 احمد جاسم حمودالجبوري1 

 

117 

 الجبوري1 احمد حسين علي 

 

0101 

 الجبوري1 احمد خلف سليمان

 

3771 

 الجبوري1 احمد راسم عباس

 

3701 

 الجبوري1 احمد محمود عزو صالح

 

316 

 الجبوري1 اخالص حسن علي

 

231 

 الجبوري1 اركان عبد اللطيف محمود

 

2201 

 الجبوري1 اسماء خليل

 

0017 

 افراح مكي عباسالجبوري1 

 

0232 

 الجبوري1 انتصار علي مجول حمود

 

3621 

 الجبوري1 انيس عبد الرزاق علي 

 

3207 

 الجبوري1 اوس عبد الجبار محمد

 

2308 

 الجبوري1 ايلس ياسين محمد امين 

 

3007 

 الجبوري1باسم محمد عبسي

 

022 

 الجبوري1 باقر كرجي حبيب

 

680 

 الجبوري1 بدر حمادة صالح عبد 

 

111 

 الجبوري1 بكر فياض حسن سعود

 

0116 

 الجبوري1 جاسم محمد مرعي

 

0187 

 الجبوري1 جالل محمد جاسم

 

732 

 الجبوري1 جالل عبد زيد

 

83 



688 
 

 الجبوري1 جنان ناجي زوين

 

3166 

 الجبوري1 حازم فارس حبيب محمد 

 

120 

 الجبوري1 حسن علي طه محيميد 

 

317 

 الجبوري1 حسن مطشر صالح

 

861 

 الجبوري1 حسين احمد ابراهيم

 

2131 

 الجبوري1 حسين خلف حمد

 

682 

 الجبوري1 حنان رضا حمودي كاظم

 

3611 

 الجبوري1 حواء جواد كاظم

 

0813 

 الجبوري1 حيدر محي فاضل عبد هللا

 

3716 

 الجبوري1خطاب سعد محيميد حلو

 

2001 

 دوهانالجبوري1 دوهان محمد 

 

0771 

 الجبوري1 راضي حسن عبيد

 

737 

 الجبوري1 ربيع عبد هللا خلف

 

3016 

 الجبوري1 رغد خلف ابراهيم

 

3001 

 الجبوري1 زهراء نجم عبد 

 

0776 

 الجبوري1 زينة رائد عبد الزهرة

 

3217 

 الجبوري1 سعد جويد كاظم

 

761 

 الجبوري1 سعد ضامن عليوي

 

3371 

 الحمزة غزيويالجبوري1 سعد عبد 

 

3708 

 الجبوري1 سعد علي ناجي بنيان

 

3681 

 الجبوري1 سعدي محمد علي كصبان

 

2772 

 الجبوري1 سناء عيسى عبد 

 

3281 

 الجبوري1 سهاد جميل هادي

 

0787 

 767 الجبوري1 صالح صاحب كاظم



689 
 

 

 الجبوري1 صالح عبد هللا احمد

 

0103 

 الجبوري1 صالح عبد المهدي ابراهيم

 

716 

 الجبوري1 طارق مهدي عباس

 

2610 

 الجبوري1 طالب عبد الغني جار هللا صقالوي

 

2633 

 الجبوري1 طاهر يحيى محمد عبد 

 

2367 

 الجبوري1 عامر جفات كامل 

 

2113 

 الجبوري1 عامر جواد كاظم 

 

111 

 الجبوري1 عبد هللا صالح احمد

 

3201 

 الجبوري1 عبد الحق خلف حمادة 

 

2008 

 الجبوري1 عبد الحكيم جاسم حميد عبوش

 

0011 

 الجبوري1 عبد المحسن محمود احمد

 

0271 

 الجبوري1 عبد محمد شالش

 

2610 

 الجبوري1 عبير محمد ماهر فهد

 

2216 

 الجبوري1 عدنان عبد هللا علي

 

0016 

 الجبوري1 عذراء فائق حسين

 

0011 

 الجبوري1 عماد حمود هيفي

 

3278 

 خلف عبد هللا احمد الجبوري1 عماد

 

671 

 الجبوري1 عمر ابراهيم حسين

 

2186 

 الجبوري1 عمر محمود عبد

 

3786 

 الجبوري1 عواد فرحان خلف ناصر

 

3206 

 الجبوري1 فاتن جبار كريم

 

361 

 الجبوري1 فتاح حمد حسن 

 

3131 

 الجبوري1 فراس طراد علي ساجت

 

0018 



691 
 

 الجبوري1 فراس كاظم داؤد

 

0817 

 الجبوري1 فراس محمود عبد اللطيف

 

0871 

 الجبوري1 فالح حسن علي

 

817 

 الجبوري1 قحطان عدنان محمود

 

0017 

 الجبوري1 كتاب غالي جبار

 

2211 

 الجبوري1 مالك مطلق تخيت

 

0001 

 الجبوري1 ماهر عبد هللا سلمان

 

3810 

 الجبوري1 مجهول حسين عبود 

 

0000 

 سلطانالجبوري1 محاسن محمود 

 

676 

 الجبوري1 محسن اسماعيل خليل ابراهيم 

 

0623 

 الجبوري1 محمد جاسم جويدي

 

3711 

 الجبوري1 محمد حسن علي حميد

 

2118 

 الجبوري1 محمد عبد هللا صالح حمادة

 

2266 

 الجبوري1 محمد عطية صالح

 

2180 

 الجبوري1 محمد غني حسين

 

3180 

 الجبوري1 محمد ياسين محي

 

0872 

 الجبوري1 محمود حرير خلف سالمة 

 

2131 

 الجبوري1 مروة سمير فاضل شيت

 

3183 

 الجبوري1 مروج محمد حمد

 

0003 

 الجبوري1 مزاحم خضير حسين

 

3611 

 الجبوري1 مصطفى جعفر حسين

 

0803 

 

 الجبوري1 معتز صالح حسن

 

0171 

 الجبوري1 مقداد محمد احمد حسن

 

2168 

 3077 عبد هللاالجبوري1 مناهل عالوي 



691 
 

 

 الجبوري1 مها طالب عبد هللا 

 

238 

 الجبوري1 مهدي عطية موحي

 

3210 

 الجبوري1 مهند عبد هللا دخيل 

 

3382 

 الجبوري1 مؤيد حامد سليمان مطلك

 

3103 

 الجبوري1 ميادة احمد عبد هللا حسين

 

0177 

 الجبوري1 نادية عبد الكريم مسلم 

 

787 

 عجيلالجبوري1 نور ابراهيم 

 

3013 

 الجبوري1 نور محمد حسين

 

731 

 الجبوري1 هاجر تحسين علي حسين 

 

2177 

 الجبوري1 وسام ساجد خضير

 

0002 

 الجبوري1 وسن عبد الهادي كاظم

 

7 

 الجبوري1 يونس محمد جاسم هالل 

 

0313 

 الجحيشي1 فرحان خضر طلب 

 

2078 

 الجحيشي1 معن عبد االمير باقي يونس

 

3178 

 الجحيشي1 يوسف عارف جاسم محمد 

 

86 

 الجدوع1 زياد عطية داود

 

0606 

 هـ(806ـ171الجرجاني1علي بن محمد )

 

387 

 الجرجري1 جاسم محمد جاسم محمد

 

2181 

 الجرجري1شامل نايف ابراهيم علي

 

0877 

 الجرجور1 ريتا جورج يوسف

 

23 

 الجرجيس 1 االء ايمن سعيد 

 

22 

 محمد حسون الجرجيس1 قاسم محمود

 

3781 

 الجريسي1 نادية عبد حمد نايف 

 

0671 



692 
 

 الجزار1 علي ساجد شاكر

 

0132 

 هـ(0111ـ11الجزائري1 موسى بن عزيز هللا الموسوي)

 

0776 

 جسام عبد المطلب هاشم

 

3762 

 الجشعمي1 اثير سعد محسن

 

0161 

 الجشعمي1 ستار جابر عاشور جمعة 

 

3371 

 الجشعمي1 علياء قاسم محمد 

 

0312 

 الجشعمي1 كاظم احمد جواد 

 

3387 

 هـ(211ـ 211الجصاص1 احمد بن علي الرازي)

 

307 

 جعفر حسين كوير

 

0127 

 جعفر سلمان جاسم 

 

0811 

 جعفر عبد الحسين لفته

 

0771 

 الجفيفي1 احمد حسين فرحان عدوان

 

2000 

 

 جالل رسم يونس

 

781 

 جالل عبد الزهرة كنعان 

 

3822 

 جالل عبد الكريم سلطان

 

0110 

 الجلبي1 رغد مؤيد عبد القادر 

 

3727 

 هـ(0881ـ0378الجلبي1 محمد بن عبد هللا)

 

267 

 الجلبي1 منذر محمد سليمان

 

3111 

 هـ(711ـ 11الجلبي1 يوسف بن جنيد)

 

283 

 الجليصاوي1 ميثم هادي مهدي

 

3801 

 شاكر غانم الجمالي1 خمائل

 

0007 

 الجمالي1 فاطمة عباس محمد مهدي

 

110 

 جمعة قادر صالح

 

818 

 0771 الجمل1 احمد ناجي



693 
 

 

 الجمعيات 1 علي جاري عليوي

 

2617 

 جميلة عبد الكريم لعيبي

 

3116 

 الجميلي1 احمد عباس محمد عباس

 

301 

 الجميلي1 احمد محمد علي احمد

 

0113 

 الجميلي1 اسامة احمد جاسم

 

2163 

 الجميلي1 حامد كاظم جاسم

 

200 

 الجميلي1 حيدر غضبان ابراهيم

 

3183 

 الجميلي1 خالد جمعة ياسين

 

3381 

 الجميلي1 سيف محمد علي

 

0118 

 الجميلي1 عبد الرحمن صالح لطيف

 

718 

 الجميلي1 عبد الكريم ناصر عليوي

 

0001 

 الجميلي1 لطيف ابراهيم عباس علي

 

2200 

 لقاء عادل حسينالجميلي1 

 

2117 

 الجميلي1 محمد ابراهيم عبد هللا 

 

2138 

 الجميلي1 محمد شالش خلف 

 

2007 

 الجميلي1 محمد مطلك صالح

 

2718 

 الجميلي1 مدركة حسن مخلف 

 

1 

 الجميلي1 موفق نجم عبود

 

718 

 الجميلي1 مؤيد حامد جاسم 

 

0317 

 الجميلي1 نبراس علي جليل

 

2231 

 الجنابي1 احمد حاتم راضي 

 

3378 

 الجنابي1 احمد عدنان كصب جنديل

 

203 

 الجنابي1 احمد محسن علي احمد

 

3773 



694 
 

 الجنابي1 امير عبد الهادي عباس لفته

 

3132 

 الجنابي1 بلسم عواد عسل 

 

736 

 الجنابي1 جاسم سعد كريم

 

136 

 الجنابي1 حاتم جبار محمد

 

0112 

 فياضالجنابي1 خمائل محمد 

 

0131 

 الجنابي1 رنا صاحب عبد

 

371 

 الجنابي1 زيد عبد الزهرة علي

 

3017 

 الجنابي1 سماء عالء خليل 

 

0006 

 الجنابي1 سمير فاهم سلمان

 

2031 

 الجنابي1 صفا جاسم احمد

 

0771 

 الجنابي1 عبد الباسط عباس محمد

 

0001 

 

 الجنابي1 عبد القادر جسام علي هللا

 

2136 

 الجنابي1 عظيم نعيم باجي 

 

3211 

 الجنابي1 علي سعيد عطية 

 

3012 

 الجنابي1 قيس طامي حسام 

 

671 

 الجنابي1 ماهر نعمة علي مهاوش

 

2717 

 الجنابي1 محمد كامل محمد 

 

2230 

 الجنابي1 مهند عواد خضير كليب

 

2701 

 الجنابي1 نجوى صادق عبد عون 

 

3710 

 الجنابي1 هبة عبد الجبار سلمان 

 

187 

 الجنابي1 واثق فاهم شنين 

 

0181 

 جنان اسماعيل طه ويس 

 

731 

 جنان سعدون عبد محمود 

 

163 

 786 جنان صالح محمد 



695 
 

 

 جنان نزار صعصع 

 

711 

 هـ(0018ـ0171الجنيني1 ابراهيم بن سلمان )

 

371 

 جهاد كاظم محمد 

 

3763 

 جهان سمير شهاب 

 

2361 

 جواد كاظم عبد محمود

 

2267 

 جواد كاظم مطر كاطع 

 

2700 

 الجواد ياسمين عبد الرحمن محمد

 

6 

 الجوادي 1 فاتن حكمت فاضل سعيد 

 

0616 

 الجواري1رشا سهيل محمد زيدان

 

617 

 الجواري1 طالل طه علي سلطان

 

3011 

 الجواري1 علي عبد كنو علي

 

306 

 الجواري1 محمد سلمان محمد

 

3067 

 الجواري1 مصعب سالم طه

 

1 

 الجواري1 وسيم عامر هاشم 

 

3323 

 الجوذري1 سعدية مهدي كاظم 

 

3066 

 الجوراني1 احمد هاشم ابراهيم

 

712 

 الجوراني1 اخالص حميد حمزة 

 

806 

 الجوراني1 انسام فيصل ياسر

 

0787 

 الجوراني1 تركي حومد علي 

 

2016 

 الجوراني1 علياء صادق عاشور 

 

2760 

 الجوراني1 فؤاد خالد مهدي

 

3112 

 الجوعاني 1سحبان غسان ياسين 

 

3331 

 الجوالني1 منصور غضبان بزاغ 

 

2167 



696 
 

 الجوهر1 صالح حسن علي خلف

 

2181 

 الجوهر علي سوادي ظاهر

 

378 

 الجوهر1 فاطمه عامر عبد الجبار

 

3118 

 عاتي جعفرالجويبراوي1 عبد الرضا 

 

3776 

 الجيالي1 عماد عبد الواحد كاطع

 

0008 

 جيالن رحيم كريم

 

2381 

 الجيالوي1 علي سعدي عبود

 

2017 

 جيهان جاسب داود

 

0276 

 

 حرف الحاء

 حاتم احمد اسماعيل سليمان

 

601 

 الحاج1 محمد محمود محمد طاهر 

 

0007 

 الحار1 علي محسن جاسم محمد

 

0031 

 الحارس1 فاطمة طالب مجيد 

 

237 

 حازم جمعة محمود 

 

0118 

 حازم حمد ياسين

 

711 

 حازم حميد جبر

 

137 

 حازم سالم ذنون سعدو

 

2137 

 حازم عبد الكريم خلف

 

282 

 الحاصود 1لؤي ذنون يونس مصطفى

 

3710 

 هـ(816ـ131الحافظ العراقي 1 عبد الرحيم بن الحسين )

 

717 

 معاذ عارفالحافظ 1محمد 

 

3808 

 الحافظ 1 نغم طارق

 

738 

 0117 الحامد 1 شريف ثمود شريف



697 
 

 

 حامد كاظم حمد 

 

3807 

 الحائك 1حسين نهاد عبد الحميد

 

2671 

 الحبار1 عبد الواحد لقمان محمد امين

 

0030 

 حيانة1 مريم محمد 

 

0033 

 حبيب احمد حسن 

 

73 

 هـ(7771018حبيب هللا عبد هللا ميزاجان)

 

221 

 الحسبيطي1 ياسر يحيى قاسم 

 

0633 

 الحجازي 1 عبد الرضا عبود راضي

 

3118 

 الحجامي 1 انسام سمير طاهر

 

181 

 الحجامي 1 طالل عدنان عبيد 

 

2211 

 الحجامي 1 كنعان عدنان هاشم 

 

0311 

 الحجيات1 ايمان سعد عبد القادر

 

3386 

 الحجيمة1 صالح حسن جبار

 

3076 

 الحداد 1امير هشام عبد العباس 

 

3667 

 الحداد1 عبد السادة محمد عطية

 

2237 

 الحدراوي1 قيس خضير عبد العباس 

 

0767 

 الحديثي 1حنان عصام حسين

 

3736 

 الحديثي1 عادل طه شالل فندي

 

2086 

 الحديثي 1 عامر عبد الكريم جوهر

 

3673 

 الحديثي1 محب حامد رجا

 

3812 

 صفاء فخريالحديثي1 نور 

 

116 

 الحديدي1 اشرف عبد هللا فرحان 

 

2613 

 الحديدي1 اكرم بالل محمود

 

2187 



698 
 

 الحديدي1 حسين محمد راضي

 

027 

 الحديدي 1 خالد شاكر محمود

 

0176 

 الحديدي 1 خليفة عايد عبد هللا

 

2172 

 الحديدي1 محمد الياس عواد 

 

2113 

 الحديدي1 ميسون محمد طالب

 

76 

 نسرين حسين شريف الحديدي1

 

2377 

 الحرباوي 1 ياسر توفيق علوان 

 

2370 

 الحربي1 عبد الوهاب يوسف حسن 

 

0106 

 الحرداني 1 محمد رحيم كريم 

 

710 

 حركات محسن رومي

 

0111 

 الحرمي1 عمر عبد الرحمن حسين علي 

 

0101 

 حسام حسين شياع 

 

3211 

 حسام الدين ذنون علي

 

3013 

 حسام ساجت عويد 

 

3100 

 حسام عبد الخالق عثمان

 

3118 

 الحساني1 حبيب يعقوب محمود

 

233 

 الحساني1 سعد مدلول مهدي محمد 

 

0102 

 حسن داخل عطية 

 

2677 

 حسن عادل محمد

 

131 

 الحسن 1 علي كاطع حاجم 

 

116 

 حسن هبوب رزاق

 

0178 

 الحسناوي1 احمد مجيد عبود 

 

3182 

 جميل شعبة نيبانالحسناوي1 

 

3711 

 0778 الحسناوي1 رجاء عجيل ابراهيم 



699 
 

 

 الحسناوي1 رؤى سالم كاظم 

 

0607 

 الحسناوي 1 روافد جبار شرهان

 

167 

 الحسناوي1 رياض عبد زيد كاظم

 

3176 

 الحسناوي1 زينب جبار شرهان

 

2612 

 الحسناوي 1 محمد عبد الحمزة خوان 

 

136 

 الحسناوي 1 هدى علي شمران

 

2176 

 الحسني1 ابتسام زهير جاسم

 

3082 

 الحسني1 احسان مؤيد محمود 

 

0670 

 الحسني1 احمد جابر نور

 

3277 

 الحسني1 استبرق عبد الرزاق مهدي صالح

 

317 

 الحسني 1اويس موفق حامد 

 

3106 

 الحسني1 سعد حسن ناصر

 

2132 

 الحسني1 هبة عبد الهادي احمد 

 

877 

 القادر عبد سلومالحسني 1يوسف عبد 

 

2210 

 حسنين عبد الزهرة صبيح

 

831 

 حسنين علي عبد الحسين عوض 

 

3011 

 حسنين محمد عبد الحسين 

 

0811 

 حسنين مكي جودي

 

830 

 حسنين نواب هاشم

 

3671 

 الحسون 1 هند فائز احمد

 

178 

 الحسين1 ابتهال قاسم كطبف

 

3318 

 حسين ابراهيم موسى

 

2112 

 مسلمحسين جبار 

 

131 



711 
 

 حسين حسون عباس

 

3827 

 حسين رضا حسين

 

2133 

 الحسين1 زهراء احمد محمد 

 

737 

 حسين صبري شاكره

 

061 

 حسين عبد االمير صبري

 

82 

 حسين عبد الحسن حسين

 

2616 

 حسين عبد علي اجريدي

 

81 

 حسين عالوي عبد الحسين داغر

 

781 

 حسين علي تمر

 

0706 

 حسين علي شرقي

 

701 

 حسين علي عيد هللا 

 

2261 

 حسين علي كاظم 

 

0812 

 حسين كاظم عبد الحسن 

 

2111 

 حسين كريم جاسم 

 

3312 

 حسين ماجد عباس 

 

3161 

 حسين محمد ابراهيم

 

700 

 حسين محمود هتيمي

 

3708 

 حسين موسى عبد 

 

721 

 حسين نجم منصور

 

3021 

 حسين هادي عبد الرضا

 

017 

 حسين هادي محمد

 

3036 

 حسين وليد حسين عباس

 

3271 

 الحسيناوي1 ايناس جبار سعيد

 

2611 

 108 الحسيناوي1 جعفر بهلول جابر



711 
 

 

 الحسيناوي1 رافد رزاق عواد عبد هللا

 

663 

 الحسيناوي1 رؤى ستار غافل

 

3713 

 الحسيناوي1 محمد ادريس كزهور

 

287 

 الحسيني1احمد احمدي احمد

 

681 

 عبد الرزاق مهدي صالحالحسيني1 استبرق 

 

317 

 الحسيني1 اسراء كاظم جاسم

 

2078 

 الحسيني1 امين خشان حيون المهنة

 

110 

 الحسيني1 حسين موسى حسين

 

3187 

 الحسيني1حيدر عبد الحميد عبد علي 

 

3071 

 الحسيني1 رحمة محمد صالح سعيد

 

0612 

 الحسيني1 رؤى علي طالب 

 

3113 

 يحيىالحسيني 1 زينب حسين 

 

27 

 الحسيني1 عالء عبد الرحمن كاظم

 

637 

 الحسيني1 لقاء حسين جمال الدين كاظم

 

3182 

 الحسيني1 لمياء محمد حسين

 

881 

 الحسيني1 مثنى محمد عبد الحسين

 

3780 

 الحسيني1 محمد غالي راهي

 

687 

 الحسيني1 نوال محمد سلمان لفتة

 

3713 

 الحسيني1 وائل عدنان محمد

 

2603 

 الحصونة علي جمعة محمد

 

3100 

 الحصيني1 ظافر مندل عطية 

 

2011 

 الحفو1 رنا سالم محمد

 

2130 

 حكيم حسين محمد صالح

 

0161 



712 
 

 الحكيم 1 عالء الدين محمد تقي سعيد

 

2632 

 الحكيم 1 محمد باقر ) قدس سره(

 

301 

 حال صاحب عبد الستار 

 

870 

 الحالق 1 ناطق سعيد

 

713 

 الحلبوس 1 انور فرحان عواد خليفة 

 

2233 

 الحلبوسي1 خميس جاسم حمادي صالح

 

311 

 هـ(0177ـ711الحلبي 1 علي بن ابراهيم بن احمد )

 

2777 

 الحلفي1 انتصار عودة موسى

 

0163 

 الحلفي 1 جالل عبد الزهرة علي

 

811 

 الحلفي1 حسن فاخر يعقوب علي 

 

3381 

 الحلفي 1 ساهرة فليح محمد

 

3102 

 الحلفي 1 علي مطشر مظلف لفته 

 

3821 

 الحلو1 رغد نزار سعيد احمد

 

188 

 الحلو 1 طه فرزدق عبد طه 

 

3171 

 الحلو 1 علي محمد رحيم 

 

3201 

 الحلو 1 وسن منصور محمود 

 

2178 

 حماد رشيد عبد

 

17 

 الحماد 1 مهند علي خير هللا

 

0121 

 الحمامي1 نوفل عبد االمير محمد علي

 

2370 

 الحمداني1 اركان فضيل ذياب

 

308 

 الحمداني1 اسد عبد هللا شناوه

 

160 

 الحمداني1 اسعد نوري هدهود عداي

 

2128 

 الحمداني1 انتظار عبد القادر محمد 

 

0032 

 0037 الحمداني 1 ايمان عبد الجبار احمد



713 
 

 

 الحمداني 1 برزان خليل حافظ

 

2077 

 الحمداني1 جابر جواد كاظم

 

113 

 الحمداني1 حنان عبد هللا عفان حسن

 

720 

 الحمداني1 خالد نعمان محمد

 

0770 

 الحمداني1 خضر ناطق خضرمحمد

 

3712 

 الحمداني1 رويدة حاجم سلطان 

 

0618 

 الحمداني 1 سمر غني حسين

 

0131 

 الحمداني1 سهى محمد احمد حسين

 

678 

 الحمداني1 سهله عبد علي

 

72 

 عبد هللاالحمداني1 سهيل نجم 

 

0117 

 الحمداني1 صفوان خالد يحيى

 

016 

 الحمداني1 علي صباح ناصر

 

0836 

 الحمداني1 عمر فاروق يحيى

 

0101 

 الحمداني 1 عمر قاسم محمود محمد

 

3011 

 الحمداني1 فاطمة احمد داود

 

0031 

 الحمداني1 فراس فياض يوسف 

 

703 

 الحمداني1 مصطفى وداي متعب محمد

 

2761 

 الحمداني1 منال رأفت خالد

 

2030 

 الحمداني1 محمد طلب حميد

 

3281 

 الحمداني1 نور الهدى محمد قاسم

 

2203 

 الحمداني1 هدى قاسم زبالة

 

3301 

 الحمداني1 هشام ابراهيم سليمان

 

2703 

 الحمداوي1 اسماء عبد الكاظم عبد علي 

 

3316 



714 
 

 الحمداوي1 سارة سعيد عليوي

 

0861 

 ريان ذياب جويرالحمدوني1 

 

3388 

 الحمزاوي1 وسام عزيز عبيد

 

0036 

 حمزة جالل جواد 

 

3103 

 الحمندي1 دينا معن عبد هللا شاهين

 

3061 

 حمه سعيد علي محمد سعيد يساره

 

077 

 الحميد 1 خالد محمد ياسين كاظم

 

3701 

 حميد عبد هللا رضوان

 

0186 

 حميد محمد صادق خضر 

 

0137 

 ابتسام ابراهيم شملالحميداوي1 

 

788 

 الحميداوي1 اسيل مهدي شاهر

 

2216 

 الحميري1 علي جواد كاظم

 

3116 

 الحميري1 فراس ابراهيم كريم

 

3311 

 هـ(131ـ 11الحميري1 محمد عبد المنعم)

 

2771 

 حنان عبد الحافظ علي

 

876 

 حنان محمود داود حموش

 

2373 

 الحنتوش 1 نعيم محمد علي

 

3171 

 هـ(661ـ 11الحنفي1احمد بن محمد)

 

70212861281 

7071711 

 الحنون 1 مصطفى هاشم عبد العزيز محمود

 

2171 

 حوراء قاسم غانم

 

171 

 الحوراني1ماجد عبد السالم عبد هللا

 

2372 

 حياة حسن محمد علي

 

0713 

 الحيالي1 ايمان احمد يونس

 

3228 

 0122 الحيالي1 حسين محمد طاهر حسين



715 
 

 

 الحيالي1 حوار محمد اسماعيل 

 

0862 

 الحيالي1 رؤى مهند عبد الخالق

 

0172 

 الحيالي1 ساهرة عبد السالم مهدي

 

717 

 الحيالي1 شيماء خليل عبد هللا

 

0130 

 الحيالي1 صفاء عبد القادر حميد

 

0737 

 الحيالي1 عماد فاضل جاسم

 

2388 

 الحيالي1 ماجد داود احمد 

 

307 

 محمود هاشم محمدالحيالي 1 

 

3866 

 الحياني 1 امل محمد احمد

 

220 

 الحياني 1 خالدة عبد االله عبد الستار

 

2170 

 الحياني1 سعود ازهر عبد هللا

 

261 

 الحياني1 عمار سهيل نجم عبد هللا 

 

0771 

 الحياني1 نبأ خالد عبد هللا

 

3076 

 الحياني1 ندى محمد عبد الحياني

 

3111 

 حيدر جاسم موسى

 

0632 

 حيدر خزعل فهد عكاب

 

2377 

 حيدر رائد طالب

 

0168 

 حيدر شاكر نايف

 

0031 

 حيدر عبد الحسين عباس

 

0711 

 حيدر عبد علي عودة

 

081 

 حيدر عدنان غناوي

 

881 

 حيدر عطا هللا عبد علي

 

3668 

 حيدر علي عبد هللا 

 

812 



716 
 

 حيدر غازي اسماعيل 

 

3831 

 حيدر غالب فهد

 

0607 

 حيدر محمد علي حسين

 

0112 

 حيدر مزهر يعقوب يوسف 

 

011 

 حيدر مهدي سلمان

 

3137 

 حيدر ناجي عطية 

 

3102 

 حيدر يحيى محمد

 

0167 

 

 حرف الخاء

 الخاتوني1 عبد الخالق خرصانه علي

 

2110 

 الخاتوني1 موفق قاسم خلف

 

3717 

 الخاقاني1 علي جارهللا سعدون

 

2011 

 خالد ابو جاسم عبد

 

0316 

 خالد احمد شعبان ابراهيم

 

3071 

 الخالد 1 اسيل عمر مسلم سلمان

 

817 

 خالد حمه توفيق عارف

 

028 

 خالد حميد احمد 

 

027 

 خالد حوير شمس

 

2161 

 خالد طارق عبد الرزاق

 

138 

 خالد عادل عبد القادر

 

2371 

 خالد يحيى سلطان جاسم 

 

3127 

 خالد علي ياس

 

2137 

 شعبانخالد محمد 

 

3838 

 3861 خالد محمود احمد محمد 



717 
 

 

 الخالدي1 احمد ياسين جاسم

 

0038 

 الخالدي 1 اخالص فتحي طه

 

723 

 الخالدي1 اسامة منصور حسين 

 

3112 

 الخالدي1 خديجة عبيس حمود

 

0187 

 الخالدي1 رافد احمد عباس

 

618 

 الخالدي 1 قاسم مطر عبد 

 

2033 

 الخالدي1 لؤي سمير مهدي

 

0733 

 الخالدي1 لؤي عباس سعود كاظم  

 

0107 

 الخالدي1 نهلة عبد االمير عطية

 

3387 

 الخالدي1 نوال احمد سارو

 

111 

 الخالدي1 نور حسين علي 

 

2171 

 الخالدي 1نيران محمود سلمان

 

2177 

 الخباز 1 سليك سالم حسن

 

3681 

 ختام طالب خلف

 

887 

 ختام غياض عنبر

 

611 

 عبد خديجة اصايل

 

223 

 خديجة يونس عبد الموالي

 

0111 

 الخرافي1 تقوى محمد خضير 

 

0138 

 الخرسان 1عباس جاسم محمود

 

3177 

 الخزاعي1 ابهر ناصر حسين 

 

0311 

 الخزاعي1 حسين صباح حسين 

 

0878 

 الخزاعي1 حيدر عبد الزهرة رحيم

 

031 

 الخزاعي 1رونق فائق

 

0777 



718 
 

 سرحانالخزاعي1 عالء ابراهيم 

 

0037 

 الخزاعي1 هند محمد محمد علي

 

3327 

 الخزاعي1 وسام فالح جابر

 

3826 

 الخزاعي1 ياسر خضر عباس

 

3107 

 الخزرجي1 ابتسام جاسم حسين

 

0021 

 الخزرجي1اثير جسام محمد علوان

 

2366 

 الخزرجي1 اسيل هشام محمد امين 

 

112 

 الخزرجي1 حسام محمد هيدان

 

3120 

 الخزرجي1 زينب احمد حسن 

 

0181 

 الخزرجي1سرمد جاسم محمد

 

711 

 الخزرجي1 صالح مهدي حسن

 

331 

 الخزرجي1فاتن عبد الجبار ناجي

 

711 

 الخزرجي1 كريم حسين جواد

 

0637 

 الخزرجي1 لبنى حسن حامد محمد

 

2702 

 الخزرجي1 مروج مزاحم حسين 

 

0203 

 الخزرجي1 نضال طه خليفة

 

0020 

 الخزرجي1 هند كفاح مهدي

 

0023 

 الخزرجي1 وميض محمد حسين

 

3722 

 الخزعلي1 حسنين عبد االمير رشيد

 

3622 

 الخزعلي1 حمزية ميري كاظم

 

2010 

 الخزعلي1 عدي عبد الجاسم عطية 

 

3711 

 الخزعلي1 ميسم كاظم كشكول

 

2707 

 الخشاب1 مالذ معاذ خالد

 

667 

 0711 الخشخشي1 محمد خلف كاظم



719 
 

 

 الخضيراوي1 حيدر محسن علي

 

2166 

 الخضراوي1 زمن عمار جواد

 

623 

 الخضيري1 ياسمين احمد عاصم 

 

0712 

 الخطاري1 دانيال محسن بشار عبد

 

2010 

 الخفاجي1 احسان ستار حمزة

 

0022 

 الخفاجي1 احمد شمخي جبر 

 

3776 

 الخفاجي1 اركان عباس حمزة 

 

118 

 ناصر شلهومالخفاجي1 اكرم يوسف 

 

3627 

 الخفاجي1 ايهاب عبد الرزاق يوسف

 

3170 

 الخفاجي1 بشار عليوي دايس عبيس

 

3617 

 الخفاجي1 بشائر خضير عباس

 

3317 

 الخفاجي1 حاتم كريم عباس

 

0177 

 الخفاجي1 حسين علي محمد

 

3161 

 الخفاجي1 حال عبد الحسين ناصر حسين

 

0137 

 الخفاجي1 حيدر جاسم حمزة

 

811 

 الخفاجي1 خالد عبد العزيز محسن

 

2160 

 الخفاجي1 راغد داود سلمان عريوة 

 

012 

 الخفاجي1 رافد فتاح محمد

 

677 

 الخفاجي1 رياح علي حسين

 

3160 

 الخفاجي1 رجاء جاسم هاتف

 

0027 

 الخفاجي1 رفل شاكر سلوم 

 

3310 

 الخفاجي1 رؤى عامر مشرف

 

3732 

 الخفاجي1 زينب جاسم محمد 

 

0611 



711 
 

 الخفاجي1 سامر كاظم غالب

 

0117 

 الخفاجي1 سحر حسين فاضل 

 

0021 

 الخفاجي1 سمير صبري كاظم

 

3078 

 الخفاجي1 صباح مطلك صالح

 

2087 

 الخفاجي1 طه حسين صبر بغدادي

 

3211 

 الخفاجي1 عمار عبد الحميد كطران

 

0231 

 الخفاجي1 غزوان درويش عيسى

 

2082 

 عليالخفاجي 1 كاظم فخري 

 

833 

 الخفاجي1 كرار عباس تكي

 

0813 

 الخفاجي1 كريم عبد الزهرة جرد

 

3802 

 الخفاجي1 محسن معتوك شعالن

 

0026 

 الخفاجي1 مروة حاكم شاكر

 

0021 

 الخفاجي 1 مريم عبد جواد

 

0127 

 الخفاجي1 منال عباس كاظم

 

631 

 الخفاجي1 مهند بديع ناجي

 

0710 

 الخفاجي1 ميادة نزار جبار مصلح 

 

0728 

 الخفاجي1 ميثم علي جاسم 

 

0176 

 الخفاجي1 ميثم كاظم ناجي

 

787 

 الخفاجي1 ميساء سليم عبد الواحد 

 

3168 

 الخفاجي1وفاء هادي حبيب

 

2620 

 الخفاجي1 ياسرعادل محمود

 

3371 

 الخفاف1 وليد عبد علي حسن

 

3112 

 خلدون حيدر سلطان

 

3210 

 0618 خلود عبيد كزار



711 
 

 

 الخليفاوي1 اخالص ميري كاظم

 

0877 

 الخليفاوي1محمد خضير حردان

 

3062 

 خليل حسين حسن علي

 

2361 

 الخليلي1 بشرى عناد محمد

 

2717 

 الخميس 1علي عبد االمير عباس

 

3611 

 الخوالني1 علي وهيب عبد هللا

 

677 

 خولة نعيم كطان

 

871 

 محمدالخياط 1 اسراء رستم 

 

0127 

 الخيكاني1 عادل علوان حسن جاسم

 

2011 

 الخيكاني1 علي سعيد جاسم

 

0713 

 الخيكاني1فراس لهمود

 

3173 

 الخيالني1 رعد كريم محمد

 

722 

 

 حرف الدال

 الداغستاني1 فراس جمال محمود

 

0028 

 داليا عبد االله محمد رحاوي

 

0767 

 دالية عمر نظمي

 

610 

 عليدانية عبد الرحمن 

 

3107 

 الداودي 1فاطمة عبد الحسن علي

 

0171 

 الداودي1 ناصر ناجي عطية 

 

3011 

 الداودي1 نورس عجيل ياور

 

0236 

 الداودي1 شكرية امين محمد جعفر

 

3117 

 الدايني1 عماد خليفة سليمان داود

 

3777 



712 
 

 الدايني 1 فاضل داود سلمان 

 

3213 

 الدباس 1 بشرى ياسين علي جعفر 

 

3712 

 الدباغ 1 اسماء بكر نايف

 

0617 

 الدباغ 1 ثائر فاضل عبد علي 

 

727 

 الدباغ1 حال حسن احمد

 

2032 

 الدباغ1 صفوان محمد مصطفى

 

0107 

 الدباغ 1 عبير عبد الخالق احمد

 

0171 

 الدباغ 1 ماهر عبد الستار ابراهيم 

 

0116 

 الدباغ 1 محمد سعيد احمد

 

2368 

 محمود حسنالدباغ 1 يوسف ادريس 

 

3118 

 الدبوني 1 االء عبد الجبار محمد علي 

 

721 

 الدبوني1 خلود ثائر هاشم

 

0318 

 الدبي1 علي عبد حبتر

 

0231 

 الدجيلي 1 خضر عبد الباقي خضر عباس

  

266 

 الدجيلي 1 رؤى محمد منير

 

0171 

 الدده1 رنا فاضل عباس مهدي

 

870 

 الدراجي 1 احمد داود جالب

 

3101 

 الدراجي 1 ايمان دلف اسماعيل فارس

 

2003 

 الدراجي1 بشير حمود علوان حسين

 

2663 

 الدراجي1 حيدر عودة كاطع محيي

 

0712 

 الدراجي 1 خالد كاطع فليح 

 

0317 

 الدراجي1 رؤى جعفر صالح معيجل

 

2271 

 الدراجي1 صدام علي حسين 

 

0111 

 0211 الدراجي1 علي حطاب كاظم



713 
 

 

 غفران جمال ايوب حميدالدراجي1 

 

3676 

 الدراجي1 محمد صابر ليلو نجم

 

2131 

 الدراجي 1 هشام صباح محسن

 

3271 

 هـ( 311ـ 080الدرامي1 عبد هللا بن عبد الرحمن)

 

2776 

 الدرزي1 الحان فارس ابراهيم عبد الكريم 

 

0118 

 الدريساوي1 شيماء بهجت حمد هللا

 

2112 

 الدريعي 1 مصطفى راشد علي 

 

817 

 دعاء اياد شيت 

 

2161 

 دعاء حسين عبد الجليل صالح

 

2177 

 دعاء حميد خلف 

 

3787 

 دعاء كريم حسون 

 

0111 

 دعاء كميل هادي حنيف هللا

 

3713 

 دعاء مؤيد عبد الحسين 

 

0138 

 دعاء نوري فليح

 

630 

 الدعمي 1 راسم عايد حسن 

 

836 

 الدعمي1 غالب كاظم جياد 

 

67 

 طعمه رسندعير 

 

2213 

 الدفتر 1 ماهر عطا عبد العزيز 

 

3077 

 الدلفي1 جميلة سركي عبود

 

617 

 الدلوي1 ساكار كريم مجيد 

 

0027 

 الدلوي1 هالل حسين حسن

 

116 

 الدليمي1 ابتسام كريم تركي

 

31 

 الدليمي1 احمد حامد دحام

 

2701 



714 
 

 الدليمي1 احمد ياسين طه

 

2612 

 عايدالدليمي1 اكرم محمد 

 

2367 

 الدليمي1 االء داوود سلمان صالح

 

2277 

 الدليمي1 جمانه محمد نايف

 

3710 

 الدليمي1 حاتم شوكت ابراهيم

 

3123 

 الدليمي1 خضر زيدان زراك فياض

 

3121 

 الدليمي1 رديته صديق عبد الستار 

 

0616 

 الدليمي1 زهراء مصطفى جار هللا مصطفى

 

0617 

 سليم الدليمي1 سمر عادل حسين

 

3227 

 الدليمي1 صالح شبيب محمد علي

 

783 

 الدليمي 1 طه احمد صالح 

 

777 

 الدليمي1 عارف اسماعيل جبار

 

0101 

 الدليمي1 عالء خالد عودة

 

3212 

 الدليمي1 عمار طاهر منديل

 

3122 

 الدليمي1 عمر صالح حسن سالم

 

0673 

 الدليمي1 غسان امير محمد سعيد

 

2077 

 فاضل عبد الكريم محمدالدليمي1 

 

0183 

 الدليمي1 فائق حمد عبد 

 

3271 

 الدليمي1 فرح هادي عودة

 

0071 

 الدليمي1 فالح جفال رغبان محمد 

 

2131 

 الدليمي1 قاسم محمد خلف براهيم 

 

0721 

 الدليمي1 قتيبة عيسى حسن حمر

 

0631 

 الدليمي1 كاظم عيدان احمد

 

767 

 2018 فرحان الدليمي1 محمد كريم ابراهيم



715 
 

 

 الدليمي1 مروة ياسين احمد

 

0070 

 الدليمي1 مصطفى شهاب حمد شيحان

 

871 

 الدليمي1 هديل حسين فيصل محمد 

 

761 

 الدليمي1 وئام احمد علوان

 

0821 

 دنيا عباس جميل

 

771 

 دنيا عبد هللا شاكر

 

3700 

 دنيا ماجد كاظم

 

0362 

 دنيا نصير صادق

 

3120 

 االميردنيا وحيد عبد 

 

2013 

 الدهامي1 احمد شاكر محسن 

 

3072 

 الدهلكي1 جنان خليل ابراهيم

 

0773 

 الدهوي 1 حيد حميد جعفر

 

707 

 الدوري1 جواهر منذر خضير

 

3161 

 الدوري1 دوري سليم

 

2118 

 الدوري 1 ليلى طالل احمد حسن

 

3771 

 الدوري1 منيب مشعان احمد حسن

 

2037 

 الدوسري1 صادق حسين عبد الحسن 

 

3287 

 الدوسري1 مشتاق عماد عبد العزيز 

 

2376 

 الدوي1 نور خالد ذنون

 

0700 

 دنيا مكي ابراهيم

 

3770 

 الديني1 محمد عبد الحمزة خميس

 

016 

 الديوه جي 1عمر انعام محمد  

 

21 

 



716 
 

 حرف الذال

 ذاكر عبد اللطيف عبوش

 

316 

 الذبحاوي1 اسراء عالوي حسن 

 

3181 

 الذبحاوي1 فرحان محمد حسن

 

681 

 الذرب1 زيد عامر مكلف

 

3182 

 الذرب1 سيف صبار ناجي

 

3877 

 الذرب1 محمد هادي عبد الكريم

 

0073 

 ذكرى خالد محمد احمد 

 

0717 

 ذنون فتحي محمود حامد 

 

3886 

 الذهبي1 رامية هادي مرهج

 

2613 

 الذهبي1 زينة سعد كاطع 

 

3778 

 الذهبي 1 سعد جبار ثجيل

 

0072 

 الذهيباوي1 محمد فرحان شمخي

 

016 

 ذو الفقار حيدر حسن

 

0711 

 الذويب 1 وضاح عامر عبد الباقي

 

330 

 الذيابي1 سمير حلو حقي 

 

3280 

 الذيابي1 قصي عجاج سعود

 

0381 

 

 حرف الراء

 الراجحي1 مسعد رستم حمادي

 

2211 

 الرازقي1 االء احمد رشيد 

 

3101 

 الراشدي1 اسراء عبد المنعم فاضل حمودي

 

311 

 الراشدي1 عمر رشيد حسين

 

3127 

 3106 الراشددي 1 فارس حسين خضر



717 
 

 

 الراشدي1 كريمة احمد حسن حميدي

 

726 

 الراشدي1 محمد علي مال هللا

 

0171 

 الراشدي1 هشام صابر محمد علي

 

606 

 عبد الرحمن احمد الراشدي1 هشام

 

3117 

 رامي عماد عبد الستار 

 

0077 

 راوند نبيل مصطفى 

 

3711 

 الراوندوزي1 عبد هللا محمد 

 

261 

 الراوي1 اسراء صالح سلمان

 

333 

 الراوي1 رقية مالك عالوي

 

011 

 الراوي1 عامر وعد هللا حسن

 

3370 

 الراوي1 محمد زهير رجب 

 

0112 

 الراوي1 محمد عبد العزيز اسماعيل 

 

0168 

 الراوي1 محمد عبد علي 

 

3121 

 الراوي1 محمد عبد القادر سليمان

 

832 

 الراوي1 محمد نذير احمد عبد الهادي

 

2202 

 الراوي1 مروج علي فهد مكي

 

0788 

 الراوي1 مهند حميد عباس 

 

111 

 الراوي1 واثق ناظم دهام 

 

0110 

 رائد محسن داود 

 

112 

 رائد مهوس زغير 

 

3807 

 رباب جبار صبر

 

2081 

 رباب عبد الزهرة حافظ

 

3881 

 رباب محمود عبد هللا

 

3111 



718 
 

 ربيحة كريم يونس عباس

 

670 

 ربيع حازم سلمان

 

0238 

 ربيع خلف حسن زناد

 

0116 

 الربيعي1 ازل عالء عباس

 

0837 

 الربيعي 1 اسراء ابراهيم فليح 

 

3638 

 ايمان كاظم احمرالربيعي1 

 

0071 

 الربيعي1 تقى رعد جواد 

 

3771 

 الربيعي1 جعفر صادق عايد

 

3171 

 الربيعي1 حسام جاسم محمد 

 

3270 

 الربيعي1 حسن عبد الكاظم داود 

 

3021 

 الربيعي1 حوراء يحيى محمد 

 

0707 

 الربيعي 1 خالد صبيح فرحان 

 

3283 

 الربيعي1 دعاء معن عبد الهادي 

 

770 

 الربيعي1 سارة جاسم محمد 

 

0076 

 الربيعي1 سحر حر محمد

 

3111 

 الربيعي1 سندس علي جاسم 

 

0802 

 الربيعي1 صالح سلمان زاير عاجب

 

860 

 الربيعي1 ضياء حامد كاظم 

 

0071 

 الربيعي1 طارق حاتم راهي

 

3311 

 الربيعي1 عامر حامد محمد حسن

 

3661 

 الربيعي1 عفراء حسين حمزة 

 

3161 

 الربيعي1 علي جبار حافظ

 

118 

 الربيعي1 فرج شاكر لفتة

 

3821 

 2706 الربيعي1فرحان كاظم علوان



719 
 

 

 الربيعي1 محمد جاسم دانه

 

3186 

 الربيعي1 محمد مقداد سالم حسن

 

0237 

 الربيعي1محمد مهدي عبد االمير 

 

0778 

 الربيعي1 محمد هاشم خويطر 

 

621 

 الربيعي1 مها مزهر محسن 

 

3700 

 

 الربيعي1 مهيب محمد جاسم هالل

 

0661 

 الربيعي1 ناجد جباري علي

 

3618 

 الربيعي1 نضار زغير دربي

 

117 

 الربيعي1 نور احمد حاجم 

 

3731 

 الربيعي1 هدى قاسم سعيد

 

3282 

 رجاء حميد رشيد 

 

0078 

 رجاء سعدي لفته

 

3120 

 رجاء صادق بيجان

 

3313 

 رجاء نادر كيطان

 

0611 

 الرجي1 ثامر مخلف حمد سعيد 

 

717 

 الرجيبى1 انوار بد يوسف

 

773 

 رحاب رحيم كاظم

 

0128 

 رحاب مجيد صالح

 

3737 

 الرحاوي1 ياسر احمد قدوري عبد هللا

 

2166 

 رحيق حكمت ناصر

 

626 

 رحيم سعد موحان 

 

767 

 رحيم تكرم زبون

 

0688 

 رحيم ياسر عبد هللا 

 

117 



721 
 

 الردام1 علي غازي احمد 

 

2670 

 الرديني1 يسرى طارق ياسين

 

0828 

 رزاق مهدي حمادي

 

232 

 الرسام 1 محمد مظفر يحيى

 

2771 

 رسول شياع حسين

 

0117 

 رسول يحيى مشكور

 

116 

 رشا طه حامد 

 

311 

 رشا عبد الهادي صالح منصور

 

0077 

 رشا فؤاد صالح

 

3116 

 رشا ميسر ابراهيم 

 

107 

 رشا ناظم محمود

 

0672 

 الرشدي1 ضح قاسم علي

 

3773 

 رشيد عكار راضي

 

3172 

 رضا جعفر صادق

 

2101 

 رضا عبد ناصر 

 

0011 

 رضا علي مصطفى 

 

611 

 رضاب خلف منشد

 

0618 

 رضوى دحام عبد الهادي قداوي

 

0812 

 رضي محمد علي هادي

 

176 

 رضية علي حسن احمد 

 

0881 

 رعد جلوب محسن 

 

3783 

 رعد جميل حجي 

 

0116 

 رعد حسين عبد هللا

 

3187 

 16 رعد خاشع حافظ 



721 
 

 

 رعد عدنان محمود

 

332 

 رعد علي عبيد 

 

131 

 رعد مأمون حسين عبد 

 

2371 

 رغد ابراهيم علوان كاظم

 

111 

 رغد محمود مري

 

0106 

 الرفاعي1 عمر ناجي عمير

 

2311 

 الرفاعي1 هبة صبري ذنون

 

0380 

 الرفيعي1 جواد كاظم شمخي

 

3217 

 الرفيعي1 مهيمن محمد مجيد

 

0677 

 رقية منذر جليل عوض

 

3102 

 رقية هادي عبد الصاحب

 

0383 

 رقية هاشم قاسم

 

3716 

 الركابي1جالل جاسم محمد

 

0111 

 الركابي1 رشا حسين عبد الكاظم

 

0010 

 الركابي1 صبري عبد هللا كاظم

 

721 

 حاشوش جابرالركابي1 عادل 

 

111 

 الركابي1 عبد الرضا ابراهيم جبر

 

2221 

 الركابي1 علي راضي نصيف

 

0013 

 الركابي1 فاطمة عبد الرحمن حميد

 

0113 

 الركابي1 قابل محسن كاظم

 

2636 

 الركابي1 لمياء صبيح عبد هللا 

 

0776 

 الركابي1 محمد شاكر علي

 

3111 

 الركابي1 يسرى شاكر جاسم

 

0266 



722 
 

 الرماحي1 علي حسين محمد

 

0113 

 الرماحي1 محمد بريج حطاب

 

2767 

 رنا تحسين علي

 

0681 

 رنا جاسم محمد

 

3707 

 رنا رسمي هاشم 

 

2161 

 رنا عالء بدري

 

2212 

 رنا كاظم عبد النبي

 

3123 

 رنا هادي جبار

 

3831 

 رندة علوان حسين علي

 

187 

 الرهيمي1 محمد كاظم جواد 

 

3286 

 حمدي رشيد حبيبرواء 

 

0221 

 3711 رواء خالد عبود 

 

 رواء نعاس محمد

 

2170 

 رؤى احمد لطيف 

 

0773 

 رؤى خليل سعيد 

 

632  

 

 رؤى سلمان خليف

 

801 

 رؤى سنان جواد 

 

137 

 رؤى شاكر عجاج كاظم

 

0220 

 رؤى عبد االمير رحمة 

 

2100 

 2120 رؤى محمود سلمان 

 

 رؤى يونس جاسم 

 

3211 

 رونق عودة عباس 

 

773 

 رونق محمد كاظم 

 

62 

 3617 رويدة عبد الرزاق حمود علوش



723 
 

 

 ريا نبيل محمود مظفر 

 

11 

 الرياحي1 رفيف عبد الحافظ محمد تقي يعقوب

 

772 

 رياض خليفة عالوي

 

2701 

 رياض دحام طوكان

 

3786 

 رياض رشيد حسن 

 

370 

 رياض سعدون وهاب 

 

0783 

 الحسنرياض عبود عبد 

 

0223 

 رياض عبود غوار

 

2217 

 رياض مهدي محمد

 

2631 

 رياض هاتف عبيد

 

0012 

 ريبوار محمد اسماعيل 

 

123 

 الريشاوي1 احمد مخلف حسن خلف

 

3178 

 الريكاني1جاسم محمد حيدر 

 

2123 

 الريكاني1 عصمت حسين ميرزا

 

2172 

 ريم باسل نوري

 

3123 

  ريم خميس مهدي طالب 

 

81 

 

 حرف الزاي

 الزاملي1 حسين كاظم هاشم 

 

337 

 الزاملي1 صفا شهيد حسين

 

0017 

 الزاملي1 عطاء صالح مهدي

 

3711 

 الزاملي1 مروة علي حسين

 

181 

 الزاهد 1 حيدر كامل سعدون

 

0717 



724 
 

 الزبيدي1 اثير عباس مهدي محمد 

 

2072 

 الزبيدي1 احمد عبد الرسول كريم 

 

3006 

 الزبيدي1 احمد كاظم طاهر 

 

2300 

 الزبيدي1 ازهار علي مهدي

 

0121 

 الزبيدي1 اسراء راضي لطيف

 

3311 

 الزبيدي1 بثينه عبد الحمزة حسون 

 

0186 

 الزبيدي1 جليل ياسين جوي سلمان

 

2778 

 الزبيدي1 جنان عبد هللا يونس

 

3727 

 الزبيدي1 حردان احمد حردان

 

0222 

 مطر غانمالزبيدي1 حسن علي 

 

3817 

 الزبيدي1 حيدر احمد حسين

 

0732 

 الزبيدي1 خالد عبد هللا كاظم حسين

 

3703 

 الزبيدي1 خالد نجم محمود

 

3377 

 الزبيدي1 رائد مجيد جبار 

 

2117 

 الزبيدي1 زياد قاسم يحيى 

 

3110 

 الزبيدي1 زينب عبد عون علي

 

0881 

 الزبيدي1 زينب هاني جياد 

 

0116 

 سالم رزاق حسونالزبيدي1 

 

701 

 الزبيدي1 شيماء عطية كاظم

 

0011 

 الزبيدي1 صبيحة علي رداد 

 

2303 

 الزبيدي1 صفاء عبد الحسن 

 

3018 

 الزبيدي1 عبد علوان حسين

 

2170 

 الزبيدي عالء علي حسين 

 

0162 

 2012 الزبيدي1 علي حميد دهش



725 
 

 

 الزبيدي1 علي حميد علي

 

3181 

 الزبيدي1 علي عبد الهادي شكر حمودي 

 

0118 

 الزبيدي1 غسان ليث حسين 

 

3716 

 الزبيدي غيداء جعفر مهدي

 

621 

 الزبيدي1 فالح نغيمش مطر 

 

667 

 الزبيدي1 فائز عبد الملك محسن 

 

0711 

 الزبيدي1فوزي حسن حسين خزيم 

 

7 

 الزبيدي1فيان هالل قمر

 

3777 

 الزبيدي 1 لقاء عبد رجب 

 

0016 

 الزبيدي1 مجيب رزوقي فريح عبد

 

2111 

 الزبيدي1 محمد صبري محمود

 

01 

 الزبيدي1 محمد عبد االله عبد هللا

 

3317 

 الزبيدي1 مصعب حسن عبد كاظم

 

3630 

 الزبيدي1 مصعب عسكر طه احمد 

 

0111 

 الزبيدي1 مها احمد عبود

 

3168 

 الزبيدي1 موفق عايش ربيع

 

0627 

 الزحيم1 عالء جميل مكط 

 

3312 

 الزرفي1 احمد ابراهيم مهدي

 

687 

 الزركاني1 جالل ورد ساجت 

 

0011 

 الزركاني1 زينب جبار خرج

 

2013 

 الزركاني1 سهام رشيد خالوي

 

3737 

 الزركاني1 محمد كاظم عبد هللا

 

017 

 الزركاني1 مروة جمعة طعمة

 

3317 



726 
 

 الزركوش1 علياء حسين خلف

 

671 

 الزرسجاوي1احمد خطار سعد

 

3861 

 الزرسجاوي1 علي كتيب دخن ناصر 

 

2708 

 الزعبي1 نجاة حسين موسى

 

0171 

 الزغيبي1 خالد محمد كريم 

 

018 

 الزكروط 1 ديار طه ياسين علي

 

0771 

 الزكي1 عبد الباسط محمد عبد الحسن

 

011 

 الزندي1 سامي زاير ابراهيم

 

017 

 علي نور هللاالزنكنة1 ايمان عباس 

 

0710 

 زنكنة 1 سوزان دريد احمد 

 

0018 

 زنكنة1 محمد حميد 

 

0816 

 زنكنة1 ندى حسن محمد

 

2122 

 الزهاوي1 داليا جالل 

 

3208 

 زهراء جواد كاظم

 

0382 

 زهراء خليل ابراهيم سعيد

 

0811 

 زهراء صالح مهدي

 

818 

 زهراء عبد الستار خلف

 

3073 

 زهراء علي خلف زناد

 

2310 

 زهراء كاظم هاشم حافظ 

 

772 

 زهراء ماهود محمد 

 

3177 

 زهراء محمد ناصر بدوي

 

113 

 زهير سعدي حسون

 

3717 

 زهير علي عبد النبي

 

0681 

 617 الزهيري1 اماني خالد عبد الهادي



727 
 

 

 الزهيري1 حسين عبد المجيد حميد 

 

2017 

 الزهيري1 حيدر عبد الكريم محسن

 

0061 

 شاكر عويد نفاوةالزهيري1 

 

2220 

 الزهيري1 عبد الستار منصور عبد

 

0181 

 الزهيري1 كريم صيهود كرم

 

3218 

 الزهيري1 محمد صالح حسن

 

728 

 الزهيري1 محمد سعيد طعمة

 

2707 

 الزهيري1 محمود عباس شاكه

 

331 

 الزهيري1 مهند حازم خضير 

 

0762 

 الزهيري1 نبراس علي لطيف

 

3101 

 الزوبعي1 زمن حسن محمد عرسان 

 

310 

 الزوبعي1 صالح تركي دانوك

 

2331 

 الزوبعي1 فياض احمد زعيان

 

2310 

 الزوبعي1 نور محمد جاسم محمد

 

0678 

 الزويني1 سما جواد كاظم 

 

0722 

 زياد مقداد محمد علي

 

3373 

 زياد هاشم محمد

 

0227 

 الزيادي1 بشرى عبد جبر محمد

 

3031 

 حنان عبد الرضا طاهر حمد الزيادي1

 

2031 

 الزيادي1 شيماء مسج بكة

 

100 

 الزيادي1 علي مجيد ابوعلي

 

2011 

 الزيادي1 مسار علي عواد عناد

 

0621 

 الزيباري1 حسين خليل عبد هللا

 

3711 



728 
 

 الزيباري1 نوري صابر محمد

 

311 

 زيد عباس ديكان 

 

3118 

 زيد عبد الرحيم حسين

 

336 

 رشيدزيد مجيد 

 

2378 

 زيد محمد باقر

 

121 

 الزيداني1 فراس فاضل علي

 

0626 

 زيدون مهند خليل

 

0112 

 الزيدي1براءة عصام اسماعيل

 

2120 

 الزيدي1 حيدر حسين جلود 

 

0776 

 الزيدي1 رائد محمد خلف

 

3370 

 الزيدي1 عبد الهادي محمود

 

268 

 الزيدي1قيس رشيد خواف

 

777 

 الزيدي1 مثنى علوان عبد 

 

2386 

 الزيدي1 نهاد عباس كرمش

 

3272 

 الزيرجاوي1 علي هاشم طالب 

 

3762 

 هـ(163ـ11الزيلعي1 عبد هللا بن يوسف بن محمد)

 

373 

 زينا عبد الغفار ذنون

 

77 

 زينب اسماعيل عبد الكاظم 

 

3106 

 

 زينب جعفر صادق

 

2101 

 زينب جامد سلمان

 

0732 

 صالح جابر واجدزينب 

 

2178 

 زينب عبد الرزاق مطر 

 

3301 

 زينب علي خلف 

 

760 

 037 زينب عواد كريم



729 
 

 

 زينب مجيد حميد

 

771 

 زينب محمد صالح 

 

782 

 زينب هاشم جريان 

 

2638 

 زينة حسن علي 

 

0063 

 زينة خضير محمود

 

0263 

 زينة داود سالم 

 

2177 

 زينة سامي راشد يوسف 

 

3013 

 زينة عبد الجبار جاسم 

 

0062 

 زينة عبد المنعم عبد الرزاق

 

0786 

 الزيني1 خلود ناجي عطية

 

3081 

 

 حرف السين

 هـ(0011ـ111ساجقلي زادة 1 محمد بن ابي المرعشي )

 

221 

 الساداني1ابراهيم حسين محمد

 

3731 

 سارة ابراهيم محمود غليم

 

0731 

 سارة ابراهيم هاشم محمود

 

727 

 حكمت عبد السالم سارة

 

3113 

 سارة رحيم ظاهر 

 

2731 

 سارة غسان عبد الرحمن 

 

2771 

 سارة كاظم عبد الرضا

 

2270 

 سارة محمد مناف

 

3178 

 سارة منذر مبدر 

 

0711 

 ساري حمد هلبان 

 

0121 



731 
 

 الساعاتي1 محمد قاسم محمد حسن

 

0067 

 الساعدي1 اخالص عبد سلمان علي

 

3122 

 كاظم فارسالساعدي1امجد 

 

0387 

 الساعدي1 ايمان علي درجال 

 

0221 

 الساعدي1 بشار سعدون هاشم 

 

116 

 الساعدي 1 حسن جلوب كاظم

 

118 

 الساعدي 1حسين علي حسن 

 

113 

 الساعدي1 حكيم حمود فليح

 

3316 

 الساعدي1 حنان شهاب عبيد 

 

73 

 الساعدي1 حيدر عبد الزهرة علوان

 

0061 

 الساعدي1 دعاء علي عبد الحسين 

 

3736 

 الساعدي1 زينب حاتم كاظم

 

111 

 الساعدي1 عبد الحكيم علي حسون

 

0107 

 الساعدي1 علي حسين حسن سفيح

 

120 

 الساعدي1 عمار جاسم هاشم 

 

711 

 الساعدي1 فؤاد عجمي علي

 

0283 

 الساعدي1 قاسم جاسم خلف

 

0066 

 الساعدي 1 قصي حاتم خلف عباس

 

3188 

 الساعدي1 محمد رحيم حمود 

 

3137 

 الساعدي1 محمد عبود سعد

 

2218 

 الساعدي1 محمد مهدي حسين

 

0737 

 الساعدي1 مقداد افندي محي

 

0226 

 الساعدي1 مهدي راضي عبد السادة

 

0278 

 0771 الساعدي 1 مهدي عودة محمد



731 
 

 

 الساعدي1 مهند كريم عنيد 

 

0807 

 الساعدي 1 ميثم عبد الكاظم هاشم 

 

770 

 الساعدي1 نسرين غالي قلسم

 

2301 

 الساعدي1 هديل كريم حسن

 

2036 

 الساعدي1هناء محمد عالوي

 

2112 

 الساعدي1 وئام عبد العادل وحيد

 

0061 

 سالم ترف جلوب

 

018 

 سالم شبيب بدوي

 

2223 

 سالم شدهان غبن

 

3672 

 السالم1 ليالي عادل صابر

 

2313 

 سالم موسى ابراهيم

 

3161 

 سامر وجيه فاضل سلمان

 

2176 

 السامرائي1 احمد عزاوي محمد 

 

3888 

 السامرائي1 ازهار عبد المجيد حسين

 

0730 

 السامرائي1 ايسر صالح محمد

 

0821 

 السامرائي 1حاتم عبد الرحمن براك 

 

00 

 السامرائي1 سحاب خليفة جمين

 

2110 

 السامرائي1 ضياء حمود مولود حسن 

 

3187 

 السامرائي1عثمان طه حسين الحسني

 

771 

 السامرائي1 عدنان مجيد محمد

 

0678 

 السامرائي1 عمار محمد صالح

 

331 

 السامرائي1 فرح قحطان يونس

 

0801 

 السامرائي1 لؤي جاسم صالح

 

061 



732 
 

 السامرائي1 محمد غبد الجبار حسن

 

3177 

 محمد عزت محمد عليالسامرائي1 

 

3160 

 السامرائي1 محمود طه حمدون

 

060 

 السامرائي1 محمود عبد الستار عبد الجبار 

 

2211 

 السامرائي1 مروة منذر سمين

 

3101 

 السامرائي1 نزار عبد الغفار رسن

 

12 

 السامرائي1 وليد سرحان فاضل

 

706 

 السامرائي1 وئام فوزي حسين

 

0202 

 سامي حامد عبد الخالق 

 

071 

 ساهر متي عبودي ابلحد نوشي

 

0876 

 ساهر محمود كاظم

 

61 

 ساهر حسين فيصل

 

002 

 السبتي1 احمد مدلول عبود

 

3000 

 السبتي1احمد مطشر لطيف

 

0221 

 السبعاوي1 احمد خلف فندي

 

2117 

 السبعاوي1احمد محمود صالح عبد هللا

  

0112 

 السبعاوي1 صالح يحيى جاسم 

 

3702 

 السبعاوي1 عبد الباري محمد حسن

 

70 

 السبعاوي1 عبد الحافظ خلف صالح

 

2117 

 السبعاوي1 عثمان موفق احمد 

 

070 

 السبعاوي1 مثنى عدنان محمود علي

 

2312 

 السبعاوي1 منى خلف عمر

 

26 

 السبعاوي1وائل محمود محمد

 

3707 

 3771 عبد الجليل نايفالسبعاوي1 وعد هللا 



733 
 

 

 هـ(110ـ131السبكي1 عبد الوهاب بن علي)

 

372 

 هـ(116ـ 682السبكي1 علي بن عبد الكافي)

 

377 

 ستارجبار احمد 

  

0671 

 ستار قاسم عبد هللا

 

3887 

 سجى ابراهيم محمد

 

2763 

 سجى حسن عبد االمير 

 

0826 

 سجى صباح محمد

 

0170 

 سجى كاظم علي

 

030 

 محمد محسنسجى 

 

0806 

 سجاد عباس حمزة

 

0718 

 سحاب اسماعيل ادهم 

 

3167 

 سداد هشام حميد

 

3127 

 السدخان1 ضحى لعيبي كاظم

 

2016 

 سرى احمد عبد الحسين

 

710 

 سرى عباس علي مصطفى

 

3677 

 سرى عبد المنعم محمود داود

 

0118 

 سرى هادي حسين 

 

0171 

 سراب اكرم لطف هللا

 

3111 

 السراج 1 ايمان سامي ياسين حسين 

 

0117 

 السراج 1 رائدة عباس علي حسين

 

3816 

 226 هـ(0327ـ 0017سراج الهند الدهلوي1 عبد العزيز احمد )

 السراجاني1 حسين عبد علي عيسى

 

3181 

 السراي احسان صباح هادي

 

3711 

 3207 السراجي1 ايمان نضال زغير



734 
 

 

 السراي1 احسان صباح هاي

 

3711 

 السراي1 ثامر عكاب حواس

 

3710 

 السراي1 حسين كريم فوزان

 

0228 

 السرقطي1 عثمان بن سعيد

 

0716 

 ستركوت امر اسياب جهان

 

2081 

 سرمد سلمان عبود

 

3231 

 سروة مازن كريم سليم 

 

0068 

 سعاد جاسم محمد

 

3768 

 سعاد عبد هللا فضيح 

 

2070 

 سعد حساني سلطان عالوي

 

0676 

 سعد حسن داود

 

3771 

 سعد خميس احمد 

 

371 

 سعد سعيد محمود

 

701 

 سعد عبد الحسين مواي

 

771 

 سعد محمد احمد

 

2207 

 السعداوي1 عزيز سلمان مطشر

 

2711 

 السعدون 1 احمد عبد الهادي

 

118 

 سعدون خلف عزر

 

3767 

 السعدون 1 مهند حازم علي

 

871 

 السعدي1 ابتسام ناجي كاظم

 

3117 

 السعدي1 احمد جودة نصار

 

877 

 السعدي1 اياد هاشم محمد

 

873 

 السعدي1 جبار محمد مهدي كظام

 

171 



735 
 

 هـ(771ـ11سعدي جلبي1 سعد هللا بن عيسى )

 

32113371338 

 السعدي1 حميد فرج عيسى

 

3877 

 السعدي1 رياح علي حسين

 

3160 

 السعدي1 رفل سليم ناجح

 

3312 

 السعدي1 رواء عالء محمد

 

3026 

 السعدي1 سعد حميد ابراهيم

 

117 

 السعدي1 سنارية جبار محمود

 

3811 

 السعدي1 سيماء عطا هللا حسين 

 

2302 

 السعدي1 شريف سعيد حميد 

 

11 

 السعدي1 طارق سعود خليل

 

772 

 السعدي 1 علي محمود عبد علي 

 

2377 

 السعدي1 عماد هاشم محمد 

 

0067 

 السعدي1 منتهى زهير محسن

 

616 

 السعدي1 ندى عبد هللا غني

 

0717 

 السعدي1 هيثم جاسم محمد

 

0011 

 السعدي1 وجدان هاشم سعد لويز

 

2031 

 السعودي1 منتهى عبد النبي حسن نجدي

 

3121 

 سعيد خليل حمد

 

130 

 سعيد عكاب عبد العالي

 

0761 

 السعيدي1 احمد عباس سلمان

 

3321 

 السعيدي1 احمد عزاوي حساب

 

017 

 السعيدي1 بهادر كاظم هاشم

 

3167 

 السعيدي1 جاسم صخيل جياد 

 

3322 

 3372 معن مخزيالسعيدي1 حامد 



736 
 

 

 السعيدي1سالم محمد خضر ال حجيل

 

3727 

 السعيدي1 عباس جبار عبد 

 

0820 

 السعيدي1 لبنى عبد الحسين عيسى 

 

831 

 السعيري1 علي حافظ حلواصي

 

3326 

 سفيان محمود فرحان حسن

 

3330 

 السقا1 رائد هاشم يحيى قاسم

 

0381 

 السكافي1 حسن صبار علوان عبد

 

0381 

 سالف مصطفى كامل عبد المجيد

 

0760 

 سالم حسين علوان

 

0680 

 سالم فاروق علي

 

3001 

 سالم محمد خضر

 

0101 

 سالم محمد علي هادي عبد 

 

0386 

 سالم يوسف دبي محمد 

 

3671 

 السالمي1 اصيل قاسم كريم

 

0188 

 السالمي1 دري حميد جاسم

 

03 

 السالمي1 سامي عيدان عبد 

 

0187 

 السلطان 1 اسامة حميد مجيد

 

2011 

 السلطاني1 احمد مدلول علي

 

081 

 السلطاني1 جاسم محسن مكيطيف

 

0010 

 السلطاني1 حلى مثنى محمد فتحي

 

0117 

 السلطاني 1 رواء عبد االمير علي

 

0111 

 طالب عبد الكاظمالسلطاني 1 زينب 

 

0677 

 السلطاني1 شمس حامد كاظم

 

0716 



737 
 

 السلطاني 1 صالح عبيد منصور

 

3038 

 السلطاني 1 علي صالح فالح 

 

3181 

 السلطاني 1محمد عباس محمد

 

0013 

 السلمان 1 ريم هاني مجيد 

 

0012 

 سلمان ساجت شويع

 

3871 

 السلماني 1 سجى صالح محمد

 

0017 

 هللاسلوى حسين عبد 

 

0011 

 السلماوي1 محسن خضير عباس حسون

 

670 

 سلوان بهاء كاظم 

 

3613 

 السلوم 1 علي عبد الوهاب علي

 

0111 

 السليفاني1 احمد سليمان خليل

 

21 

 سليمة جبار صبر

 

716 

 سليمة سوادي زغير

 

0736 

 سمى عبد الرسول مغير

 

0016 

 سمر سعدي خميس علي

 

713 

 هـ(700ـ877هللا بن احمد ) السمهودي1 علي بن عبد

 

2110 

 سمية خالد بريسم

 

2273 

 سمية سامي احمد

 

0187 

 سمية عبد الوهاب محمد عودة

 

3633 

 سمية علوان فرحان طالل 

 

2762 

 سميرة حسن عبد راضي

 

3230 

 سميرة عباس فاضل 

 

11 

 سميرة فيض هللا محمد

 

717 

 101 سناء جواد شهيد



738 
 

 

 سناء حسون مشكور

 

0011 

 سناء زكي علي

 

318 

 سناء صالح عبد علي

 

787 

 سناء عبد االمير حسين

 

0180 

 سناء عريبي محمد 

 

3223 

 السنافي1 حيدر محمد اسماعيل

 

3171 

 وفاء عصام عبد القادر

 

3110 

 سندس سالم عمر

 

001 

 سندس عادل ناجي

 

0823 

 سندس هادي سهيل 

 

3216 

 سهى طه سالم

 

3661 

 علي مامهسه نكه ر 

 

0707 

 سها عبد الجبار رشيد خزعل

 

3616 

 سهاد رشيد علي

 

0227 

 سهاد سلمان سعود فياض

 

773 

 سهاد فرحان راضي

 

0117 

 سهام علي حسين

 

217 

 السهر1 محمد حمود ابراهيم

 

781 

 السهالني1 محمد محسن كريم

 

613 

 سهلة حسين قلندر حسين

 

772 

 سهير عواد ندة

 

0116 

 وليد عبد هللاسهيرة 

 

0733 

 سهيل سهيل كريم

 

886 



739 
 

 سهيلة كاظم مدلول

 

2767 

 السوداني1رغد فتاح راضي

 

3738 

 السوداني1 سوزان فوزي كاظم عبد هللا

 

3107 

 السوداني1 عالء حسين عبيد 

 

111 

 السوداني1 كمال حسن عنيد 

 

3628 

 السوداني1 ماجد صبار محمد

 

0711 

 سلمان عوضالسوداني1 محمد قاسم 

 

3171 

 السوداني1 محمد نوري جواد

 

088 

 السوداني1 نور عبد الحسين مجيد

 

0381 

 سؤدد مشعان حواس

 

3637 

 السورميري1 تغريد عبد الرحمن كريم 

 

011 

 سوزان خالد هاشم

 

0716 

 سوسن جبار ابراهيم

 

2182 

 سوسن كريم فليح

 

3008 

 السويداوي1 سعد عبد عفتان

 

376 

 السويداوي1 علي عبد خليفة نايل 

 

0211 

 السويداوي1 محمد زيدان زراك فياض

 

3028 

 السويدي1 حسين عامر حسين امين

 

361 

 السويدي1 عباس فاضل عباس 

 

0018 

 السويدي1 كاظم خضر محمد

 

111 

 السويعدي1 حاتم كريم عطية

 

2730 

 السويعدي1 عبد الزهرة عودة لعيبي

 

2113 

 عبد االله عباس السياب 1 حيد

 

3176 

 0711 هـ(081ـ 078سيبويه 1 عمروبن عثمان بن قنبر)



741 
 

 

 هـ(268ـ 387السيرافي1 الحسن بن عبد هللا )

 

076210763 

 سيروان عارب صادق سيان

 

2038 

 سيف حسين ماضي

 

3126 

 سيف سعد احمد

 

3868 

 سيف عدنان محمد

 

2338 

 سيف كريم نعمة صالح

 

3170 

 محمدسينم صالح 

 

112 

 هـ(700ـ877السيوطي1عبد الرحمن بن ابي بكر )

 

076110767 

 

  حرف الشين

 الشاروط 1فراس عبد الجليل

  

3676 

 هـ(171ـ11الشاطبي1 ابراهيم بن موسى )

 

0766 

 الشافعي1 ايهاب رزاق نايف

 

0017 

 شاهين صابر شاكر 

 

0601 

 الشاهين 1 عامر شاهين علي

 

3017 

 ناظم صالحالشاوي1 صالح 

 

0081 

 الشاوي1 صدام صالح

 

2116 

 الشايع1 عمار شهاب احمد

 

3233 

 الشباني1 مروة سامي علوان

 

0711 

 الشباني1 وفاء حسن جاسم 

 

0868 

 شبر1 نور ابراهيم عبد الزهرة

 

3130 

 شبر1 نور ضياء نوري

 

0621 

 الشبلي1 اسراء عبيد حسين

 

0718 



741 
 

 الشبلي1 بشار هاشم شكير 

 

2373 

 الشبلي1 ثامر يحيى ثامر

 

3016 

 الشبلي1عمار كاظم عبيد

 

0388 

 الشبيب1 رياض خزعل شريف

 

3713 

 الشبيبي1زينة كفاح علي محمد

 

3660 

 شجن رعد نهاد

 

0271 

 الشجيري1 حسين قيس نجم

 

3163 

 الشجيري1 رنا علي خلف

 

180 

 الشجيري1 ليلى رحيم كاظم

 

2313 

 محمودالشحماني1 اسيل هادي 

 

3213 

 الشحماني1 ايمان كاظم عباس فرحان 

 

628 

 الشحماني1 علي عبد المجيد عيدلي

 

0080 

 شذى حازم كوركيس حنا 

 

3131 

 شذى عبد الكريم جاسم

 

2171 

 شذى عبد المنعم بكر

 

3126 

 شذى كامل نعمة

 

111 

 شذى كريم فرحان محمد

 

3732 

 الشرابي1 قتيبة احمد عبد هللا

 

2716 

 الشرباوي1 سالم عياض عنبر راضي

 

0217 

 الشربة 1 حنان شامل عبد الزهرة 

 

163 

 الشرع1 احمد سليم رحيم

 

631 

 الشرع1 عادل جليل لعيبي

 

2138 

 الشرفاني1 نغم عادل عمر

 

0171 

 3832 الشرموطي1 ساجت مجيد جعفر



742 
 

 

 شرهان خلف حسين كاظم

 

811 

 هـ(610ـ11احمد)الشربيني1 ابراهيم بن علي بن 

 

3710 

 الشريفي1 اوجد مدلول عباس

 

3110 

 الشريفي1 حسن هادي صالح

 

3173 

 الشريفي1 حسين علي ناجي

 

2211 

 الشريفي1 حيدر حمزة عبد

 

0778 

 الشريفي1 حيدر حمزة مهدي

 

610 

 الشريفي1 سحر نجاح عبد الجبار

 

3718 

 الشريفي1 علي محسن كامل جعفر

 

0111 

 الشريفي1 ندى حسن حسين 

 

0660 

 الشريفي1 نصير هادي جاسم

 

3301 

 شعبان رجب عبد الرزاق 

 

3617 

 الشكرجي1 زهراء يونس رشيد

 

0083 

 الشكرجي1 علي هاشم محمد

 

38 

 الشكرجي1 محمد عبد االله

 

0801 

 الشكرجي1 هشام هاشم محمد

 

11 

 الشكري1 حارث عبد االله عبد الواحد

 

3878 

 الشكري1 حامد شياع خير هللا

 

0082 

 الشكري1 حسين حميد عباس

 

0087 

 الشكري1 هديل ناصر محمد

 

0817 

 الشاله 1 بشار عبد االمير شمخي

 

3867 

 شالل علي خلف

 

0261 

 الشماع1 مريم سعد محمد

 

2112 



743 
 

 الشماع 1 هدى عباس محمد رضا

 

177 

 الشمري1 احمد اسكندر سلمان

 

0167 

 احمد جاسم محمدالشمري1 

 

3771 

 الشمري1 احمد شهاب حمد

 

863 

 الشمري1 احمد هليل عبد عون

 

616 

 الشمري1 احمد يوسف حمود

 

0683 

 الشمري1 اسعد حسين علي

 

371 

 الشمري1 اركان عبد الجبار صالح ال جعفر

 

2113 

 الشمري1 اميرة فائق فالح

 

2018 

 الشمري1 بشير ثامر حسين عبد علي

 

3686 

 الشمري1 ثائرة عبد الجبار صالح

 

3877 

 الشمري1 ثناء ابراهيم فاضل

 

2018 

 الشمري1 جاسم عمران مشجل

 

612 

 الشمري1 حسن خلف جاسم

 

0117 

 الشمري1 حميد علي كاظم 

 

112 

 الشمري1 خمائل محمسن رشيد

 

3171 

 الشمري1ربا جعفرعبد الهادي

  

70 

 الشمري1 رشا خالد شهيب

 

110 

 روعة ناجي نايف الشمري1

 

0631 

 الشمري1 زينب عبد الجبار سعيد

 

2171 

 الشمري1 سحر فاضل عبد المطلب

 

0720 

 الشمري1 سلمى عبد الرحيم عبد الحسن داغر

 

133 

 الشمري1 سمر عدنان عبد االمير

 

0120 

 2733 الشمري1 شعالن عبد الرزاق صالح



744 
 

 

 الشمري1 عامر عدنان داود

 

0081 

 حسن بطيالشمري1 عباس 

 

838 

 الشمري1 عباس عبد منديل

 

68 

 الشمري1 علي شايع عبد الحسين

 

876 

 الشمري1 علي الهادي ادم موسى

 

3800 

 الشمري1 عماد علي دايح

 

2737 

 الشمري1 عمار عبد علي حسن

 

76 

 الشمري1 عمار فخري خضير

 

711 

 الشمري1 عواطف حميد دعدوش

 

3186 

 الشمري1 فرج جبار علي

 

0663 

 الشمري1 قصي صافي رضوان

 

3772 

 الشمري1 كاظم عطية كاظم

 

128 

 الشمري1 لطيف عبد السادة سرحان 

 

0277 

 الشمري1 لمياء عبد هللا عبد الحسين

 

0706 

 الشمري1 ماهر حماد جوهان 

 

3170 

 الشمري1 محمد احمد محمود

 

0761 

 الشمري1 محمد شهاب احمد

  

3112 

 مصلحالشمري1 منعم فاضل 

 

3071 

 الشمري1 مهند خلف جيمن

 

2712 

 الشمري1ميثم عطية حليوت 

 

221 

 الشمري1 نور علي خلف

 

660 

 الشمري1 هبة صالح مهدي

 

0731 

 الشمري1 هبة عمران نجم

 

3616 



745 
 

 الشمري1 هديل خير هللا علي

 

2106 

 الشمري1 ورقاء كاظم حميد

 

3601 

 الشمري1 وئام رحمن كطان

 

183 

 ياسر علي حسينالشمري1 

 

708 

 شميران عثمان علي

 

0628 

 الشميالوي1 رشا جاسم الزم

 

60 

 الشميالوي1 رؤى عباس مانع

 

0178 

 هـ(0272ـ0231الشنقيطي1 محمد االمين محمد المختار)

 

0261 

 شهاب جمعة ابراهيم

 

2177 

 شهد جمال محمد امين

 

618 

 الشهرستاني1 ازهار حميد مهدي

 

801 

 هـ(178ـ717محمد بن عبد الكريم بن احمد) الشهرستاني1

 

2117 

 شهالء صالح حسين

 

3232 

 الشهيب1 عبير محمد حمود

 

3611 

 الشواني1 رزكار جرجيس عبد هللا 

 

162 

 الشوك1 علي مالك حميد

 

3817 

 هـ(0311ـ0012الشوكاني1 محمد بن علي بن محمد)

 

7071787 

 الشويلي1 حيدر عبد الواحد هورة

 

3711 

 الشويلي1 رحمن عبد الحسين ظاهر

 

171 

 الشويلي1 سعاد محمد جاسم

 

18 

 الشويلي1 صادق عمير جلود

 

0282 

 الشويلي1 غسان بنيان جلود 

 

607 

 الشويلي1 كاظم جاسم حطاب

 

0110 

 0287 الشويلي1 كاظم محمد شبوط



746 
 

 

 الشويلي1 هبة حسن جاسم عودة

 

0387 

 الشويلي1 هشام محمد جاسم

 

3211 

 الشياعي1 منى نعيمك جعاز

 

831 

 الشيباني 1 ثامر عبيد كاظم

 

3178 

 الشيباني1 رقية سعيد خلخال سعدون

 

100 

 الشيباني1 عالء عبد علي حنون

 

3170 

 الشيباني1 منتظر محمد حسين موسى

 

3176 

 الشيخ1 مسعود محمد علي

 

271 

 الشيخاني1 دانا حسام الدين نوري

 

731 

 زين العابدين عبد هللاالشيخ عبوش1 حسين 

 

0086 

 الشيخ عيسى 1 محمد نايف محمود فتحي

 

2711 

 الشيخلي1 ايناس حكمت عبد الحافظ

 

0081 

 هـ(716ـ272الشيرازي1 ابراهيم بن علي )

 

730 

 شيرزاد صابر محمد حسين

 

3813 

 شيرين كامل زيدان خلف

 

3101 

 شيرين محمد كاظم

 

712 

 شيالوي1 ميثم عبد السادة

 

2732 

 شيماء حسن جبر

 

2173 

 شيماء حسين علي

 

211110711 

 شيماء حسين محمد سميسم

 

2087 

 شيماء رشيد حميد

 

320 

 شيماء زهير فهمي امين 

 

368 

 شيماء سعد هللا علي

 

871 



747 
 

 شيماء محسن كاظم

 

0627 

 شيماء محمد عبد هللا 

 

0768 

 شيماء محمد يونس قاسم 

 

0106 

 شيماء هاشم عمران

 

0171 

 شيماء وهيب خضير

 

3611 

 

 حرف الصاد

 صابرين علي جياد

 

0088 

 صابرين ناجي طه

 

111 

 صابرين هاني فرحان

 

712 

 صادق جعفر صادق

 

3172 

 صادق حنتوش ناصر

 

182 

 صادق عبد الرضا عبد هنري

 

0137 

 الصافندي1 ميس هيبت خميد

 

3717 

 الصافي1 اسماء علوان جاسم

 

3770 

 شوكت غالب صالحالصافي1 

 

3707 

 الصافي1 مشتاق طالب محسن 

 

0781 

 الصافي1 وحيد خليل ابراهيم

 

821 

 صالح بن عبد هللا بم محمد الكوف بانكي

 

323 

 صالح جويد هليل 

 

3177 

 الصالحي1 ابتسام اياد علي

 

031 

 الصالحي1 ابتسام كاظم خضر 

 

713 

 الصالحي1 اسعد كاظم وحيش

 

170 

 3773 انوار محمود مسعودالصالحي1 



748 
 

 

 الصالحي1 حسنين امير شيل 

 

72 

 الصالحي1 مروج هاشم كامل

 

0112 

 الصائغ 1 اسراء اسامة محمد سالم

 

361 

 الصائغ1 عمر ناطق عبد القادر

 

3117 

 الصائغ 1 مؤمن عامر حسن 

 

0111 

 الصائغ 1 نغم علي جاسم 

 

3706 

 صبا عيدان محمد

 

0087 

 احمد صباح عبد الرحمن

 

033 

 صباح عالل زاير

 

600 

 صباح نوري ابراهيم

 

0170 

 الصباغ1 ريمان سهيل عبد الكريم

 

3377 

 صدام جميل صادق

 

3218 

 صدام عبد الجبار محمد

 

2731 

 صدام عبد الستار رشيد

 

123 

 صدام محمد احمد

 

3171 

 الصراف1 اسراء نجيب سعيد 

 

0111 

 الصريفي1 طالب جحيل دامج عجيل

 

2222 

 صفا مؤيد حميد

 

0767 

 صفاء ارحيم ابراهيم عيسى

 

2312 

 صفاء جواد فرح

 

0711 

 صفاء فاضل سلمان 

 

170 

 صفاء كامل جبر

 

0071 

 الصفار1 اسامة حسن عبد علي

 

0270 



749 
 

 الصفار1 ايناس مهدي ابراهيم

 

3711 

 الصفار1 رحاب نذير محمود

 

017 

 الصفار1 رواء صالح محمد

 

02 

 لينا رمزي سالمالصفار1 

 

70 

 الصفار مروة فاضل عبد الكريم

 

0777 

 الصفراني1 حاجم عات دحام

 

3273 

 صفوان عارف داود احمد

 

2311 

 هـ(167ـ 676صالح الدين الصفدي1 خليل بن ايبك )

 

0268 

 صالح غافل حجي

 

0070 

 صالح فاخر جبر

 

0073 

 صالح فارس حسن 

 

3007 

 شمسهصالح محمد حسن عبد هللا 

 

010 

 صالح هادي شروم

 

0072 

 الصليخي1 لمياء فليح ابراهيم

 

2037 

 الصميدعي1 انتصار غانم عبد الوهاب 

 

0171 

 الصميدعي1 زيد تحسين ريشان 

 

3163 

 الصميدعي1 عمر حمد ابراهيم عزيز

 

2272 

 الصميدعي1 قصي غانم سعيد

 

3828 

 الصميدعي1 منيرة محمد جواد ذياب

 

871 

 ضياء الدين عبد هللا محمدصهيب 

 

378 

 صهيب طلعت يوسف

 

021 

 الصوفي1 احمد عناد جرجيس 

 

3811 

 

 



751 
 

 حرف الضاد

 الضاحي1 علي عبد الرضا عبيد

 

177 

 ضحى طارق شوكت

 

3801 

 ضحى ماجد محمود

 

007 

 ضحى محمد حميد 

 

3217 

 الضرب1 عمار عبد الحسن علي مهدي

 

3162 

 ضرغام كريم عبد الحسن 

 

2317 

 ضياء حسين لطيف

 

827 

 ضياء طالب محمد حسان 

 

3270 

 ضياء عباس حمود

 

0161 

 ضياء فليح حسن

 

3171 

 الضيائي1 زهراء عبد الجليل مسيب

 

817 

 

 حرف الطاء

 طارق جميل صكبان

 

2127 

 طارق خضر حسن

 

2021 

 طارق كمال مسعود

 

3011 

 طارق محمد حسن مطر

 

0731 

 طالب هادي طالب 

 

862 

 طالب وسين حسين

 

0170 

 الطالقاني1 ابو طالب هاشم احمد

 

117 

 الطاهر1 فرح طارق سعيد 

 

0101 

 الطائي1 احمد بشير نذير بشير

 

0710 



751 
 

 الطائي1 احمد عصام غازي

 

07 

 الطائي1 ارتقاء محمد باقر غيدان

 

167 

 الطائي1 اسراء كوسك نعيس

 

2020 

 الطائي1اسالم كمال سعيد محمد

 

3726 

 الطائي1 االء طه يونس 

 

0811 

 الطائي1 امال صباح ردام

 

0077 

 الطائي1 حسنين عماد عبد هللا

 

2102 

 الطائي1 حسين طامي سم فرحان

 

0170 

 الطائي1 حسين علي اسماعيل 

 

2171 

 الطائي1 حال زيد نجم

 

0781 

 الطائي1 دريد كامل عباس 

 

3061 

 الطائي 1 دعاء انور سعيد 

 

186 

 الطائي 1 رافع قاسم محمد

 

0827 

 الطائي 1 رفقة مؤيد سعيد

 

3176 

 الطائي 1 رند عبد الهادي غزال

 

3181 

 الطائي1 زينب تركي اسماعيل

 

3078 

 الطائي1 ساطعه عبد هللا

 

0131 

 الطائي1 سهام جاسم عبد هللا علي

 

0178 

 الطائي1 سهام محمود خميس

 

0117 

 الطائي1 سيف خالد غانم محمد

 

3167 

 الطائي1 شاكر عنتر وهب

 

0662 

 الطائي1 شيماء فارس سعدون سلطان

 

2201 

 الطائي1 صالح حسين علي

 

780 

 0810 الطائي1 علي عبد الخضر غالب



752 
 

 

 الطائي1 علي محمد يونس علي

 

0071 

 الطائي1 عمار جمال محمد

 

0176 

 الطائي1 غسان ردام عيدان 

 

0880 

 الطائي1 فرج احمد فرج يحيى 

 

3870 

 الطائي1 محمد ابرهيم خليل ابراهيم

 

0873 

 الطائي1 محمد احمد عبد هللا

 

3188 

 الطائي1 محمد علي ابراهيم حسين علي

 

311 

 الطائي1 مروة تكتل احمد 

 

777 

 الطائي1 مريم محمد حسن

 

3107 

 الطائي1 مصطفى خورشيد احمد

 

3111 

 فوزي عبد هللا شيتالطائي1 مهند 

 

087 

 الطائي1 نهال عزت جمعة 

 

0888 

 الطائي1 نور قصي عبد الرزاق 

 

3371 

 الطائي1 نور مولود دهش

 

77 

 الطائي1 وليد احمد غازي

 

2111 

 الطائي1 ياسر فزع محمود محمد

 

3181 

 الطباطبائي 1 طيب احمد اسماعيل حسين

 

3012 

 الطحان 1 محمد طاهر علي طاهر

 

2317 

 الطربولي1 عالء حامد جاسم حمادي

 

2176 

 الطفيلي1 محمد رشيد خليل 

 

0602 

 الطفيلي1 منى جمال كاظم

 

211 

 الطفيلي1 مهدي عبد االمير اسماعيل محمد

 

3621 

 طالل فاضل حسين

 

0136 



753 
 

 طالل منيهل كريم

 

2017 

 طلعت كاظم مهدي

 

270 

 طه مروان شعبان

 

37 

 سواديالطويل 1 بهاء لعيبي 

 

3171 

 الطيار1 اسماء ابراهيم عباس

 

3687 

 الطيار1 هشام اسعد اسماعيل

 

0076 

 هـ(172ـ11الطيبي1 الحسين بن محمد)

 

228 

 طيف ماجد عبد الحسين

 

0817 

 

 حرف الظاد

 ظافر عبد الملك علي

 

3161 

 الظالمي1 حنان خالد دايخ

 

0713 

 الظالمي1 رعد جابر شاني

 

0071 

 جاسمظاهر محسن 

 

2736 

 ظبية فاروق ابراهيم

 

3767 

 ظالل سالم نجم

 

700 

 

 حرف العين

 عادل خزعل حسين

 

001 

 عادل عيدان غيالن 

 

3136 

 عادل كريم هامل

 

3716 

 العادلي1 عبد جاسم عبد سبع

 

771 

 العارضي1 سعد عطا هللا عبد السادة 

 

3333 



754 
 

 العارضي1 علي حامد عبد الحسن

 

3187 

 علي عمرانعامر حسين 

 

3111 

 عامر عباس زغير

 

770 

 عامر كريم هنظل 

 

0078 

 عامر لطفي عبد الكريم 

 

718 

 عامر ناجي حسين

 

2761 

 العامري1 ايمان عبد علي جاسم

 

006 

 العامري1 بيداء حسن علوان

 

3012 

 العامري1 جعفر صادق عبيد 

 

776 

 العامري1 زينب سامي حسين

 

3772 

 محمود العامري1 عطا كريم

 

01 

 العامري1 علي محسن ياس

 

0371 

 العامري1 عهود محمد عبيد

 

0123 

 العامري1 فضيلة عبوسي محسن 

 

0737 

 العامري1 محمد رضا كاظم 

 

2731 

 العامري1 وسن فالح نايف جواد

 

0168 

 العامود 1 ايام محمد صالح علي

 

3111 

 العاني1 احمد فائق جواد

 

201 

 العاني1 اسامه عبد المجيد 

 

676 

 العاني1 جاسم عبد الجبار صالح

 

3121 

 العاني1 حسين نمر سالم

 

733 

 العاني1 حكمت رجب عبد هللا

 

317 

 العاني1 رشا رعد محمد

 

3017 

 3187 العاني1 زهراء صائب



755 
 

 

 العاني1 سمر ناصر محمد

 

0667 

 العاني1 عبد الرحمن جابر شاكر

 

0218 

 عبد القادر ضياء حماديالعاني1 

 

0216 

 العاني1 عالء كامل عبد الرزاق 

 

2372 

 العاني1 فاطمة وليد خليل

 

0201 

 العاني1 لبنى سمير يونس

 

2061 

 العاني1 ليث احمد محمود

 

771 

 العاني1 مازن جريان حسون 

 

3037 

 العاني1 محمود عقيل معروف

 

322 

 العاني1 هند فوزي عارف عبد الرحمن

 

0671 

 عايد جدوع حنون 

 

0710 

 العايدي1 فاضل رحم صويدج

 

161 

 العباجي1 عمر موفق بشير 

 

0077 

 العباجي1 منار عبد الكريم زيدان

 

10 

 العباجي1 ميادة عبد الكريم زيدان ذنون

 

0682 

 العبادي1 اريج اسماعيل خليل ابراهيم

 

0110 

 العبادي1 افكار عادل حسين

 

230 

 فاضل حميد العبادي1 امير

 

0311 

 العبادي1 جاسم كالوي جابر صافي

 

2001 

 العبادي1 دعاء محمد غريب 

 

2017 

 العبادي1 رغد سعد سعود

 

0273 

 العبادي1 عباس فاهم صاحب

 

0272 

 العبادي1 علي خليفة بريص

 

3671 



756 
 

 العبادي1 ماجد عبد نوركاظم

 

3371 

 العبادي1 مرتضى حميد شالكة

 

0310 

 مروان صالح جميلالعبادي1 

 

0131 

 العبادي1 ميثم عنيدي علي حسين

 

122 

 عباس ابراهيم جمعة 

 

171 

 العباس1 انعام حبيب محمود غزال

 

3310 

 عباس حسن موسى

 

173 

 عباس رهك حسن

 

3618 

 العباس 1 صبا زكي اسماعيل محمد

 

06 

 عباس عبد حسن 

 

3761 

 عباس عبد الحسين غياض

 

2227 

 الحسين محيعباس عبد 

 

0718 

 عباس عبد السادة شريف

 

0713 

 عباس عبد الكريم صالح 

 

3711 

 العباس 1 علياء حميد عبد

 

3116 

 عباس فاضل عباس

 

803 

 عباس كاظم جحيل

 

3113 

 عباس كاظم عباس

 

2783 

 عباس مطلك عباس

  

327 

 عباس مكي حمزة

 

617 

 عباس يحيى حسن 

 

0313 

 محمد احمدالعباسي1 انس كنعان 

 

0713 

 العباسي1 اياد خضر الياس 

 

0670 

 0133 العباسي1 زينة حسن توفيق جاسم 



757 
 

 

 العباسي1 عمر يونس محمد 

 

0110 

 العباسي1 هند محمد صالح 

 

3372 

 عبد االله محمد جاسم 

 

767 

 عبد هللا حسن مرعي

 

121 

 عبد هللا رعد جالل

 

0317 

 العبد هللا 1 غادة يوسف اسماعيل

 

0131 

 عبد االمير ماذي مذكور

 

2738 

 عبد الجواد عبد الرزاق جواد

 

001 

 عبد الحسين حسن جاسم

 

0777 

 عبد الحسين راشد معارج

 

2381 

 عبد الحسين عبد الكريم سلمان

 

3632 

 عبد الحكيم لقمان حسن

 

0101 

 عبد الحميد شاكر محمود

 

2311 

 عبد الخالق ولي فتاح 

 

0712 

 جواد كاظمالعبد1 رافد 

 

3307 

 عبد الرحمن احمد جدوع

 

713 

 عبد الرحمن جاسم محمد

 

3166 

 عبد الرحمن طاهر شنيتر

 

813 

 عبد الرحمن نبهان اسماعيل 

 

3111 

 عبد الرحيم عاصي عبيد

 

3067 

 عبد الرزاق علي حسين محمد

 

071 

 عبد الرسول سالم محمد بني 

 

0317 

 عبد الزهرة عبد الحسين داغر

 

2737 



758 
 

 عبد الزهرة عودة جبر

 

0712 

 عبد الصاحب بزون

 

3610 

 عبد العزيز غانم حامد

 

0100 

 عبد العظيم كريم غافل

 

127 

 ـ0111عبد الغني النابلسي1 عبد الغني بن اسماعيل )

 هـ(0072

 

370112101227 

 عبد الكاظم محسن كوين

 

3201 

 عبد الكريم حمد عيفان

 

0673 

 عبدعبد الكريم محمد 

 

0871 

 عبد المحسن جاسم محمد

 

377 

 عبد الهادي محمد موسى 

 

3171 

 عبد الواحد حسن جاسم

 

2121 

 العبدلي1 زينة زهير صالح

 

0111 

 العبدلي1 عبد هللا فهد نجم 

 

3303 

 العبطان 1 تحسين علي ابراهيم

 

0882 

 العبودي1 ثائر جبار حمود 

 

717 

 العبودي1 جاسم دويج دعير

 

3311 

 العبودي1 حازم فاضل محمد جابر 

 

3712 

 العبودي1 حسن عودة غضبان عبيد

 

867 

 العبودي1 حسين علي كنبار 

 

3678 

 العبودي1 ضفاف رياض صالح مهدي 

 

2060 

 العبودي1 ضياء ماجد حسن

 

2118 

 العبودي1 عالء عبد الحسن حبيب عيسى 

 

0370 

 العبودي1 عليوي عبد الرضا محمد علي

 

113 



759 
 

 العبودي1 مصطفى سلمان علوان 

 

611 

 العبودي1 نورس عباس محسن 

 

0727 

 العبودي1 هناء محمد ركبان 

 

811 

 عبيد عبد الستارعبد الجبار 

 

0118 

 العبيد 1 نجالء مصطفى محمد ابراهيم

 

0883 

 العبيدي1 احمد عبد الكاظم كريم

 

781 

 العبيدي1 احمد عبد اللطيف اسماعيل 

 

3778 

 العبيدي1 احمد غانم احمد 

 

271 

 العبيدي1 احمد هادي سلمان كاظم

 

131 

 العبيدي1 ادريس عيدان غدير سليمان

 

0177 

 العبيدي1 اسراء هيثم احمد صالح 

 

0772 

 العبيدي1 اميرة اسماعيل محمد احمد

 

601 

 العبيدي1 انوار عز الدين ذنون يونس

 

172 

 العبيدي1 اوج عماد صبري

 

817 

 العبيدي1 ايمان عصام فخري محمود

 

0110 

 العبيدي1 جنان مرزوك فليح

 

3711 

 العبيدي1 دعاء نجم عبود

 

061 

 العبيدي1 رشا عبد الرزاق عبد سهيل

 

3128 

 العبيدي1 زكريا حسن حميد

 

3177 

 العبيدي1 زهراء عباس هادي

 

2023 

 العبيدي1 زهور محمد سعيد

 

0373 

 العبيدي1 سالم انور احمد

 

122 

 العبيدي1 سرمد عبد الخالق صالح

 

0117 

 2316 العبيدي1 سرمد فؤاد شفيق



761 
 

 

 العبيدي1 سندس فرج جاسم محمد

 

771 

 العبيدي1 سهام كريم حمد

 

181 

 العبيدي1 شفيقة جاسم نصيف جاسم

 

2123 

 العبيدي1 شمائل سحاب مطر

 

0818 

 العبيدي1 شهد عادل صبحي

 

132 

 امينالعبيدي1 شيماء اكرم 

 

0111 

 العبيدي1 شيماء حميد مجيد 

 

3031 

 العبيدي1 شيماء ناظم

 

010 

 العبيدي1 شيماء نجم عبد هللا

 

3776 

 العبيدي1 عالء صبحي حسن هادي

 

3376 

 العبيدي1 علي حسين كاظم 

 

2278 

 العبيدي1 علي خلف حسين

 

0707 

 العبيدي1 علي محمود ريشان 

 

0811 

 العبيدي1 فراس حسن حليم

 

3117 

 العبيدي1 كوثر خالد احمد 

 

3021 

 العبيدي1 لبنى عزت احمد علي

 

2002 

 العبيدي1 ليلى علي رجب

 

3733 

 العبيدي1مثنى حبيب احمد 

 

137 

 العبيدي1 محمد جاسم محمد حسن

 

3187 

 العبيدي1 محمد حكمت عبد هللا

 

008 

 العبيدي1 مروة بدر فالح

 

3112 

 العبيدي1مروة سالم سلمان

 

0112 

 العبيدي1مروج محمد صناع

 

0816 



761 
 

 العبيدي1منال خضر عبيس

 

3711 

 العبيدي1ميساء طه حامد 

 

0311 

 العبيدي1ميسون علي حسين

 

871 

 العبيدي1 نبأ محمد ظاهر شاكر

 

3126 

 العبيدي1 نضال جهاد حميد

 

881 

 العبيدي1 وجدان جاسم محمد سعيد

 

0316 

 العبيدي1وسن امجد احمد اسعد

 

3081 

 العبيدي1 وعد محمد حسوني احمد

 

3113 

 عبير حميد مناجد

 

11 

 عبير محمد نوري

 

3113 

 عبير مزعل طلفاح 

 

0113 

 عبير ياسين حسين

 

0701 

 العتابي1 تغريد باقر علوان 

 

0173 

 العتابي1 جعفر خماط جلو

 

0311 

 العتابي1 حميد محارب شالك حمد 

 

3721 

 حميديالعتابي1 صباح مفتن 

 

2307 

 العتابي1غسان اديب عبد الحسن 

 

3827 

 العتابي1 نورة كطاف هيدان

 

103 

 العتبي1 تاغى زيدان محمد ناصر

 

3278 

 العتبي1 دعاء عدنان كاظم

 

0712 

 العتبي1 عالء خضير جبارة 

 

3018 

 عثمان كهالن فرحان

 

0318 

 عثمان محمود شحاذة

 

3777 

 0277 العجرش1 حيدر حاتم فالح 



762 
 

 

 العجرش1 نزار عبد اللطيف صبر برير

 

0717 

 العجمي1 مسلم حميد زياد 

 

2377 

 العجيلي1 رضا طعمة عبيد نزام

 

0317 

 العجيلي1 رياض حامد

 

3121 

 العداي1 عبد الرزاق يونس صالح

 

0816 

 العداي1 علي عبد الزهرة جبار

 

0301 

 عدنان حازم عبد احمد

 

0300 

 عدنان حامد علوان 

 

3111 

 عدنان رحمان ابراهيم

 

880 

 عدنان محمد حسن علي

 

260 

 عدنان نغيش حسن 

 

3178 

 العدواني1 عمر الياس خضر 

 

0161 

 عداي حسين علي

 

0111 

 عدي زكريا جاسم 

 

3718 

 عدي زهير محمود نديم

 

3273 

 العذراي1 سيناء عبد طه ضيف

 

2013 

 العذراي1شذى علي عزيز

 

2721 

 العذراي1 محمد عبد الرضا شنيثر 

 

2116 

 العذاري1 نور سعد جعفر 

 

0661 

 هـ(0260ـ 11العراقي1 علي بن محمد )

 

0717 

 العرداوي1 احمد يحيى جواد 

 

611 

 العركوب1 حمزة لؤي حمد

 

2110 

 عروبة جبار اصواب هللا

 

2121 



763 
 

 العريضي1 احمد غانم جاسم

 

313 

 العزاوي1 ابراهيم فيصل خلف

 

3112 

 العزاوي1احمد ذياب احمد

 

01 

 العزاوي1احمد عبد الجبار غيدان

 

0303 

 العزاوي1احمد فارس عبد

 

117 

 العزاوي1 اخالص عبد االمير حميد

 

08 

 العزاوي1 ازهار برهان اسماعيل

 

0302 

 

 العزاوي1 اشرف محمد شريف 

 

0822 

 العزاوي1 افاق محمد صالح محمد

 

3371 

 خضير عباسالعزاوي1 االء 

 

121 

 العزاوي1 امين علي حسين عبد 

 

2210 

 العزاوي1 حنان غازي صالح 

 

3637 

 العزاوي1 حنين شالل ابراهيم

 

3703 

 العزاوي1 ذكرى عادل محمود

 

2022 

 العزاوي1 رغد جمال مناف

 

2113 

 العزاوي1 رفعت خلف حسين

 

778 

 العزاوي1 زهراء هادي كاظم 

 

3606 

 العزاوي1 صفا جعفر صادق 

 

3631 

 العزاوي1 ضياء سرحان خلف ديوان 

 

2310 

 العزاوي1 طيف مكي عبد الخالق

 

121 

 العزاوي1عبد الغفور ردام كيطان

 

3861 

 العزاوي1 عقيل زغير عبيس 

 

3627 

 العزاوي1 عمار رشيد جبوري

 

2261 

 3761 العزاوي1 غادة شاكر حميد



764 
 

 

 خماسالعزاوي1 فاتن سبع 

 

0122 

 العزاوي1 قحطان فاضل محمد

 

3127 

 العزاوي1 قصي سمير عبيس

 

0711 

 العزاوي1 مثنى محمد احمد

 

2313 

 العزاوي1 مصطاف حمودي احمد

 

162 

 العزاوي1 مصطفى فاروق مجيد منهل 

 

126 

 العزاوي1 مصطفى محمد كاظم

 

0302 

 العزاوي1 وجدي راشد بريسم 

 

3718 

 لفته حسين علوانالعزاوي1 ياسر 

 

612 

 العزاوي1 ياسر نوري محمد

 

3311 

 العزاوي1 يحيى جاري يحيى

 

0301 

 العزي1 اوس محمد عبد الغني

 

0671 

 العزي1 سحر هشام ايوب صبري

 

608 

 العزي 1 وليد قحطان محمود حسن

 

011 

 العسافي1 عماد فتيخان خلف حمد 

 

2720 

 العسكري1عالوي ريسان كاطع

 

0716 

 هـ(771ـ812العصام االسفراييني1 ابراهيم بن محمد)

 

321 

 عصام خيون حسون

 

878 

 عصام محمد سليمان عبد هللا

 

3731 

 عضيد عزت حمد

 

800 

 عطا هللا حميد عبد الغني

 

3320 

 العطار1 احمد محمد كاظم كمال

 

816 

 العطار1 علي داود

 

3131 



765 
 

 العطاوي1 رقية يحيى ابراهيم علي

 

2111 

 العطواني1 اشرف هاني حرز

 

3222 

 العطواني1 رياض هاني جدة زغير 

 

3107 

 العطواني1 عدي عامر حسن 

 

627 

 العطواني1 ميثم صدام شاطي

 

0267 

 العطية 1 هالة سنان محمد علي 

 

3108 

 العظماوي1 نهى ابراهيم حريجة

 

070 

 العقابي1 حامد عبد الصاحب خليف

 

671 

 زيدان راضيالعقابي1 حسين علي 

 

3712 

 العقابي1 حاتم علي رمضان 

 

3718 

 العقابي1مازن تحسين ناصر

 

0271 

 العقابي 1 محمد عزيز رهيف

 

2111 

 العقابي 1 وفاء جاسم محمد

 

07 

 عقراوي1شيماء عبد الكريم خضير 

 

3171 

 عقيل حسن لعيبي

 

2723 

 عقيل حسين علي

 

0276 

 العكاش 1 معتز عادل راشد

 

3133 

 العكام 1 رؤى صادق محمود

 

3710 

 العكايشي1 زيد عبد الحسين يوسف

 

3706 

 العكيدي1 خليل ابراهيم محمد مصطفى

 

0603 

 العكيدي1 سرى صائل عبد 

 

112 

 العكيدي1عذراء عناد هالل كمر

 

2337 

 العكيدي1 عمار حسون عبو

 

2127 

 3788 العكيدي1 مانع صالح شاوي



766 
 

 

 العكيدي1 معاذ عواد سلطان زيدان 

 

0181 

 العكيدي1 مقداد عدنان عبد هللا 

 

2117 

 العكيلي1 تحسين حميد حسن

 

2221 

 العكيلي1 رائدة كاظم فياض

 

0738 

 العكيلي1 فاضل حمزة رشيد 

 

0173 

 عال سامي حسب

 

3027 

 عالء انور محمد

 

71 

 عالء جابر طراد

 

0161 

 عالء رشيد عمران 

 

0672 

 عالء شريف كاظم

 

0161 

 عالء عبد الواحد جواد

 

861 

 عالء فليح جواد

 

3871 

 عالء مهدي عاكول

 

3178 

 العالف1 استبرق ضياء الدين عبد هللا

 

0167 

 العالق1 حيدر عبد كاظم 

 

177 

 العاللي1 اسراء عادل رسول 

 

2187 

 العاللي1 هدى سليم رسول

 

377 

 العالمة 1 انمار علي جواد 

 

2117 

 العالهني1 نعيم شتيسوي مطر

 

3011 

 العلم 1 عمر حكمت عبد هللا شيال

 

0170 

 العلواني1 احمد طارق ابراهيم

 

2232 

 العلوي1 صالح كريم ياسين

 

3773 

 العلوي1 ناصف ناهي خلف

 

778 



767 
 

 علي اسد موسى

 

0723 

 علي امين سامي حسين

 

3186 

 علي انصاف جاسم

 

0138 

 علي اياد جبار

 

0717 

 العلي1 ايمان طه محمد

 

878 

 علي تحسين اسماعيل

 

3717 

 علي جاسب عبد هللا 

 

071 

 علي جاسم علي 

 

3860 

 علي جعفر محمد 

 

2226 

 علي جليل عبيد

 

0808 

 علي حسن محمد

 

3717 

 علي حسين عليوي ناصر

 

0301 

 علي حسين محمد طبيل

 

3377 

 علي حسين موزان

 

0271 

 علي حميد عبد الكريم 

 

3818 

 علي حياوي عبد الحسين عنوز

 

0308 

 علي خميس حسين

 

121 

 علي دنيف حسن

 

18 

 علي رضا حسين بقلي

 

3663 

 هـ(312ـ012علي الرضا1 علي بن موسى الكاظم )

 

0718 

 العلي1 علي زياد عبد هللا فتحي

 

187 

 علي سالم احمد

 

063 

 علي سعود داخل ثويني

 

171 

 3716 العلي1 سوسن هاشم غضبان 



768 
 

 

 علي طالل محمود كداوي

 

3311 

 علي عبد هللا صالح 

 

3777 

 علي عبد الرزاق حسن 

 

117 

 علي عبد المنعم قاسم 

 

073 

 علي عطا هللا يوسف

 

71 

 العلي1عال جميل خلف محمد

 

0128 

 علي غازي كاظم 

 

0127 

 علي غافل حسن 

 

2260 

 علي غانم فلحي

 

3787 

 علي فاضل صالح

 

0867 

 هـ(0107ـ11علي القاريء1علي بن محمد بن سلطان)

 

383 

 علي قاسم حسين 

 

3261 

 علي كريم عبود محمد

 

0173 

 علي ماجد هادي

 

3318 

 علي محسن داود

 

716 

 علي محسن علي

 

3118 

 علي محمد اسعد 

 

0112 

 علي محمد شندي

 

2110 

 علي محمد شواي غدير 

 

3737 

 محمد صاحيعلي 

 

771 

 علي محمد صوفي

 

066 

 علي محمد عطية 

 

0807 

 علي محمد فرحان

 

31 



769 
 

 علي محمد نجاتي رؤوف 

 

0117 

 علي محمود ابراهيم

  

80 

 علي مهدي فرحان

 

0121 

 علي هادي جعفر 

 

166 

 علي هاني محمد

 

3260 

 علياء احمد حومو

 

326 

 علياء سعيد ابراهيم محمد كسار 

 

2263 

 علياء طه محمود

 

816 

 علياء عبد الزهرة مهدي

 

2722 

 عماد جاسم هاشم 

 

0711 

 عماد جبر يوسف

 

3128 

 عماد حمدي جاسم 

 

0161 

 عماد حمزة مروح

 

3313 

 عماد طاهر عبد هللا

 

0721 

 عماد علي جالل

 

3263 

 عماد كاظم علي

 

3321 

 عمار احمد علي محمد

 

30 

 العمار 1 ثائر احمد حسون

 

877 

 عمار جبار عباس 

 

3806 

 عمار حسين جواد عريعر

 

3332 

 عمار حسين فاضل

 

2371 

 العمار1 زهراء احمد محمد

 

3618 

 عمار صبحي خلف

 

2307 

 128 عمار ظافر محي الدين



771 
 

 

 عمار عبد هللا عبد القادر 

 

2027 

 عمار عبد العظيم شكر 

 

3777 

 عمار عثمان جميل 

 

732 

 عمار علي احمد

 

3811 

 عمار مكي محسن 

 

211 

 عماريونس احمد جرجيس كشمولة

 

3020 

 عمر بسام صالح اغا

 

3312 

 عمر حمه رشيد احمد

 

013 

 عمر خزعل جاسم

 

0717 

 عمر رعد اسعد 

 

312 

 عمر رعد محمد

 

210 

 العمر1 رماح حسين محمد

 

080 

 عمررمزي جاسم 

 

0160 

 عمر سعد احمد

 

3871 

 سالمةعمرعبد االله 

 

3812 

 عمر علي حسن

 

3177 

 عمر غازي يحيى سعود

 

3011 

 عمر فارس فرحان

 

0137 

 عمر محمد جنداري

 

3617 

 عمر مصطفى عباس

 

3617 

 عمر مظفر عمر عبد هللا

 

3061 

 عمر نبيل ياسين

 

777 

 عمر نذير ذنون عبد الباقي

 

3677 



771 
 

 عمر يوسف خطاب عمر

 

0173 

 العمراني1 احمد راهي عبد

 

3367 

 العمري1 ريم رامي صالح

 

367 

 العمري1 عباس عودة عبد الخضر

 

3778 

 هـ(0312ـ0010العمري1محمد امين بن خير هللا)

 

0731 

 العمري1محمد مؤيد ضياء الدين احمد

 

0677 

 العمري1 هدى صيهود زرزور

 

317 

 العميدي1 شمس جمال حسوني

 

0307 

 العميدي1 عالء حميدي حكيم 

 

3111 

 العميدي1 نادية مهدي مسلم 

 

0117 

 العميري1 بيان ياسين عباس 

 

2162 

 العميري1 حسن صبري محمد

 

3131 

 العميري1 عبد الحليم رضا كريم محمد

 

2727 

 العميري1 عدنان علوان مكطوف 

 

0718 

 العميري1 قاسم محمد عبود

 

0331 

 العنبكي1 جنان حسن مظلوم

 

3117 

 الرزاق عبد هللا زيدانالعنبكي1 دنيا عبد 

 

0738 

 العنبكي1رشا خليل هوبي

 

768 

 العنبكي1 عالء سعيد حارث 

 

778 

 العنبكي1 فؤاد احمد محسن

 

33 

 العنبكي1 ماجد علي مصطفى 

 

716 

 العنزي1 احمد مهدي هادي

 

3317 

 العنزي1 اسماء عبد السالم سالم هندي

 

3132 

 3063 العنزي1 امجد عبد الهادي محمد



772 
 

 

 العنزي1 محمد عبد الحسن عودة

 

3177 

 العواد 1 انتصار عدنان عبد الواحد

 

2118 

 العوادي1 احمد راجع حميد

 

3111 

 العوادي1خليل حميد راضي

 

117 

 العوادي1 عبد مناف هاشم محمد

 

3811 

 هـ(201ـ 11العوتبي1 سلمة بن مسلم )

 

0781 

 العوص 1 حمدي خضير جمعة 

 

2117 

 كاظم شنبارةالعويدي1 جبار 

 

760 

 العويدي1 عباس عبد شرهان 

 

3137 

 العيثاوي1 افراح علي عثمان

 

2111 

 العيساوي1 احمد جاسم حمادي ناصر

 

2211 

 العيساوي1 احمد زغير مجهول

 

170 

 العيساوي1 رنا جبوري موسى

 

2333 

 العيساوي1 ظاهر فيصل بديوي

 

2213 

 العيساوي1عبد العزيز عليوي عبد

 

127 

 العيساوي1 علي حمادي طه

 

270 

 العيساوي1 عمار مراد غركان حسن

 

127 

 العيساوي1لواء تقي عبد نور

 

3873 

 العيساوي1 محمد عادل شافي

 

2206 

 العيساوي1 محمد مجاهد محمود خاف جراد 

 

737 

 العيساوي1 مصطفى سعد كامل

 

2312 

 العيساوي1 ياسر حامد شافي عيفان 

 

2321 

 



773 
 

 حرف الغين

 غادة سامي عبدو

 

0160 

 غادة طارق عبد المجيد 

 

3362 

 الغالبي1 اخالص عبد االمير سوادي

 

61 

 الغالبي1 االء محمد كاطع

 

2216 

 الغالبي1 ناهدة جليل عبد الحسن

 

261 

 الغانمي1 اماني حارث مالك 

 

3761 

 الغانمي1 غسان عبد الواحد مالك

 

0330 

 الغانمي1 محمد نعمة احمد

 

3173 

 الغرابي1 حيد قاسم باقر

 

3300 

 الغرابي1 عالء عباس عبد الزهرة

 

777 

 الغراوي1 عامر جاسم عبود

 

3030 

 الغراوي1 فارس محسن ثامر

 

0278 

 الغراوي1 هناء سليم غانم 

 

2721 

 الغرب1 ياسر علي محمد

 

717 

 الغرباوي1 اسماء حسن عبد علي

 

777 

 الغرباوي1 رقية غالي معارج 

 

0333 

 الغرباوي1 محمود يعكوب يوسف 

 

3872 

 الغريباوي 1 محمد حسين فاضل 

 

0113 

 الغريري1 ادم سميان ذياب 

 

171 

 غزال صالح غزال

 

321 

 الغزالي1 خالد عبد علي خضير جاسم

 

3161 

 الغزالي1 رعد عبد الحسين حمدوش

 

2211 

 3271 الغزالي1 فاضل راضي غياش



774 
 

 

 الغزالي1 محمد مالك حتوت

 

817 

 الغزاوي1 نوال حسن ساجت 

 

3730 

 غزوان فيصل غازي عبد العزيز

 

3171 

 غزوة عادل حسين 

 

810 

 الغزي1 ابتهال تركي عبد الحسين

 

2116 

 الغزي1اسعد كاظم عبد هللا مشاور

 

3011 

 الغزي1 حيدر فوزي صادق

 

166 

 الغزي1 رشا محسن مسير

 

0811 

 الغزي1 ناريمان عظيم شناع

 

3771 

 الغزي1 نجم عبد طارش 

 

171 

 الغزي1 نور عمران عبد الكريم 

 

0781 

 غسان طارق ظاهر

 

0260 

 غسان علوان فرحان طالل

 

0817 

 غسان علي مصطفى 

 

3117 

 غفران حسين ابراهيم

 

072 

 غفران ماجد عبد الحسين

 

3116 

 الغنامي1 اسراء صبيح بداي 

 

0717 

 غياث عبد هللا اسماعيل

 

062 

 0666 غيداء عدنان توفيق

 

  حرف الفاء  

 فاتن احمد محمد

 

3317 

 فادي حسن جابر 

 

3237 



775 
 

 فادي نؤيل عزو

 

3688 

 فادية فاروق سعيد 

 

3671 

 فارس حسن رضا 

 

13 

 فاضل داود خالد عمر 

 

0111 

 فاطمة مثنى ياسين 

 

787 

 فاطمة محمد علي حسين

 

2218 

 فاضل محمد عيسى 

 

3117 

 الفاضل 1 مهند احمد حمزة 

 

3337 

 فاضل نعمة عبد الرضا

 

0831 

 فاطمة طارق صبري 

 

2726 

 فالح عباس كباشي علي 

 

2217 

 فائد كاظم نون 

 

213 

 فايز عويد نعمة 

 

0661 

 الفتحي1 قيس يونس محمود

 

0127 

 الفتالوي1 ازهار لطيف جبر 

 

3777 

 الفتالوي1 بشائر امير عبد السادة 

 

3782 

 الفتالوي1 ثائر عبد العزيز عبد الحسين

 

2101 

 الفتالوي1 رفاه عبد الحسين مهدي

 

0711 

 الفتالوي1 سهاد كامل جبار 

 

0332 

 الفتالوي1 ماجد جبار غزاي

 

3701 

 الفتالوي1 مروة علوان راضي

 

181 

 الفخري1 زينة محمد توفيق 

 

78 

 الفراجي1سعد مسار صالح 

 

2311 

 2021 جاسم حمود كناصالفراجي1 علي 



776 
 

 

 الفراجي1 عنيد ماهر لفتة حمدان 

 

3111 

 فراس عبد المنعم عبد الرزاق 

 

3810 

 فراس علي مجيد

 

3130 

 فراس غانم محمد

 

2111 

 فرح حسين قاسم 

 

2718 

 فرح عامر عباس 

 

0827 

 فردوس غضبان كاظم

 

0637 

 فرزدق قاسم كاظم عبد هللا

 

3662 

 حارس بدنالفرطوسي1 اياد 

 

67 

 الفرطوسي1 حسين علي عبيد 

 

0717 

 الفرطوسي1 زهراء عبد الحمزة هادي

 

0111 

 الفرطوسي1 سهيلة حسان زيارة

 

3702 

 الفرطوسي1 عادل جاسم محمد

 

0180 

 الفرطوسي1 كاظم عيدان شديد 

 

100 

 الفرطوسي1 نجمة شنين مطشر 

 

3830 

 الفرطوسي1 وسام قاسم لفتة 

 

866 

 محمد عزيزفرقان 

 

2276 

 فرقان نجم جبار

 

2111 

 الفريجي1 هناء حسن عبيد نصر هللا

 

171 

 فريد خالد علوان

 

3601 

 فضل عباس محسن

 

0107 

 الفضلي1 ياسمين عبد هللا ابراهيم

 

0337 

 فالح خلف بنيان 

 

0277 



777 
 

 فالح رزاق جاسم عبد الرضا 

 

213 

 فالح زيارة كاظم

 

861 

 فالح كريم صالح 

 

3277 

 فليح حسن محمد ضاحي

 

2112 

 الفنهراوي1 والء صادق عبد علي 

 

2717 

 الفهادي1نعيم حازم احمد

 

0172 

 الفهداوي1 احالم محمد عواد 

 

3331 

 الفهداوي1 احالم محمد عواد

 

3331 

 الفهداوي1 اسماء محمد هندي خليفة

 

2318 

 الفهداوي1 حمد خليل حمد عبد 

 

3116 

 شالل شحاذة صالحالفهداوي1 سعاد 

 

0173 

 الفهداوي1 عبد القادر عفين خلف 

 

212 

 الفهداوي1 علم الدين عبد هللا عبد

 

678 

 الفهداوي1 عمار ويس عاكوف 

 

3168 

 الفهداوي1 فاطمة عدنان نجم عبد هللا

 

2320 

 الفهداوي1 ماجد سليمان حمود

 

011 

 الفهداوي1 محمد علي جاسم

 

3262 

 فؤاد شكر محمود

 

32 

 

 فؤاد علي فرحان عوض

 

013 

 فؤاد وارد مزعل

 

0687 

 فؤاد يعقوب يوسف

 

3626 

 فوزية غالم مراد فيض هللا 

 

0331 

 الفياض1 اياد عادل عبد الحسن

 

3317 

 2721 الفياض علي نجم عبد هللا



778 
 

 

 فيصل عبد االله محمد شفيع 

 

3781 

 ـ11الفيض الكاشاني1 محمد بن مرتضى بن محمود)

 هـ(0170

 

0701 

 فيلق فتحي محمد علي 

 

3611 

 هـ(111ـ11الفيومي1 احمد بن محمد )

 

0117 

 

 حرف القاف

 هـ(883ـ11القادري1 زين الدين ابوشامة محمد بن محمد)

 

318 

 القادري1 محمود مصطفى نوري

 

731 

 هـ(0107ـ11القارىء1 علي بن محمد )

 

2121311 

 قاسم اسماعيل مهدي

 

0336 

 قاسم دحام محمد 

 

102 

 القاسم1 علي عبد العزيز محمد

 

0331 

 قاسم كاظم حزبان

 

0338 

 قاسم كريم عبد الجاسم

 

3818 

 قاسم محمد حسين

 

3816 

 قاسم نجم عبد 

 

2131 

 قاسم يوسف صالح

 

3718 

 القاضي1 احمد سعد محمد علي

 

3311 

 القاضي 1 كاظم خضير كاظم

 

3771 

 هـ(701ـ11احمد)قاضي القضاة 1 عبد الجبار بن 

 

273 

 قبع 1 شيماء حكمت احمد

 

0337 

 قبيلة ابراهيم حسن

 

0372 

 3721 القدو1 رنا رافع حمزة صالح



779 
 

 

 القدو1 فهد غسان زهير

 

3311 

 هـ(773ـ11القرابانجي1 محمد بن محمد)

 

736 

 هـ(711ـ11القرمصاري1محمدبن نجيب)

 

328 

 القره غولي1 خالد عبيد علي نعمة 

 

3167 

 القره لوسي1بفرين جواد علي

  

137 

 القريشي1 جبار حسين خليف

 

3122 

 القريشي1 حيدر حول 

 

2160 

 القريشي1 رنين رعد شهاب احمد

 

0166 

 القريشي1 زهير عباس عزيز

 

868 

 القريشي1 ضياء بهيج رؤوف 

 

0111 

 القريشي1 ضياء الدين عبد الحسين عويد

 

2117 

 القريشي1 عدي جبركاظم 

 

0110 

 القريشي1 فالح حسن علي

 

761 

 هـ(871ـ11القريمي1 شرف بن كمال بن حسين)

 

731 

 القزويني1 عبير ثامر يحيى

 

0377 

 قسمة نجم عبد هللا منهل 

 

2026 

 القصاب 1 زهيرة بشير حسين وهب

 

0676 

 قصي حسن عباس

 

672 

 قصي زين العابدين طعمة 

 

3177 

 القصير1 وسام هاشم جبر

 

2111 

 القطان 1 براء نبيل صالح

 

0780 

 القطان 1 بالل صهيب عبد الكريم

 

3870 

 القطان1 محمد عبد الرزاق ابراهيم حسن

 

0811 



781 
 

 القطبي1 حوراء عزيز كاظم

 

2116 

 قيس قاسم طه

 

3287 

 قيس والي عباس

 

3636 

 القيسي1 احمد ضياء الدين شاكر

 

2212 

 القيسي1 استبرق محمد عبد هللا حسين

 

2080 

 القيسي1 باسم جبار منصور

 

3811 

 القيسي1 برلين كاظم مفتن

 

3616 

 القيسي1 حميد سلمان محمد

 

2323 

 القيسي1 سامي طه ياسين

 

3361 

 القيسي1 سروه عامر كامل

 

872 

 القيسي1 سيف عدنان ارحيم 

 

113 

 القيسي1 شهد خليل ابراهيم

 

3101 

 القيسي1 صالح علي حمود

 

3771 

 علي عيسى حسين القيسي1

 

3170 

 القيسي1 عمر فاضل غالم محمد

 

0321 

 القيسي1 محمد ابراهيم اديب

 

3111 

 القيسي1 محمد خليل ابراهيم عباس

 

2100 

 القيسي1 منى عبد الكريم حسين 

 

3113 

 القيسي1 وائل عالء الدين حسون علي 

 

3130 

 

 حرف الكاف

 الكاتب1 اسماء زياد محمد

 

0126 

 ايمان فخري عزيزالكارضي1 

 

711 

 71 كاظم شنون كاظم



781 
 

 

 كاظم عبد هللا عبد النبي

 

3877 

 الكاظمي1 حسن طالل جعفر عبد الحسن

 

3777 

 هـ(611ـ 0186الكاظمي1 محمد امين بن محمد)

 

217 

 الكاكائي1 شوان خزعل رشيد يادكار 

 

883 

 الكاكة ني1 سروت بهرام عارف محمود

 

0778 

 كاوة جوهر درويش

 

127 

 الكاكي1 هيمن علي محمد

 

0772 

 كامل جسام محمد

 

3267 

 كامل شاكر ناصر 

 

161 

 كبة زهراء عصام صالح

 

837 

 كبيسي1 ابراهيم رشيد محمد

 

2277 

 الكبيسي1 احمد شاكر محمود احمد

 

3177 

 الكبيسي1 احمد وادي عطيوي

 

677 

 الكبيسي1 ايناس عبد السالم داود

 

021 

 شعبان حنش مجيدالكبيسي1 زكريا 

 

2317 

 الكبيسي1 سمر عبد الجبار عبد الرزاق

 

0681 

 الكبيسي1 علي صادق محمد

 

3033 

 الكبيسي1 لؤي مطر عياش

 

086 

 كرار اسماعيل محمد مرضي

 

2330 

 الكرار حبيب جهلول 

 

617 

 كرار محمد علي

 

3121 

 الكربولي1 مريم عاشور حامد

 

327 

 الكربولي1 مهند حمد احمد عواد 

 

2271 



782 
 

 الكرخي1 عدوية محمد مسعود

 

0320 

 الكرخي1 عروبة عبد االمير نجم ارمليه

 

2718 

 الكرخي1 عماد مجيد حسن 

 

0701 

 الكرخي 1 فراس ذياب عبد

 

3017 

 الكرد 1 شامل شعيب امين محمد

 

3231 

 الكرعاوي1 اسماعيل عبد زيد عاشور 

 

3810 

 الكرعاوي1 حيدر سعود مايح 

 

0711 

 الكرعاوي1سعاد جاسم محمد عباس

 

0133 

 الكرعاوي1 قيس هادي اليذ

 

0877 

 الكرعاوي1نصير جواد موسى

 

3110 

 الكروي1 رواء وليد عبد الوهاب 

 

710 

 الكروي1 مهدي صالح محمد 

 

3336 

 الكريزي1 حسين شنين جناني

 

0323 

 الكريشي1 حمزة خضير افندي

 

0716 

 الكريطي1 حيدر عباس عطية 

 

0668 

 الكريطي1 حيدر كريم عبد

 

3813 

 الكريطي1 عدي عباس عبد االمير

  

3717 

 الكريطي1 علي حربي سلمان

 

2281 

 الكريطي1 محمد وادي شناوة 

 

2168 

 كريم دوهان عويز 

 

0110 

 كريم شيال مكطوف

 

0783 

 كريم عطية كريم

 

3261 

 ابراهيم الكريمي1 ياسر احمد

 

3110 

 2322 الكسار 1 خير هللا كاظم ياسر 



783 
 

 

 الكسبي1 زينة حمزة شاكر 

 

3712 

 كشمولة 1 نور قتيبة حميد 

 

66 

 الكعب1 اسراء جمعة عبد الحسن 

 

821 

 الكعبي 1 حسام عبد الكاظم رحيمه

 

3876 

 الكعبي1 حنان علي محسن 

 

0708 

 الكعبي1 حنان كاظم عبد شرقي 

 

0172 

 الكعبي1 خليل عبد حسك كطان 

 

2327 

 الكعبي1 رائد حاكم شرار

 

3883 

 الكعبي1 سعد جاسم لفته

 

718 

 الكعبي1 سيد جلوب سيد

 

0113 

 الكعبي1 عبد هللا حسين خليف خضر 

 

3880 

 الكعبي1 علي وحيد عباس 

 

3111 

 الكعبي1 عماد كاظم عبد محمد

 

0761 

 الكعبي1 فرح فيصل شنيشل

 

0163 

 الكعبي1 قاسم علي حسين سهير 

 

2728 

 الكعبي1 كاظم محسن كويطع محمد

 

713 

 الكعبي1 كريم مجيد ياسين

 

2317 

 الكعبي1 مثنى محمد عجوب سعد 

 

0211 

 الكعبي1 مرتضى مظفر سهر

 

2063 

 كفاح عبد المجيد

 

3162 

 الكالبي1 ثامر عظيم عبد

 

3110 

 الكالبي1عالء خالد صغير 

 

2727 

 الكالبي1 قيس اسماعيل جبار

 

173 



784 
 

 الكلوزي1 بالل احمد عبد صالح

 

712 

 كمال احمد عبد هللا

 

077 

 كمال رزاق حسين 

 

781 

 كمال شناوي ذياب 

 

3611 

 الكمالي1 طالل فائق مجبل 

 

381 

 الكمراوي1 عمر عبد االمير محمد صالح

 

3266 

 الكميت 1 باسل عبد الحميد محمد سعيد 

 

3138 

 الكناني1 ابرار عبد الحميد رشيد

 

0711 

 الكناني1 احمد عبد الحسين جابر 

 

3080 

 الكناني1 انعام كاظم سعدون 

 

2301 

 الكناني1 حسن راضي عبيد 

 

2280 

 الكناني 1 رافد عيدان 

 

0780 

 الكناني 1 ريم عبد المطلب جاسم 

 

0371 

 الكناني 1 زينب علي حسين 

 

0172 

 الكناني 1 سلوان خلف جاسم 

 

0322 

 

 الكناني 1 ضياء مزعل 

 

0111 

 الكناني 1 عنان كاظم حسن

 

176 

 الكناني 1 عقيل فنجان هادي

 

2118 

 الكناني 1علي صبر جودة

 

0102 

 الكناني 1علي عبد هللا عبود 

 

3167 

 الكناني 1 عيسى محمد مهدي

 

618 

 الكناني 1غصون جبار سادة

 

3261 

 الكناني 1 قاسم عبد الحسين احمد

 

762 

 0703 الكناني 1 المي زيدان المي



785 
 

 

 الكناني 1محمد علي عبد االمير حسن

 

2761 

 الكناني 1مهدي ناصر حسين 

 

613 

 الكنعاني1 احمد يونس حمادي

 

0867 

 الكواز 1 نجاة قادر محمد علي

 

3721 

 الكوران 1 زياد عبد الرحمن علي محمود 

 

107 

 هـ(0277ـ 11الكوز بانكي1صالح بن عبد هللا بن محمد )

 

371 

 الكورباني1 عادل يوسف يعقوب

 

3170 

 الكيالي1 غسان عدنان جميل 

 

3812 

 الكيالي1 محمد عدنان جميل 

 

3817 

الكيااااا الهراسااااي1 علااااي باااان محمااااد باااان علااااي باااان الحساااان 

 هـ(117ـ711)

738 

 الكيف 1 علي احمد عمران كيف

 

3181 

 الكيكاني1 كوفات حسين صالح

 

2118 

 الكيكي1 رضوان عبد هللا محمد سعيد

 

3173 

 الكيالني1 رياض جمعة علي 

 

0327 

 

 حرف الالم 

 الالمي1اميرة خلف لفتة شاهين 

 

627 

 الالمي1 حسين علوان 

 

0210 

 الالمي1 شيماء حسين فرحان 

 

761 

 الالمي1 غادة اياد كاظم

 

0611 

 باقر مطشر صابرالالمي1 فاضل 

  

3813 

 الالمي1 ميسون عبد هللا عنبر 

 

0376 

 الالمي1 ناطق عبد الرحمن وريثة 

 

3131 



786 
 

 لبنى محمد احمد 

 

776 

 لبنى ياسين عباس 

 

3032 

 لطيف عيدان صبح

 

3681 

 لطيف كاظم ناصر حسين

 

0321 

 هـ(0170ـ11اللقاني1 ابراهيم بن ابراهيم بن حسن )

 

27112771272 

27812711276 

21012111277 

7211737 

 

 لمى احمد علي

 

0167 

 لمى اكرم حمدي

 

3121 

 لمى عبد المناف رحيم

 

2062 

 لمى لفتة راهي

 

0617 

 لمعان عباس محمد جواد 

 

3277 

 لمياء احمد محسن مخلف

 

2067 

 لمياء جبار كاظم

 

3117 

 لمياء حسن قاسم عيادة 

 

0326 

 لمياء مهدي سعيد 

 

311 

 لميس رياض عبد الجليل 

 

370 

 لميس عصام وديع 

 

2081 

 اللهيبي1 بيداء يونس محمود

 

0700 

 اللهيبي 1 جاسم خضر علي عبد 

 

3071 

 اللهيبي 1 سعدي علي طلب حسين

 

763 

 اللهيبي 1 محمد حسين علي سلطان 

 

686 

 لؤي حافظ سطام 

 

0321 

 لؤي لطيف بطرس شكر 

 

3227 



787 
 

 ابراهيم محمدالليباوي1 ابتسام 

 

0328 

 ليث تركي خضير 

 

3268 

 ليث جمعة عبد علي 

 

0667 

 ليث خضير حسان 

 

3023 

 ليث سعدون كوة سعيد 

 

2771 

 ليث طالل حسين 

 

601 

 ليث محمد عبيس 

 

071 

 ليزا رستم يعقوب 

 

3863 

 ليلى بديوي خضير مطوق 

  

661 

 ليلى جبار صبر

 

0860 

 ليلى شويل حسين

 

0213 

 ليلى محمود صالح

 

2306 

 لينا صباح متي

 

0760 

 اللويزي1 نادية حسين مرعي

 

2201 

 

 حرف الميم 

 ماجد احمد عبد هللا صالح

 

2136 

 ماجد ايوب محمود

 

380 

 ماجد جاسم مولى 

 

3610 

 ماجد مجباس حسن

 

820 

 ماجدة عباس محمد علي

 

717 

 الماجدي1 حسن مشاوي عبد

 

3612 

 مازن ميسر عبد الرزاق 

 

3776 

 213 هـ(126ـ712المازني1 محمد بن علي )



788 
 

 

 الماشي1 رقية احمد

 

0830 

 المالكي1 ايمان جليل ياشخ 

 

611 

 المالكي1 جواد كاظم فهد 

 

0371 

 المالكي1 حسين خليل مطر شاهين

 

811 

 المالكي1 حميد قاسم غضبان

 

711 

 المالكي1 حيدر سالم محمد

 

2311 

 المالكي1 دنيا عبد السادة محمد

 

2137 

 المالكي1 رغد عبد النبي جعفر 

 

766 

 المالكي1 صالح نجم عبود 

 

181 

 المالكي1 عالء رحيم كريم

 

0371 

 المالكي1 عمار فالح حسن

 

0327 

 المالكي1 كامل عبد االمير حمود

 

0281 

 المالكي1 ندى قاسم زايد 

 

3780 

 ماهر اسماعيل مصطفى 

 

061 

 ماهر خزعل فاضل 

 

3680 

 ماهر كاظم عليوي

 

0102 

 ماهر ناصر عبد هللا 

 

2061 

 هـ(711ـ267الماوردي1 علي بن محمد )

 

 712ـ273

 المتولي1 احمد شاكر

 

37 

 المتيان 1عالء صالح فيصل 

 

0211 

 المتيوتي1 احمد خلف صالح عليوي

 

0782 

 مثنى ابراهيم عبد االمير 

 

3267 

 المجيد حميدمثنى عبد 

 

3211 



789 
 

 المثنو1 مصطفى يونس حميد 

 

3368 

 المجمعي1 ابراهيم كوان علي 

 

662 

 المجمعي1 عيسى محمد جاسم 

 

3760 

 المجمعي1 مثنى عباس عواد 

 

2126 

 المجمعي1 ياسين مزيون مصلح

 

2276 

 المجمعي1 يونس محمد جاسم 

 

2271 

 مجيد جعفر مجيد جاسم

 

172 

 مجيد نجف زوار علي

 

177 

 محاسن حميد عبيد ناصر 

 

2188 

 محسن عالوي سالم

 

3166 

 محسن محمد حسن 

 

811 

 محسن منصور سريع

 

2066 

 المحالوي1 وليد خالد طالب محمد

 

0161 

 هـ(0116ـ11المحلي1 عبد القادر بن جالل الدين )

 

217 

 محمد احمد صالح 

 

3236 

 محمد احمد ياسين 

 

3231 

 محمد اكزار معارج 

 

3678 

 محمد توفيق عبيد

 

0601 

 محمد ثجيل مزبان 

 

0162 

 محمد جاسم جهاد 

 

0160 

 محمد جاسم حسين

 

3837 

 محمد جاسم مالك 

 

2021 

 محمد جاسم محمد

 

2028 

 3210 محمد جاسم محمد صالح



791 
 

 

 محمد جبار خدام

 

0818 

 محمد جميل عودة 

 

107 

 محمد حامد محمد 

 

3017 

 محمد حسن بتال 

 

0638 

 محمد حسين جاسم 

 

161 

 محمد حمود خليفة

 

3037 

 محمد حميد احمد

 

171 

 محمد راضي غضب 

 

3621 

 المحمد 1 رعد كاظم كاكه هللا

 

068 

 محمد سعد هللا يونس

 

0116 

 محمد سعدون رسن

 

3683 

 محمد صادج محمد

 

0370 

 محمد صبري تومان 

 

2221 

 محمد عباس فاضل كاظم

 

3600 

 محمد عبد الحر علق 

 

867 

 محمد عبد الحسن ناصر

 

771 

 محمد عبد الصاحب عيسى

 

0872 

 محمد علي ابراهيم 

 

3811 

 محمد علي جالل 

 

3111 

 محمد علي محمد سليمان

 

0177 

 محمد علي محمد عفين

 

762 

 محمد عبد جري

 

161 

 محمد غازي صبار

 

710 



791 
 

 محمد غانم كاظم 

 

011 

 محمد فاضل حمودي

 

720 

 محمد فاضل خيال

 

0373 

 محمد فاضل كاظم

 

0817 

 محمد قاسم مفتن

 

2770 

 محمد قاسم نفل

 

180 

 محمد كاظم حمزة

 

3620 

 محمد كريم جنيط

 

2027 

 محمد مجبل صالح 

 

3213 

 محمد محسن راضي

 

212 

 محمد محمود حميد

 

0702 

 محمد مربد عراك 

 

0212 

 محمد مهدي جاسم 

 

3308 

 محمد مؤيد محمود 

 

21 

 محمد نوري جاسم 

 

761 

 محمد نوري فرحان 

 

688 

 محمد يقضان صالح احمد

 

3816 

  محمد يوسف محمد 

 

611 

 محمد يونس اسماعيل ابراهيم

 

2717 

 المحمداوي1 امال داود عبد الحسن

 

0763 

 المحمداوي1 اياد سبهان يوسف 

 

716 

 المحمداوي1 بدر حسين علي

 

0787 

 المحمداوي1 عباس جبار حاتم 

 

613 

 2316 المحمداوي1 عقيل عباس ريكان 



792 
 

 

 المحمداوي1 اناس عبيد حمادي صالل 

 

0167 

 المحمداوي1حقي اسماعيل فياض 

 

310 

 المحمدي1 رغد حميد عبد هللا عبيد

 

3871 

 المحمدي1عبد الرزاق محمد جبار سعود

 

0777 

 المحمدي1 عبد العزيز صالح

 

2133 

 محمود سلطان حسين 

 

3361 

 محمود عبد الجبار احمد

 

2132 

 محمود عبد الحسين ساجت 

 

3213 

 محمود مولود متي

 

2331 

 محمود وادي حسين

 

701 

 المحنا1 رافد سعد هادي 

 

3116 

 المحنة1 اثير عبد الجواد حسين علي 

 

807 

 المحنة1 ثامر نجاح كريم 

 

617 

 المحنة1 حسين جواد علي 

 

2122 

 المحنة1 علي كاظم ياسين 

 

0372 

 المحنة1 وداد هاشم يحيى ناصر 

 

0177 

 المختار1 لمى حازم شيت

 

0611 

 المخزومي1 زاهية عبد الستار عبد الجبار

 

0127 

 مخلص حسن حيدر 

 

3862 

 هـ(0011ـ 11المدابغي1 حسن بن علي )

 

0786 

 المدحتي 1 شبيب عيدان شبيب 

 

3613 

 المدرس1 خالد عبد الوهاب مصطفى 

 

3133 

 المدني1 زينب ماجو محمد علي

 

173 



793 
 

 المدني1 صبا عبد المطلب 

 

0866 

 المدني1 كريمة نوماس محمد ال علي خان

 

2111 

 مديحة صالح مهدي

 

360 

 مرتضى جبار كاظم

 

0210 

 مرتضى حيدر علي 

 

0671 

 هـ(881ـ 801المرداوي1علي بن سليمان بن احمد)

 

272 

 المرزوك 1 غزوان عبد الكاظم مهدي 

 

2103 

 المرسومي1 حازم طاهر حسن عبد العزيز

 

2271 

 المرسومي1 علي رفاعي عيسى 

 

011 

 المرشدي1 علي جاسم راضي

 

0377 

 المرشدي1 نداء فليح حسن 

 

3811 

 المرشدي1هند كامل عبد زيد 

 

117 

 المرشدي1 يوسف عبد زيد كاظم

 

0177 

 مرفت طاهر كوكز 

 

036 

 مروى عماد كريم

 

0870 

 مروى حمدان عبد 

 

172 

 مروى خالد جهاد 

 

3173 

 مروة خليل ابراهيم

 

778 

 مروة عباس حسن علي

 

083 

 مروة عبد هللا حربي سلمان

 

3701 

 مروة عبد الرزاق بعيوي

 

2061 

 مروة فائق مجيد 

 

0371 

 مروة ميسر حمدون

 

3016 

 0777 الدين نجم الدينمروة نظام 



794 
 

 

 مروة وسام عبد العالم 

 

2171 

 مروج حميد عزيز

 

78 

 مريم هادي جبار 

 

0126 

 المزراكي1 حسن محمد راضي

 

111 

 المساري1 جعفر عبيد خضير سهيل 

 

0376 

 المساري1 عادل ياسين جواد 

 

788 

 المساري1 عالء حسين ابراهيم

 

3302 

 المساري1 وسام مخلف محمد حميد 

 

277 

 المساعد 1 حيدر لطيف فرحان

 

3117 

 مسعود سليمان مصطفى 

 

206 

 المسعودي1 استبرق كاظم شبوط

 

2173 

 المسعودي1 اسكندر ناجي حميد 

 

172 

 المسعودي1 صفاء حسين لطيف مركب

 

2117 

 المسعودي1 هاني جابر محسن

 

2071 

 مسلم حسين عطية 

 

2228 

 مسلم محمد صابط 

 

3111 

 المسلماوي1 حسين فاضل عباس

 

3876 

 المسلماوي1 ضرغام جاسم جواد 

 

3837 

 المسلماوي1 وائل عباس عبد الحسين 

 

3821 

 المشايخي1 تماضر محمد كاظم جواد 

 

3117 

 المشايخي1 عمار عبد الرزاق جابر 

 

703 

 مشتاق حميد فنجان 

 

3770 

 مشتاق سعد حسن 

 

012 



795 
 

 مشتاق طالب ناصر 

 

810 

 مشتاق فالح حسن 

 

13 

 مشرق تركي نايف

 

3113 

 المشعل 1 منتظر فيصل كاظم

 

818 

 المشهداني1 احمد محمد خضير ابراهيم 

 

3310 

 المشهداني1 ايوب بدر حسن 

 

723 

 المشهداني1 ثائر محمد حسن 

 

0711 

 المشهداني 1 رغد عباس ناجي 

 

0371 

 محمد جاسم حماديالمشهداني 1 سؤدد 

 

2773 

 المشهداني1 شيماء باسم محمد

 

0378 

 المشهداني1 ضياء اسماعيل فزع 

 

3172 

 المشهداني1 محمد علي زين الدين 

 

3077 

 المشهداني1 محمود بشير محمود 

 

3316 

 المشهداني1 مهند عماد الدين هاشم 

 

0678 

 المشهداني1 ياسمين احمد جميل علي 

 

0217 

 مصطفى ابراهيم عواد 

 

3328 

 مصطفى اديب عبد الرحمن جلبي

 

0781 

 مصطفى جواد حسين 

 

3172 

 مصطفى حبيب مهدي

 

0167 

 مصطفى حسين حسن

 

3378 

 مصطفى حميد حسين

 

3111 

 مصطفى رفيق عبدالرزاق

 

117 

 مصطفى زكي عبود

 

3137 

 171 مصطفى عادل حسن علي



796 
 

 

 مصطفى عبد الستار مول

 

012 

 مصطفى غيثان عبد الجبار حمزة

 

186 

 مصطفى كامل رشيد 

 

668 

 مصطفى منير اسماعيل 

 

3211 

 مصعب ماجد هاشم 

 

2101 

 هـ(0107ـ11المضف1 ابو بكر حسن بن هداية هللا)

 

271 

 المظفر 1 سبأ مجتبى عبد الواحد 

 

3173 

 مظهر الدين الزيداني1 الحسين بن محمود بن الحسن 

 هـ(131ـ11)

 

313 

 مظهر فارس اسماعيل 

 

076 

 هـ(0331ـ0072المظهري1 محمد ثناء هللا)

 

22831217 

 معاذ هالل جاسم 

 

2262 

 المعاضيدي1 اكرام غانم هاشم يحيى

 

020 

 المعاضيدي1 عمر عكاب عبد الهادي

 

0172 

 معالم محمد جاسم

 

2208 

 معتز قاسم ابراهيم

 

3772 

 المعجون1 عامر مهدي صالح 

 

71 

 المعالوي1 حيدر اسد موسى

 

3338 

 معلة1 قيصر علي هادي

 

3217 

 المعماري1 احمد مرعي حسن احمد 

 

722 

 المعماري1صدام حسين داود

 

12 

 المعموري1 ابراهيم عبيد عبود 

 

3817 

 المعموري1احمد عبيس عبيد 

 

3871 

 2101 المعموري1احمد محمود حمزة 



797 
 

 

 المعموري1 حمدية كاظم روضات

 

3177 

 المعموري1 خميس غازي خلف حسن

 

2011 

 المعموري1 سالم حنتوش رشيد

 

0218 

 المعموري1 سماح رزاق عبيد 

 

2772 

 المعموري1 صادق جبر فخري 

 

111 

 المعموري1 ضمير حسين ناصر

 

823 

 المعموري1فاطمة عباس سلمان

 

2710 

 المعموري1 قاسم جرو طعيس 

 

3612 

 المعموري1 كوثر عبيد هاشم 

 

2781 

 المعموري1 محمد عبد هللا عبد فزع

 

2161 

 المعموري1 مينا وليد حاتم

 

0877 

 المعموري1 نورس علي لطيف عبد الرحمن 

 

2381 

 المعموري1 هادي عباس مخيف

 

702 

 المعموري1 واثق جدوع غالب

 

0377 

 المعيني1 عبد القادر محمد سعود

 

3783 

 هـ(163ـ687)مغلطاي بن فليح 1 عبد هللا 

 

2071382 

 المغير1 ليلى كاظم عسكر

 

3112  

 المفرجي1احمد خلف صالح

 

2107 

 المفرجي1 بشير خلف احمد

 

2183 

 المفرجي1 راشد حسين عايد مال هللا

 

3871 

 المفرجي1 ساهرة حمادة سالم جاموس

 

2311 

 المفرجي1 محمد عبد هللا محمد 

 

717 

 المفرجي1 ناظم ذياب احمد داود 

 

2207 



798 
 

 المقاصيص1 محمد سالم كريم

 

872 

 مقداد ايوب سعدي

 

177 

 هـ(871ـ 166المقريزي1 احمد بن علي )

 

2102 

 المكد مي1 محمد علوان شكر

 

0112 

 المكصوصي1 االء حسين محمد 

 

638 

 المكصوصي1 ضياء عبد الكاظم جبر 

 

3763 

 مكي نعمان نايف 

 

3077 

 المال حسين 1 ريم يحيى ابراهيم 

 

0107 

 هـ(0107ـ 11المال علي القاري1 علي بن محمد)

 

2161312 

 المال قوصي1زين العابدين نايف سالم 

 

3177 

 المالح 1سارة فالح عبد هللا

 

0121 

 المالح1 هبة عدنان محمود

 

3820 

 منى عبد الجليل مكطوف

 

3831 

 منى محمد مولود

 

0311 

 منى ياسين درويش سليمان 

 

0117 

 منار مؤيد عبد الرحمن 

 

0121 

 مناسك عبد الوهاب حكمت عبد القادر 

 

633 

 منال محمد عبد داود كشكول 

 

073 

 منال محمود رشيد

 

2777 

 مناهل جليل علي

 

2068 

 منتظر موسى محمد

 

2210 

 منتهى صبار عباس 

 

0111 

 منتهى طارق ياسين 

 

28 

 2282 منتهى علي عبد هللا 



799 
 

 

 المندالوي1 مروة زيد جوامير

 

822 

 منذر مهدي حسين

 

3118 

 منهل حسين محمد امين 

 

2316 

 منيب حسن نشمي

 

3811 

 منير طه سلمان

 

3617 

 منير عبد الصاحب محمد

 

3818 

 مها صائب رشيد 

 

0378 

 مها عبد الصمد سلمان 

 

3720 

 مها فؤاد محمد ربيع

 

3188 

 مهج غانم عبد الرزاق

 

2318 

 المهداوي1 بثينة محمود عباس

 

0211 

 المهداوي1 حنان علي احمد

 

071 

 المهداوي1 زياد حسن احمد 

 

2187 

 المهداوي1 غفران ذياب عبد الحسين

 

3761 

 المهداوي1 مثنى محمد ابارهيم 

 

0166 

 مهدي حسين مهدي

 

2317 

 مهدي قادر احمد 

 

768 

 مهدي ياسين فاخر جعفر 

 

3131 

 المهناوي1 حازم محمد علي حسين

 

631 

 مهند حسين علي

 

0310 

 مهند سمير حسن

 

612 

 مهند عبد الجبار عبد الصاحب

 

717 

 مهند يقضان صالح احمد

 

0120 



811 
 

 مهند يونس رشيد

 

208 

 الموالي1 نور عبد العزيز حسين 

 

36 

 الموسوي1 ابرار منعم محسن

 

3068 

 الموسوي1 ابارهيم خليل خنجر

 

827 

 الموسوي1 ادريس حمد هادي

 

0116 

 الموسوي1 اطياف علي صاحب

 

0831 

 الموسوي1 ليلى مجيد رستم عيسى الحصونة

 

2776 

 الموسوي1 محمود كريم صلبي

 

3771 

 الموسوي1 منار غياث عبد المطلب

 

0123 

 الموسوي1 نجاح عبد الرحيم عبد الرضا علي 

 

0177 

 الموسوي1 ندى سالم عزيز

 

0873 

 موفق ايوب محسن 

 

078 

 المولى 1 اروى مصطفى طه

 

721 

 المولى1 االء حسين طه

 

0761 

 الموسوي1 رياض قاسم حسن

 

2771 

 الموسوي1 زهراء رؤوف جواد 

 

0131 

 الموسوي1 سامي حسين ناصر المعموري

 

826 

 الموسوي1 ساهرة غايد عبد الصاحب

 

0171 

 الموسوي1 سرى هاتف حسن 

 

072 

 الموسوي1 سعدي احمد حميد

 

3217 

 الموسوي1 سلطان حسن حسين

 

3212 

 الموسوي1 سميرة نعيم عبد الرضا

 

171 

 الموسوي1 سهى مصطفى جابر زاجي

 

611 

 3723 الموسوي1 صادق هاشم حسن 



811 
 

 

 الموسوي1 ضرغام كريم كاظم 

 

727 

 الموسوي1 ظل عقيل كاظم

 

0177 

 الموسوي1 عذراء خيري عبد عون

 

3017 

 الموسوي1 عذراء عبد الرحيم عبد الرضا علي

 

0313 

 الموسوي1 عزيز موسى عزيز علي

 

2126 

 الموسوي1 علي جميل عبد

 

067 

 الموسوي1 غنية ضياء مشفي

 

811 

 الموسوي1 امال صادق حمودي

 

0161 

 الموسوي1 ثائر عبد الزهرة محسن 

 

2380 

 حسن سعيد عبد هاشمالموسوي1 

 

082 

 الموسوي1 حيدر كريم جاسم 

 

711 

 الموسوي1 دعاء يحيى عامر 

 

2111 

 الموسوي1 رحمة كمال عزيز

 

310 

 الموسوي1 رشوان فاضل عبيد 

 

0111 

 المولى1 رواء صالح الدين زيادة

 

61 

 المولى1 سوسن محمود محمد

 

2311 

 المولى1 طلعت هادي حسن عطية

 

2771 

 المولى1 عامر حسين طه 

 

0720 

 المولى1 عبد العزيز احمد محمد

 

3238 

 المولى1 عبد الكريم قاسم جبر 

 

0863 

 المولى1 محمد عبد السالم مصطفى محمد

 

2137 

 المولى1 محمد عبد هللا محمود

 

0766 

 المولى1 محمد علي محمد باقر

 

3117 



812 
 

 المولى1 محمد هاني يونس عبد هللا 

 

0610 

 المولى1 ياسر حيدر جليل 

 

0818 

 المولى1 ميثم علي نافع 

 

2267 

 مؤمن ناطق صالح مطلوب

 

2117 

 مؤيد عبد الرحيم ديوان 

 

3237 

 مؤيد مجيد حميد

 

0788 

 مي ياسين طه

 

2287 

 المياح 1 جعفر صادق عبد االمير 

 

2227 

 المياح 1 زهير غازي محسن عبود راضي

 

2281 

 فؤاد حسين عبد المحسنالمياحي1 احمد 

 

0377 

 المياحي 1 اسعد عباس كاظم 

 

0213 

 المياحي 1 ايثار عبد المحسن قاسم

 

0218 

 المياحي 1 ايمان كريم عباس 

 

2016 

 المياحي 1 سهيلة صبيح ناصر 

 

2012 

 المياحي 1 ضياء عبد الحسين عبد

 

2271 

 المياحي 1 عماد طعمة راضي

 

3161 

 عدنان قاسمالمياحي 1 منتظر 

 

0130 

 المياحي 1 نور عبد الكريم محسن

 

0821 

 مياسة عبد علي كاظم سبتي

 

3873 

 الميالي1 سارية طاهر زغير 

 

2121 

 الميالي1 سحر عالوي عزوز 

 

032 

 الميالي1 عبير عظيم طعيمة 

 

0677 

 الميالي1 ناجح جابر جخيور 

 

0731 

 2128 ميثاق حسن عطار 



813 
 

 

 ميثم عباس مكي

 

0833 

 ميثم فاضل عبد االمير 

 

3682 

 ميثم كريم كاظم

 

0286 

 ميثم هاشم طاهر هارون

 

2127 

 ميسرة عدنان عبد الرحمن

 

0117 

 ميعاد عبد الرزاق احمد كشمولة

 

17 

 ميعاد عبد الرزاق عبد الوهاب 

 

178 

 ميعاد محمد صالح سلمان

 

 

11 

 حرف النون
 نادرة محمد عبد داود

 

2270 

 عبد الهادي سوادينادية 

 

176 

 نادية كاظم حسن

 

3766 

 نادية ناجي غدير

 

17 

 نادين نضال امين عبد يشوع 

 

3132 

 ناصح كريم عبد هللا 

 

077 

 الناصر 1 شروق محمد عزو

 

0121 

 ناصر ضياء شعالن 

 

0107 

 الناصر 1 عبد الحسن علي حبيب شبيب

 

2113 

 الناصر1 غالب عبد زيد حسين

 

621 

 الناصر1 ندى فاضل حنا

 

0108 

 الناصري1 دعاء مثنى شعبان

 

3373 

 الناصري1 مبدر عواد عبد اسعد

 

0176 

 هـ(776ـ 11الناطقي1احمد بن محمد بن عمر )

 

276 



814 
 

 هـ(118ـ 671ناظر الجيش1 محمد بن يوسف )

 

0787 

 النافعي1 وسيم عبد الواحد رضا

 

2017 

 ناهدة احمد عبد الجبار

 

3211 

 النائب1  اية فاخر

 

0211 

 النائلي1 احمد جاسم حسن

 

0710 

 النائلي1 عالء عبد االمير موسى

 

828 

 النائلي1 علي عبد رومي

 

2361 

 النائلي1 عماد جاسم جالب 

 

3117 

 النائلي1 محمد فرحان عبيد

 

2273 

 نبأ شاهر اسماعيل

 

0113 

 ندى خوام حمد مسلم

 

3717 

 نبراس محمود عبد الرزاق

 

2371 

 نبراس هاشم ذنون

 

3111 

 نبيل ابراهيم جويريد

 

0312 

 نبيل حسين عباس 

 

3817 

 نبيل محمد صالح محمد

 

3172 

 نجاة حسين زيون

 

0871 

 نجاة محمد عبيد 

 

171 

 النجار1 ايمان يونس محمود 

 

111 

 النجار1 ثائر شريف احمد 

 

362 

 النجار 1 سالم حسن فليح

 

0713 

 طاهر قادرالنجار 1 هند 

 

0717 

 النجدي 1فرج عبد القادر فالح رحيم 

 

2071 

 0317 النجفي1 حسنين جليل كامل



815 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النجفي 1 هديل سعدون عبد الصاحب حيدر

 

2107 

 نجالء خضير حسان 

 

0111 

 نجالء سفيان احمد

 

2111 

 نجالء فالح حسن 

 

88 

 نجالء محمد هادي 

 

0113 

 نجم عبد مسلم هاشم 

 

313 

 حسين سلمانندى 

 

217 

 ندى عايد يوسف 

 

3603 

 ندى عبد الهادي مهدي

 

0216 

 نداء هادي صالح 

 

887 

 النداوي1 سعد جواد كاظم عبد

 

2067 

 النداوي1 سعيد عبد الحميد غائب

 

2778 



816 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كشاف العناوين

 حرف االلف

  

 

 

 

 

  

 

 

 



817 
 

منطقااة  -اسااتعماالت االرض السااكنية الااى تجاريااةاالثااار االجتماعيااة والعمرانيااة للتحااول فااي  2

 الدراسة شارع فلسطين في بغداد

3711 

 

 

 617 االثار االقتصادية الناجمة عن أزمة المياه في العراق والحلول الممكنة لها 2

 

 االثار العقيدية لقضايا االيمان باهلل تعالى في القصص القرآني: 3

 دراسة عقيدية تحليلية

216 

 

 

 2060 االثار المترتبة على النمو الحضري في مدينة النجف 6

 

 2727 آل البيت في شعر طالئع رزيك 7

 

 2326 م111-623هـ/023-00ال جعفر بن ابي طالب ودورهم في التاريخ العربي االسالمي 7

 

 2220 م711-261آل يقطين دراسة في احوالهم العامة حتى سنة 7

 

 0216 االصوليين في القرن الثامن الهجرياالبحاث اللغوية عند  7

 

 717 االبداع االداري وعالقته باالداء الوظيفي لمديري المدارس الثانوية 2

 

 731 لدى طلبة الصف الخامس االبتدائي(M.S-G)االبداع الجاد وعالقته بحكومة الذات العقلية  2

 

 

 807 ابرام عقود التجارة الدولية بوسائل االتصال الحديثة 2

 

 660 االبعاد االجتماعية للعمالة الوافدة 2

 

 3217 ابعاد االستراتيجية المستدامة ودورها في بناء المنظمات الذكية 6

 

 3711 ابعاد االنتاج الرشيق واثرها في ابعاد اداء العمليات 6

 

 2007 ابعاد التوسع المساحي لمدينة كركوك 7

 

 3186 االبعاد الجمالية في رسوم رامبرانت 1

 

 االبعاد الجمالية لمعالجة الكتلة في الخزف المعاصر 1

 

3167 

 االبعاد السياسية واالقتصادية لالحتالل االمريكي للعراق وانعكاساتها على دول الجوار 1

 

108 

 

 3111 االبعاد الفكرية للكلي والجزئي في نحت مابعد الحداثة 1

 

 2773 الحداد االندلسي:دراسة في ضوء علم اجتماع االدباالبعاد الفلسفية في أدب المعري وابن  0

 

 

 2272 ابن فهد الحلي واراؤه الفقهية 7

 2362 ابوالحسن االشعري واراؤه في اللمع واالبانة 7



818 
 

 

 

ابااو شااامة وكتابه)الروضااتين فااي اخبااار الاادولتين النوريااة والصالحية(مصاادرا للحااروب  7 

 الصليبية

 

27 77 

 

 2263 0763الكاشاني واثره في الحياة السياسية االيرانية حتى عامابوالقاسم  7

 

 

 3701 االبنية الصرفية في ديوان الشنفري 8

 

 2710 االبنية الصرفية في ديوان محمد مهيدي الجواهري:دراسة تطبيقية 7

 

 0112 االبنية الصرفية في شعر طرفة بن العيد 7

 

 3677 0778-0781المصريةاالتجاه الجديد في السينما  1

 

 3217 االتجاه الشرطي في المحاسبة االدارية واداء البحث والتطوير في الجامعات العراقية 6

 

االتجااااه نحاااو الحداثاااة وااللتااازام االجتمااااعي وعالقتهماااا بااااالداء الاااوظيفي لااادى مدرساااي  1

 ومدرسات التربية الرياضية

3132 

 

 

-0767البشاري فاي العاراق وآلياات االصاالح للمادة) أتجاهات التعليم وتكوين رأس المال 2

0711/3101-3100) 

672 

 

 

اتجاهااات زراع الحنطااة نحااو تقانااة الزراعااة باادون حراثااة فااي محااافظتي نينااوى وكركااوك  6

 وعالقتها ببعض العوامل

0321 

 

 

 681 اتجاهات السياسة المالية في الدول الريعية وضرورات التغيير 2

 

 0321 المرحلة االعدادية نحو مادة التربية االسالمية وعالقتها بتحصيلهم فيهااتجاهات طلبة  2

 

 

االتجاهات العربية الحديثة في دراسة تاريخ االدب العربي القديم حتى نهاية القارن التاساع  8

 الهجري

3871 

 

 

 863 اتجاهات القيادة االدارية واثرها في دوافع الضيف...الخ 2

 

 18 الموضوعية لمشاريع الدبلوم العالي ورسائل الماجستير...الخاالتجاهات  

 

 0372 االتجاهات نحو الحداثة وعالقتها بالتأقلم لدى طلبة الجامعة 2

 

 111 دارفور أنموذجا-االتحاد االفريقي ودوره في حل المشكالت السودانية 2

 

 126 قة التأثير واتأثرعال3101-0772االتحاد االوربي والسياسات العامة في تركيا من 2

 

 3213 اتساق االهداف بين مجلس النواب ومجلس الوزراء 6



819 
 

 

 0380 اتساق الذات وعالقته بالذكاء االجتماعي لدى طلبة جامعة الموصل 2

 

 0738 االتساق في نهج البالغة:دراسة في ضوء لسانيات النص 7

 

 االتصال البصري في تصاميم مطبوعات االطفال 6

 

3736 

 اثر االبعاد البيئية واالجتماعية على تشكيل الفضاء االنسيابي في التشييد الحضري 1

 

3111 

 هـ(1أنموذجا700اثر االداة في معنى الحديث النبوي الشريف عقود الزبرجد للسيوطي)ت 7

 

0782 

 87 اثر االرشاد السلوكي المعرفي في خفض سلوك الالمباالة...الخ 

 

 681 في عجز الموازنات الحكومية...الخ اثر ازمة الرهن العقاري 

 

 اثر االستثمار في التعليم لتنمية الموارد البشرية 1

 

0118 

اثر استخدام االجهزة واالدوات المساعدة في عدد من المتغيرات البدنية والمهارية للمالكمين  1

 المتقدمين

 

3811 

ديل الفهاام الخاااطم للمفاااهيم اثاار اسااتخدام اسااتراتيجية التاادريس التشخيصااي العالجااي فااي تعاا 2

 الرياضية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية دافعيتهن نحو تعلم الرياضيات

 

0077 

أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية الااتعلم التولياادي فااي تعااديل المفاااهيم النحويااة لاادى طالبااات الصااف  2

 الرابع االدبي وتنمية تفكيرهن االستداللي

 

0012 

فااي تحصاايل مااادة العلااوم لتالميااذ الصااف (K.W.L)اسااتراتيجية الجاادول الااذاتيأثاار اسااتخدام  2

 الخامس االبتدائي واستبقائها

 

0127 

اثر استخدام استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية بعض مهارات فهم المقاروء لادى طالباات  2

 الصف الثاني المتوسط في مادة التربية االسالمية

 

0311 

تيجية خارائط المفااهيم فاي تنمياة االداء التعبياري الشافهي والكتاابي لادى اثر اساتخدام اساترا 2

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 

0161 

زواج شارك(في تحصيل مادة الرياضيات التفكير االبتكاري لدى -اثر استخدام استراتيجية)فكر 2

 طالب الصف الثاني المتوسط

 

0361 

النشط في تحصيل تالميذ الصف الثالث التربية الخاصاة فاي اثر استخدام استراتيجيتين للتعلم  2

 مادة القراءة وتنمية دافعيتهن نحو تعلمها

 

0101 

اثاار اسااتخدام اسااتراتيجيتي ماان التعلاايم المتمااايز فااي االكتساااب واالحتفاااظ باابعض المهااارات  1

 الهجومية في كرة اليد

 

3121 

دم االتقاان فااي تحصايل طالباات الصااف أثار اساتخدام االساائلة التحضايرية السالوب عالجااي لعا 2

 الرابع االدبي في مادة اتاريخ واالحتفاظية

0031 



811 
 

 

اثر استخدام االنشطة االثرائية في تحصيل ماادة الرياضايات واساتبقائها لادى طالباات الصاف  2

 الثاني المتوسط ذوات الذكاء العالي والواطم

 

0171 

الصاف الخاامس العلماي فاي ماادة الرياضايات اثر استخدام انموذج بايبي في تحصيل طالباات  2

 وتنمية تفكيرهن الشكلي

0032 

 اثر استخدام انموذج ويتلي في حل المسائل في مادة الرياضيات 2

 

0231 

اثاار اسااتخدام التقنيااات التعليميااة فااي تاادريس العلااوم للتالميااذ بطيئااي الااتعلم فااي التحصاايل  2

 واالستبقاء وتنمية بعض عمليات العلم االساسية

 

0131 

 اثر استخدام تقنية الكوالج في تنمية المهارات الفنية لدى تالمذة المرحلة االبتدائية 2

 

0178 

اثر اساتخدام التمثايالت الرياضاية فاي حال المساائل اللفظياة لادى تلمياذات المرحلاة االبتدائياة  2

 وتحصيلهن الرياضي

 

0168 

الرياضااية لاادى تلميااذات الصااف الخااامس اثاار اسااتخدام خاارائط التفكياار فااي اكتساااب المفاااهيم  2

 االبتدائي واستبقائها

 

0167 

اثر استخدام الخارائط الذهنياة والخارائط المفاهيمياة فاي اكتسااب مهاارات العلام لادى طالباات  2

 الصف الثاني المتوسط في مادة االحياء

 

0027 

الطباعياة لادى طلباة قسام اثر استخدام طريقة حل المشكالت في تنمية مهارات تنفيذ االعمال  2

 التربية الفنية

 

0273 

 اثر استخدام طريقة المشروع في تنمية مهارات التمثيل لدى طلبة قسم التربية الفنية 2

 

0227 

اثر استخدام المختبرات االفتراضية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوساط لماادة الكيميااء  2

 وتفكيرهم العلمي

 

0067 

في تحصيل مادة الرياضيات واستبقائها لدى طالباات (Fisher)ات التفكير لـاثر استخدام مهار 2

 الصف الثاني المتوسط

 

0371 

أثر استخدام النمااذج والمصاورات بالحاساوب فاي تحصايل تالماذة الصاف الخاامس االبتادائي  2

 للمفاهيم واتجاهاتهم العلمية

 

0170 

التعبياري فاي ماادة القاراءة والسالوك البيئاي اثر استخدام نموذج روشكوف فاي تنمياة االداء  2

 لدى تالميذ التربية الخاصة

 

0106 

اثر استخدام نموذج مارزانو في البناء المعرفي لبعض مفاهيم طرائق التدريس وانماط التعلم  2

 والتفكير

 

0238 

  

 جاثر استخدام الوسائط المتعددة في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مبادئ االخرا 2

 

0227 



811 
 

اثاار اسااتراتيجيات تدريسااية قائمااة علااى الااذكاءات المتعااددة فااي التحصاايل والتفكياار العلمااي لاادى  2

 طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الكيمياء

 

0076 

اثر استراتيجيات التعلم المنظم ذاتياا فاي تنمياة مهاارات الكتاباة االبداعياة ومابعاد المعرفياة لادى  2

 االدبيطالب الصف الرابع 

 

0073 

 اثر استراتيجيات التعلم النشط في تصحيح االخطاء االمالئية عند طالب الصف االول المتوسط 2

 

0176 

اثر استراتيجيات التنظيم الاذاتي فاي ابعااد المازاج واداء بعاض المهاارات الهجومياة لادى شاباب  1

 نادي الفتوة في كرة اليد

 

3672 

 الفهم القرائي لدى طالبات الصف الثاني المتسطفي (R.E.A.P)اثر استراتيجية 2

 

0061 

 اثر استراتيجية االستقصاء العادل في تحصيل طالبات المرحلة االعدادية ...الخ 2

 

0317 

 اثر استراتيجية اعادة التعريف السيامي في االداء عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي 2

 

0163 

 القرائي لدى طالبات الصف الرابع االدبي في االستيعابPoso5Rاثر استراتيجية 2

 

0016 

 اثر استراتيجية التخيل في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة الجغرافية 2

 

0111 

اثر استراتيجية التخمين السياقي لمفردات موضوعات المطالعاة فاي االداء التعبياري عناد طاالب  2

 الصف الرابع االدبي

 

0028 

استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط في مادة الرياضيات اثر  2

 وتفكيرهن االستداللي

 

0326 

اثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحصايل طالباات الصاف الثااني المتوساط فاي ماادة التربياة  2

 االسالمية...الخ

 

0326 

لى التفكير االنتقائي فاي اكسااب طالباات الصاف الثااني أثر استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة ع 2

 المتوسط المفاهيم النحوية وتنمية ميلهن نحو القواعد

 

0083 

اثر استراتيجية التساؤل الذاتي في تنمياة مهاارات التفكيار مااوراء المعرفاي لادى تالمياذ المحلاة  2

 االبتدائية في مادة التاريخ

 

0112 

 

الهضبة في تحصايل طالباات الصاف الخاامس االدباي فاي ماادة التااريخ اثر استراتيجية تسلق  2

 االوربي الحديث والمعاصر

 

0320 

اثر استراتيجية التصور الذهني في الفهم القرائي لدى طالب الصف االول المتوسط فاي ماادة  2

 المطالعة

 

0011 

العمال التعااوني لادى اثر اساتراتيجية تعلام االقاران فاي تنمياة الفهام الجغرافاي واالتجااه نحاو  2

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي

 

0116 



812 
 

 اثر استراتيجية التعلم التعاوني في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة الجداريات 2

 

0217 

اثر استراتيجية الاتعلم التوليادي فاي تصاحيح مفااهيم قواعاد اللغاة العربياة المغلوطاة وتنمياة  2

 لبات الصف الرابع االدبيالتفكير االستداللي عند طا

 

0177 

 أثر استراتيجية التعلم المفتوح في تحصيل طالب المرحلة المتوسطة في مادة التاريخ 2

 

0002 

اثر استراتيجية التغيير المفاهيمي في تعاديل المفااهيم الفيزيائياة الخاطئاة لادى طاالب الصاف  2

 الثاني المتوسط وتنمية اتجاههم نحو الفيزياء

 

0187 

في تنمية التفكير االبداعي لدى طالب الصاف الثااتي K-W-L-Hاثر استراتيجية الجدول الذاتي 2

 المتوسط في مادة الكيمياء

 

0071 

اثر استراتيجية خرائط الدائرة المفاهيمية في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى تلميذات الصف  2

 الخامس االبتدائي

 

0117 

الذهنية في تنمية التفكير الناقد والميل نحو مادة االحياء لدى طالبات اثر استراتيجية الخرائط  2

 الصف الثاني المتوسط

 

0201 

اثر استراتيجية الخرائط الذهنية في تنمية مهارات التفكيار التااريخي لادى طلباة كلياة التربياة  2

 االساسية

 

0078 

ة لدى طالب الصف االول المتوسط اثر استراتيجية الخرائط المعرفية في تنمية المفاهيم الديني 2

 في مادة التربية االسالمية

 

0007 

اثاار اسااتراتيجية دوائاار المفهااوم فااي تحصاايل قواعااد اللغااة العربيااة لطالبااات الصااف االول  2

 المتوسط

 

0087 

اثر استراتيجية الاذكاء العااطفي فاي تحصايل طالباات الصاف الخاامس االدباي فاي ماادة االدب  2

 والنصوص

 

0011 

 0107 في تنمية بعض المهارات الرياضية لدى تالمذة التربية الخاصةSTARاثر استراتيجية 2

 

 اثر استراتيجية سلم المفهوم في االداء التعبيري لدى طالبات المرحلة االعدادية 2

 

0600 

 في الفهم القرائي عند تالميذ الصف الخامس االبتدائيSNIPSاثر استراتيجية 2

 

0111 

فااي تحصاايل مااادة التاااريخ واالحتفاااظ بااه لاادى طالبااات الصااف SWOMاسااتراتيجية سااوماثاار  2

 الرابع االدبي

 

0006 

اثر استراتيجية شكل البيت الدائري في تحصايل ماادة الجغرافياة واالحتفااظ بهاا لادى طالباات  2

 الصف االول المتوسط

 

0128 

والتقويم لدى طاالب معهاد الفناون شارك في تحصيل مادة القياس -زواج-اثر استراتيجية فكر 2

 الجميلة وتفكيرهم االبداعي

 

717 



813 
 

 اثر استراتيجية الكتابة الجدلية في االداء التعبيري عند طالب الصف الخامس االدبي 2

 

0181 

اثر استراتيجية الكلمة المفتاحية في الفهم القرائي واالداء التعبيري عند طالبات الصف الثاني  2

 المتوسط

 

0306 

اثاار اسااتراتيجية لااي المعرفيااة فااي تحصاايل طالبااات معاهااد اعااداد المعلمااات وتنميااة ميااولهن  2

 الجغرافية

 

711 

 اثر استراتيجية الماعات السياق في االستيعاب القرائي لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي 2

 

0112 

ة لاادى طااالب اثاار اسااتراتيجية المنحنااى المباارمج لحاال المشااكالت فااي تحصاايل مااادة الجغرافياا 2

 الصف الثاني المتوسط

 

0370 

اثر استراتيجية المنظمات الشكلية في االستيعاب القرائي واالداء التعبيري لدى طالب الصاف  2

 الثاني المتوسط في المطالعة والنصوص

 

0377 

اثر استراتيجية المنظمات المتقدمة في اكتساب بعض مهارات التفسير في مادة القرآن الكريم  2

 طالب الصف الثاني المتوسطلدى 

 

0071 

اثر استراتيجيتي اعادة صياغة االفكار والجودة الشاملة فاي فهام المفااهيم التيولوجياة لطلباة  2

 كلية التربية المطبقين ومنهم المفاهيم التيولوجية والقلق في الرياضيات لطلبتهم

 

0212 

والنصوص والتفكيار المنظاومي ولي(في تحصيل مادة االدب -برينان-اثر استراتيجيتي)بوست 2

 عند طالبات الصف الثالث معاهد اعداد المعلمات

 

716 

 

اثاار اسااتراتيجيتي الحركااة والصااورة وعااادات الععقااال فااي تنميااة التااذوق االدبااي والتعبيااار  2

 االبدالاعي عند طالب الصف الخامس االدبي

 

0013 

الكيمياء وتنمية المهارات العقلية  اثر استراتيجيتي القبعات الست والجدول الذاتي في تحصيل 2

 والتفكير التأملي لطالبات االول المتوسط

 

0018 

اثر استراتيجيتي المعرفة المكتسبة والتفكير بصاوت عاالي فاي تحصايل ماادة الجغرافياة لادى  2

 طالب الصف الخامس االدبي وتنمية تفكيرهم العلمي

 

0000 

 الخ…ة في تنمية التفكير التأملياثر استراتيجيتي النمذجة وااللغاز الصوري 2

 

0110 

اثر استراتيجيتين لتدريس البنية الرياضية المعرفية في البنية الرياضية والدافعية العقلية لدى  2

 طالب المرحلة االعدادية

 

0082 

اثر استراتيجيتين للتعلم النشط في تحصيل طالبات معهد الفنون الجميلة في مادة علم الانفس  2

 التربوي

 

717 

اثر استراتيجتين للتعلم النشط في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط بمادة الفيزياء وتنمية  2

 استطالعهم الفيزيائي

 

0086 



814 
 

اثر استعمال استراتيجية التفكير المزدوج في التحصيل واالستبقاء لادى طاالب الصاف الثااني  2

 المتوسط في مادة الجغرافية

 

0313 

فااي التحصاايل واسااتيفاء المعلومااات لاادى طالبااات الصااف SWOMيجيةاثاار اسااتعمال اسااترات 2

 الخامس االدبي في مادة الجغرافية الطبيعية

 

0022 

اثر استعمال االستقصاؤ التعاوني في اكتسااب المفااهيم الجغرافياة واالتجااه نحاو الماادة لادى  2

 طالب الصف الرابع االدبي

 

0308 

التحصيل وتنمية مفهاوم الاذات لادى طاالب الصاف الراباع اثر استعمال االستقصاء العادل في  2

 االدبي في مادة التاريخ

 

0188 

اثر استعمال االسئلة الشفوية وفقا لتصنيف اشتروكالكر في تحصيل مادة الجغرافية الطبيعياة  2

 لدى طالب الصف الخامس االدبي

 

0800 

 لغوية...الخاثر استعمال االلعاب التعليمية في اكتساب بعض المهارات ال 2

 

0136 

 

اثر استعمال انموذج التعلم التوليدي في التحصيل والميل لدى طالب الصاف االول المتوساط  2

 في مادة الجغرافية

 

0017 

أثر استعمال االنموذج المنظومي في تنمية التقلياد االساتداللي والتحصايل لادى طلباة الصاف  2

 الثاني متوسط في مادة التاريخ

 

0026 

 استعمال جهاز الرافعة المقترح في تطوير اداء مهارتي التلويح...الخاثر  1

 

3837 

اثر استعمال الحقائب التعليمية وخرائط المفاهيم في تحصيل طالبات معاهاد اعاداد المعلماات  2

 في مادة النحو

 

713 

اثر استعمال الخريطة الداللية فاي تحصايل طاالب الصاف الثااني متوساط وتنمياة الميال نحاو  2

 مادة الجغرافية

 

0018 

اثر استعمال السير والتراجم في تحصيل طالب الصف الثااني المتوساط ومياولهم نحاو ماادة  2

 التاريخ

 

0071 

اثر استعمال البيت الادائري فاي تحصايل ماادة التااريخ واساتبقائها لادى طاالب الصاف االول  2

 متوسط

 

0373 

اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف اثر استعمال المنظمات البصرية المحسوبة في  2

 الثاني متوسط واالحتفاظ بها

 

0011 

 اثر االسلوب التدريبي في اكتساب االداء الفني واالنجاز لفعالية رمي الرمح 1

 

3813 

اثر اسلوب التعلم االتقااني فاي تنمياة التفكيار االباداعي وتعلام عادد مان المهاارات االساساية  1

 السلة واالحتفاظ بهاالهجومية بكرة 

 

3163 



815 
 

اثر االسالوب المتبااين فاي تطاوير القادرات الحركياة وتعلام بعاض المهاارات االساساية علاى  1

 بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني للطالبات

 

3811 

 اثر اسلوب المنتدى المصغر في االداء التعبيري لدى طالب الصف الخامس االدبي 2

 

0010 

التقارب في تنمية مهاارات التفاعال االجتمااعي لادى االطفاال -التعزيز والتالمس اثر اسلوبي 2

 التوحديين

 

772 

اثر اسلوبين ارشاديين"ادارة القلعة والتحصين ضد الضاغوط"في خفاض االحبااط لادى أسار  2

 ذوي االحتياجات الخاصة

 

777 

 اختيار الشريك اثر اسلوبين"التدريب على التعليم الذاتي ووقف االفكار"لخفض قلق 2

 

0113 

 اثر االضاءة االصطناعية في تشكيل المشهد الليلي للفضاءات الخارجية 1

 

3107 

 

اثر االفالم الوثائقية التاريخية في تحصايل طالباات الصاف الخاامس االدباي واتجاهااتهن نحاو  2

 المادة

 

0016 

 اثر االبحاث الموسيقية في اكتساب اطفال الرياض...الخ 6

 

0073 

 اثر أنشطة كتابية وكالمية مصاحبة في تنمية التفكير الناقد...الخ 2

 

0073 

-0781اثر االنكشاف التجاري على الناتج المحلي االجمالي في بلدان اسيوية مختارة للمدة) 2

3100) 

 

0260 

 اثر أنموذج أنتوني في الفهم القرائي لدى طالبات الصف الثاني المتوسط 2

 

0311 

في تحصيل طالباات معهاد الفناون الجميلاة لماادة الحاساوب وتنمياة 7E.Sالبنائيأثر االنموذج  2

 طالقتهن االبداعية

 

712 

اثر انموذج بوساتر فاي تصاحيح مفااهيم قواعاد اللغاة العربياة المغلوطاة عناد طالباات الصاف  2

 االول المتوسط

 

0318 

ف االول المتوساط اثر انموذج تراجيسات فاي تحصايل قوعاد اللغاة العربياة لادى طالباات الصا 2

 واالحتفاظ به

 

0312 

اثاار انمااوذج دن ودن فااي التحصاايل واالتجاااه نحااو مااادة قواعااد اللغااة العربيااة عنااد طالبااات  3

 المرحلة االعدادية

 

0317 

اثر أنموذج دورة التعلم الحسي بايبسي في تنمية مهارات االداء التعبير لادى طاالب المرحلاة  2

 االعدادية

 

0321 

ديفااز فااي تحصاايل طااالب الصااف الثاااني المتوسااط فااي مااادة الجغرافيااة وتنميااة  اثاار انمااوذج 2

 تفكيرهم المنظومي

 

0031 



816 
 

 اثر انموذج ديك وكاري في اكتساب المفاهيم الجغرافية...الخ 2

 

0181 

والتفكياار التااأملي عنااد طالبااات الصااف الخااامس االعاادادي (R.F.I.M)اثاار انمااوذج ريتاار ولااي 2

 للمتميزات

 

0013 

 0001 انموذج سكمان في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالب الصف الخامس االدبياثر  2

اثر انموذج)فان هيل(في تنمية التفكير الهندسي والثقاة باالنفس لادى طاالب الصاف الخاامس  2

 العلمي في مادة الرياضيات

 

0327 

ائية وتنمية ميولهم اثر انموذج فراير في اكساب طالب الصف االول المتوسط المفاهيم الفيزي 2

 العلمية

 

0301 

اثر انموذج كارين في اكتساب مفااهيم ماادة التعلايم االساساي وتنمياة التفكيار االبتكااري عناد  2

 طلبة كلية التربية االساسية

 

0271 

 

اثر انموذج الندا في تحصايل طالباات الصاف الثااني المتوساط فاي ماادة قواعاد اللغاة العربياة  2

 واستبقائه

 

0337 

أثر انموذج مارزانو في اكتساب المفاهيم البالغية ومعالجة معلومات طالب عند طالب الصف  2

 الخامس االدبي

 

0182 

 اثر انموذج مارزانو في تحصيل طالب المرحلة االعدادية في مادة االدب والنصوص 2

 

0070 

طالب الصاف الراباع اثر االنموذج المنظومي في البنائي في تحصيل قواعد اللغة العربية عند  2

 العلمي

 

0081 

اثر االنموذج الاواقعي فاي تعاديل الفهام الخااطم للمفااهيم النحوياة لادى طاالب الصاف الراباع  2

 متوسط

 

0331 

اثاار انمااوذج وودز فااي اكتساااب المفاااهيم البالغيااة وتنميااة التفكياار الناقااد عنااد طااالب الصااف  2

 الخامس االدبي

 

0331 

لمارزانو ودورة التعلم السباعية في التحصايل والتفكيار الرياضااتي  اثر انموذجي ابعاد التعلم 2

 لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات

 

0061 

اثر انموذجي بايبي وجود الفوية في اكتساب المفاهيم التاريخياة واالحتفااظ بهاا لادى طالباات  2

 الصف الخامس االدبي

 

0336 

المعرفاي والخارائط الذهنياة فاي تحصايل ماادة الرياضايات وتقاويم اثر انموذجي التفكير فاوق  2

 الحجج وكشف المغالطات الرياضية لدى طالب الصف الثاني المتوسط

0311 

اثر انموذجي درايفار وبوساتر فاي اكتسااب المفااهيم البالغياة وتنمياة التفكيار التباعادي عناد  2

 طالبات الصف الخامس االدبي

 

0007 

ر ودرايفر في اكتساب مفاهيم القياس والتقاويم وتنمياة التفكيار االساتداللي اثر انموذجي فراي 2

 لدى طالبات معهد اعداد المعلمات

711 



817 
 

 

اثاار الباارامج التعليميااة المصااحوبة بمعرفااة النتيجااة ومعرفااة االداء والاادمج بينهمااا فااي تعلاام  1

 م(مرة11الدورات ومستوى االنجاز في سباحة)

 

3812 

 االبداع الجاد في تنمية االداء العقلي االنجازي لدى طالبات المرحلة االعداديةاثر برنامج  2

 

706 

 اثر برنامج ارشادي سلوكي معرفي للتخفيف من الشره العصبي لدى عينة من االناث 2

 

783 

 اثر برنامج ارشادي في تنمية ادارة االزمات لدى طالب المرحلة االعدادية 2

 

778 

 

ارشادي في تنمية االستقرار النفسي لدى الطالبات فاقادات الوالادين فاي المرحلاة اثر برنامج  2

 االعدادية

 

786 

 اثر برنامج ارشادي في تنمية مفهوم المواطنة المرحلة المتوسطة 2

 

160 

 اثر برنامج ارشادي في خفض االنسحاب االجتماعي لطلبة المرحلة االعدادية 2

 

718 

 التفاؤل غير الوافعي لدى طلبة الجامعةاثر ارشادي في خفض  2

 

0378 

 اثر برنامج ارشاجي في خفض التفكير االضطهادي لدى طالبات جامعة ذي قار 2

 

0367 

 اثر برنامج ارشادي لخفض الخوف من الفشل لدى طلبة المرحلة االعدادية 2

 

0112 

 اطفال الرياضاثر برنامج االنشطة اللغوية في الذاكرة واالبداع اللغوي لدى  2

 

0131 

غاذائي( فاي تخفايض معادل العمار البيرلاوجي وبعاض المتغيارات الفيزيقياة -اثر برنامج)بدني 2

 والكفاية الوظيفية الجهزة الجسم باعمار مختلفة لتدريسيي جامعة ذي قار

 

0718 

 اثر برنامج تدريبي في االنتباه والتواصل االجتماعي لدى اطفال التوحد 2

 

772 

 برنامج تربوي لتنمية الفهم والمعتقدات المعرفية لدى طلبة المرحلة المتوسطةاثر  2

 

701 

اثر برنامج تعليمي على وفق انموذج ويحليوث في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في ماادة  2

 النقد والتحليل الفني

 

0220 

ئي بمركاز محافظاة اثر برنامج تعليماي فاي تحساين اداء الاذاكرة لادى تلمياذات الصاف االبتادا 2

 نينوى

 

776 

 0127 اثر برنامج تعليمي في تنمية الوعي الغذائي الطفال الرياض بحسب مستوى الذكاء 2

 اثر برنامج تعليمي وفق نظرية تريسي في الدافعية العقلية لدى طالبات المرحلة االعدادية 2

 

727 

المفااهيم الكيميائياة وعملياات  اثر برنامج تعليمي وفق نظرية معالجة المعلومات في اكتسااب 2

 العلم لدى طالبات الصف الثاني المتوسط

 

0081 

 



818 
 

اثر برنامج الكوت في التحصيل ومهارات التفكير العلمي لدى طالبات الصف الثاني المتوساط  2

 في مادة الفيزياء

 

0186 

واالتجاهات العلمية لدى اثر برنامج مقترح بالوسائط الفعالة في تحصيل المفاعهيم الكيميائية  2

 طالبات الثاني المتوسط

 

0371 

 اثر البيان القرآئي في اختيار القراءات المتواترة في كتب توجيه القراءات 3

 

317 

 اثر البيئة على التوزيع المكاني لالمراض المتوطنة في محافظة بابل 36

 

0771 

 ي لمدينة الشعباثر التجاوزات في استعماالت االرض على التركيب الداخل 7

 

2070 

اثر التخفياز الكهرباائي ووقات التشاقية فاي الخصاائص الفيزيائياة والكيميائياة ونطرياة لحاوم  6

 الدجاج البياض المسن

 

3337 

 اثر التحوالت الكمية والكيفية في نتاجات العمارة المحلية 1

 

3116 

 طالبات المرحلة االعداديةاثر التدخل باسلوب النمذجة لتنمية الشخصية المسالمة لدى  2

 

0111 

محافظااة بغااداد انمااوذج -اثاار التاادخل الحكااومي فااي االسااعار الزراعيااة علااى االنتاااج الزراعااي 2

 تطبيقي

 

671 

اثر التدريب على مهارات االستماع في االداء التعبيري لدى طالباات الصاف الثااني المتوساط  2

 في مادة المطالعة والنصوص

 

0071 

التدريبات الثابتة والمتحركة في بعض المتغيرات الفسيولوجية وانجاز الرفعاات النظامياة اثر  1

 وشبه النظامية لدى رافعي االثقال

 

3131 

اثاار تاادريس االدب والنصااوص فااي ضااوء المهااارات الااواردة فااي حااديث االمااام علي)عليااه  2

 السالم(في التحصيل والتفكير الناقد

 

0307 

التعليمااي فااي اكتساااب المفاااهيم االحيائيااة (THELEN)م انمااوذج ثيلاايناثاار التاادريس باسااتخدا 2

 واستبقائها لدى طالبات الصف االول متوسط

 

0011 

اثاار التاادريس باسااتخدام الساابورة التفاعيلااة فااي التحصاايل المعرفااي والمهاااري لمااادة اسااس  2

 التصعيم لدى طلبة قسم التربية الفنية

 

0231 

التعليمي فاي التحصايل المعرفاي والمهااري لماادة المنظاور لادى  اثر التدريس باستخدام الفلم 2

 طلبة قسم التربية الفنية

 

0221 

 

اثر التدريس باستخدام مهارات التفكير المنظومي في تحصيل طالبات الصف الرابع االعدادي  2

 بمادة الرياضيات واالتجاه نحوها

 

0068 

اعدي لدى طالب الصف الخامس االدبي في في التفكير التب(PLAN)اثر التدريس باستراتيجية 2

 مادة التاريخ

0008 



819 
 

 

اثاار التاادريس باعااادة الصااياغة كاسااتراتيجية لتنشاايط االدراك فااي التحصاايل واالحتفاااظ بمااادة  2

 الجغرافية لدى طالبات الصف

 

0023 

اثاار تاادريس البالغااة باسااتراتيجية االستقصاااء الحاار فااي التفكياار الناقااد واسااتيعاب المفاااهيم  2

 البالغية لدى طالب الصف الخامس االدبي

 

0038 

اثر التدريس بمهارات التفكير المنظومي في تحصيل طالبات الصف الخامس الدبي في مادة  2

 االدب والنصوص

 

0017 

اثر التدريس التبادلي في تنمية القدرة اللغوية لدى طالبات الصف الخامس االدباي فاي ماادة  2

 االدب والنصوص

 

0363 

اثر التدريس على وفق تقنية ميدنك في تنمياة مهاارات التعبيار الكتاابي لادى طالباات معاهاد  2

 اعداد المعلمات واتجاههن نحوها

 

710 

(في قدرة الطالبات على حل STS(ٍاثر تدريس الفيزياء بمنجى تفاعل العلم والتقنية والمجتمع 2

 المشكالت واتجاهاتهن نحو المادة

 

0027 

التعليمي في اكتساب طالباات الصاف Barns ford(ideal)ة االحياء بانموذجاثر تدريس ماد 2

 الثاني المتوسط لعمليات العلم وتنمية وعيهن البيلي

 

0316 

اثر تدريس النصوص االدبية في ضوء المهارات االردة فاي حاديث الرسول)صالى هللا علياه  2

 وآله وسلم(في التذوق االدبي لدى طالبات الصف الخامس االدبي

 

0010 

اثر تراكم المعرفة الرياضية في تنمية التفكير االبداعي واالتجااه نحاو التخصاص لادى طلباة  2

 كلية التربية االساسية

 

0211 

 اثر التربية االسالمية في الصحة النفسية)دراسة فكرية( 3

 

077 

 3101-0711اثر التركيب الزواجي في خصوبة سكان مدينة الموصل للمدة 7

 

2071 

اثاار تعاادد اسااتراتيجيات اعااادة وصااف التمثاايالت المعرفيااة فااي حاال المشااكالت لاادى تالمااذة  2

 المرحلة االبتدائية

 

723 

 اثر التعديالت الدستورية على نظام الحكم في الدولة)دراسة مقارنة( 2

 

168 

 

مس اثر التعليم التعاوني والمناقشة في التعبير الكتابي وفهم المقروء لدى طالب الصف الخا 2

 العلمي

 

0087 

اثر الاتعلم فاي التحصايل والتفكيار الهندساي لادى طالباات الصاف الثااني المتوساط فاي ماادة  2

 الرياضيات

 

0003 

اثاار التعلاايم المباارمج باسااتخدام الحاسااوب فااي تعلاام مهااارتي االرسااال االمااامي ماان االساافل  1

 واالستقبال

3167 



821 
 

 

 واالنبعاجات الهوائية واثرها في مناخ العراقاثر التغير المناخي في تغيير حركة االخاديد  7

 

2167 

 3101-0771اثر التغير المناخي في تغير معدالت الضغط الجوي في العراق للمدة 1

 

0112 

 اثر تكرار النسخ في سرعة القراءة وحسن الخط لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي 2

 

0176 

 3172 ادارة المشروع الهندسي المحلياثر تكنولوجيا المعلومات ةاالتصاالت في  6

 اثر تكنولوجيا النانو في المكان العمارة المستقبلية 1

 

3118 

اثاار تمااارين االنقباااض العضاالي الالمركاازي في)الساانتريك( فااي عاادد ماان المتغياارات البدنيااة  1

 ومستوى االداء لبعض اجهزة الجمناستك الفني للناشئين

 

3831 

معاااززة بااابعض الوساااائل البصااارية فاااي تنمياااة بعاااض المتغيااارات اثااار تماااارين تعليمياااة  1

 البايوكينماتيكية لفقرة اليدين االمامية على طاولة القفز

 

3820 

اثر تمارين الساللم في عد من المتغيارات البدنياة والقادرات المهارياة والعقلياة لادى العباي  1

 كرة قدم الصاالت

 

3816 

 البيانية شعر خالد الكاتب أنموذجااثر التماسك النصي في تكوين الصورة  8

 

3877 

اثر التمرينات البالستية فاي هضابة القاوة وبعاض المتغيارات الوظيفياة وانجااز رفعاة النشار  1

 سنة31-08للرباعين الشباب باعمار

 

3827 

الحركاي واداء بعاض المهاارات الهجومياة -اثر تمريناات بدنياة توافقياة فاي الاذكاء الجسامي 1

 يداالساسية بكرة ال

 

 

 اثر تمرينات بكرات مختلفة)المحيطات واالوزان(__الخ 1

 

3172 

 

اثر تمرينات الباليومترك واالطالاة فاي تطاور بعاض التقادرات البدنياة الداء الركلاة الدائرياة  1

 االماكية لالعبين المتقدمين بالتايكواندو

 

3867 

االنفجارياااة وبعاااض اثااار تمريناااات بمجماااوعتين تكاااراريتين فاااي تطاااوير السااارعة والقااادرة  1

 (م شباب011المتغيرات البايوكيميائية واالنجا بعدائي)

 

3871 

اثر تمرينات تصحيحية وفق اهم المتغيرات البايوميكانيكية في تطوير قفازة اليادين االمامياة  1

 على طاولة القفز لناشئي الجمناستك

 

0821 

انااواع الساارعة ومهااارات اثاار تمرينااات القااوة الخاصااة باساااليب متنوعااة فااي تطااوير بعااض  1

 الالعبين الشباب بكرة اليد

 

3121 

اثر تمرينات متنوعة على وفق التغذية الراجحة الحيوية في بعض متغيرات الجهاز التنفسي  1

 والقدرات الحركية وعالقتها بدقة التصويب لراميات المسدس الهوائي لليد والذراع

 

0717 

 3801اثر تمرينات مقاومات كختلفة على وفق بعض المتغيرات الكنيماتيكية في قاوة ودقاة سارعة  1



821 
 

الضربتين االمامية واللفية لالعبي ودقة سرعة الضربتين االمامية والخلفية لالعباي التانس 

 المتقدمين

 

 اثر تمكين العاملين في تعزيز الوالء التنظيمي 6

 

3271 

وائد غيار العادياة لالساهم دراساة تطبيقياة فاي عيناة مان المصاارف اثر تمهيد الدخل في الع 6

 العراقية

 

3367 

اثر توظيف استراتيجية التعليم الجمعي في تحصيل طالبات الصف االول المتوساط فاي ماادة  2

 قواعد اللغة العربية

 

0011 

 االبتدائياثرتوظيف الرسوم الكاريكاتورية في االداء التعبيري لدى تالميذ  الصف الخامس  2

 

0167 

 اثر الثقافة الغربية في الفكر المعاصر 3

 

071 

 اثر الثقافة المذهبية في التوجيه النحوي اليات القرآن الكريم 3

 

086 

 0737-0701اثر الثورة البلشفية في العراق 7

 

2636 

 االثر الحراري النهاء جدران المباني الخارجية في المناخ الموضعي للبيئة الحضرية 1

 

0111 

 االثر الحضاري في الشعر االندلسي ابان عهد الطوائف 8

 

2103 

 

اثر خرائط التفكير وانموذج المكعب في تنمياة مهاارات التفكيار فاوق المعرفاي لادى طالباات  2

 الصف الثاني المتوسط وتحصيلهن لمادة الفيزياء

 

0302 

 فنية(اثر خطب النبي)صلى عليه وآله وسلم( في نهج البالغة)دراسة  8

 

2177 

 اثر خطة كيلر في تصحيح المفاهيم التاريخية المخطوءة لى طىب الصف الثاني المتوسط 3

 

0321 

 اثر دراسة مادة التربية البيئية في اتجاهات طلبة الجامعة في البيئة)دراسة مقارنة( 2

 

0212 

مان المهاارات اثر دمج بعض اساليب جدولة التمارين )الممارساة(في العلام واالحتفااظ بعادد  1

 االساسية الهجومية بكرة السلة المصغرة

 

 

 اثر الرأي في المدرسة المالكية العراقية 3

 

282 

 اثر الرقابة في تطوير اداء المجالس المحلية 2

 

876 

 اثر الرياح على زحف الكثبان الرملية في محافظة صالح الدين 

 

2183 

مالئماة وموقوفياة المعلوماات المحاسابية ونماو اثر السياساات الحكومياة علاى العالقاة باين  6

 وحدات االعمال الصغيرة المتوسطة

 

3380 

 386 0771-3101اثر السياسة المالية في تحقيق االستقرار والنمو في العراق للمدة  2



822 
 

 االثر السياسي في تفسيري المنار والظالل 3

 

307 

 اثر السياق في اساليب الحوار القرآني:دراسة بيانية 3

 

310 

 اثر السياق في داللة الصيغة الصرفية في القرآن الكريم 3

 

083 

 اثر السياق اللفظي في اختيار الفاصلة القرآنية 3

 

081 

 اثر الطاقات المتجددة على الصورة البيئية للمدينة المستدامة في العراق 1

 

3633 

مادة التربية االسالمية اثر طريقة حل المشكالت في تحصيل طالب الصف الثاني متوسط في  2

 وتنمية المفاهيم الخلقية لديهم

 

0016 

اثر طريقة الرؤوس الرقمياة معاا فاي تحصايل تالمياذ التربياة الخاصاة فاي ماادة الرياضايات  2

 وتنمية التوافق النفسي واالجتماعي لديهم

 

0101 

 

في مادة مسرح  اثر طريقة لعب االدوار في التحصيل المهاري لطالبات قسم الرياض االطفال 2

 الطفل

 

0123 

اثر طريقة لعب االدوار في تنمية مهارات التفكير التأملي في مادة قواعد اللغة العربية لادى  

 طالبات الصف الثاني متوسط

 

0063 

 -دراسة اصولية فقهية-اثر العرف في المعمالت المالية المعاصرة 3

 

777 

 0137 االجتماعية لدى اطفال الرياضاثر عروض الدمى في تنمية بعض المهارات  2

 اثر علم الكالم في نشر الدعوى االسالمية 3

 

222 

 اثر علم المعاني في البحث النحوي الحديث 7

 

0781 

 (في جودة الرقابة المالية(ISO10015اثر العملية التدريبية وفق المواصفة 2

 

878 

م()عدا اقليم 3100-م0711للفترة)اثر عوامل الجذب والطرد لسكان المحافظات في العراق  

 دراسة احصائية(-كردستان

 

03 

دراسااة -اثاار العولمااة علااى تمظهاار الشااكل االنساااني فااي رسااوم المشاارق العربااي المعاصاار 1

 -تحليلية

 

3602 

 اثر الغرض الشعري في تركيب الجملة العربية دراسة نحوية)ديوان بشار بن برد انوذجا( 7

 

2771 

 النجف االشرف في علوم الحديث في القرن الخامس عشر الهجرياثر فقهاء مدرسة  3

 

201 

 -صحيح البخاري-اثر فنون البديع في اداء المعنى في حديث النبوي الشريف 3

 

311 

 016 اثر فنية التعامل مع الحياة في خفض السلوك االنسحابي لدى المعاقين حركيا 

 3718 ركزيةاثر قانون التسجيل العقاري في االدارة الالم 1



823 
 

 

 اثر القرآن الكريم في المحافظة على السالم اللغوية 3

 

301 

 718 اثر القواعد االصولية عند االمامية في كتابة الدستور العراقي وتفسيره 3

 اثر القواعد الفقهية في وسائل االثبات 3

 

067 

 هـ(211الفارسي)تاثر كتاب سيبويه في كتاب الحجة للقراء السبعة البي علي  7

 

0711 

 

 (3100-3112اثر المتغير االمريكي في العالقات العراقية االيرانية) 2

 

171 

 3112العراقية بعد عام-اثر المتغير االيراني على العالقات االمريكية 2

 

817 

اثار المتغيارات الحضاارية فاي تنمياة الطلااب علاى ساياحة الشباب)دراسااة ميدانياة فاي مدينااة  6

 مدنية(

 

3222 

 اثر المخاطب في التحليل النحوي عند سيبويه 7

 

0777 

اثر مخططات التعارض المعرفي في اكتساب المفاهيم االتاريخياة لادى طالباات الصاف االول  2

 متوسط واالحتفاظ بها في مادة تاريخ الحضارات القديمة

 

0033 

 المرحلة االبتدائيةاثر مشاهدة الرسوم المتحركة في السلوك التعنيفي لدى تالميذ  2

 

732 

اثاار مصاااحبة المااتعلم االتقاااني للطااريقتين القياسااية واالسااتقرائية فااي التحصاايل واالحتفاااظ  2

 بالمعلومات في مادة البالغة لدى طالب الصف الخامس االدبي

00722 

 اثر المصلحة الشرعية في السياسة المالية 2

 

671 

بااين شااركات االتصااال -دراسااة مقارنااة-لتسااويقياثاار المعرفااة السااوقية فااي تحسااين االداء ا 6

 للهاتف المحمول في العراق

 

3711 

 -انموذجا-اثر المعرفة في تنقيح مباني علم االصول الظن 3

 

726 

 السبع الطوال(انموذجا-اثر المعنى المعجمي في تفسير القرطبي الجامع الحكام القرآن 

 

2370 

العدواني لدى السجناء في مراكاز التأهيال االصاالحي اثر ممارسة النشاط الفني في السلوك  1

 في العراق

 

3612 

 اثر المناخ في انتاج بعض المحاصيل الزيتية في محافظة واسط 7

 

2171 

 (3103-0778اثر المناخ في توطن االمراض االنتقالية في محافظة ديالى للمدة) 6

 

0770 

الحقال وزهارة الشامس فاي محافظاة  اثر المناخ في زراعة ونمو وانتاجية محصاولي فساتق 6

 ديالى

 

2112 

اثر المناقشة الحرة في التفكير الناقد والقادرة اللغوياة لادى طاالب الخماس االدباي فاي ماادة  2

 االدب والنصوص

0372 



824 
 

 

 

اثاار ماانهج تاادريبي فااي تطااوير القااوى العضاالية وبعااض متغياارات المسااار الحركااي واالنحاااز  1

 2-ورث الفا اكتينلرفعة الخطف وفق التغاير في الم

 

3826 

اثر منهج تعليمي باستخدام وسائل مسااعدة باالسالوبين العشاوائي واالتقااني وفاق مقااييس  1

 الخطأ في تطوير بعض المهارات والقدرات المركبة بالتنس االرضي للناشئين

 

3808 

الكينماتيكياة اثر المنهج التعليماي المقتارح باساتخدام جهااز مسااعد وفقاا لابعض المتغيارات  1

 لتعلم وتحقيق المستوى الرقمي في فعالية دفع الثقل

 

3873 

الحدسي(في تعلم بعض اناواع -اثر منهج تعليمي مقترح على وفق االسلوب المعرفي)المنظم 1

 التصويب بكرة اليد

 

3126 

 اثر المانهج التعليماي وفقاا الهام المتغيارات الكينماتيكياة للنماوذج فاي تعلام بعاض المهاارات 1

 االساس في التنس للطالب

 

3833 

 اثر المنهج اللغوي في النقد العربي القديم 8

 

3873 

 اثر مواد االنهاء في تلقي المشهد الحضري التجراي 1

 

3103 

 اثر النظام الذكي لمعالجة المعرفة...الخ 2

 

716 

 اثر النمذجة في تنمية الذكاء العاطفي لدى االطفال الرياض 2

 

0121 

النمو السكاني في العراق على زيادة تمويل القطاع الصحي العام وزيادة حصة الفرد من اثر  6

 االنفاق الصحي

 

3266 

 اثر تموذج تعليمي وفق النظرية البنائية...الخ 2

 

0118 

اثاار الوسااائط فائقااة التااداخل وتمرينااات خاصااة فااي تطااوير اداء اهاام المهااارات االساسااية  1

 القدم لالعبين االشبالوالقدرات الحركية بكرة 

 

3177 

اثااار وساااائل االعاااالم فاااي تنمياااة الاااوعي الساااياحي للساااياحة الدينياااة فاااي مديناااة كاااربالء  2

 المقدسة)دراسة ميدانية للمشهدين الحسيني والعباسي(

 

868 

 االثراء الجمالي للتوالد السردي في الدراما التلفزيونية 1

 

3617 

 في الصورة التلفزيونية االثراء الجمالي للمؤثرات الرقمية 1

 

3677 

 اجتماعية التكنولوجيا واستداماتها عمرانيا"محافظة المثنى"انموذجا 1

 

3136 

 م0783و0718اجتياج الكيان الصهيوني للبنان عام 7

 

2608 

 



825 
 

 اجراءات جمع االدلة الجنائية المادية في مسرح الجريمة ودورها في االثبات الجنائي 

 

178 

واالليات الالزمة لتصوب اتجاهات االداء لالستراتيجية الوطنياة لمكافحاة الفسااد االجراءات  6

 في ضوء تشخيص المجلس المشترك لمكافحة الفساد في العراق

 

3210 

 االجناس لالمام احمد بن محمد بن عمر الناطقي....الخ 3

 

276 

لى وفق السيطرة المخية االجهاد الذهني واالدراك المحيطين وعالقتهما بالتفكير االبداعي ع 1

 لدى العبي كرة القدم داخل الصاالت

 

3173 

 االجهاد الذهني وعالقته باالنتباه المنقسم لدى طلبة جامعة بغداد 2

 

0382 

االحاديث التي وصفها الزيعلي بقوله)غريب(في كتابه نصب الرابة)من بداية كتااب الطهاارة  

 الى نهاية كتاب الصالة(دراسة نقدية

 

373 

 احاديث الرخص في العبادات في الكتب التسعة 

 

370 

احاديااث الرسااول محمد)صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم(عن االمااام المهاادي الموعود)عجاال هللا  7

 تعالى فرجه(عند جمور امسلمين دراسة تاريخية

 

2113 

 -دراسة تحليلية-احاديث العدالة في الكتب الستة 

 

201 

 الكتب الستة)دراسة موضوعية(احاديث الغنائم واالنفال في  

 

200 

 -دراسة نصية-االحاديث القدسية في صحيح البخاري 3

 

207 

 احاديث النكاج في سنن االمام النسائي الصغرى 7

 

231 

 احاديث النهي عن القتل في الكتب الستة)دراسة تحليلية( 3

 

202 

احماد بان أزهار االزهاري االحاديث الواردة في كتااب تهاذيب اللغاة الباي منصاور محماد بان  3

 هـ()باب العين الصحيح(211المتوفى)

 

381 

 احاديث الوسطية واالعتدال الواردة في الكتب الستة 3

 

203 

 االحتجاج اللغوي للقراءات القرآنية عند االزهري في كتابه القراءات...الخ 3

 

316 

لتكمياال فااي شاارح هااـ( فااي )التااذييل وا171االحتجاااج النحااوي عنااد أبااي حيااان االندلسااي)ت 7

 التسهيل(

 

2361 

احترام الذات وحيوية الضمير وعالقتهما بالشخصية الالمعيارية لدى طلبة جامعاات الفارات  2

 االوسط

 

0316 

 

لادى المارض فاي GSTTI,GSTMIاحتشاء عضالة القلاب وعالقتاه بالتادخين وفقادان جيناات 6

 محافظة ذي قار

0781 



826 
 

 

الناتجاااة مااان انساااجته المحولاااة وراثياااا Rol-gemesاحتفااااظ نباتاااات الجااازر بمجموعاااة  6

 ببكتريا...الخ

 

3063 

 2616 0716-0717االحتالل االندنوسي لتيمور الشرقية والموقف الدولي منه 7

 م0720-0700االحتالل االيطالي لليبيا ودور الشهيد عمر المختار في معارك التحرير 7

 

2617 

 االبتدائية من وجهة نظر المشرفين التربوييناالحتياجات التدريبية لمديري المدارس  2

 

0130 

 0770-0771االحزاب السياسية في موريتانيا 2

 

162 

 0717-0770االحزاب الملكية في ايران 2

 

167 

 0781-0760االحزاب والتنظيمات السياسية في تركيا 2

 

161 

 احصاءات الهجرة السكانية انماطها وتأثيرها:دراسة احصائية 

 

0 

 احكام االختالط في الفقه االسالمي باب العبادات 3

 

708 

 احكام االعياد وبعض المناسبات في الفقه االسالمي 3

 

737 

 احكام التعامالت في المصارف االسالمية االسواق المالية في ضوء القواعد الفقهية...الخ 2

 

672 

 احكام المفاوضات في عقود التجارة الدولية 2

 

181 

 0768-0703العبدي ونشاطه العسكري والسياسي في العراق احمد صالح 7

 

2213 

 االحوال السياسية للبصرة من خالل كتاب انساب االشراف للبالذري 7

 

2773 

اخبااااار االماااااام علااااي بااااان ابااااي طالب)علياااااه السااااالم(في تااااااريخ دمشااااق الكبيااااار البااااان  7

 هـ(110عساكر)ت

 

2277 

 القرآن الكريم)دراسة لغوية(االخبار بالمشتق الصرفي عن المبتدأ في  7

 

0271 

اخباااار الحسااان والحساااين)عليهما الساااالم(في كتااااب تااااريخ مديناااة جمشاااق البااان عسااااكر  7

 هـ(:دراسة تاريخية110)

 

2116 

 االخبار مجهولة المصادر في الصحافة العراقية 

 

12 

 االختام االسطوانية في العصر السومري الحديث 7

 

2767 

 الفطريات البيضية المائية في التحلل الحيوي لبعض المبيدات الملوثة للمياهاختيار كفاءة  7

 

0776 

 اختصار معرفة علوم الحديث واصطالحاته الشريف الجرجاني 3

 

387 

 االختصاص الجنائي لهيئة النزاهة العراقي 2

 

812 



827 
 

 3111اختصاصات السلطات االتحادية في الدستور العراقي لعام 2

 

166 

 داللة ابنية االسماء ذات الجذر الواحد في القرآن الكريم اختالف 7

 

0716 

 3111-0781االختالالت الهيكلية والمكانية للقوى العاملة في محافظة صالح الدين للمدة 6

 

2037 

اختيااار افضاال نمااوذج لبيانااات السالساال الزمنيااة المقطعيااة بااالتطبيق علااى الناااتج الزراعااي  

 (0771-3101االجمالي للفترة)

 

1 

 اختيارات ابن بدران االصولية 7

 

2371 

 اختيارات ابن عادل الحنبلي في تفسير اللباب في علوم الكتاب العبادات واالحوال الشخصية 7

 

2312 

 اختيارات ابي حيان ومؤاخذاته النحوية على المعربين في تفسيره البحر المحيط 7

 

0777 

 2311 السبكي في جمع الجوامع:دراسة مقارنةاالختيارات االصولية لالمام تقي الدين  7

 اختيارات االمام ابن الحاجب االصولية في مختصره 7

 

2211 

اختيارات االمام الشوكاني الفقهية في الزكااة والصاوم مان خاالل كتاباه نيال االوطار:دراساة  3

 مقارنة

 

228 

فاااي الطهاااارة اختياااارات االماااام الطحااااوي الفقهياااة مااان خاااالل كتاباااه مختصااار الطحااااوي  7

 والصالة:دراسة مقارنة

 

2200 

اختيارات االماام عاالء الادين السامرفندي فاي كتاباه تحفاة الفقهااء فاي المعاامالت واالحاوال  7

 الشخصية والجنايات

 

2212 

 اختيارات االمام الماوردي من خالل كتابه الحاوي الكبيرفي باب االحوال الشخصية 3

 

717 

 االوطار)كتاب المناسك( اختيارات الشوكاني في نيل 3

 

281 

 هـ(النحوية في كتابه المنهاج في شرح جمل الزجاجي177اختيارات العلوي)ت 7

 

2271 

هـ( في الصالة 177االختيارات الفقهية لالمام علي بن عمر بن احمد بن عبدوس الحنبلي)ت 7

 من خالل كتاب االنصاف للمرداوي

 

2230 

 الماوردي في كتابه الحاوي الحدود والجنايات...الخاالختيارات الفقهية لالمام  7

 

2376 

 هـ(في فقه الحج في كتابه احكام القرآن172اختيارات القاضي ابي بكر بن العربي المالكي) 3

 

776 

 3176 االختيارات المهارية المقننة كوسيلة الستبعاد الشرود الذهني...الخ 1

  االخر الديني في الشعر االندلسي 8

 

2102 

 االخر في شعر ابن زيدون 8

 

2117 

 االخر في شعر صدر االسالم 8

 

3713 



828 
 

االخطاااء االمالئيااة الشااائعة لاادى تالمااذة المرحلااة االبتدائيااة وعالقتهااا باالخطاااء النحويااة  2

 ومقترحات عالجها

 

0117 

 اخفاء البيانات باستخدام امكانات الهاتف النقال 6

 

3126 

 معامالت التحويالت الكنتوريةاخفاء نص معتمدا على  

 

11 

 اخالقيات مهنة التدريس الجامعي في ضوء قواعد السلوك الوظيفي 2

 

0202 

 االخوة في القرآن الكريم)دراسة موضوعية( 3

 

371 

 االداء االنتاجي والفسلجي البقار الهولشتاين المغذاة على نسب مختلفة من بذور الكتان 6

 

3318 

 ديوان أهل البيت)عليه السالم(للدكتور الصغير االداء البياني في 8

 

 

 اساليب التشكيل المعاصر في   دراسة:  البصري  الحقل  فياالدائية  1

 

3601 

 اداة هندسية برمجية ذكية هجينية لتحديد اورام الدماغ اليا 01

 

26 

 ادارة االزمة في المدرك االستراتيجي 2

 

818 

التسويقي السياحي واثرهماا فاي المروناة التنظيمية"دراساة ميدانياة ادارة التنوع واالنفتاح  6

 بالمنظمات الفندقية"

 

3227 

 ادارة الجودة للتنمية الحضرية في العراق حالة دراسية)مدينة الرمادي( 1

 

3781 

ادارة السياسااة النقدياااة ودورهااا فاااي تحقيااق االساااتقرار والنمااو االقتصااااديين فااي العاااراق  2

 م(3100-0771للمدة)

 

661 

 ادارة الصراع التنظيمي لرؤساء واقسام كليات جامعة بغداد وعالقتها ببعض المتغيرات 2

 

0203 

ادارة عالقاات الزبااون بمنظااور صحي:دراسااة حالااة فااي مستشاافى مدينااة الحسااين)ع(الطبية  6

 صحة كربالء المقدسة

 

3201 

 تاريخية :دراسة0727-0703االدارة الفرنسية في المغرب 7

 

2661 

 االدارة المحلية واثرها في التنمية السياحية 2

 

861 

 ادارة مخاطر االئتمان وترشيد قراراتها باستخدام انموذج برمجة االهداف 6

 

3700 

 ادارة المعرفة وعالقتها باالداء الوظيفي لرؤساء االقسام  في جامعة بغداد 2

 

0211 

 االبداعية لعمداء الكليات في جامعات محافظة بغدادادارة المعرفة وعالقتها بالقيادة  2

 

0211 

 ادارة الموارد الطبيعية في غابات زاويتا باستخدام تقانات االستشعار عن ...الخ 

 

3018 

 3271ادارة الموهباااة والمقااادرة الجوهرياااة للماااوارد البشااارية كخياااار لتعزياااز الميااازة التنافساااية  6



829 
 

 الجامعيللمنظمات:بحث ميداني في وحدات االداء 

 

 االدارة وابعادها النفسية في النص المسرحي للعراقي المحاصر 1

 

3611 

 ناصرية باستعمال اسلوب بيرت الضبابي-ادارة وتقويم مشروع الممر الثاني لطريق سماوة 6

 

3273 

 ادارة الوقت لدى طلبة الجامعة:دراسة ميدانية في جامعة القادسية 2

 

781 

 لعمداء الكليات من وجهة نظر معاوني العمداء لرؤساء االقسام العلميةادارة الوقت  6

 

3313 

ادارة الوقاات وعالقتهااا بااااللتزام التنظيمااي لرؤساااء االقسااام العلميااة فااي جامعااة واسااط ماان  2

 وجهة نظر الهيئة التدريسية والمعاونين

 

0217 

 ادب الفكاهة والتهكم في القرنين االول والثاني الهجريين 2

 

3871 

 ادب المنامات والكرامات الصوفية:دراسة اسلوبية تداولية 7

 

0736 

 أدب المهمشين في العصر العباسي حتى  نهاية القرن الرابع الهجري 8

 

3711 

 االدب النبوي)رسائل1خطب1وصايا(:دراسة بالغية تحليلية 8

 

2117 

 ادمان االنترنت وعالقته بقوة االنا 0

 

88 

م:دراساة 0012هـ/178المسلمين في كتاب الملل والنحل للشهرستاني المتوفى اديان غير  7

 تاريخية

 

2117 

 0371 البساطة( لدى طلبة الجامعة-االدراك االجتماعي وعالقته باالسلوب المعرفي)التعقيد 2

 ادراك البيئة الخارجية واثره في السلوك االبداعي 2

 

861 

 العاملة لدى تالميذ المرحلة االبتدائيةاالدراك اللغوي وعالقته بالذاكرة  2

 

708 

 ادراك المحيط وعالقته بالحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامعة 2

 

0211 

 اراء ابن برهان في مصادر التشريع المتفق عليها:دراسة اصولية مقارنة 7

 

2371 

 عرفة(هـ(وتوجيهاته النحوية في تفسير الموسوم)تفسير ابن 812اراء بن عرفة)ت 7

 

2281 

اراء ابي بكر محمد بن الفضل البخاري الحنفاي فاي كتاابي الطهاارة والصالة:دراساة فقهياة  7

 مقارنة(

 

277 

 اراء االمام ابي ثور االصولية:دراسة مقارنة 8

 

2206 

 اراء االمام ابي الحسن االشعري االصولية 7

 

2236 

 هـ(080-008هللا(العقدية)اراء االمام عبدهللا بن المبارك)رحمه  7

 

2338 

 2202 اراء االمام النووي في السياسة الشرعية االمامية العظمى انموذجا 7



831 
 

 

 اراء برنارد لويس والرد عليها)دراسة في الفكر االسالمي( 3

 

013 

 اراء الخليل في مصنفات ابي علي الفارسي 7

 

2212 

نهايااة القاارن السااابع الهجري:دراسااة اراء ساايبويه الصاارفية فااي دراسااات الالحقااين حتااى  7

 وتحليل

 

0111 

 االراء العقدية لالمام الحسن بن علي البربهاري من خالل كتابه شرح السنة 7

 

2232 

 اراء الفراء النموذجية والصرفية في شرحي الكافية والشافية للرضي االسترابادي 7

 

0771 

 المغنى واالثار االقتصادية المترتبة على ذلكاالراء الفقهية البن قدامه في البيوع في كتابه  2

 

673 

 هـ(في باب الطهارة113االراء الفقهية لالمام الروياني)ت 7

 

2201 

 هـ(171االراء الكوفية في التذييل والتكميل البي حيان االندلسي) 7

 

0722 

 012 اراء المستشرق االلماني رودي باريث في القرآن الكريم في ضوء كتابه 3

 االرادة والمشيئة االلهية بين الفلسفة وعلم الكالم 0

 

008 

 االرتقاء بالمناطق التجارية المفتوحة 01

 

3760 

 3771 االرتقاء بواقع النقل والخدمات الترفيهية في المنطقة التقليدية لمدينة الحلة 1

 0712-0712االردن وقضايا المشرق العربي 7

 

2612 

 :دراسة تاريخية0717-0711الفلسطينيةاالردن والقضية  7

 

2613 

 االرهاب واثره على التنمية البشرية في الوطن العربي مع اشارة خاصة الى العراق 2

 

111 

مان المحاليال المائياة باساتعمال مساحوق قشاور (II) (pd)و (III) (r)و(III)(d)ازالة ايوناات 1

 الباقالء كسطع ماز جديد:دراسة فيزيائية

 

0680 

 ازالة الضوضاء من الملفات الفيديوية 

 

21 

 االزمات االقتصادية وتأثيرها على تنمية مجموعات المكتبات الجامعية العراقية 1

 

67 

 أزمة الشرعية في االنظمة السياسية العربية)مصر أنموذجا( 2

 

128 

 أزمة القيادة في حزب العمل االسرائيلي 2

 

138 

 االبتدائية واثرها في مخاوفهماالساؤة الطفال المرحلة  2

 

771 

 اساليب امهات اطفال الرياض في مواجهة سلوكيات اطفالهن الجنسية 2

 

0122 

 االساليب االنشائية في التوقيعات المهدوية:دراسة نحوية 7

 

0103 



831 
 

 اساليب التأديب في القرآن الكريم:دراسة موضوعية 3

 

701 

 الطفل-االطفال المرتبطة بعالقة المعلمةاساليب التفكير لدى معلمات رياض  2

 

0137 

 اساليب التفكير لذوي االقناع االجتماعي من مرشدي ومرشدات المدارس الثانوية 2

 

711 

 اساليب التفكير واساليب التعلم لدى طلبة الجامعات العراقية 2

 

0317 

 اساليب التفكير وعالقتها باتخاذ القرار لدى اساتذة الجامعة 2

 

718 

 اساليب الخطاب في القرآن الكريم)دراسة في البواعث والمعطيات( 3

 

016 

 اساليب المعاملة المدرسية وعالقتها بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة االعدادية 2

 

721 

 اساليب مواجهة احداث الحياة الضاغطة لمعلمات الرياض وعالقتها ببعض المتغيرات 2

 

0121 

 هـ(726ي في آمالي السيد المرتضى)تاساليب النمو العرب 7

 

2211 

 اساليب نحوية في ديوان عنترة بن شداد العبسي 7

 

2732 

 اسباب انخفاض الخصوبة والعقم في االفراس العراقية 6

 

3078 

االساابقيات التنافسااية السااتراتيجية العمليااات واثرهااا فااي االداء المنظمااي باسااتعمال بطاقااة  

 الدرجات المتوازنة

 

3216 

 م3110االستباقية في الفكر االستراتيجي االميركي بعد عام 2

 

183 

اسااااتبدال مركااااز البااااروتين الحيااااواني بفضااااالت الاااادواجن فااااي عالئااااق اسااااماك الكااااارب  6

 المزروع بكثافتين مختلفتين اقفاص احواض التربية االرضية(Cyprinus Carpio)الشائع

 

3326 

فااي المجتمااع العراقي:الصااابئة المناادائيون فااي االسااتبعاد االجتماااعي ودوره فااي االغتااراب  2

 مدينة بغداد أنموذجا

 

711 

أستجابة االدغال المرافقة لبعض اصناف الحنطاة لخالئاط المبيادات الكيمياوياة واثرهاا علاى  6

 صفات النمو والمحاصل والنوعية

 

3037 

 استجابة االشجار الغنية لصنفين من الزيتون...الخ 6

 

3017 

يب وراثية من الذرة الصفراء لمستويات السماد الفوسفاتي وتقدير االرتباطات استجابة تراك 1

 الوراثية والمظهرية

 

0867 

 للسماد النيتروجيني بتأثير طريقة الزراعة(Truticum aestivum L)استجابة الحنطة 1

 

3031 

 لالجهاد المائي بتأثير طريقة الزراعة (Hordeum Vulgare L)استجابة الشعير 6

 

3021 

استجابة صافات النماو الحاصال والمكوناات الفاعلاة فاي السابانخ لمعادلاة نقاع الباذور تحات  6

 ظروف الشد الملحي

3061 



832 
 

 

استجابة عدد من المتغيرات الوظيفية بعد جهد هوائي مان الجاو الحاار خاالل اطاوار الادورة  1

 الشهرية الثالثة

 

3131 

عنااد مسااتويات واعماااق مختلفااة ماان تربااة اسااتجابة محصااول الحنطااة للتسااميد الفوساافاتي  6

 كلسية

 

3188 

 استجابة نبات الخس للرش بمستخلص وسط نمو)فطر عش الغراب(والبورونا 6

 

3068 

 استجابة نو وانتاجية الطماطة للكالسيوم والبورون بالماء المعالج مغناطيسيا 6

 

3011 

 3111االستجواب البرلماني وفق الدستور العراقي لعام 2

 

117 

 استحثاث المقاومة الجهازية ضد الفطر في الطماطة 1

 

0811 

استخدام اسااليب التحليال الماالي فاي تادقيق قاوائم المالية:دراساة حالاة فاي شاركة الناورات  

 الستيراد المواد الغذائية)ليبيا(

 

3366 

 استخدام االساليب السريعة في السيطرة على عدوى المستشفيات المكتسبة 6

 

3208 

 استخدام اسلوب القيمة المستحقة في الرقابة على تنفيذ مشاريع البناء:دراسة حالة 6

 

3283 

استخدام اسلوبي التدريبي والتبادلي وتأثيرهما في تطوير بعض القدرات البدنية والمهاارات  1

 االساسية للطالبات بكرة القدم للصاالت

 

3108 

 والتبادلي...الخاستخدام اسلوبي التعلم االتقاني  1

 

3176 

 استخدام اكثرمن مسقط للتمثيل االنسب لخارطة العراق 7

 

2312 

استخدام اليات تطبيق القابليات الديناميتيكة التسويقية لتحسين االداء التسويقي:دراسة حالة  6

 في شركة الطيف للتحويل المالي

 

3711 

نخفضة الطاقة ودراسة تأثيراتها استخدام بعض المحليات في صناعة نوعين من العصائر م 6

 الحيوية في الجرذان

 

3770 

استخدام بكترياا حاامض الالكتياك العالجياة فاي لابن متخمار وتاأثيره علاى مساتوى الالكتاوز  2

 والكولسترول

 

3337 

 استخدام تحليل المار في تفسير العالقة بين عدد من المتغيرات:دراسة تطبيقية 1

 

0171 

 لمعقد ازراق بروسيا في تقدير الهيطروكسي يوريا في الكبسول االستخدام التحليلي 1

 

0672 

 استخدام تقنيات حرق متنوعة ومتغيراتها على السطع الخزفي 1

 

3181 

 استخدام التقنيات الذكائية المهجنة في الشبؤ بوتوفية البرمجيات 

 

23 

 Gardnerella 0717اساااتخدام تقنياااة التفاعااال التضااااعفي التسلسااالي للتحاااري عااان بكترياااا 6



833 
 

Vaginalisفي حاالت الخمج المهبلي البكتيري لدى العبي كرة اليد 

 

استخدام تمرينات خاصة لتطور بعض القدرات البصرية والقوة االنفجارية واثرها بمساتوى  1

 دقة مهارة الضربة الساحقة االمامية لفئة الناشئين للريشة الطائرة

 

3161 

لدراسة التنوع الوراثي لعدد من اصاناف الحنطاة DNAشرات الـاستخدام ثالث انواع من مؤ 1

 المزروعة في العراق

 

0712 

 استخدام الشبكات العصبية في تمييز كريات الدم الحمراء...الخ 

 

11 

 استخدام طرق تلميع لثالثة اصناف من التمر...الخ 6

 

3772 

تادريس االنشاطة العضالية  فيTRIZاستخدام طريقة حل المشكالت المستندة الى نظرية تريز 2

 واثرها في التفكير والميل االبتكاريين لدى تالميذ الصف الخامس

 

0173 

استخدام الغشاء اللقانقي المشيمي الجنة بيض الدجاج المخصب كنموذج لدراساة التاأثيرات  6

 الدوائية الالكساميثازون

 

3316 

 على جودة التدقيق استخدام قانوني بنفورد في كشف ادارة االرباح وانعكاسه 6

 

3116 

اسااتخدام المستخلصااات المائيااة لاابعض النباتااات فااي نمااو وحاصاال حنطااة الخبااز واالدغااال  6

 المرافقة لها

 

3022 

 استخدام مصفوقات البوابات المنطقية للبرمجة لنظام فيديوي مطمور في الزمن الحقيقي 6

 

3121 

لمعادن المايكا والسمكتايت في تقيايم Contera of gravityاستخدام معادلة مركز االجتذاب 6

 حالة البوتاسيوم في بعض ترب السهل الرسوبي

 

3186 

اسااتخدام مقاااييس المخاااطرة مااع التركيااز علااى النماااذج المسااتندة الااى الساايناريو فااي تقياايم  6

 مخاطرة الموجودات

 

3201 

 0111 الحصين لتكوين لوحات السيطرة النوعية باسلوب المحاكاةQnاستخدام مقدر 1

 استخدام المنطق المضبب في السيطرة النوعية 

 

32 

 لدراسة تغير استعماالت االرضGISاستخدام نظم المعلومات الجغرافية 7

 

2116 

 بناء وتقنين مقياس التفضيل الجمالي لطلبة كليات الفنون الجميلة 1

 

3710 

 نهاية العصر االمويبنو اشرس واثرهم السياسي والحضاري منذ عصر ماقبل االسالم حتى  7

 

2123 

 دراسة تاريخية-بنو قرارة قبيل االسالم وعصر الرسالة 7

 

2716 

 م07هـ/8بنو قدامة المقدسيين ودورهم في الحياة العامة في بالد الشام الى نهاية القرن 7

 

2308 

 2711 بنو كالب ودورهم في التاريخ العربي االسالمي حتى نهاية العصر االموي 8

 يونس وجهودهم العلمية في مصربنو  7

 

2161 



834 
 

 البنيات الفنية في شعر موسى حوامدة 8

 

2110 

 هـ(221-710البنية االيقاعية في شعر ابن خفاجة االندلسي) 8

 

2112 

 بنية التشريع الفني للهيئة البشرية في النحت العربي 1

 

3110 

 بنية الحديث النبوي)دراسة بنيوية( 

 

377 

 0107 الرياضية وعالقتها بالتقليد االبتكاري لدى كليات التربية االساسيةالبنية  1

 بنية اقصيدة في شعر محمد عمران 8

 

3771 

 بوليفونيا التصميم الضوئي في العرض المسرحي التجريبي 1

 

3611 

 بيان سورة البقرة للمعامالت االقتصادية:دراسة موضوعية 3

 

333 

 الشافعي:دراسة اصولية مقارنةالبيان عند االمام  7

 

2371 

 بنية االستثمار المالئمة لقطاع االعمال....الخ 2

 

610 

 3002 بيئة وحياتية حشرة حفار أوراق الطماطة ومكافحتها في محافظتي البصرة وميسان 6

 البيئة ورعايتها في المنظور القرآني 3

 

367 

 زجاج الخزفامكانية استخدام مادة النفثالين في اختيار  1

 

3183 

 امكانية التحول الى المنظمة المتعلمة في ضوء تحليل فجوتي للمعرفة واالداء االستراتيجي 6

 

3703 

امكانيااة تطبيااق الصاايغة االسااالمية فااي المصااارف الزراعيااة فااي العااراق باسااتخدام اساالوب  6

 المحاكاة

 

671 

التنافسية:دراسة استطالعية الراء  امكانية تطبيق مداخل االيصاء الواسع واثرها في الميزة 6

 عينة  من العاملين في شركة واسط العامة للصناعات النسيجية

 

3372 

 امكانية تطبيق موازنة البرنامج واالداء باتجاه زيادة كفاءة شركة المشاريع النفطية 2

 

877 

 3110االمن االوربي في االستراتيجية االمريكية بعد عام  2

 

811 

 القومي االمريكي والتغيير في المنطقة العربيةاالمن  2

 

811 

 انتاج اتريم اليوريز ميكروبيا باستعمال مخلفات نباتية ورداسة خصائص االنزيم الحركية 1

 

0113 

خاارج وداخال الجسام Migeal Sotiralانتااج الثاايمول ومشاتقاته فاي نباات الحباة الساوداء 1

 الحي

 

0882 

 من نبات الحبة السوداء...الخانتاج الثايمول ومشتقاته  1

 

0871 

انتاج حامض الكلوتاميك بوساطة بعض الجراثيم المعزولة من انواع مختلفة من التارب فاي  6

 نينوى

0767 



835 
 

 

 انتاج خزف بركاني وتطبيقه على االطيان العراقية 1

 

3111 

 انتاج زجاج السيالدون باستخدام االطيان المحلية 1

 

3622 

 Pseudomonasانتاااج وتنقيااة وتوصاايف مااادة الرامنولبيااد ماان عزلااة محليااة لبكتريااا  1

Aeroginose 

 

0831 

 انتاج وقود الديزل الحيوي من مزيج زيوت بعض البذور المحلية 6

 

3726 

 انتخاب خطوط نقية من حنطة الخبز 6

 

3023 

 0761-0776االنتخابات البرلمانية في تركيا 7

 

2617 

 3117-3111مجلس محافظة ديالى:دراسة جغرافية مقارنة للدورتينانتخابات  7

 

2017 

انتشااااااار المااااااذهب الحنفااااااي فااااااي العااااااراق والمشاااااارق االسااااااالمي خااااااالل الماااااادة بااااااين  7

 للميالد)دراسة تاريخية(03-8للهجرة/316القرنين

 

2181 

 Pseudomonasانتشار المقاومة للمضادات الحيوية وبعض عوامال الضاراوة فاي بكترياا 6

aeruginosa المعزولة من مسشتفيات محافظة النجف االشرف 

 

0711 

 والموقف الدولي منها0711االنتفاضة اللبنانية عام 7

 

2601 

انتقاء الالعبين الناشئين بحسب خطوط اللعب لفرق كرة القدم لمنتديات الشباب فاي الفارات  1

 االوسط

 

3182 

 وزارة الخارجية العراقيةانتقاء واختيار السفراء والموظفين للعمل في  6

 

3263 

انتقال الحارارة بالحمال الطبيعاي مان مصاادر حرارياة مقطعاة موضاوعة فاي تجوياف مغلاق  6

 متموج

 

3137 

االنتماء فاي المشاهد الحضاري:داللة تحليلياة لمنطقتاي )االساتربادي ومقترباتاه والعرصاات  1

 ومقترباتها(

 

3137 

 وعالقتهما بالهوية االخالقيةاالنتهاك االخالقي والتبرير  0

 

018 

 760 االنحرافات الجنسية لدى طلبة المدارس االبتدائية)دراسة ميدانية في مدينة  بغداد( 2

 االنحرافات الفكرية عند الفرقة الحبشية 3

 

011 

 م(07-م7م()8هـالى القرن2االندلس في كتب الجغرافيين والرحالة المشاركة)من القرن 7

 

2077 

 االندلس خالل كتاب نزهة المشتاق في اختراق االفاق لالدريسي:دراسة تحليلية مقارنة 6

 

7287 

االناادماج الكهربااائي بااين بروتوبالساات صاانفين ماان البنجاار السااكري وتااداخل بادراتااه مااع  1

 Gus-tablled Guconacebacter diazorophicusبكتريا

 

0801 



836 
 

 منطقة جوارتا)دراسة جيومورفولوجية تطبيقية(االنزالقات االرضية واثارها البيئية في  7

 

2117 

 االنزياح الداللي للوصت في الفيلم الروائي 2

 

3678 

 االنزياح الوظيفي للشكل في الخزف المعاصر 2

 

3187 

 االتساق البنائية في المدرسة التكعيبية وتمثالتها في فنون مابعد الحداثة 1

 

3176 

 المسرحي)دراسة سوسيولوجية(اتساق التلقي في الخطاب  1

 

3683 

 شعراء الحواجزإنموذجا(1االتساق الثقافة في الشعر الجاهلي 8

 

3728 

 االتساق الثقافية في كتاب االغاني 8

 

3883 

 االنسان الكال في التفسير العرفاني 3

 

310 

 انسجام المتضادات في الرسم العربي المعاصر 3

 

3600 

 التجارة العالمية خيارات القبول والرفض انضمام العراق الى منظمة 2

 

0263 

 االنظمة التصميمية لخيم المناسبات وامكانية تطويرها 1

 

36321 

 االنعكاس الجمالي للتفاعل البيئي في اثراء تصاميم الفضاءات الداخلية 1

 

3128 

 -دراسة ميدانية في قضاء الحويجة-االنعكاسات االجتماعية لالرهاب 2

 

717 

 انعكاسات تحليل مسارات لعملية على اهداف اداء العمليات لتحقيق القيمة المدرك للزبون 6

 

3706 

االنفاق االستثماري ودوره في نمو ناتج منشآت الصناعة التحويلية العامة في العراق للمدة  2

 م(3101-3111من)

 

611 

 وذجااالنفاق العسكري وتحقيق التنمية البشرية المستدامة العراق انم 2

 

101 

 -0777-دراسة تاريخية-االنقالبات العسكرية السورية في الصحافة العراقية 7

0717 

2607 

أنماط التفضيل النعرفي وعالقتها بدافع حب االستطالع والخجل لادى طلباة الصاف الخاامس  2

 االعدادي

 

701 

 انماط الجملة االسمية االساسية في سورة ال عمران 7

 

0721 

االداري لمديري المدارس المتوسطة وفقا لتصنيف ليكرت وعالقتها بالسلوك  انماط السلوك 

 االبداعي لمدرسي التربية الرياضية

 

3118 

 -دراسة تحليلية-انماط الشخصية في قصص محي الدين زنكنه 8

 

2122 

 أنماط الشخصية لمديري المدارس االعدادية في ضوء نظرية)يونغ(وعالقتها باتخاذ القرار 2

 

763 



837 
 

انمااااط الشخصاااية وعالقتهاااا بمصاااادر االجهااااد الاااوظيفي للمحققاااين االدارياااين فاااي مكاتاااب  6

 المفتشين العامين:بحث تطبيقي

 

3701 

انماااط الشخصااية وفقااا لنظريااة ديفيااد كيرسااي وعالقتااه بحيويااة الضاامير لاادى طلبااة جامعااة  2

 الموصل

 

0373 

 العلم والتكنولوجيا وفق منظور نظميانموذج التنظيم االداري لوظيفة الجامعة في تنمية  2

 

0200 

 االنموذج المعلوماتي الرقمي في تنمية مهارات نظم المعلومات الجغرافية 7

 

2071 

 أنموذج مقترح لنظام محاسبي الكتروني للمؤسسات الدينية 6

 

3211 

 االنوار االلهية في شح المقدمة السنوسية 3

 

227 

 الرواية العربية المعاصرةاهل البيت)عليهم السالم(في  8

 

2131 

 أهل الخبرة"دراسة مقارنة في المعرفة الفقهية" 3

 

717 

 هـ(170-206أهل الذمة في االندلس منذ عهد الخالفة حتى نهاية عهد المرابطين) 7

 

2161 

 اهم القدرات البدنية والحركية والذهنية ونسب مساهمتها باالنجاز لدى العبي البولينغ 1

 

3687 

اهام المتغيارات البايوميكانيكياة للمحااوالت الناجحاة والفاشالة وعالقتهاا بالمساافة المفقااودة  1

 واالنجاز والمفترض لالعبي الوثب الطويل

 

3878 

 االعمال االسري وعالقته بالسلوك العدواني لدى طلبة المرحلة المتوسطة 2

 

712 

د الشااااام زماااان الحااااروب االهميااااة االسااااتراتيجية للماااادن والمواقااااع الجغرافيااااة فااااي بااااال 6

 م(0370-0176هـ/671-771الصليبية)

 

2167 

 3101-0711االهمية االستراتيجية للنفط العراقي للمدة 7

 

2016 

 االهوار في الرواية العراقية 8

 

2121 

 االوامر القرآنية في خطاب النبي محمد)صلى هللا عليه وآله وسلم( 

 

332 

طية سنجار شمال غرب -تكوين افانا في منطقة زيرواناوستراكودا تكوين جدالة وتداخالت  1

 العراق

 

0172 

 0727-0730االوضاع االجتماعية واالقتصادية في مدينة كربالء         7

 

2677 

االوضاااع االداريااة واالقتصااادية واالجتماعيااة لالمااارات االسااالمية باابالد ايااران فااي القاارنين  7

 للميالد)الوحدة والتنوع(الثالث والرابع للهجرة/التاسع والعاشر 

 

2187 

 االوضاع االقتصادية في الحجاز قبل ظهور االسالم 7

 

2118 

 2178 (0860-0827االوضاع الداخلية في الدولة العثمانية في عهد السلطان عبدالحميد االول) 7



838 
 

 

 م661هـ/71اوضاع اليهود في شمال الحجاز حتى عام 7

 

2117 

 بالعالقات االجتماعية بين المسلمين وغيرالمسلمين:دراسة موضوعيةآيات االحكام المتعلقة  3

 

301 

 آيات االستدالل اليقيني في القرآن الكريم:دراسة تحليلية 3

 

310 

 ايات االبتكار في القرآن الكريم:دراسة موضوعية 3

 

327 

 آيات الذهاب في القرآن الكريم 3

 

377 

 آيات الشدة في القرآن الكريم 3

 

331 

 اآليات الكونية القرآنية وتطبيقاتها التربوية في تعزيز الثقافة العلمية 3

 

380 

 آيات المعادن واالحجار الكريمة في القرآن الكريم)دراسة تحليلية( 3

 

368 

 آيات المعروف في القرآن الكريم:دراسة موضوعية 3

 

321 

 آيات المقاعد في القرآن الكريم:دراسة موضوعية 3

 

018 

 النعيم في القرآن الكريم:دراسة في الداللة النحوية آيات 3

 

071 

 ايجاد اكف مسار في الشبكات الحاسوبية باستخدام خوارزمية سرب خاليا النحل 01

 

31 

 ايجاد عالقة شبه تجريبية لوصف ظاهرة فرط الحساسية االشعاعية لخاليا االورام البشرية 6

 

0716 

 ي في القرن الثالث الهجريااليجاز واالطناب في النشر الفن 8

 

2167 

 االيقاع في شعر احمد مطر 8

 

3712 

 ايقاعية السر في شعر محمود درويش 8

 

3781 

 االيالف القرشي نشأته وتنظيمه واثاره 7

 

2112 

 االيمان بالقدر في الشعر الجاهلي 8

 

3778 

   

  حرف الباء 

   

 الثانيالبحث الحديثي عند الشيخ حسن ابن الشهيد  7

 

2382 

 (10320البحث الحديثي في رياض المسائل للسيد الطباطبائي لحكيم)ت 7

 

2228 

البحاااااااث الاااااااداللي فاااااااي بحاااااااوث مجاااااااالت جاااااااامعتي بغاااااااداد والمستنصااااااارية ماااااااابين  7

 م:دراسة وتحليل3100و3111عامي

 

0718 



839 
 

 هـ(01070البحث الداللي في تفسير الصافي للفيض الكاشاني)ت 7

 

0701 

 هـ(026الداللي في كتاب نهاية االفكار للمحقق ضياء الدين العراقي)تالبحث  7

 

0717 

 البحث الصوتي في لسان العرب في ضوء الدرس الحديث 7

 

0287 

 هـ(1707البحث اللغوي عند ابي حيان التوحيدي)ت 7

 

0710 

 البحث النحوي عند الدكتور محمد حماسة عبداللطيف 7

 

0788 

 للجامعين العراقيين في مجالت جامعتي بغداد والمستنصرية...الخالبحث النحوي  7

 

0783 

 م(766-177هـ/211-023البحرية العباسية في شرق البحر المتوسط ) 7

 

2127 

 م0831-0117البحرية العثمانية 7

 

2618 

 البدريوم حتى نهاية العصر النبوي:دراسة سياسية 7

 

2107 

 الفكرية والكالميةبديع الزمان النورسي وجهوده  7

 

2327 

 ه1( دراسة لغوية616"البديع في علم العربية"البن االثير)ت 7

 

0726 

 2721 بديعة أمين اديبة 7

   

 برامجيات التصميم الكرافيكي ودورها في التصميم واالخراج الفني للمطبوع 6

 

3731 

 البرجماتية وتمثالتها في النص المسرحي االمريكي 1

 

3686 

 برنامج ارشادي لخفض التردد النفسي...الخ 1

 

3110 

 برنامج تدريبي لبناء التكوين في رسوم طلبة المرحلة المتوسطة لمدينة بغداد 2

 

0178 

 برنامج مقترح لتطوير قابليات مشرفي النشاط المدرسي في االعداد والتأليف المسرحي 2

 

0102 

لاى وفاق حاجاات التربياة مان أجال المواطناة برنامج مقترح لتفعيال اداء االعاالم الترباوي ع 2

 لطلبة المرحلة الثانوية

 

0116 

 برنامج تدريبي مقترح لمدراء المدارس االعدادية في ضوء معايير ادارة الجودة الشاملة 2

 

781 

 البرهان العقلي عند ابن رشد)دراسة تحليلية مقارنة( 0

 

031 

 هـ(777بن الحسين الديلمي)تالبرهان في تفسير القرآن البي الفتح الناصر  3

 

318 

 البروسوي واراؤه في االلهيات في تفسير روح البيان 3

 

218 

 البساطة والتعقيد الفني في شعر المتنبي 8

 

3711 
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 بشار عواد معروف وجهوده في كتابة التاريخ االسالمي 7

 

2737 

 احوالها العامةالبصرة في القرآن السابع الهجري/الثالث عشر الميالدي:دراسة في  7

 

2181 

بطاريااة اختبااار علااى وفااق االنماااط الحركيااة والمهااارات الهجوميااة النتقاااء العبااي المدرسااة  1

 السلوية في محافظة ميسان

 

3100 

 3100-3112البطالة والعنف السياسي في العراق خالل المدة 2

 

122 

 البطل في مسرحيات محيي الدين زنكنة 8

 

2108 

 االجرائي الجنائي واثاره)دراسة مقارنة(بطالن العمل  2

 

172 

 البعد التداولي في النص المسرحي العراقي 1

 

3610 

 البعد الترابطي في القرآن الكريم 2

 

300 

 البعد الفلسفي للروحانية عند الفالسفة المسلمين 3

 

001 

 البعد الوظيفي للعناصر البنائية في التصميم الطباعي 6

 

3731 

 االسباب ذات العالقة بمحدودية نطاق انتشار تقانات الري الحديثةبعض  6

 

3167 

 بعض الطرائق الحصينة لمعالجة مشكلة التعدد الخطي في النماذج الخطية مع تطبيق عملي 

 

2 

بعااض العواماال العقليااة والمعرفيااة واالجتماعيااة والنفسااية المسااهمة بنتااائج مااواد االمتحااان  2

 السادس االعدادي في محافظة بغدادالوزاري لدى طلبة الصف 

 

727 

بعض العوامل المؤثرة على محدودية استخدام زراع الرز لتقانة الشتل الميكانيكي في ناحية  2

 المهناوية محافظة الديوانية

 

771 

بعااض المتغياارات البدنيااة والبايوميكانيكيااة للباادء الخاااطف علااى منصااتي االنطااالق القديمااة  1

 م سباحة حرة11انجازوالحديثة وعالقتها ب

 

3817 

بعض معايير الجودة الشاملة المطبقة في كليات التربية الرياضية في العراق من وجهة نظر  1

 طلبتها

 

3673 

 بعض المواصفات الجسمية والبدنية والعقلية المميزة للمالكمين)فئة الفتيان( 1

 

3866 

 م3101و3112بغداد في الروايات العراقية الصادرة بين عامي  8

 

2127 

 بالغة الفصل والوصل في القرآن الكريم عند أئمة التفسير البالغي 3

 

077 

 البنى االسلوبية في مطوالت محمود درويش 8

 

3770 

 البنى المجاورة في تشكيل مابعد الحداثة 1

 

3626 



841 
 

السامات الكامناة بناء اختبار القدرة على التفكير التقااربي لادى طلباة الجامعاة وفقاا لنظرياة  2

 باستعمال انموذج راش

 

0371 

بناء اختبارات للتحصيل النظاري وفاق المساتويات المعرفياة لابعض مفاردات العااب السااحة  1

 والميدان في المرحلة الثانية لطلبة كليات التربية الرياضية

 

3811 

 21 البرمجيةبناء اداة لقياس درجة تعقيد النظام باالعتماد على التحليل الثابت للشفرة  

 

 77 بناء اداة لقياس القدرة على اتخاذ القرار لدى المرشدين التربويين 

 

 07 بناء انموذج احصائي لقياس الفقر متعدد االبعاد في العراق 

 

بناء انموذج سببي لعالقاة اهام المتغيارات البيوكينماتيكياة بااداء الضاربة االمامياة االرضاية  1

 المستقيمة في التنس

3801 

 

 

بنااااء انماااوذج النتقااااء الموهاااوبين علاااى وفاااق القياساااات الجسااامية والقااادرات البدنياااة فاااي  

 (سنة02-03فعاليات)السرعة والحواجز(   العمار)

 

3137 

1 

 

 0221 بناء انموذج لتقويم نتاجات االشغال اليدوية لطلبة الصف الثالث قسم التربية الفنية

 702 التشكيلية في كلية الفنون الجميلة جامعة بابلبناء االهداف التعليمية لقسم الفنون  2

 

بناء برنامج تدريبي قائم على التقانة الرقمية لتنمياة مهاارات طلباة قسام التربياة الفنياة فاي  2

 مادة التخطيط وااللوان

0271 

 

 

بناااء برنااامج تاادريبي الدارة االزمااات للقيااادات التربويااة فااي العااراق فااي ضااوء احتياجاااتهم  2

 ة والفنيةاالداري

 

761 

 

بناء برنامج تدريبي لتوظيف الخط الكوفي في تزيين نتاجات مادة الفخار لطلبة قسم التربية  2

 الفنية

0217 

 

 

بناء برنامج تدريبي للمشرفين االختصاص فاي التربياة الرياضاية فاي ضاوء متطلباات ادارة  1

 الجودة الشاملة

3111 

 

 

االداء لطلباة كلياات التربياة االساساية فاي ضاوء اهاداف بناء برنامج لتدريس مادة تحساين  2

 المادة

0211 

 

 

بناء بطارية اختبار االستعداد الخاص وقدرتها لالنتقاء في الجمناستك الفني الطفال الرياض  6

 (سنوات6بعمر)

3377 

 

 

 3817 بناء بطاريتي اختبار لكل من االعداد البدني الخاص والمهاري لالعبي كرة القدم الشباب 1

 

 

 6 بناء جداول الحياة الذاتية في العراق باستعمال احتماالت البقاء 

 

 2713 بناء الجملة الشعرية في شعر محمود البريكان 7
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 0723 بناء الجملة العربية على وفق قواعد التغير الداللي في ضوء النظرية التوليدية التحويلية 7

 

 3702 عامربناء الحدث في شعر المخضرمين من بني  8

 

 3611 البناء الحركي وانتاج المعنى الداللي في المشهد التلفزيوني 1

 

بناء دالة الرابطة للتوزيع الثنائي للقيمة المتطرفة)كامبل(مع تطبيق عملي لمارض الساكري  1

 في بغداد

0161 

 

 

 13 باستخدام الخوارزمية الجينيةRSAبناء دليل من مفاتيح شفرة 

 

 3710 في شعر رعد فاضلالبناء السردي  8

 

 3878 بناء الشخصية في"مئة ليلة وليلة" 8

 

 027 البناء الفكري والدعوي في سورة المجادلة 3

 

 2731 البناء الفني في شعر النابغة الشيباني 7

 

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في تقييم مالئمة اراضي مشروع شرقي السعدية لزراعة  6

 الحقليةبعض المحاصيل 

3036 

 

 

 0166 مع تطبيقه GARCH(P.g),ARIMAاستخدام نماذج 1

 

 0113 استخدام نماذد تحليل المدخل في سلسلة انتاج النفط الخام في العراق 1

 

 0163 لوضع التنبؤات المستقبلية"دراسة تجريبية"CAMAاستخدام النماذج المتزامنة الثنائية 1

 

 62 الترابط الموضوعي في مجال علم نفس الطفلاستخدام الويب مترك لقياس قوة  1

 

 0126 استخالص البروانثوسيانيدينات وتنقيتها جزئيا من بذور العنب...الخ 1

 

اسااتخالص بعااض انااواع الغرويااات المائيااة ودراسااة خصائصااها الفيزيوكيميائيااة والوظيفيااة  6

 واستعمالها في بعض الصفات الغذائية

3773 

 

 

المواد الفينولية من البروبوليس وغبار الطلع لنحال العسال وتقيايم  استخالص وتنقية بعض 1

 المعزولة من فم االنسانStreptococcusفعاليتها التثبيطية لبعض انواع

0801 

 

 

اساااااتخالص وتنقياااااة جزئياااااة النااااازيم الفوسااااافواليبيز مااااان سااااام االفعاااااى ذات الحراشاااااف  1

 ذكور الجرذات المختبريةوالكيموحيوية في Sochureki Echis Carinatusالمنشارية

0710 

 

 

 Whitw Phaseolusاسااتخالص وتوصاايف اللكتااين ماان بااذور نبااات الفاصااوليا الجافااة 1

Vulgrisl.cv.واستعماله في المجاالت الطبية 

3131 

 

 

 0771 االستدراك النحوي عند المتأخرين المحدثين 7

 

 2361االستدراكيات التصحيحية لالمام الناوري فاي كتاباه المنهااج علاى االماام الرافعاي فاي كتاباه  7
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  المحرر في العبادات المعامالت جمعا ودراسة

 

 0113 استدراكات الدكتور فاضل السامرائي على التراث النحوي العربي 7

 

 0381 االجتماعي لدى طلبة الجامعةاستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وعالقتها بقوة الذكاء  2

 

االدنى(وتحسااين -اسااتراتيجيات التغياار االجتماااعي وعالقتهااا بالمقارنااة االجتماعيااة)االعلى 0

 الذات

71 

 

 

استراتيجيات التوافق مع احداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالوحدة التقنية لدى طلبة جامعة  2

 الموصل

0318 

 

 

 633 تجاه افريقيا منطلقات جديدةاالستراتيجية االسرائيلية  2

 

 611 استراتيجية التنمية المحلية في العراق خيارات في تنمية الموارد البشرية وبناء القدرات 6

 

 611 االستراتيجية الروسية تجاه منطقة اسيا الوسطى)االرث والمستقبل( 2

 

 0213 استراتيجية معالجة المعلومات واثرها في تطوير رسم المنظور 2

 

اسااتراتيجية مقترحااة السااتثمار تخصيصااات العاااطلين عاان العماال فااي مشااروعات مساااهمة  2

 القطاعين العام والخاص في العراق

 

611 

 

 3260 استراتيجية وزارة الصناعة والمعادن ومكانة االبداع فيها 6

 

 FPGAFPGA 72استرجاع الصور المكبوسة لتحويل المويجة وتنفيذه باستخدام 

 

 331 ق في القرآن الكريم:دراسة موضوعيةاالستشرا 3

 

 0718 االستشهاد بكالم االمام علي بن ابي طالب)عليه السالم(في مسائل اللغة والنحو 7

 

 3261 استطالع مدى وجود استراتيجية الدارة المعرفة في وزارة العلوم والتكنولوجيا 6

 

 117 الزراعي في العراقاالستعمال االمثل للمياه وتوقعاته المستقبلية للقطاع  2

 

اسااتعمال اوزان متنوعااة لتطااوير القاااوة االنفجاريااة للعضااالت العاملاااة وتأثيرهااا فااي دقاااة  1

 التصويب بكرة السلة للشباب

3118 

 

 

اسااتعمال البرمجااة الهدفيااة الضاابابية فااي تحديااد الكميااات المثلااى لاابعض االدويااة فااي شااركة  6

 تسويق االدوية

3272 

 

 

تصاميم التجارب العاملية والعاملية المتاخلة بالقياسات المكررة على مارض استعمال بعض  1

 الثالسيميا في محافظة واسط

0168 

 

 

 3180 6استعمال بعض المعامالت في تخفيف االجهاد الملحي في نمو وانتاج الحنطة صنف شام 6

 

 0116 اجات المائيةاستعمال الدوال التمييزية في تصنيف االراضي الزراعية حسب كمية االحتي 1
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 3383 استعمال نظرية القرار في اختيار المشروعات الصغيرة والمتوسطة 6

 

 2088 3103-3110استعماالت االرض الزراعية في ناحية المنصورية للمدة من 7

 

 2182 استعماالت االرض في بلدية الشعلة 7

 

وساابائك ماان الزماارة  االستقصاااء النظااري لاابعض الخااواص الفيزياويااة لعناصاار ومركبااات 1

 الرابعة تحت الضغط العالي

0178 

 

 

االعتماااد علااى المجااال االدراكااي وعالقتااه باسااتراتيجية ادارة الوقاات والفاعليااة -االسااتقالل 0

 الذاتية لدى طلبة المرحلة االعدادية

70 

 

 

اساااتقاللية القااارآن الكاااريم عااان التاااراث اليهاااودي والنصاااراني فاااي ذكااار االنبيااااء)عليهم  3

 -دراسة نقدية-السالم(واالمم السابقة

761 

 

 

8 

 

 3711 استنطاق العين عند الشعراء المخضرمين شعراء الرسول)ص(والخنساء)أنموذجا(

 2621 0718-0723االسر العلوية نشاطها االجتماعي واالقتصادي في لواء الديوانية 7

 

 017 االسرة المسلمة واثر المتغيرات الحضارية فيها 3

 

 3637 بناء تصاميم الزخارف النباتية الجدارية في العتبة الكاظمية المقدمةأسس  1

 

 3171 االسس التخطيطية والتصميمية لمواقع المدن الحقلية 1

 

 113 االسس الفكرية لحقوق االنسان عند االحزاب العراقية االسالمية المعاصرة 2

 

 102 االسس الفكرية للحداثة في الفكر السياسي الغربي 2

 

 211 االسس المعرفية لمصادر التشريع االسالمي 3

 

 2113 م(:دراسة في احوالها العامة0101-0311هـ/732-678االسكندرية في العصر المملوكي) 7

 

 0718 اسلوب االستفهام في كتاب عيون اخبار العرض دراسة نحوية داللية 7

 

وتادريس التماارين البدنياة لماادة  االسلوب التباادلي الثالثاي وتاأثيره فاي التحصايل المعرفاي 1

 طرائق تدريس التربيةالرياضية

3103 

 

 

 3670 اسلوب التلحين في اعمال الفنان روحي الخماش 1

 

اسلوب التوقع البيزي لتقدير معدل الفشل بوجود بيانات مراقبة من النوع االول ماع تطبياق  

 عملي

31 

 

 

 113 االداريةاالسلوب غير القضائي في حل المنازعات  2

 

 0311الحرفي(وعالقتاه بسامات الشخصاية المميازة لادى طلباة جامعاة -االسلوب المعرفي)الفراسي 2
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  ذي قار

 

 773 االسلوب المعرفي)سعة التصنيف(وعالقته بالتفكير التجريدي لدى طلبة المرحلة المتوسطة 2

 

 0368 لدى طلبة الجامعة التحليلي(وعالقته باالستهواء المضاد-االسلوب المعرفي)الشمولي 2

 

 2163 هـ(217اسلوبية النشر الصوفي في كتاب المواقف والمخاطبات للتعزي)ت 8

 

 0212 االسم بين العربية والعبرية 7

 

 0117 االسناد االجتماعي وعالقته بالضبط الذاتي لدى طلبة المرحلة المتوسطة 2

 

 308 االشارات القرآنية للتخطيط 3

 

 0210 المتحققة عبر مواقع)االنتربت(وعالقتها بالعزلة االجتماعية لدى طلبة الجامعةاالشعاعات  2

 

 3127 االشتراطات التصميمية في اضاءة قاعات مدرسة الموسيقى والباليه 1

 

 3687 اشتغاالت التابو في النص المسرحي العراقي 

 

 3611 جعفر(انموذجااشتغاالت المنظر في العرض المسرحي العراقي)عباس علي  1

 

اشتقاق طرائق عددية مركبة من قاعدتي النقطة الوسطى وشابه المنحارف وصايغ اخطائهاا  1

 لحساب التكامالت الثالثية المحددة عدديا وتحسين النتائج باستخدام طرائق تعجيلية

0120 

 

 

لحسااب اشتقاق قواعد عددية مركبة من قاعدتي شبه المنحرف وسمبسون وصيغ اخطائها  1

 التكامالت الثالثية المحددة وتحسين النتائج باستخدام طرائق تعجيلية

0128 

 

 

 076 االشكال البديعية في القرآن الكريم:دراسة في ضوء مفاهيم علم النص 

 

 112 0771اشكالية االمن االقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2

 

 103 المي المعاصراشكالية التراث في الفكر السياسي االس 2

 

1 

 

 3177 اشكالية التعبير في الرسم العراقي المعاصر

1 

 

 3111 اشكالية الحركة والزمن في التشكيل النحتي المعاصر

2 

 

 117 اشكالية الطائفية في النظام السياسي اللبناني

2 

 

 111 اشكالية العضوية في المنظمات لدولية:دراسة في منظمة التجارة العالمية

2 

 

 801 اشكالية عقد البيع عبر شبكة االنترنت:دراسة مقارنة

1 

 

 3616 اشكالية المطلق في النفس المسرحي العراقي

 3171 اشكالية المنهج في النقد التشكيلي العراقي المعاصر 1



846 
 

 

1 

 

 3712 اشكالية الهوية في الفن االسالمي

1 

 

 3178 االصالة والتجديد في رسوم سلمان عباس

2 

 

 777 االصالح في الفكر السياسي االيراني المعاصر عبدالكريم سروش نموذجا

7 

 

 0117 اصوات طرف اللسان والثنايا:دراسة صوتية صرفية داللية

3 

 

 061 االصول التربوية في سورة االسراء:دراسة دعوية

1 

 

التطااوير االضااافة الحضرية:دراسااة تحليليااة للعالقااة بااين االضااافة واالصاال فااي مشاااريع 

 الحضري المعاصر

3101 

1 

 

 3681 االضطهاد وتداعياته في شخصيات نوال السعداوي المسرحية

 

 

 

اطار عمل جديد لموازنة حمل المعالجات باستخدام نظم الوكالء)حالة دراسية:طور االختباار 

 في هندسة البرمجيات(

22 

6 

 

 

حاافظ االوراق المالياة فاي صاناديق اطار مقترح لالبالغ المالي عن تقلبات القيمة العادلاة لم

 االستثمار

3361 

6 

 

 3361 اطار مقترح النشطة التدقيق االجتماعي ودوره في قياس االداء

6 

 

 

:دراسة حالاة ICBSاطار مقترح للرقابة الداخلية لتعزيز الثقة في نظام المعلومات المحاسبي

 في المصرف االهلي العراقي

3318 

6 

 

 3723 وانعكاساتها في تصميم المطبوعات الدينيةاالطر الفكرية 

6 

 

 3771 االطالق المنتظم لالسمدة والمبيدات الزراعية المحملة في االنظمة البوليميرية وتشخيصها

6 

 

 3200 االظهار المادي للخدمات الصحية ودوره في تحقيق رضا الزبون

1 

 

 

عديمااة الاادوران والتشااويه بطريقااة اعااادة بناااء اقطاااب العدسااات المغناطيسااية المزدوجااة 

 التصميم العكسي باستخدام نماذج المجال المغناطيسي

0608 

7 

 

 

 2062 :دراسة في جغرافية السكان3103-0781االعالة االقتصادية في محافظة واسط للمدة

3 

 

 071 االعتبار الديني في المثل القرآني

7 

 

 0773 كتابه)عمدة القاري(هـ( النحوية في 811اعتراضات العينين)ت

3 

 

 211 اعتقادات المشركين المنحرفة في سورة االنعام ورد القرآن الكريم عليها)دراسة عقائدية(

اعتماد ابعاد جودة الخدمات في تقيايم مساتوى الجاودة مان وجهاة نظار المساتفيد فاي بلدياة  6

 الموصل

 

3373 



847 
 

 قدرة االيقاف للجسيمات المشحونة الثقيلةاعتماد التصادمات القريبة والبعيدة في حساب  1

 

0607 

 اعتماد الجمهور على نشرات االخبار في القنوات الفضائية واالثار المتحققة عنه 

 

11 

االعجاز العلمي في االياات الكونياة باين حكماة الساياق والعلام الحاديث فاي الجازأين الساابع  3

 والعشرين والثامن والعشرين في القرآن الكريم

 

327 

 االعجاز العلمي في تفسير الميزان للسيد محمد حسين الطباطبائي)قدس سره( 3

 

377 

اعااداد خاارائط شاابكات النقاال الحضااري لمدينااة بغااداد باسااتخدام االستشااعار عاان بعااد ونظاام  7

 المعلومات الجغرافية

 

2020 

االساااتراتيجي اعاااداد الموازناااة االساااتثمارية للدولاااة واقرارهاااا ماااابين توجهاااات التخطااايط  2

 والمتغيرات االقتصادية والسياسية في العراق

 

811 

(والكتااااب الفرياااد فاااي اعاااراب القااارآن المجياااد للمنتخاااب 228اعاااراب القااارآن للنحااااس)ت 3

 هـ(:دراسة موازنة672الهمذاني)ت

 

081 

 هـ(610االعراب والمعنى في تفسير"الجامع الحكام القرآن"للقرطبي)ت 3

 

770 

 ي واثره في تكوين الفرد المسلماالعالم االسالم 3

 

026 

 االعياد والمناسبات ووسائل التسلية والتربية في صدر االسالم االموي 7

 

2131 

 االغتراب في شعر ابن الصباغ االندلسي 8

 

2118 

 االغتراب المكاني في الدراما التلفزيونية العراقية)المعالجات الفنية( 1

 

3612 

 الوظيفي لدى المرشدين التربويين في المرحلة الثانوية االغتراب وعالقته بالرضا 2

 

0101 

 افاق المنظومة المصرفية العراقية في ظل تطور اقتصاد المعلومات  3

 

670 

 االفتاء الفقهي واثره في الواقع االجتماعي والسياسي لدى االمامية 3

 

217 

 والمخضرميناالفتتاح التقليدي في شعر الصعاليك واللصوص الجاهليين  8

 

3772 

 -دراسة ومعجم-االفعال الجامدة في صحيح البخاري 7

 

0780 

 -معجم ودراسة-االفعل الواردة في سياق الجنة في القرآن الكريم 3

 

011 

 االقاليم الزراعية في محافظة واسط 7

 

2087 

 3100-0771االقتصاد الزراعي العراقي واقع ومتغيرات ونتائج)تحليل كمي للمدة 2

 

676 

 االقتصاد السومري:دراسة تاريخية 7

 

2711 

 111انماوذج تطبيقاي للموسام -منطقاة الفضايلية-اقتصاديات انتاج حليب الجاموس محافظة بغداد 2



848 
 

 3103االنتاجي

 

انمااااوذج تطبيقااااي للموساااام -محافظااااة كااااربالء-اقتصاااااديات انتاااااج القمااااح قضاااااء الهنديااااة 2

 3100-3101الزراعي

 

113 

 الفرات دراسة في جغرافية التنميةاقليم اعالي  7

 

2000 

 االقناع في العمارة دراسة لمستويات العالقة بين)المصمم1المتلقي1النتاج( 1

 

3170 

 االقوى نحويا في توجيه النص القرآني 3

 

088 

 باستخدام زراعة االنسجة النباتيةBauhinia Puepueealاكثار اشجار خف الجمل 1

 

0162 

 خارج الجسم الحيSptlanthes acmckka(L)Marrللنباتاالكثار الخضري  6

 

3082 

ماع تحدياد الثباات Fragarua ananass a.Duchاالكثار الدقيق لثالثة اصاناف مان الشاليك 1

 الوراثي باستخدام مؤشرات الدنا الجزيئية

 

0881 

يساور االكثار النسيجي لنبات االقحوان والتقديثر الكمي والناوعي لحاامض الساليسايلك والر 6

 سينول في مزارع الكالس المنتج

 

3087 

 0776-0707اكراد ايران واثرهم في الحياة السياسية االيرانية 7

 

2617 

 بروباتول باستعمال سطوح بعض االكاسيد الفلزية المحملة-3االكسدة الضوئية الحراراية 1

 

0677 

-NiOبواساطة العامال المساااعداالكسادة الضاوئية المخفازة لمبياد الباراكويات ثناائي الكلاور  1

CrO3 

 

0672 

 االلتزام بضمان السالمة في التصرف باالعضاء البشرية 2

 

187 

 االلتزامات القانونية المفروضة على الالجم السياسي والعسكري)جراسة مقارنة( 2

 

176 

 االلحان االلة وتوظيفها في البعرض المسرحي العراقي 1

 

3627 

 النقد النسوي ألف ليلة وليلة في ضوء 8

 

3817 

الفاظ االفعال في متون)الجامع الصاحيح(بين التصاحيف والتصاحيح فاتح البااري البان حجار  7

 العسقالني اطارا معجم ودراسة لغوية تحليلة

 

0717 

 الفاظ البحث وماتوارد على معناها في القرآن الكريم:دراسة داللية 3

 

080 

 -دراسة داللية-الكريمالفاظ الحب والبغض في القرآن  7

 

0711 

 الفاظ صفات االنبياء والمؤمنين في القرآن الكريم 3

 

082 

 الفاظ الطبيعة في ديوان كثير عزة)دراسة لغوية ومعجم( 6

 

2711 



849 
 

 الفاظ المحبة والكراهة في البيان القرآني 7

 

0272 

 هـ(122االلفاظ المحورية في شعر ابن خفاجة االندلسي)ت 7

 

0276 

 االلفاظ المحورية في شعر علي محمود طه في الحقول الداللة 7

 

2726 

 ق.م127االلهات المؤنثات الغظمى في بالد الرافدين دورها ومكانتها حتى سقوط بابل سنة 7

 

2713 

االلهيااات فااي اضااواء البيااان فااي ايضاااح لقاارآن بااالقرآن لالمااام العالمااة الشاانقيطي)رحمه  7

 تحة الى سورة االنبياءهـ(من سورة الفا0273هللا()ت

 

3217 

 اليات تحول الشكل في تصاميم الفضاءات الداخلية 1

 

3138 

 اليات التمرين واشتغاالته في العرض المسرحي العراقي المعاصر 1

 

3663 

 اليات النظم السياسية الديمقراطية في مواجهة الفساد)العراق انموذجا( 2

 

136 

فااي توزيااع التخصيصااات االسااتثمارية فااي ظاال الالمركزيااة اليااة تحقيااق العدالااة االجتماعيااة  2

 االدارية بحث تطبيقي في محافظة واسط

 

716 

 (3112الية صنع السياسة العامة في النظام السياسي البرلماني)دراسة حالة العراق بعد 2

 

120 

 لبعض افاته الحشرية والحلميةBossy Pium2120الية مقارنة بعض اصناف القطن 6

 

 

 االمام ابن خزيمة ومفهوم الحديث الغريب في صحيحه 7

 

2368 

 االمام ابن عطاء هللا السكندري ومنهجه في التربية والسلوك 7

 

2278 

 االمام جعفر الصادق)عليه السالم(واثره في العلوم النقلية والعقلية 7

 

2238 

-للهجارة307الكوفي)المتوفى سانةاالمام الحسين"عليه السالم"في كتاب الفتوح البن اعثم  7

 م736

 

2121 

-االمام حفص بن سليمان راوي قراءة عاصام ومروياتاه فاي علام الحاديث النباوي الشاريف 7

 -دراسة نقدية

 

2317 

 امام الدعاة محمد متولي الشعراوي وخواطره في السيرة النبوية)دراسة وصفية( 3

 

320 

هـ(واختياراته الفقهية في العبادات في 711عيسى)تاالمام الشريف ابو جعفر عبدالخلق بن  7

 كتاب االنصاف للمرداوي)دراسة مقارنة(

 

2231 

 االمام عبدالعزيز الدهلوي واراؤه الكالمية في كتابه شرح ميزان العقائد 3

 

226 

 االمام عبيدهللا بن عبدهللا الهذلي ومروياته التاريخية 7

 

2383 

 دراسة في الفن الشعري0781-0711النجف االشرف للمدةاالمام علي)عليه السالم(شعر  8

 

3706 



851 
 

-االمام محمد اباوزهرة واراؤه الفقهياة فاي كتاباه زهارة التفاساير فاي العباادات والمعاامالت 7

 -دراسة فقهية مقارنة

 

2373 

 م(0377-0361هـ/672-618االمبراطورية المغولية في عهد قوبيالي قاأن) 7

 

2188 

 الهزيمة النفسية وعوامل اليقظة في ضوء القرآن الكريماالمة بين واقع  3

 

312 

 أمر القبض واثره على حقوق االنسان 2

 

161 

 امراضية وحياتية عزالت من الفطر...الخ 1

 

0877 

امكانااات التموياال الااذاتي للبلااديات فااي ضااوء الالمركزيااة االداريااة حالااة دراسااية فااي بلديااة  1

 الكاظمية المقدسة

 

3713 

 االمكانات السياحية في محافظة ديالى وسبل تنميتها 7

 

2022 

 امكانية استخدام مادة االسمنت في انتاج زجاج الخزف 1

 

3111 

 البناء الفني والفكري لنصوص الكاتبات المسرحيات العراقيات 1

 

3612 

 بناء قاموس لغوي وقياس اثره في االداء التعبيري لدى تالمذة المرحلة االبتدائية 2

 

0162 

 البناء اللحني وااليقاعي الغاني الخشابة في البصرة 1

 

3671 

بناااء معااايير محكمااة المرجااع لاابعض القاادرات البدنيااة والمهاريااة مؤشاارا الختيااار االشاابال  1

 (سنة بكرة اليد في محافظة ديالى07-02بعمر)

 

3127 

 سس التكوين الفنيبناء معيار تقويمي لرسوم تالمذة الصف الخامس االبتدائي في ضوء ا 2

 

0110 

بناء مقياس التفكير الخططي الهجومي وعالقته ببعض القدرات العقلياة لالعباين المتقادمين  1

 بكرة السلة

 

0110 

بناء مقياس الدارة الجودة الشاملة كأحد المؤشرات لتصنيف اندية المؤسسات الرياضية في  1

 العراق

 

3777 

 وتضمينه في كتب القراءة العربية للمرحلة االبتدائية بناء منهج للقيم التربوية البيئية 2

 

0117 

 البناء النحوي في امثال"نهج البالغة" 7

 

0711 

 بناء نظام خبير لقياس ودة البرمجيات مرحلة التصميم 

 

27 

 بناء نوذج انحدار خطي متعدد ضبابي السعار النفط العالمية 

 

31 

بين عجز الموازنة وعجز الحساب الجاري لعينة مختارة بناء نمكوذج قياسي لتحليل العالقة  2

 من الدول مع اشارة خاصة الى العراق

 

621 

 2176 البناء والتشكيل في)وحي التعلم للرافعي( 8



851 
 

 

بناء وتطبيق مقياس القيادة التحويلية لدى مدربي االندية الرياضية من وجهة نظر الالعبين  1

 -بحث وصفي-بكرة القدم للصاالت

 

3187 

بناء وتقنين اختبار الذكاء الميداني لالعبي خماس كرة القادم المتقادمين فاي منطقاة الفارات  1

 االوسط

 

3186 

 3111 بناء وتقنين اختبارات مهارية وبدنية كمحددات النتقاء الناشئين بالريشة الطائرة 1

  

 اءثحرف ال

 الثابت والمتغير الثقافي واثره في استدامة المدن الدينية ذات المزارات  1

 

3131 

 ثقافة التطرف الديني لدى مرتكبي جرائم االرهاب 2

 

718 

 الثقافة الصحية لدى مدرسي مادة االحياء وعالقتها باالتجاهات الصحية لطلبتهم 2

 

0311 

الوظيفي:دراسة مقارنة الراء العاملين في مستشفى الخنساء الثقة المنظمية وانعكاسها على االحتراق  6

 التعليمي ومركز القدس الصحي لطب االسرة

 

3202 

 الثالثية في االدب الروائي العربي 8

 

2130 

 الثنائيات في شعر الرابطة الفلمية 3

 

3712 

 ثنائية التفاؤل والتشاؤم في النص المسرحي العراقي 1

 

3618 

 والوظيفة في الخطاب البصري المعاصرثنائية الجمال  1

 

3716 

 ثنائية الحياة والموت في الرسم المعاصر في العراق:دراسة تحليلية 1

 

3172 

 ثنائية الرقة والشدة في قصيدة المديح في عصري الطوائف والمرابطين 8

 

3737 

 ثورات الربيع العربي:دراسة سياسية اجتماعية تحليلية 2

 

123 

 هـ/دراسة تاريخية871-733الحسين)عليه السالم(في المصنفات االندلسيةثورة االمام  7

 

2116 

 0762-0760الثورة البيضاء في ايران 7

 

2611 

 الثورة في الفكر السياسي االسالمي المعاصر 2

 

111 

 0762-0760الثورة البيضاء في ايران 7

 

2611 

 حرف الجيم 
 

 

 021 والمسيحية واالسالم جبريل االمين)عليه السالم(في اليهودية 3



852 
 

 

 هـ(681جدل المعنى واالعراب في الوقف واالبتداء في التلخيص للكواشي)ت 7

 

2207 

 الجدليات في شعر الرصافي 8

 

3711 

جدليااة العالقااة بااين خيااار التنويااع وقيمااة المنظمااة منهجااا للتااوازن االسااتراتيجي فااي ظاال تعاادد مااداخل  6

 التنظير

 

3211 

 بين الفن والدين في اورباجدلية العالقة  1

 

3177 

 جدلية العالقة في فعل التصميم بين التصميم الداخلي والعمارة الداخلية 1

 

3127 

 جدلية القبيلة والسلطة في الفكر السياسي االسالمي 2

 

117 

 جدلية الواقع والمنهج واثرها في تطور البحث االقتصادي  2

 

621 

 خوارزمية النمل...الخجدولة االعمال باستخدام  1

 

0121 

 الجذب واالثارة في التصميم هيئة المنتج الصناعي 1

 

3637 

 الجذور مابعد الحداثية عند نيتشه وتجسدها في فلسفة ميشيل فوكو 

 

037 

 الجرائم الناجمة عن الغزو العسكري 2

 

171 

 جريمة االتجار بالبشر:دراسة مقارنة 2

 

110 

 احكام النظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة االضطهاد في ضوء 2

 

111 

 جريمة القرصنة البحرية 2

 

180 

 0771-0727الجزائر في سنوات الحرب العالمية الثانية 7

 

2012 

 الجزير الحرارية والراحة البايومناخية لمدينة السماوة 7

 

2012 

 3101-3111للدورتين جغرافية االنتخابات البرلمانية في محافظة البصرة  7

 

2011 

 الجمال في الفلسفات الحديثة وتوظيفه في التربية الجمالية 0

 

031 

 جماليات البيئة الطبيعية المنفذة على الخزفيات االسالمية 1

 

3161 

 جماليات تحوالت المنظر في عروض المونودراما العراقية 1

 

3662 

 التفاعل الحديثةجماليات التصميم الصناعي في ضوء نظريات  8

 

3677 

 جماليات السرد في العرض المسرحي المونودرامي 1

 

3660 

 3181 جماليات صورة ادم وحواء في مرسوم عصر النهضة االوربية 1



853 
 

 

 جماليات قصص االطفال عند طالل حسن 8

 

3816 

 جماليات الكتابة السومرية الصورية في الرسم العراقي المعاصر 1

 

3611 

 نصوص الخيال العلمي المسرحيةجماليات  1

 

3613 

 جماليات الوحدات الهندسية المنفذة على مفردات العمارة العربية االسالمية 1

 

3188 

 جمالية الوحدات الزخرفية في المسجد االقصى 1

 

3638 

 هـ(:دراسة ومعجم111جمع التكسير في المصباح المنير للفيومي )ت 7

 

0117 

 ي االمامية في االستنباط الفقهيالجمع العرفي عند اصولي 3

 

701 

 

 هـ(273الجملة عند ابن جني في الخصائص)ت 7

 

0711 

 الجملة المركبة في القرآن الكريم انماطها ودالالتها 7

 

0720 

 هـ(:دراسة لغوية271جمهرة االمثال البي هالل العسكري)ت 7

 

2731 

المقااري ماان خااالل مؤلفاتااه لسااان الاادين اباان جمهاارة الرسااائل والخطابااات االندلسااية التاريخيااة عنااد  7

 الخطيب الغرناطي انموذجا

 

2177 

-0771الجهد الصوتي للباحثين العراقيين في الدوريات االكاديمية في جاامعتي بغاداد والمستنصارية) 7

 م(3101

 

0280 

 الجهل في منظور القرآن الكريم اسبابه وعالجه 3

 

326 

 كتاب)كنز الكتاب ومنتخب االداب...الخ(الجهود االدبية والنقدية في  

 

3710 

 جهود االمام التفتازاني في علم اصول الفقه 7

 

2211 

 جهود االمام الداني في بعض فنون علوم القرآن 7

 

2312 

 جهود الباحثين العرب في الرد على نظرية الشك لطه حسين 8

 

3872 

 هـ(672الدين السخاوي)تالجهود البالغية في تفسير القرآن العظيم لعلم  7

 

2378 

 الجهود التفسيرية عند االمام الحسين)عليه السالم( 7

 

2381 

 الجهود التفسيرية عند السيد محمد باقر الحكيم)قدس سره( 3

 

301 

 جهود الدكتور زهير زاهد القرآنية 7

 

2281 



854 
 

 جهود الدكور كاصد الزيدي في علوم القرآن 3

 

361 

 هـ(في كتابه)تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك(:دراسة لغوية700)تجهود السيوطي  7

 

0767 

 جهود السيوطي في اعراب القرآن الكريم 7

 

2716 

 الجهود الصوتية في مؤلفات الدكتور حسام النعيمي 7

 

0281 

 جهود عثمان بن عفان في نشر الدعوة االسالمية 7

 

2137 

 م(في كتبه العربية0881الشدياق)تالجهود النحوية الحمد فارس  7

 

2287 

 السوري(-الجوار الجغرافي العراقي)التركي 7

 

2010 

 الجوانب االدارية واالجتماعية في وفيات ابن خلكان وتاي وفيات االعيان)دراسة تاريخية( 7

 

2287 

 كتاب البيع-الجوانب االقتصادية في االختبارات الفقهية لالمام النووي في كتابه روضة الطالبين 7

 

2370 

 هجرية:دراسة تاريخية311الجوانب االقتصادية والمالية واالجتماعية في كتاب سنن الدارميات 7

 

2776 

الجوانب التاريخية لبعض مدن المشرق االسالمي مان خاالل كتااب الاروض المعطاار فاي خيار االقطاار  7

 م(0236هـ/131للحميري)ت

 

2771 

 الشيخ عبدالرحمن حسن حنبكة الميدانيالجوانب التربوية في تفسير  7

 

2377 

 (0776-0722الجوانب التربوية في كتاب)في رحاب التفسير(للشيخ عبدالحميد كشك) 7

 

2371 

 0810-0171جون ادامز ودوره في السياسة االمريكية 7

 

2211 

الهوريني كان الجوهر الفريد في رسم القرآن المجيد للعالمة الشيخ سيد بركات بن يوسف بن عريشة  3

 هـ(0380)

 

373 

 جيومورفولوجية حوض وادي الحر 7

 

2177 

 جيومورفولوجية شط الحلة من سدة الهندية حتى مركز مدينة الحلة 7

 

2171 

 جيومورفولوجية وهيدرولوجية منخفض الصليبات 1

 

0111 

عاان بعااد ونظاام جسااومورفية الكثبااان الرمليااة جنااوب محافظااة ذي قااار باسااتخدام تقنيااات االستشااعار  7

 المعلومات الجغرافية

 

2011 

  حرف الحاء 

 الحاجات التدريبية لزراع الخضر المحمية في قضاء الديوانية وعالقتها ببعض العوامل 6

 

3117 

الحاجااات التدريبيااة للمااوظفين الاازراعيين فااي مجااال االدارة المتكاملااة لالفااات الزراعيااة فااي محافظااة  6

 العواملكركوك وعالقتها ببعض 

 

3001 



855 
 

الحاجات التدريبية للموظفين الزراعيين في مجال مكافحة االفات الزراعية التي تصيب نبات الخيار في  6

 الزراعة المحمية في محافظة المثنى وعالقتها ببعض المتغيرات..الخ

 

3112 

 الحاجات التدريبية المعرفية لمربي النحل في محافظة بابل وعالقتها ببعض العوامل 1

 

3322 

 الحاجات المعرفية لزراعة الخضر في مجال التسميد العضوي داخل البيوت البالستيكية 6

 

3018 

 الحاجات النفسية وعالقتها بصورة الذات لدى طالبات المرحلة االعدادية 2

 

720 

 

 737 االعداديةالحاجة الى المعرفة وعالقتها بمهارات ماوراء المعرفة وتوليد الحلول لدى طلبة المرحلة  2

 

 

الحاجة المعرفية لزراع الحنطة في مجال زراعة وخدمة المحصول في قضاء الرمادي وعالقتها ببعض  7

 المتغيرات

 

3186 

 حاشية)ادراك المدارك( 3

 

323 

 هـ(101حاشية)ادراك المدارك(على تفسير النسفي)ت 3

 

371 

 هـ(681هـ(على تفسير البيضاوي)ت771حاشية سعدي جلبي)ت 3

 

338 

هـ(من سورة الشورى الى نهاياة ساورة 681هـ(على تفسير البيضاوي)ت771حاشية سعدي جلبي)ت 3

 الذاريات

 

337 

هـ(من سورة الصافات الى نهاياة ساورة 681هـ(على تفسير البيضاوي)ت771حاشية سعدي جلبي)ت 

 فصلت:دراسة وتحقيق

 

337 

 هـ(سورة النساء681البيضاوي)تهـ(على تفسير 710حاشية عصام الدين االسفراييني)ت 3

 

321 

حاشااية عصااام الاادين االساافراييني علااى تفسااير البيضاااوي لالمااام عصااام الاادين ابااراهيم عاارب شاااه  

 هـ()سورة ال عمران(:دراسة وتحقيق710االسفراييني )ت

 

317 

 هاـ(على شارح العالماة الشايخ خالاد االزهاري علاى0011حاشية العالمة الحسن بن علاي المادابغي)ت 7

 متن االجرومية الى باب ...الخ

 

0786 

حاشية المدابغي على شرح الشيخ خالد االزهري على متن االجرومية للشيخ حسن بان هلاي بان احماد  7

 هـ(:دراسة وتحقيق من باب االفعال الى نهاية الكتاب6011المدابغي)ت

 

0781 

 للدوانيحاشية ميرزاجان على حاشية محمد الحنفي على رسالة اثبات الواجب  3

 

221 

 الحجاج في كالم االمام الحسين)عليه السالم( 7

 

0710 

 الحجاج في نهج البالغة الرسائل اختيارا 8

 

2117 

 3116حجم اثر تدريبات باسلوبي المختلط والقابلياة الحركياة فاي تطاوير القادرات البدنياة والحركياة الخاصاة  



856 
 

 الطائرة بمهارتي االرسال الساحق والهجوم الساحق للشابات بالكرة

 

 حجة قرار غلق الدعوى الجزائية في مرحلة التحقيق االبتدائي 2

 

177 

 الحد من الصراع المنظمي دراسة حالة وانموذج مقترح في مستشفى تلعفر العام 6

 

3231 

 حدائق الزهر والريحان في البيان عن بالغات التبيان 7

 

0731 

 والخطأ غير العمدي)دراسة تحليلية مقارنة(الحدود الفاصلة بين القصد االحتمالي  2

 

177 

 حديث الثقلين سند او داللة على مباني السيد كمال الحيدري 3

 

371 

 الحديث الموثق واثره في استنباط االحكام الشرعية عند االمامية 3

 

 

 (وموقف بريطانيا منها0733-0707الحرب اليونانية العثمانية) 7

 

2780 

 م3100-0773ية واالصالح السياسي في الكويتالحركات االسالم 2

 

137 

الحركات والثورات العلوية والمؤيدة للعلاويين فاي العصار االماوي مان خاالل كتااب الفتاوح البان اعاثم  7

 الكوفي

 

2706 

 م(0708-0820حركة التجديد في الحوزة العلمية في العراق ابان الحكم العثماني المباشر) 7

 

2632 

 في الموصل منذ النشأة حتى القرن الثامن الهجريحركة التفسير  7

 

2166 

 هـ(ائمة بني رسن في صعدة607-381الحركة الزيدية في اليمن) 8

 

2111 

 الحركة وفاعلية النسق البنائي للتكوين في الخزف االسالمي الفاطمي 1

 

3168 

 الحرمان العاطفي واثره في تعلق المراهقين باقرانهم 0

 

010 

 هـ(في شرح الكافية686العاملة عند الرضى االسترابادي)تالحروف  7

 

0776 

حروف المعاني العاملة المختصة باالسماء عند الزركشي في كتاباه)البرهان فاي علاوم القارآن والبحار  7

 المحيط في اصول الفقه(

 

2207 

التربياة الرياضاية فاي الحرية االكاديمية وعالقتها باالنتماء المهني العضاء هياأة التادريس فاي كلياات  2

 بغداد

 

0236 

 الحرية في الديانات السماوية والديانات االخرى)دراسة مقارنة( 3

 

022 

 :دراسة تاريخية0717-0777حزب االتحاد الدستوري 7

 

2621 

 :دراسة تاريخية0763-0723الحزب السوري القومي االجتماعي 7

 

2601 

 (0717-0768التطورات الداخلية والخارجية)الحزب الشيوعي العراقي وموقفه من  2

 

113 



857 
 

 (0781-0772الحزب الشيوعي ودوره السياسي في المغرب) 7

 

163 

 0731-0708حزب الوفد المصري ودوره في السياسية المصرية 2

 

627 

 

حساب تراكيز العناصار الثقيلة)الرصاص1الكادميوم1الخارصاين1النحاس1اليورانيوم(في نمااذج مختاارة  1

 تربة منطقة أور االثرية في محافظة ذي قارمن 

0117 

 PWR 0632لمفاعل القدرةVO2حساب فيض النيوترونات واالنتقال الحراري للوقود النووي السيراميكي 1

 0771 حساسية الرفض وعالقتها بصورة الجسم لدى الخاضعين لعمليات التجميل 6

 2217 حسام سعيد النعيمي وجهود في العربية 7

 2781 سن والحسين)عليهما السالم(في كتاب مقاتل الطالبين..الخالح 7

 171 الحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي وطرق مسائلة في القانون الدولي العام 2

 2131 الحضور والغياب في الخطاب االنثوي رواية نبوءة فرعون لميسلون هادي 8

 2767 الحظيرة في العراق القديم 7

 181 القوة من قبل الرياضي اثناء االلعاب الرياضية في التشريعات العراقيةحق استعمال  2

 167 حق التقاضي لموظفي الدولة امام مجلس االنضباط العام في المجال االنضباطي 2

 827 حق الدفاع في الدعوى االنضباطية:دراسة مقارنة 2

 118 العربيةحق رئيس الدولة في تعديل الدستور:دراسة في الدساتير  2

 118 الحق في حرية التظاهر السلمي:دراسة مقارنة 2

 161 )دراسة مقارنة(3111الحق في الخصوصية في دستور جمهورية العراق لسنة 2

 0678 الحقن الحرياني البريقة الكيميائي لتقدير المركبات الكيمياوية الحيوية 1

 163 )دراسة مقارنة(3111لعام الحقوق االقتصادية والثقافية في الدستور العراقي 2

 021 حقوق االنسان عقيدة وشريعة بين اليهودية والنصرانية واالسالم 3

 117 حقوق االنسان في استراتيجية وزارة حقوق االنسان 2

 176 م3112حقوق الطفل في العراق بعد عام 2

 072 حقوق المتعلم في الفكر االسالمي 3

 177 التحديات واالشكاليات 3112عامحقوق المرأة العراقية بعد  2

 011 حقوق المرأة في الميراث بين الشريعة االسالمية وقانون االحوال الشخصية العراقي:دراسة مقارنة 3



858 
 

 2778 الحقول الداللية في شعر ذي الرمة 7

 73 حقيبة برمجية الدارة درجات الطلبة في اللجان االمتحانية 

 3711 رآن الكريم وتمثالهما في الفن االسالميحقيقة الروح والنفس في الق 1

 826 الحكم القضائي وحجيته...مرتجى الخصومة في الدعوى المدنية:دراسة مقارنة 2

 007 الحكمة العملية في فلسفة ابن سينا 0

 2602 0731-0708الحكومة العربية في دمشق ودور العراقيين فيها 7

 0113 مدينة الديوانية باستعمال اسلوب البرمجة الخطية الضبابية حل مشكلة اقصى تدفق ضبابي للمركب في 1

 0101 الحلقات الصافية تقريبا 1

 2180 حلوان العراق ةدور علمائها في الحضارة االسالمية 7

 3172 الحلول البيومناخية ودورها في تحقيق التصميم البيئي المستدام 1

 120 حماية االماكن الدينية في القانون الدولي 2

 013 -دراسة مقارنة-الحماية الجنائية الماكن العبادة 3

 181 الحماية الجنائية لتكنولوجيا المعلومات 2

 811 الحماية الجنائية للصحفي في التشريع العراقي:دراسة مقارنة 2

 187 الحماية الجنائية للمعتقلين 2

 611 للمسيحيين العراقيين""الحماية الدولية لالقليات"دراسة حالة الحماية الدولية  2

 121 الحماية الدولية للبيئة اثناء النزاعات المسلحة 2

 127 الحماية الدولية للممتلكات الثقافية اثناء النزاعات المسحة 2

 177 الحماية الدولية للنازحين داخليا في القانون الدولي االنساني 2

 171 النزاعات المسلحةالحماية القانونية الدولية للصحفيين في وقت  2

 117 الحماية القانونية للمكلف الضريبي في القانون العراقي 2

 772 حماية المال العام في الفقه االسالمي 3

 817 الحماية المدنية للبيئة 2

 821 الحماية المدنية للحق في الحياة الخاصة في ظل شبكة االنترنت 2

 126 المسلحة الدولية)العراق انموذجا(حماية المدنيين في زمن النزاعات  2

 087 الحمل على المعنى في القرآن الكريم السور الطوال انموذجا 3



859 
 

 2117 هـ711-711الحموديون ودورهم السياسي في االندلس 7

 2703 ه(177الحنين عند الشاعر االرجاني) 7

 

 768 الدولية الحوار االسالمي المسيحي وتأثيره على التعايش الديني والعالقات 3

 3132 الحوار االنتقائي مع االخر وتأثيره في استراتيجيات التجديد العمراني للمدن العراقية المعاصرة 1

 3631 حوار االيقاع ودوره في المتغيرات الشكلية لهيئة المنتج الصناعي 1

 213 الحوار الحضاري في ضوء القرآن والحديث"العالقة مع اهل الكتاب انموذجا" 3

 3711 الحوار في شعر ابن الرومي 8

 2137 الحوار في قصص تحسين كرمياني 8

 0126 حول بعض المعادالت المضببة 1

 0108 حول الحلقات الصافية شبه المنتظمة 1

 0123 فريز هولو-تفاضلية من نوع فولتيرا-حول معادلة تكاملية 1

 2167 هـ(678-هـ161االيوبي )الحياة االجتماعية واالقتصادية في مصر في العصر  7

 2786 م(760هـ/211الحياة االقتصادية في جزيرة العرب من خالل كتاب صفة جزيرة العرب للهمداني)ت 7

 378 الحياة الدنيا في الحديث النبوي الشريف:دراسة موضوعية 3

 2772 الحياة الدينية في المشرق االسالمي من الفتح حتى نهاية القرن الثالث الهجري 7

 2272 م(0011هـ/110الحياة العامة في االندلس من خالل تاريخ مدينة دمشق البن عساكر)ت 7

 2161 م0370-0176هـ/671-771الحياة الفكرية في مدينة دمشق 7

 3771 فنية-الحياة والموت عند شعراء الخريدة دراسة موضوعية 8

   

  حرف الخاء 

 3620 تكوينات الخط العربيخاصية االختزال واالشتقاق في  1

 2318 خالد بن معدان الكالعي ومروياته التاريخية 7

 2603 0761-0712خالد العظم سيرته ودوره في السياسة السورية 7

 2603 الخامات غير التقليدية في تركيب الشكل النحتي المعاصر)دراسة تحليلية( 1

 2121 االسالمي...الخالخانات والفنادق في المشرق العربي  7

 176 خبراء االدلة الجنائية ودورهم في اثبات تزوير الوثائق الدراسية 2



861 
 

 2013 خدمات التعليم العام في وحدة بلدية الكرادة)دراسة في جغرافية المدن( 7

الخدمات الهاتفياة الحكومياة السالكية والالسالكية فاي مديناة النجاف االشرف"دراساة فاي جغرافياة  7

 االتصاالت"

2067 

 2011 خدمة الماء الصافي في مدن)الخالص وهبهب والسالم(في محافظة ديالى 7

 2187 م0227-0307هـ/171-601خراسان في العهد المغولي 7

 3617 خصائص اداء االدوار الفنطازية في مسرح الطفل 

 2710 خصائص االسلوب في شعر الكميت بن زيد االسدي...الخ 7

 3787 البداوة في شعر العصر االموي الراعي الثميري وذو الرمو انموذجاخصائص  8

 2173 الخصائص البيئية لمياه نهر دجلة في محافظة واسط 7

 3771 الخصائص التخطيطية لمدينة العلم الحوزوية الثقافية 1

لمرحلااة خصااائص التعبياار الفنااي وعالقتهااا بانماااط التفكياار المرتبطااة بنصاافي الاادماغ لاادى طلبااة ا 1

 المتوسطة في محافظة بغداد

3187 

 011 الخصائص السلوكية للموهوبين والمتميزين وعالقتها باالستشارة الفائقة وتحديد الذات 0

 810 -دراسة ميدانية-خصائص السوق وقوة الضيف واثرها في فاعلية ادارة المنظمات السياحية 2

 0112 الخصائص الفوتولطائية للخلية الشمسية 1

الخصااائص القياسااية لمقياااس االتجاااه نحااو الديمقراطيااة وفقااا لنظريااة القياااس التقليديااة ونظريااة  0

 السمات الكامنة

71 

الخصوبة السكانية في العاراق تطورهاا والعوامال الماؤثرة عليهاا واثرهاا فاي تحدياد حجام الساكان  1

 مستقبال

0167 

 3762 خطاب االخر في الشعر العراقي السبعيني 8

 3788 االخالقي في شعر محمود الوراق الخطاب 8

 3667 خطاب االستشراق في النص المسرحي الغربي 1

 2110 الخطاب االنساني في النص القرآني:دراسة فنية 8

 3121 خطاب التصميم الداخلي وانعكاسه السلوكي في فضاءات السلطة)قاعات البرلمانات انموذجا( 1

 

 2113 ضوء منهج التحليل اللغويخطاب الزهراء)عليها السالم(في  8

 2727 الخطاب الشعري عند الحماني علي بن محمد العلوي الكوفي...الخ 7

 3617 خطب ميشيل فوكو وتمثالته في العرض المسرحي العراقي 1

 2278 خطاب نقد الشعر عند الدكتور حاتم الصكر)دراسة في المرجعيات والمفاهيم واالجراء( 7
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 2171 عند محمد حسين االعرجيالخطاب النقدي  8

 3881 الخطاب النقدي في سلسلة المغامرة الجمالية للنص االبداعي لمحمد صابر عبيد 8

 2121 خطب الرسول )صلى هللا عليه واله وسلم(موضوعاتها وبالغتها 7

 2178 الخطب والرسائل في موسوعة سيرة اهل البيت)عليهم السالم(....الخ 8

 3787 تطوير النشاط الزراعي في محافظة بابلخطة مقترحة في  1

 771 الخطر واثره في تغيير االحكام الشرعية في باب المعامالت 

الخطط الزراعية البديلة لمزارعي الخضر في منطقاة الساالمية/محافظة نيناوى باساتخدام البرمجاة  2

 الخطية

112 

 111 خطف الممثلين الدبلوماسيين)العراق انموذجا(  2

 0277 الخالف الداللي عند علماء العربية في القرنين الرابع والخامس الهجريين 7

 781 الخلفية الثقافية للحكم التسلطي في المجتمع العربي المعاصر...الخ 2

خلق القيمة لحملة االسهم بمؤشرات االدارة المستندة الى القيمة في اطار فاعلية تسويق الخدمات  6

 المالية

3213 

 361 قة والناموس بين القرآن الكريم والكتاب المقدسالخلي 3

 0137 خوارزميات مطورة للتدرج المترافق في حل مسائل التصغيرية غير المقيدة 1

خوارزميااة مهجنااة مقترحااة لحاال مسااائل التخصاايص التربيعيااة مااع التطبيااق علااى مواقااع االبنيااة  1

 لمستشفى السالم في الموصل

0112 

 3770 الشعر الجاهليالخوف من الشر في  8

 666 خيارات السياسة النقدية ودورها في تحقيق االستقرار االقتصادي)تجارب بلدان مختارة( 2

   

 حرف الدال

 

 730 لدى طلبة مرحلة الدراسة االعداديةA-Bالدافع المعرفي وعالقته بنمطي الشخصية 2

 736 الجاد لدى طلبة معاهد الفنون الجميلةالدافعية العقلية والتذوق الفني وعالقتهما باالبداع  2

 866 الدخل واثره في الطلب السياحي لدى العراقيين...الخ 2

 0863 دراسات حيوية وجزيئية وتحليل التتابع الجيني...الخ 2

دراسااات اقتصااادية لااذباب ثمااار القرعيااات علااى خيااار الماااء وتقياايم بعااض الطرائااق المتكاملااة فااي  6

 مكافحتها

3008 

دراسات حياتية وبيئية لحشرة حفار الطماطة وتطبيق بعض وسائل االدارة المتكاملة لمكافحتها في  6

 البيوت البالستيكية

3030 

 2310 م(0787-م0701()0717-هـ0228الدراسات القرآنية عند محمد عبدالخالق عضيمة) 7
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الشااااانقيطي فاااااي الدراساااااات اللغوياااااة والنحوياااااة فاااااي تفساااااير العاااااذب النميااااار مااااان مجاااااالس  7

 هـ(0272التفسير)ت

0261 

 3777 دراسات محمود الجادرفي الشعر الجاهلي 8

 0111 باستخدام التحليل العاملي3102دراسة احصائية حول اسباب الطالق في محافظة بغداد لعام 1

 01 دراسة احصائية عن العوامل المؤثرة على التضخم في العراق 

 0667 المنزلية دراسة اداء وحدة تنقية المياه 1

 0681 دراسة استقرارية وقلورة عدد من المركبات الدوائية مع االيونات الفلزية المختارة 1

 0718 دراسة االصابات الفطرية الجلدية لدى االطفال في موضع الحفاظة 6

 0183 (Li2)دراسة اطياف رامان للجزيئة ثنائية الذرة 1

 0686 لى سطحي مسحوق اوراق الكونوكاربسدراسة امتزاز بعض العناصر الثقيلة ع 1

 0663 دراسة امتزاز المضادات الحيوية على سطوح مخلفات الشاي االسود وقشور الرمان 

 0737 دراسة االوجه البيئية والحياتية لبعض انواع الحشرات ذو االهمية الطبية الجنائية في مدينة الحلة 1

السمكي في االقفاص العائمة على مياه نهار دجلاة الماار  دراسة بعض التأثيرات البيئية لالستزراع 6

 في محافظة بغداد

3321 

 0171 دراسة بعض التأثيرات المرضية للدودة الدبوسية لدى االطفال في محافظة النجف 1

 

 0787 دراسة بعض التغيرات الدمية والكيموحيوية للمرضى المصابين بالربو في محافظة بابل 6

 3131 التغيرات النسيجية والوظيفية لذكور الجرذان المصابة تجريبيا باالميبا الحالة للنسيجدراسة بعض  6

دراسااة بعااض الخصااائص الفيزيائيااة والكيميائيااة والمعديااة لتاارب مشااروع ري الجزياارة الجنااوبي  6

 محافظة نينوى

3013 

 3327 اسواقنا المحلية دراسة بعض الخصائص الكيميائية والفيزيائية للعسل المستورد ومصادره في 6

 Staphyloco Ccusدراسااااة بعااااض العواماااال المااااؤثرة فااااي انتاااااج الهيمواليسااااين لبكتريااااا 1

Aureusالمعزولة من الجروح 

0831 

دراسااة بعااض المتغياارات المناعيااة الناتجااة عاان اسااتخدام مسااتفدان االكياااس العدريااة فااي الفئااران  1

 البيض

0167 

 0728 وهرمونات الدرقية في دم النساء الحواملدراسة بعض المعايير الدموية  6

 0777 دراسة بعض المعايير المناعية للمرضى المصابين بتضخم البروستات الحميد 6

دراسة بعض الملوثات الصناعية وتأثيرها في الصفات التشريحية لبعض االنواع النباتية في قضاء  1

 سامراء

0867 

 0712لة المعوية المعزولة من صاالت مستشفى الاوالدة فاي مديناة دراسة بكترولوجية لبعض انواع العائ 6
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 بعقوبة

 0833 دراسة بكترولوجية لمياه بحيرة ساوه وتربتها الشاطئية 1

 0722 دراسة بكترولوجية1مناعية ونسيجية على المرارة الملتهبة في محافظة بابل 6

المعزولة من مرض بداء السكري في مديناة دراسة بكترولوجية ووراثية على العنقوديات الذهبية  6

 الديوانية

0717 

 0710 المعزولة من اصابات مرضية مختلفةKlebuella SPPدراسة بكترولوجية ووراثية لبكتريا 6

المعزولااة ماان ماارض مصااابين Sreptoccus pyogenesدراسااة بكترولوجيااة ووراثيااة لبكتريااا 6

 بالتهاب اللوزتين في مدينة المقدادية

0761 

 3780 دراسة البنى التحتية وسبل معالجتها 1

 717 دراسة بيئية لبعض ملوثات التربة في مدينة كركوك وتأثيرها على بعض النباتات 2

 2176 دراسة بيئية لخصائص مياه الشرب في مدينة كربالء 7

 0821 دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على الطين في نهر دجلة ضمن مدينة بغداد1العراق 1

 0826 دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على النباتات المائية في نهر دجلة ضمن مدينة بغداد1العراق 1

 713 العراق-)مبزل هور شعيب(الديوانيةD4Aدراسة بيئية للهائمات النباتية في مبزل 2

دراسة بيئية وتصنيفية للقواقاع المائياة فاي مديناة النجاف االشارف وبعاض المؤشارات حاول حكاة  1

 السباحين

0718 

 0707 دراسة بيئية وحياتية للقشري...الخ 1

 0606 (Zno)دراسة تأثير أشعة كاما والنيترونات على الخواص الفيزياوية الغشية 1

 3311 دراسة تأثير برامج الرعاية التناسلية على الخصوبة خالل فترة النفاس في ابقار الحليب 6

الكيميائية والفيزيائية في احداث التشوهات العيانية واالفاات النسايجية دراسة تأثير بعض العوامل  6

 الحوامل ونسلها Mus Muscilusالمرضية في بعض اعضاء الفئران

3107 

 0806 دراسة تأثير البكتريا المختزلة للكبريت على الخرسانة المسلحة 1

والكهربائياة للمركااب الفااائق  دراساة تااأثير التلادين المتكاارر علاى الخصااائص التركيبياة والسااطحية 1

 التوصيل الكهربائي عند درجات الحرارة العالية

0186 

 0811 دراسة التأثير الحيوي لمستخلصات ورق الغار وورق الجر داخل وخارج الجسم الحي 1

 0721 دراسة تأثير خلطتين من نباتات معينة على متغيرات كيموحيوية لمرض داء السكر النوع الثاني 6

علااى  Saccharomyces bouldardii lactobacillus acidophilusسااة تااأثير خمياارة درا 1

بعااض المسااببات المرضااية البكتيريااة المرافقااة الصااابات الجهاااز البااولي المتكااررة لاادى عينااة ماان 

 النساء

0801 

المحفزة Znoدراسة تأثير درجة حرارة القاعدة والسمك على الخواص البصرية والتركيبية الغشية 1

 يقة التحلل الكيميائي الحراريبطر

0171 
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دراسااااة تااااأثير الشااااحنات الموجبااااة علااااى الشااااكل الهندسااااي واالطياااااف االحتزازيااااة اليزونااااات  1

 DFTاليروموفولفين باسلوب نظرية عالية الكثافة

06186 

 3121 دراسة تأثير الصبغات في الخواص البصرية والكهربائية للبولي ستايرين 6

 Nal(T1) 0170قنوات المحلل القنوات على قابلية تحليل الطاقة للكاشفدراسة تأثير عدد  1

 3777 دراسة تأثير عوامل الربط على الخصائص الفيزيائية لمواد بوليمرية متراكبة 6

 

دراسة تأثير الفصول على بعض الصفات التشريحية والفسلجية للجهاز التناسلي في ذكور الجمال  6

 وحيدة السنام

3313 

دراسة تأثير القوالب الباردة والساخنة في مكائن حقن مادة البولي بروبيلين على بعاض الخاواص  1

 الميكيانيكية والتركيبية للمحاقن الطبية

0171 

 0877 دراسة تأثير المخلفات النفطية على بعض النباتات النامية في محافظتي كركوك وصالح الدين 1

ائية فاي تحدياد معاالم ساطح االرض لمديناة النجاف االشارف دراسة تأثير مزج الوان الصور الفضا 1

 وماحولها

0181 

 Zno 0181دراسة تأثير اطوار البوليمرية على الخواص البصرية الغشية 1

 0872 دراسة تأثيرات فترات الري الصناف من حنطة الخبز على بعض الصفات المظهرية والفسلجية 1

 3128 الهيدروليكي لالنابيبدراسة تجريبية لعملية التشكيل  6

دراسااة تحاارر الفساافور وكفاااءة بعااض االساامدة الفوساافاتية فااي نمااو وحاصاال الحنطااة فااي تااربتين  6

 مختلفتي النسبة

3017 

 0610 دراسة تحضير وتفاعل عدد من الجالكونات مع بعض الكواشف النيوكليوفيلية 1

لبعيد المواجه من الثباات والقفاز وعالقتهاا دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الميكانيكية للتصويب ا 1

 بالقوة االنفجارية للذراع الرامية واالطراف السفلى لدى العبي كرة اليد

3170 

دراسة تحليلية للسمات االنفعالية المميزة لالعبي كرة القدم بخطوط اللعب وعالقتها بترتيب الفرق  1

 في دوري الدرجة االولى

3177 

 618 (3101-0771قة بين البطالة والنمو في االقتصاد العراقي للمدة)دراسة تحليلية للعال 2

-3111دراسة تحليلية للواقع التنظيمي في كلياات التربياة الرياضاية المساتحدثة فاي العاراق باين  1

3103 

3118 

 3817 3103-3100دراسة تحليلية لواقع االحتراف لالعبي كرة القدم في دوري النخبة العراقي للموسم 1

 3117 دراسة تحليلية لواقع االستثمار والتمويل في بعض االندية الرياضية العراقية 1

 3171 دراسة تحمل الصفائح الفيروسمنتية المرمبة 6

 0638 الخ…دراسة التراكيب النووية الدوانية واالهتزازية للنوى 1

 0130 والوظيفية للهالم المنتج منهادراسة التركيب الكيميائي لبذور الكتان والخواص الفيزيوكيميائية  1
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دراسة تشخيصية لخميرة المبيضات المعزولة من المرض المصاابين باداء المبيضاات الفماوي فاي  1

مدينة الموصل ودراسة تأثير حليب االم والمساتخلص الماائي للشااي االحمار علاى انتاجهاا لابعض 

 عوامل الغراوة

0827 

 3011 النباتي في موقعي اتروشي وبندوايا في شمالي العراقدراسة تشخيصية للتنوع الحيوي  6

 0700 دراسة تشخيصية للطفيليات الخارجية وطفيليات الدم الجاموس في مدينة الموصل 1

 3072 دراسة تشخيصية للطفيليات الداخلية في االبقار في مدينة الموصل/العراق 6

الاادجاج المنزلااي المصااابة بالطفيليااات  دراسااة تشخيصااية وامراضااه نسااجية للقناااة الهضاامية فااي 1

 المعوية في مدينة البصرة

0717 

دراسة تشخيصية وجزيئية لطفيلي الجيارديا المعوية لدى االطفال المصابين باالسهال في محافظاة  6

 القادسية

3101 

 0837 في الحيوان المختبريEnterobacter aerogenesدراسة تشخيصية ومناعية لبكتريا 1

 0176 تشخيصية ونسيجية لداء المقوسات...الخدراسة  1

 0703 دراسة تشخيصية ونسيجي لديدان الرئة واالكياس المائية في اغنام العواسي 1

 0762 دراسة تشخيصية ووراثية جزيئية لبعض الجراثيم المعزولة...الخ 6

 0861 القادسيةفي جامعة Comostae(Asteraceae)دراسة تشريحية لسيقان وسويقات بعض اجناس  1

 0160 دراسة تشريحية مقارنة لبعض االعضاء...الخ 1

ماان حاااالت التساامم الغااذائي فااي Clostriduium Perfringensدراسااة جزيئيااة لتنماايط جرثومااة 6

 مدينة الموصل

0761 

دراسة جيوكيميائية وطباقية عالية الدقة لحد الكريناسي/الباليوجين في مقاطع مختارة مان شامالي  1

 العراق

0111 

 0613 دراسة حركية وثرموديناميكية امتزاز بعض االصباغ العضوية على سطح الكاربون المنشط 1

 3016 دراسة حساسية اشجار الجوز لالصابة بدودة اوراق الجوز ومكافحتها مختبريا 6

 3768 دراسة الخدمات الصحية في محافظة صالح الدين باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 1

 0113 دراسة الخشونة واالستقرارية في تحديد المقاطع العمودية للرياح في جو الحلة الشبه حضري 1

 

المحضرة بطريقة التحلال الكيمياائي Ni(1-X)ZNXOدراسة الخصائص التركيبية والبصرية الشغية 1

 الحراري

0616 

المحضارة بطريقاة التحلال U2s(100-X)sns2(X)دراسة الخصاائص التركيبياة والبصارية الغشاية 1

 الكيميائي الحراري

0610 

دراسة الخصائص التركيبياة والبصارية الغشاية اوكسايد الخارصاين المشاوبه بالحدياد والمحضارة  1

 بطريقة التحلل الكيميائي الحراري

0170 
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 0181 دراسة الخصائص التركيبية والبصرية لالغشية المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري 1

 0611 البوليمريةR6Gدراسة الخصائص الطيفية والالخطية لصبغة 1

 0187 الثانوي المحضر بطريقة الرش الكيميائي الحراريFecd S3دراسة خصائص غشاء 1

 712 دراسة التلوث البيئي بالرصاص والكادميوم في مدينة بعقوبة وضواحيها 2

الموصال وتأثيرهاا فاي عادد مان االساماك  دراسة تلوث نهر دجلة بالمخلفات المختلفة ضمن مدينة 1

 المحلية

0117 

 0631 كاما-دراسة توهين اشعة كاما بطريقة تطابق كاما 1

  دراسة جرثومية وجزيئية في بعض انواع جنس المكورات  6

المعزولاااة محلياااا المنتجاااة Lactobacillus Salivaruisدراساااة جرثومياااة وجزيئياااة لجرثوماااة 1

 للبكترويوسين

0177 

 0836 اسة جزيئية لبكتريا اشيريشيا القولون المسببة اللتهاب القناة الهضمية في االطفال الرضعدر 1

دراسااة جزيئيااة لتشااخيص بعااض المبياادات المضااادة للجااراثيم المرضااية المستخلصااة ماان مصااادر  6

 حيوانية ونباتية مختلفة

0766 

 0681 باستعمال معقدات النيكل الثنائيدراسة الخصائص الفيزيائية الضوئية لمتعدد الستايرين  1

 0176 دراسة الخصائص الفيزيائية الغشية اوكسيد الزنك المطعمة بالفضة 1

والفعالية الحيوياة Tuibulus Terrestris Lدراسة الخصائص المظهرية والكيميائية لنبات القطب 1

 لمستخلص بذوره ضد بعض البكتريا المرضية

0811 

 0132 متعددات حدود زرنيك لفتحة بيضوية ذات عائق بيضويدراسة خصائص  1

 0177 دراسة خصائص متعددات الحدود المتجهة المتعامدة لفتحة بصرية حلقية 1

 0618 دراسة الخواص البصرية الخطية والالخطية لصبغات عضوية 1

المحفاازة بطريقااة التحلاال الكيميااائي  Fe2O3:A1دراسااة الخااواص البصاارية والتركيبيااة الغشااية 6

 الحراري

0617 

دراسااة تصاانيفية حياتيااة الجناااس ماان العائلااة الرامراميااة فااي المنطقتااين الشاامالية والوسااطى فااي  1

 العراق

0883 

 0817 دراسة تصنيفية الجناس العائلة الربيعية في العراق 1

رتباة غمدياة االجنحاة فاي Histeridaeدراسة تصنيفية لبعض انواع خنافس الجثث الجافة وعائلة 1

 بعض محافظات العراق

0730 

 0881 في العراق Labiatae stachys Lدراسة تصنيفية للجنس 1

 0732 دراسة تصنيفية مظهرية ووراثية خلوية لخنفساء الطحين الصدأية وخنفساء الطحين المحيرة  1

فاي  Zygophyllaceae R.Be Nirariaceae Lindleyدراسة تصنيفية مقارنة لمراتب العائلتين 1

 العراق

0880 
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لدى المرضى المصابين بالتهاب Inerleukin 8دراسة التغيرات في بعض مؤشرات الدم ومستوى  6

 C,Bالكبد الفيروسي للنمطين

0786 

دراسة التغيرات النسيجية والكيميائية النسجية التي يحدثها الليبتن في حدثيات االلتهااب واالماالح  1

 ظيم وتكوين االوعية الدموية واالجهاد وتقدم العمر في الفئرانوالتع

0721 

دراسة تقويمية لمناهج التاريخ في الجامعات العراقياة فاي ضاوء المعاايير العالمياة وبنااء انماوذج  2

 لتطويرها

0211 

 701 دراسة تقويمية لمناهج المعسكرات الكشفية للكشاف المتقدم من وجهة نظر قادتها 2

 0667 مدينة بغداد-الكريعات-التلوث بالعناصر الثقيلة وبعض الفيزيائية والكيميائية في نهر دجلة دراسة 

دراساة تلااوث بعااض انااواع الحليااب المجفااف وخالئاط الرضااع باالحياااء المجهريااة وبعااض المعااادن  6

 الثقيلة والميالمين في االسواق العراقية

3371 

 0601 غة الميالميندراسة الخواص البصرية والكهربائية لصب 1

دراسااة الخااواص الريولوجيااة الساافلت القيااارة المحااور بمطاااط االطااارات المعاااد باسااتخدام تقنيااة  1

 المايكروويف

0610 

 

دراسة الخاواص الفيزياوياة والتكريبياة للحفااز المحضار مان خلايط مان المعاادن الطينياة الطبيعياة  1

 المحلية ومجال استخدامها في الصناعات النفطية

0662 

 0182 دراسة الخواص الفيزياوية الغشية اوكسيد الحديد المحضرة بطريقة الطالء الدوراني 1

دراسة الخواص الفيزياوية والميكيانيكية لطبقات طالء البرونز المحضرة بطريقة الارش الحاراري  1

 باللهب

0607 

 0171 دراسة رسوبية لتتابعات تكوين شيرانش لمناطق مختارة من شمال العراق 1

دراسة رسوبية لتكوين برسارين الجوراساي االعلاى الكمريجياان المتاأخر فاي منااطق مختاارة مان  1

 شمالي العراق

0178 

الماساترختي(في منااطق -دراسة رسوبية وطباقية لمتتابعاات الكريتاساي االعلى)الكامبااني المتاأخر 1

 مختارة من شمالي العراق

0171 

 3171 الخرسانية الليفية المسلحةدراسة سلوك االنثناء للعتبات  6

دراسة السلوك الكهروكيميائي لاليروكرون بالك على اقطاب كل قطرة الزئبق المعلقة في الكرافيت  1

 والكرافيت المحور وتصميم متحسس لتقدير ايون النيكل ومركب اليوريا

0611 

 0862 ذنجان في الباF2دراسة السلوك الوراثي للحاصل ومكوناته لهجن الجيل الثاني 1

قضااء الدور/محافظاة صاالح -دراسة سوسايومترية الستكشااف القاادة المحلياين فاي قرياة ابودلاف 6

 الدين

3161 

 0187 0-دراسة شكل االنتقاالت التماثلية لبعض نظائر النوديميوم باستخدام انموذج البوزونات المتفاعلة 1

 0731 دراسة شكليائية ونسيجية لكبد افعى الماء العراقية 1
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 0171 دراسة صفات انموذج االنحدار الذاتي غير الخطي من المرتبة االولى مع تطبيق 1

 3071 دراسة الصفات الحقلية والحاصل ونسبة الزيت واالحماض الدهنية لثمانية اصناف من القطن 

 دراسة الصفات النوعية للزيوت المستخلصة من مخلفات اسماك الجري االسايوي واساتعمالها فاي 6

 بعض النظم الغذائية

3370 

 2218 دراسة الصوت اللغوي عند الدكتور مهدي المخزومي 7

نفثالديهاياد -0-هيدروكساي-3اينول لتفاعل عدد من قواعاد شايف مان-دراسة طيفية لتوتمرية كيتو 1

 وامينات مختلفة مع كاشف االزاحة الثنائي في مذيبات مختلفة

0618 

القة الحاجات االرشادية باالنجاز الرياضي لدى الالعبين الناشئين دراسة ظاهرة المناخ النفسي وع 1

 في بعض فعاليات الساحة والميدان

3671 

دراسة الظروف المثلى النتاج مضاادات حيوياة مان العزلاة المحلياة ضاد بعاض االحيااء المجهرياة  

 وتنقيتها جزئيا

0817 

 0630 المشبعةدراسة عامل االستطارة الذري لبعض االغلفة الذرية  1

دراسة عادد مان مضاادات االكسادة وبعاض المتغيارات الفسالجية لادى النسااء المصاابات بسارطان  6

 الثدي في محافظة االنبار

3103 

 0167 دراسة على تأثير ازايد الصوديوم واالشعة فوق البنفسجية...الخ 1

باو القصابي فاي محافظاة واالصابة بمرض الرGSTMI GSTTIدراسة العالقة بين فقدان الجيني الـ 6

 ذي قار

0781 

 0180 كاكي هيدروديناميكية...الخ-دراسة عملية ميدانية وانموذج 1

 3121 دراسة عملية ونظرية الداء مجمع شمسي نوع قطع مكافم بدون نظام تعقب اوتوماتيكي 6

 0617 االروماتيةدراسة عملية ونظرية لتونومرية وتكوين معقدات االزوتة لعدد من االيمينيات  1

دراسة عملية ونزرية لحركية وميكانيكية اكسدة قواعد شيف المشتقة لعدد من االحمااض االمينياة  1

 باستخدام ايون البرمنكات

0682 

نظرية لحساب ثوابت استقرار المعقدات الناتجة من تفاعل عدد من اصباغ االزو مع -دراسة عملية 1

 بعض العناصر االنتقالية

0616 

 0768 اسة عن النبيت الطبيعي البكتيري المنتج لرائحة االبط والقدمدر 6

دراسااة العواماال المرتبطااة بماارض السااكري ماان خااالل مواؤمااة اساالوبي التحلياال العاااملي وتحلياال  2

 المسار

0167 

دراسااة العواماال الوراثيااة والتوصاايف الجزيئااي الصااناف الحنطااة المزروعااة فااي محافظااة النجااف  1

 SSRالتتابعات البسيطة المتكررةباستخدام مؤشرات 

0866 

دراسة فسلجية نسيجية وكيموحيوية لتاأثير التبخيار بباذور نباات الحرمال علاى عملياة التكااثر فاي  1

 Chlorpromazineالجرذان البيض البالغة المعاملة بعقار

0711 
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 3110 دراسة فسلجية وهرمونية للعقم النسبي لعدد من النساء في مدينة سامراء 6

 0717 دراسة فعل االمر عند المحدثين 7

 2137 الخ…دراسة في النقد القصصي العربي الحديث تنظير واجراء 8

 0180 دراسة كفاءة الطرق المختبرية المستخدمة في تشخيص بعض الدوالي...الخ 1

 3771 دراسة كيميائية مايكروبية وفسلجية الربع انواع من االسماك المحلية في محافظة صالح الدين 6

 3372 دراسة كيميائية وبايولوجية النواع الخل المنتج من مصادر مختلفة 6

دراسة كيميائية وتغذوية للزيت المستخلص بطرق متعددة مان صانفي الزيتاون بعشايقي ومنزليلاو  6

 المحليان

3013 

 3101 دراسة كيموحيوية النزيم الرايبونيوكليز في االصحاء والمصابات باورام الرحم 6

 0116 دراسة كيموحيوية النزيم السوربيتول ديهايدر...الخ 1

دراسة كيموحيوياة ووراثياة لالطفاال حاديثي الاوالدة المصاابين بالكالكتوسايميا مان جاراء طفارات  6

 في محافظة نينوىGALTالجين

3106 

 2777 دراسة اللسانيات المستعملة في شعر الشيخ علي الشرقي من منظور القرن الحادي والعشرين 7

فيوكوز وبعض المتغيرات الكيموحيوية للمرضى المصاابين -ل-دراسة مستوى انزيم الرينيين والفا 6

 بالعجز الكلوي المزمن

0778 

فيوكوز وبعض الدوال الكيموحيوية في مصاول دم النسااء اللاواتي عاانين -ل-دراسة مستويات ألفا 1

 من االجهاض المفرد للثلث الثاني من الحمل

0612 

 0771 دراسة مستويات بعض مضادات االكسدة...الخ 6

دراسااة مسااحية لمضااادات الطفيليااات الخارجيااة المسااتخدمة فااي المستشاافى التعليمااي البيطااري  6

 ومستوصف تلكيف البيطري

3310 

 3312 دراسة مصلية وكيموحيوية لمرضى حمى الوادي المتصدع في االغنام والماعز في محافظة نينوى 6

المعزولااة ماان مصااادر سااريرية Faecalis Enterococcusيااة ووراثيااة عاان بكتريااادراسااة مظهر 6

 مختلفة في مدينة الديوانية

0711 

 3182 دراسة معامل تجهيز الفسفور في بعض الترب الكلسية في محافظة نينوى 6

 3113 دراسة مقارنة باستخدام اوراق نبات الكونوكاربس...الخ 

الوظيفياااة والبايوكينماتيكياااة باساااتخدام جهااااز التريدميل)لمساااافات دراساااة مقارناااة باالساااتجابات  1

 متساوية وانحدارات مختلفة( والمضمار

3836 

دراسة مقارنة بين شدتي حمل مختلفتين في استجابة بعض المتغيرات الوظيفية لابعض التمريناات  1

 المساعدة في فعالية رفع االثقال

3870 

م االحيائيااة وعمليااات العلاام بااين طلبااة الماادارس المتوسااطة دراسااة مقارنااة فااي اسااتيعاب المفاااهي 2

 الحكومية واالهلية

0301 

 3828"دراسة مقارنة في بعض المتغيرات الكينماتيكية للمسار الحركي لقضيب الثقل باين رفعاة الخطاف  1
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 كغم"81والنتر)قسم الرفع الى الصدر(لفئة 

الداخلي والتفكير الخارجي من طلباة المرحلاة دراسة مقارنة في السلوك الصحي بين ذوي التفكير  2

 االعدادية

710 

والكلاور فاي بعاض المتغيارات الوظيفياة (UV)دراسة مقارنة الثر استخدام االشعة فاوق البنفساجية 6

 (سنة02-03لدى ممارسي السباحة بعمر)

0713 

مفاهيم قواعد اللغاة دراسة مقارنة الثر استخدام طريقتي القياس واالستقراء في اكتساب بضع من  2

 العربية لدى طالب المرحلة المتوسطة

0011 

 3801 دراسة مقارنة الثر جدولة الممارسة الموزعة والمكثفة...الخ 1

 0611 دراسة مقارنة لتحضير فحم منشط من مصادر نباتية باستخدام اشعة المايكروويف 1

فااي -ب-يااروس التهاااب الكبااد نمااطدراسااة مناعيااة كيموحيويااة وجزيئيااة للمخمجااين والملقحااين بف 6

 محافظة بابل

3111 

دراسااة مناعيااة لحاااالت العقاام الناتجااة عاان االصااابات البكتيريااة لاادى الرجااال فااي محافظااة النجااف  6

 االشرف

0767 

 3130 دراسة مناعية نسجية لالستجابة المناعية لسرطان الغدة اللبنية المغروسة في الفئران البيض 6

 3081 وجزيئية ومرضية للخمج الطبيعي والتجريبي للبوغة الكلبية في االبقار والفئراندراسة مناعية  6

 0170 دراسة مناعية وكيميائية حياتية على النساء المصابات بداء المقوسات الكوندية 1

 0723 دراسة نسيجية على جلد الماعز االسود المحلي 1

 

 hisoloical study of the rat skin 3108دراسة نسجية لجلد الجرذ 6

 0117 الخ…دراسة نظرية لبعض جهود المصيدة 1

 0188 دراسة نظرية لتأثير الضغط العالي في الخصائص الثرمواميكية للذهب والفضة 1

دراسااة نظريااة للخصااائص التركيبيااة لمشااتقات ومعوضااات الثااايوفين باسااتعمال الحسااابات الشاابه  

 التجريبية

0617 

 3138 النتقال الحرارة بالحمل المختلط خالل مقطع افقي محشو بوسط مساميدراسة نظرية وعملية  6

 0121 دراسة نظرية وعملية للتراكيب واطياف تحت الحمراء...الخ 1

دراسة نوعية وكمية للطحالب القاعدية وعالقتها بالمحتوى العضوي في رواسب نهر الفرات عند  1

 مدينة الناصرية

0821 

 0711 الرياضيين العراقيين على وفق نظام مراقبة غذائية مقترحةدراسة واقع تغذية  6

-دراساة وبائيااة تشخيصااية لاابعض الطفيلياات الخارجيااة واالوانااي الدميااة فاي اغنااام مدينااة بعقوبااة 1

 محافظة ديالى

0701 
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فااي الرجااال مااع محاولااة Trivhomouas vaginalisدراسااة وبائيااة لطفيلااي المشااعرات المهبليااة 1

 اتات الطبيةعالجية بالنب

0821 

 0181 محافظة ذي قارTrichomonos voginolisتقدير وبائية لطفيلي المشعرة المهبلية 1

دراسة وبائية لطفيليات الهضمية عن منطقتي ابوغريب والعامرياة وتأثيرهاا فاي بعاض مساتويات  1

 الدم

0182 

 0711 دراسة وبائية وتشخيصية النواع قمل بعض الطيور في مدينة الديوانية 1

المساابب لالسااهال لاادى Gisrdia Lambliaدراسااة وبائيااة وتشخيصااية لالنماااط الوراثيااة لطفيلااي  1

 PCRالمرضى في محافظة النجف االشرف باستخدام تقنية الـ

0717 

 0171 والمحضر بتقنية الترسيب البخاري الكيمياويZno/sios/siدراسة وتصنيع المفرق الهجين  1

 0771 جلد االنسان باالعتماد على تقنيات المعالجة الصوريةدراسة وتصنيف اورام  6

 A 0717دراسة وراثية لمرض نزف الدم الوراثي نوع 6

دراسة وظيفية كيموحيوية لتأثير التغيرات الحرارية فاي ذكاو الجارذان البايض الساليمة والمصاابة  1

 تجريبيا بداء السكري النوع االول

0710 

 0138 اول مع بعض االنهدارات الحلقية-ية لتكاثف متعدد الدراسة ومقارنة عملية1 نظر 1

 2283 الدرس البالغي في التفسير المظهري...الخ 7

 2267 الدرس الصوتي عند تقي الدين النيلي 7

الدرس النحوي بين ابي علي الفارسي والزجاج في اعاراب مابعاد البياع الطاوال مان ساور القارآن  3

 االغفالالكريم دراسة في كتاب 

087 

 2216 هـ(277الدرس اللغوي في تفسير ابن ابي زمنين)ت 7

  هـ(0331الدرس البالغي في التفسير المظهري للشيخ ثناء هللا العثماني)ت 7

 613 الدرع الصاروخي وميزان القوى االستراتيجي 2

 213 الدعاة غير االنبياء في القرآن الكريم 3

 2282 الحموز وجهوده النحويةالدكتور احمد عبدالفتاح  7

 0282 الدكتور عبدالقادر عبدالجليل وجهوده في البحث الصوتي والصرفي 7

 7228 الدكتور مالك المطلبي وجهزده اللغوية 7

 3113 دالالت االشكال االسطورية المنفذة على الخزف االغريقي 1

 3170 دالالت االشكال النباتية في الرسم العراقي المعاصر 1

 728 دالالت االلفاظ من حيث المنطوق والمفهوم في سورة المائدة ونماذج من تطبيقاتها 3
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 206 دالالت تغاير االبنية في االحاديث المتعددة الرواية في صحيح البخاري 3

 3118 دالالت الحركة للمشاهد التصويرية في فخار العراق القديم 1

 3167 العربي الحديثدالالت الرأس البشري في حركة النحت  1

 3171 دالالت شكل في رسوم عامر العبيدي 1

 3120 الدالالت الفكرية والجمالية في تصميم الفضاءات الداخلية 1

 0111 هـ(382داللة االبنية الصرفية في ديوان ابن الرومي)ت 7

 2771 داللة االبنية الصرفية في شعر عمرو بن احمر الباهلي 7

 3818 االجتماعية لحضور المرأة في هامش الشعر الجاهليالداللة  8

 

 2730 داللة االلفاظ في شعر الراعي النميري 7

 0273 هـ(011داللة االلفاظ المعجمية في شعر عمر بن لجأ التيمي)ت 7

 3717 داللة االيقاع في شعر محمد صابر عبيد 8

 0713 داللة البنى التركيبية في السور القرآنية القصار 7

 070 الداللة السياقية للتعدد النحوي في القرآن الكريم 3

 3166 داللة الشكل الحيواني في االحكام االسطوانية االكدية 1

 2731 الداللة الصوتية في المية العرب للشنفري االزدي 7

 311 الداللة النحوية عند الفراء في كتابه معاني القرآن 3

 0770 هـ(617نهج البالغة لميثم بن علي البحراني)الداللة النحوةية في شرح  7

 0271 الداللة النفسية في نهج البالغة 7

 3761 الداللة واليات انتاجها في شعر مصطفى جمال الدين 8

 2168 دمشق دراسة في احوالها السياسية والفكرية منذ قيام الدولة العباسية الى السيطرة الطولونية 7

 3771 الجاهلي والقرآن الكريمالدوارس في الشعر  8

 317 الدوافع واالنفعاالت النفسية في القرآن الكريم واهميتها في تربية الفرد المسلم 3

 3212 دور االجتهادات والتدخالت المجتمعية في خطة تنمية االقاليم لمحافظة ميسان 6

 107 دور االحزاب في الحياة السياسية االمريكية 2

 111 3112والقوى الكردستانية في المسار الديمقراطي العراقي بعد عامدور االحزاب  2

 2266 دور احمد بن ماجد في الرحلة البحرية 7



873 
 

 103 دور االستثمار االجنبي المباشر في تنمية القطاع السياحي 2

 881 الدور االقليمي لتركيا بين محددات الناتو والتطلع القومي 2

فاي الرقاباة علاى تكااليف المساؤولية االجتماعية:دراساة تطبيقياة فاي  دور اليات حوكمة الشاركات 6

 عينة من المصارف العراقية المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية

3312 

دور انشطة التوزيع المادي فاي تعزياز عناصار خدماة الزبون:دراساة اساتطالعية الراء عيناة مان  6

 مدراء وعاملي مديرية زراعة نينوى

3370 

ر بعااض ابعاااد اسااتراتيجية تمكااين العاااملين فااي تعزيااز االداء المتميز:دراسااة اسااتطالعية الراء دو 6

 عينة من التدريسيين في المعهد التقني في الحويجة

3381 

دور بعض حركيات الخالياا اللمفاوياة فاي االساتدابة المناعياة لادى عيناة مان العاراقيين المصاابين  6

 بالتهاب المفاصل الروماتويدي

3111 

دور بعض صفات الترباة ف قابلياة التعرياة الريحياة للمنطقاة الصاحراوية غرباي العاراق)منخفض  6

 الكعرة(

3172 

 0178 دور بكتريا الزوائف الزنجارية في المعالجة الحيوية لبقايا بعض المبيدات الحشرية 1

 3011 الهيدروجيندور البوتاسيوم في تحمل نباتات الذرة الصفراء الجهادي الجفاف وبيروكسيد  6

 870 العضو في سلوك المواطنة التنظيمية على وفق الثقة التنظيمية-دور تبادلية القائد 2

 811 دور التحقيق االداري في كشف حاالت الفساد المالي واالداري 2

 670 دور التدريب في تحول التعليم المهني في العراق نحو اقتصاد المعرفة 2

 3231 اداء االطباء في مركز التدريب والتطوير الصحي في وزارة الصحة دور التدريب في تطوير 6

 3201 دور التسويق الداخلي في تعزيز جودة الخدمة الصحية 6

 033 دور التصوف في نشر الدعوة محافظة السليمانية انموذجا 0

 711 معة القادسية"دور التغير االجتماعي واالقتصادي في بناء الطالب العراقي"دراسة ميدانية في جا 2

دور التقاااااادم التكنولااااااوجي فااااااي تنميااااااة وتطااااااوير المحاصاااااايل االسااااااتراتيجية)محافظة واسااااااط  2

 3100-0771انموذجا(للمدة

110 

دراسة لنماذج -دور التقدم العلمي والتكنولوجي في تحديد موقع القوى الكبرى في الهرمية الدولية 2

 -مختارة

188 

 3317 المستهدفة في تخفيض التكاليف دور التكاليف المعيارية والكلف 6

دراساة حالاة كلياة -دور تكامل اجهزة الرقابة المالية والتادقيق الاداخلي فاي تحساين جاودة التادقيق 2

 -الصيدلة في جامعة الموصل

871 

 67 دور التلفزيون في تشكيل الرأي العام ازاء مجالس المحافظات 

 

 3113الرشااد فاي تنشايط نطاف المارض المصاابين باوهن دور التوكوفيرول المستخلص من باذور نباات  6
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 النطف

دور الثقافااة فااي ساالوكيات المواطنااة التنظيميااة)بحث اسااتطالعي الراء عينااة ماان مااوظفي هيئااة  2

 النزاهة(

 

 788 دور الثقافة المنتظمية في سلوك المواطنة التنظيمية...الخ 2

-101هاـ/871-73الفاتح حتاى ساقوط غرناطاة)دور الجواري في الحياة العامة فاي االنادلس مان  7

0773 

2111 

دور حااامض البيتااامينوبيوترك والبااايون والضااوء االحماار فااي اسااتحثاث المقاومااة الجهازيااة فااي  1

 الطماطة ضد ديدان تعقد الجذور

0818 

 171 (3102-0780دور حركة االخوان المسلمين في الحياة السياسية في مصر) 2

 137 (3102-0771الكردستاني وتطور القضية الكردية في تركيا للمدة من)دور حزب العمال  2

دور الخصاااائص المكانياااة فاااي التنظااايم المكااااني والتشاااكيل العمراناااي للمساااتقرات البشااارية فاااي  1

 اقليم)محافظة االنبار(

3781 

 011 3112دور الخطاب االسالمي بعد نازلة العراق 3

 3271 قيق متطلبات خفة الحركة لتطوير نموذج التجديد الستراتيجيدور خيار التمايز والتكامل في تح 6

 873 دور الذكاء االخالقي في تحقيق االلتزام التنظيمي 2

 3271 دور الذكاء الشعوري في تفوق االداء الجامعي في اطار اساليب اتخاذ القرارات 6

:دراسة في 3112العراق بعد عامدور السلطة التشريعية في صنع السياسيات العامة في جمهورية  2

 المعوقات

177 

 121 الدور السياسي للحركات االسالمية في تركيا)حزب العدالة والتنمية انموذجا( 2

 131 الدور السياسي للمؤسسة العسكرية التركية في عهد حزب العدالة والتنمية 2

-111هـ(/206-028االمارة )الدور السياسي والعسكري لالسر المتنفذة في االندلس خالل عصر  7

 م(738

2117 

 2663 0776-0772دور السير مايلز المبسون في الحياة السياسية المصرية 7

 611 دور الشفافية واالفصاح في الحد من المخاطر االئتمانية في عدد من المصارف االهلية العراقية 2

 2331 دور الصحابي أنس بن مالك)رضي هللا عنه(في حفظ السنة ونشرها 7

 107 دور الطاقة المناخية في رسم مالمح الصراعات االقليمية)الشرق االوسط انموذجا( 2

 177 دور العامل االقتصادي في ديناميت التنافس االقليمي...الخ 2

 237 دور العلماء في الدفاع عن العقيدة االسالمية في القرنين الثاني والثالث الهجريين 3

 2177 م(0101-0311هـ()732-678خالل العصر المملوكي)دور العلماء في مصر  7

 3382 دور عمال المعرفة في تحسين االداء البيئي:دراسة ميدانية في مديرية بلدية ناحية الزاب االسفل 6
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 0822 دور فطر المايكورايزا واالسبرجلس في جاهزية فسفور الصخر الفوسفاتي واثرها في نمو القمح 1

 122 لي االنساني في بناء السالم بعد انتهاء الصراعات المسلحة الداخليةدور القانون الدو 2

 2301 دور القطاع الخاص في دعم التنمية السياحية في العراق 7

 611 دور قطاع المصارف في اداء االسواق المالية مع اشارة خاصة لسوق العراق لالوراق المالية 2

 871 العدالة التنظيمية ميداني في بعض الجامعات العراقيةدور القيادة التحويلية في تحقيق  2

دور الكبريت وااللفاتوكو فيرول في ازالة سمية سياسيوم بداللة تطويرالجاذور العرضاية فاي عقال  1

 الماش

0811 

 0177 دور الكثبان الرملية في تغذية المياه الجوفية في منطقة الناعمة/جنوب شرق تكريت 1

 3132 نط في التقليل من سمية كلوريد الكادميوم في اناث الفئران المختبريةدور الماء الممغ 6

دور مبااادئ عماال االداء العااالي وتطااوير تقياايم اداء العاااملين فااي ممارسااات منظومااة عماال االداء  6

 العالي:بحث تحليلي في عينة من مكاتب المفتشين العامين

3227 

توفير عوامل تحسين االنتاجية:دراساة اساتطالعية فاي دور متطليات الصيانة المنتجة الشاملة في  6

 مصنع البان الموصل

3371 

 2110 -دراسة تحليلية-م0311-103هـ/611-77دور مدينة ليلة في احداث االندلس السياسية) 7

 2112 م(0101-0311هـ/732-678دور المرأة السياسي والثقافي في مصر خالل العصر المملوكي) 7

 187 البحوث االستراتيجية في تخطيط السياسة الخارجية االمريكيةدور مراكز  2

 

 3387 دور مرونة التصنيع وتصميم العملية في ابعاد محتوى استراتيجية العمليات 6

 783 دور المشاركة المجتمعية في تخطيط الخدمات الصحية)منطقة الدراسة قضاء المحمودية( 1

 3783 معالجة شحة المياه في اطراف محافظة بغداددور المشاريع االستراتيجية في  6

 3718 دور المعرفة التسويقية في تعزيز اداء الشركة العامة للمنتوجات النفطية العراقية 6

 2163 دور مغيث الروحي واسرته في احداث المغرب واالندلس 7

 3211 عينة من الوزارات العراقيةدور المفتشين العموميين في االستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في  6

بحاث اساتطالعي -دور الممارسات الفردياة والجماعياة فاي تحقياق متطلباات رأس الماالي المعرفاي 6

 -لعينة من اساتذة جامعة بغداد

3216 

 2161 دور المناطق الخضراء في التعديل المناخي لمدينة بغداد 7

 3772 لمدينةدور المناطق الخضراء في كفاءة النظام البيئي ل 1

 712 دور المهن المتوارثة في تماسك النظام االسري...الخ 2

 2038 دور موارد الثروة النفطية في التنمية المستدامة بمحافظة كركوك 7
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 2012 3101-0771دور الموانم التجارية العراقية في تجارة العراق الخارجية للمدة 7

 871 -دراسة ميدانية في مدينة بغداد-البشريةدور المؤسسات الوقفية في التنمية  2

 2077 دور النظام الشرق اوسطي في عملية التطبيع واالندماج االقليمي السرائيل في المحيط العربي 7

 117 دور الهيمنة االمريكية في العالقات الدولية 2

وااللتازام التنظيمي:دراساة الدور الوسيط للعقد النفاي فاي ضاوء الاربط باين االحتياجاات التدريبياة  6

 استطالعية في دائرة مدينة الطب

3707 

دور وظائف ادارة الموارد البشرية في دعم التمكين النفسي:بحث مياداني تحليلاي الراء عيناة مان  6

 موظفي بعض كليات جامعة بغداد

3270 

حاث مياداني فاي ب-دور وظيفة تخطيط الموارد البشرية في تفعيل بيئة عمل المشاجعة علاى االباداع 6

 -مركز وزارة التخطيط

3221 

دور الوعي البيئي لدى االسرة العراقية في الاتخلص مان النفاياات الصالبة)منطقة الدراساة()مدينة  1

 حي العزيزية(-الرمادي

3786 

 716 -دراسة في المبنى والتطبيق-دوران االمر بين االقل واالكثر 3

 3207 -دراسة تحليلية في العراق-الصحة العالميةدورة توزيع الدواء وفق انموذج منظمة  6

 3011 دوري المرور الجزئي المتبادل والمادة العضوية في االحتياج المائي ونمو وحاصل زهرة الشمس 6

 2118 م0118-0107هـ/777-711دولة بني حمود في االندلس 7

 107 ذجاالدولة العادلة في الفكر السياسي االسالمي محمد باقر الحكيم انمو 2

 106 الدولة الفاشلة:دراسة نظرية سياسية تحليلية لحال الدول العربية الحديثة 2

 371 دولة القرآن:دراسة تفسيرية على وفق نظرية النص 3

 2171 0111-0336هـ/617-637دولة المغول الجغتائيين والتيموريين في ماوراء النهر  7

 767 والعهد الجديد)دراسة موضوعية مقارنة(الديانة المسيحية بين القرآن الكريم  3

 0181 الديدان المتطفلة على بعض الطور المائية....الخ 1

محافظاة ذي قاارمع االشاارة لابعض -الديادان المتطفلاة فاي بعاض الطياور المائياة فاي هاور الحماار 1

 الجوانب البيئية...الخ

0172 

 0183 الحشرات...الخالديدان المتطفلة في بعض الطيور المائية واهميته  1

 101 الديمقراطية في الفكر السياسي عند أرسطو 

 3217 ديناميكية هيكل رأس المال وفقا لفلسفة نظرية االلتقاط وانعكاسها على االداء المالي االستراتيجي 6

 2701 -ديوان ابي طالب المأموني:دراسة لغوية 7

 2712 هـ()دراسة صرفية(211ديوان االدب للفارابي) 7

 2106 -دراسة لغوية-ديوان تميم بن المعز لدين هللا الفاطمي 8
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 0767 -دراسة لعوية-ديوان الطرماح 7

 2270 -ديوان العباس بن مرداس السلمي:دراسة لغوية 7

 2770 ديوان عالء الدين الشفيني)دراسة وتحقيق( 7

 0761 ديوان النابغة الذبياني:دراسة لغوية 7

 

  حرف الذال 

 3162 الذاتي والموضوعي في النحت المعاصر 1

 0187 الذاكرة الصورية الفنية واثرها في تنمية التعبير لطلبة المرحلة الثانوية 2

 712 ذخيرة العقبى 3

هـ(من بااب 711ذخيرة العقبى في شرح صدر الشريعة العظمى لالمام يوسف بن جنيد التوقاتي)ت 3

 الجزية ينتهي بمسائل شتى

280 

ذخياارة العقبااى فااي شاارح الشااريعة العظمااى للشاايخ االمااام يوسااف باان جنيااد التوقاااتي المتااوفى  3

 هـ()دراسة وتحقيق(كتاب الطهارة711سنة)

283 

 3116 الذكاء االجتماعي وعالقته باتخاذ القرار للقيادات االدارية من بعض كليات التربية الرياضية 1

نفس وبعاض المهاارات االساساية بكارة القادم للناشائين الحركي وعالقته بالثقة بال-الذكاء الجسمي 1

 سنة06دون

3812 

 0317 الذكاء الجسمي الحركي وعالقته بعامل الجلدية في الشخصية لدى طلبة الجامعة 2

 731 الذكاء الوجداني وفق نموذج ويكمان وعالقته بالتلكؤ االكاديمى لدى طلبة معهد الفنون الجميلة 2

 3113 المتواصل وعالقتها بفاعلية االداء لالعبين الناشئين في دوري بغداد لكرة...الخالذكاء واالنتباه  1

 3171 الذكاء والتصرف الخططي وعالقتهما باداء بعض المهارات الدفاعية...الخ 1

 الذكورة واالنوثة في ادب العصرين الجاهلي واالسالمي...الخ 7

 

0217 

  حرف الراء 

 3737 لبيد والخنساءرثاء االخوان في شعر  8

 3738 هـ(617الرثاء عند شعراء قالئد الجمان البن الشعار الموصلي)ت 8

 063 -دراسة دعوية-الرحمة واثارها في الدعوة الى هللا تعالى 3

 2280 ردود البكليموس في الحالل في اصالح الخلل على الزجاجي في الجمل 7

 2211 ....الخهـ(النحوية على ابن مالك811ردود المكودي) 7
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 0787 ردود ناظر الجيش النحوية...الخ 7

 2320 الردود والتعقبات حول شبهات احضارة الغربية في فكر محمد قطب 7

رسالة في العقائد للعالمة للشيخ صاالح الادين يوساف بان رمضاان بان عبادهللا الموصالي المتاوفى  3

 هـ0372سنة

227 

 2111 اسلوبيةهـ(دراسة 628رسائل ابن االثير)ت 8

 2162 فنية-رسائل التهاني في النشر العباسي دراسة موضوعية 8

 2711 رسائل غير منشورة من العصر البابلي القديم في المتحف العراقي 7

 2111 الرسائل المشرقية الفنية في القرن الثامن للهجرة:دراسة اسلوبية 8

 337 تحليلية(-القرآن الكريم)دراسة تفسيرية الرسل اول العزم)عليهم السالم(والسلوك االممي في 3

 2166 رسم الشخصيات في قصص اهرون رووبيني 8

صلى هللا عليه وآله وسلم(في الشعر العراقي الحديث في النصف الثامن مان القارن 1الءول الكريم 8

 دراسة في الموضوع والفن-العشرين

3722 

الصحية:دراسااة اسااتطالعية الراء الزبااائن فااي رضااا الزبااون فااي ظاال اعتماااد ابعاااد جااودة الخدمااة  6

 مستشفى الخنساء التعليمي بالموصل

3866 

 888 الرعاية االجتماعية الطبية لالطفال المشوهين)دراسة ميدانية في مدينة بغداد( 2

بحااث ميااداني فااي مكتااب المفااتش العااام لااوزارة -الرقابااة السااتراتيجية ودورهااا فااي االداء المنظمااي 6

 الصحة

3281 

 112 الرقابة القضائية على القرارات االدارية التنظيمية في العراق 2

 3361 الرقابة ودورها في تذليل معوقات االستثمارفي المناطق الحرة 6

 3181 الرمز وتمثالته في رسوم مارك شاجال 1

 766 الرهبانية النصرانية في مصر من القرن الثالث الميالدي الى القرن الخامس الميالدي 3

 761 الرهينة ودالالتها في الحضارات القديمة السماوية 3

 

 3718 الرؤى الموضوعاتية في شعر سعدي يوسف:دراسة موضوعية 8

 3761 (دراسة في نقد الشعر3111-0781الرؤى النقدية عند الشعراء في العراق) 8

 2367 بأقوال ائمة الجرح والتعديلالوراة الذين قال فيهم ابن عدي)ال بأس به(في كتابه الكامل مقارنة  7

 2226 رواة المعارف من اصحاب االمام الصادق)عليه السالم(دراسة في مروياتهم 7

 2132 روايات االرتحال الى اآلخر 8

 2771 روايات دالئل النبوة قبل البعثة 7
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البياات)عليهم الروايااات الموضااوعة علااى شخصااية النبي)محمااد صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم(وأهل  3

 السالم(:دراسة تحليلية

211 

 2273 الرواية التاريخية عند الشيخ الصدوق في كتابه عيون اخبار الرضا)عليه السالم( 7

 2273 الرواية التاريخية عند الهمداني في كتابه صفة جزيرة العرب 7

 2106 الرواية التاريخية في كتاب سليم بن قيس الهاللي 7

ن بدايااة المخطااوط الااى قصااة نبااي هللا صااالح)عليه السااالم(لمحمد باان نجيااب رونااق التفاسااير ماا 3

 هـ(711القراحصاري)

328 

 2601 (0782-0761رؤوف دنكتاش ودوره في الحركة االستقاللية القبرصية التركية) 7

 2128 3101-0771الرؤية االجتماعية وتطورها في الرواية العراقية في المنفى من 8

االستراتيجية والذكاء التنافسي واثرهما في ادارة عالقات الضيف:دراسة ميدانية في فنادق الرؤية  6

 الدرجة الممتازة

3220 

 2770 رؤية االلوسي لعقائد االمامية االثنا عشرية...الخ 7

 607 (3102-3112العراقية)-الرؤية االمريكية للعالقات االيرانية 2

 3776 مدينة الناصرية أنموذجا-ينةالرؤية المستقبلية لصيرورة المد 1

 رئاسة الدولة في الفقه الدستوري االسالمي مهامها وحدود سلطتها 3

 حرف الزاي

068 

 3117 الزحار العضوي في االنسان والحيوان 6

 2063 الزحف العمراني لمدينة شط العرب على االراضي الزراعية...الخ 7

 2171 نهاية العصر العباسي....الخالزراعة في البصرة منذ تمصيرها حتى  7

 3187 الزراعة المتأخرة لنبات الحلبة وتأثيرها على النمو والحاصل 6

 2086 زراعة محاصيل الحبوب ودورها في االمن الغذائي لمحافظة صالح الدين 7

 2073 زراعة النخيل وانتاج التمور في محافظة ديالى وسبل تنميتها 7

 3126 التحوالت التصميمية لمراكز العيادات التجميليةالزمان والمكان في  1

 072 زمن الجملة الشرطية في القرآن الكريم 3

 0712 الزمن عند النحويين واالصوليين 7

 763 الزهاد والمتصوفة في المغرب العربي حتى نهاية الخامس الهجري 3

 2012 الزواج المبكر لالناث في محافظة واسط 

 717 النبي)ص(شبهات وردودزواج  3

زيادات اتقاء مايحسن من بيان االخباار الادائرة علاى االلسان)وهي زياادات علاى المقاصاد الحسانة  3

والاادرر المنتشاارة والاللاام المنثااورة فااي االحااادث المشااهورة لالمااام المحاادث ابااراهيم باان سااليمان 

371 
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 هـ(0018الجنيني)ت

 311 هـ(وتوجيهها)جمع ودراسة(822الجزري)تزيادات كتاب النشر على الطيبة البن  3

 

  حرف السين 

 2616 0717-0711السافاك نشاطه في ايران 7

 2783 0717سالم خيون ودوره االجتماعي والسياسي حتى عام 7

 2783 م0868السموراي ودورهم السياسي والعسكري والثقافي في اليابان حتى عام 7

 0271 السبك النصي في سورة يونس 7

 (3103-3110الستراتيجية االمريكية تجاه المنطقة العربية للمدة) 2

 دراسة في ابعادها السياسية واالقتصادية

106 

 3776 هـ(:دراسة موضوعية فنية616-هـ227السخرية في شعر العصر العباسي الثاني) 8

 2138 السرد في قصص هيثم بهنام بردى القصيرة 8

 2101 السردية في شعر محمد الماغوط 8

 738 السرعة االدراكية وعالقتها بمهارات التفكير الشكلي لدى الطلبة المتميزين واقرانهم العاديين 2

 2211 0773سعدالدين الشاذلي ودوره العسكري والسياسي في مصر حتى عام 7

 2788 السلطات المملوكي الظاهر بيبرس في دراسات المستشرقين البريطانيين 7

 178 رقابة على قرارات التحكيم في المنازعات الخاصة الدولية)دراسة مقارنة(سلطة القضاء بال 2

 818 سلطة المحكمة في التكييف القانوني للدعوى الجزائية)دراسة مقارنة( 2

 3173 السلطة وتمثالتها في الرسم العراقي المعاصر 1

 173 السلوك السياسي 2

 121 3112عامالسلوك السياسي للمرأة العراقية بعد  2

سلوك وجاهزية وكفاءة استعمال سمادي الزنك المنخلي وحامض البوريك في التربة وتأثيرها فاي  6

 انتاجية الذرة الصفراء

3012 

 3617 السمات الجمالية في رسوم بشير مهدي 1

 3127 السمات الجمالية لفن الفسيفساء وتطبيقاتها في تصاميم اقمشة االزياء...الخ 6

 3607 الحداثة في فن الكرافيك االوربيسمات  1

 3112 السمات الشكلية والتقنية في منحوتات علي الجابري:دراسة تحليلية 1

 3677 السمات الفكرية والفنية للفلم السياسي 1



881 
 

 0183 السمات القيادية ةعالقتها بموقع الضبط لمديري المدارس المتوسطة 2

 0120 ببعض المتغيراتالسمنة عند اطفال الرياض وعالقتها  2

 2110 م(وكتابه وفاء الوفا باخبار دار المصطفى0116-هـ007السمهودي)ت 7

 0281 سورة االسراء:دراسة لغوية 7

 311 سورة التوبة:دراسة في علم البيان 3

 0777 سورة طه:دراسة لغوية 7

 2611 )دراسة تاريخية(0718-0701سوق الشيوخ  3

 3773 في المراكز الدينية مركز مدينة كربالء المقدسة كحالة دراسيةسياسات التجديد الحضري  1

 2718 م0700-0871السياسة البريطانية تجاه زنجيار 7

 2717 0726-0733سياسة بريطانيا تجاه مصر 7

 2611 0717-0763سياسة الجزائر النفطية 7

 171 سرائيليالسياسة الخارجية االمريكية تجاه البرنامج النووي االيراني واال 2

 186 وافاق المستقبل0771آب3السياسة الخارجية االمريكية حيال العراق منذ احداث  2

 182 (3103-0717السياسة الخارجية االيرانية) 2

 603 وافاق المستقبل 3112السياسة الخارجية االيرانية تجاه الخليج العربي منذ عام 2

البحارين وقطار 071713100مجلس التعاون الخليجي منالسياسة الخارجية االيرانية تجاه دول  2

 انموذجا

181 

 181 السياسة الخارجية التركية اتجاه المشرق العرب في عهد حزب العدالة والتنمية 2

 2633 0708-0718سياسة االتحاديين تجاه الواليات العراقية 7

 2110 م0100-768هـ/2181161القاهرةالسياسة االقتصادية للدولة الفاطمية واثرها في اسواق  7

 177 السياسة االقليمية للصين بعد الحرب الباردة 2

 176 السياسة االمريكية والبرنامج النووي االيرانية 2

 

 117 السياسة االمنية االمريكية تجاه النظام االقليمي في الشرق االوسط....الخ 2

 2781 سياسة ايطاليا االستيطانية تجاه ليبيا...الخ 

 6122 0776-0707سياسة بريطانيا تجاه كرد ايران 

  م:دراسة تاريخية0707-0718السياسة البريطانية تجاه الدولة العثمانية 2

 172 وافاقها المستقبلية3113السياسة الخارجية التركية تجاه المنطقة العربية بعد عام 2



882 
 

 617 عهد نيكو ساركوزي السياسة الخارجية الفرنسية اتجاه القضايا العربية في 2

 2173 م(0221-0318هـ/6161126السياسة الخارجية للدولة االيلخانية) 7

 2128 م(860-177هـ/371-023سياسة الخلفاء العباسيين من خالل خطبهم في العصر العباسي االول) 7

 2131 0727-0731سياسة العراق الخارجية في ضوء محاضر مجلس النواب العراقي 7

 2132 عمر بن الخطاب)رض(في نشر الفكر االسالمي في الجزيرة العربية وخارجها سياسة 7

 187 3103-3111سياسة القوة االمريكية في النظام الدولي للمدة 2

 117 السياسة النفطية وادارة الريع في االمارات العربية المتحدة مع اشارة خاصة الى العراق 2

العراقااي بااين اسااتهداف التضااخم والنمااو االقتصااادي فااي العااراق السياسااة النقديااة للبنااك المركاازي  2

 3117-0771للمدة

667 

 770 السياسة الوطنية لمعالجة النزوح 2

 2262 (انموذجا0771-0727العراق()-ايران-سياسة ونستون تشرشل تجاه الشرق االوسط)تركيا 7

 636 (0760-0712النطاق االوربي) سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه االتحاد السوفييتي على 2

 2612 (0727-0737سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه مؤتمرات نزع السالح) 2

 2782 0736-0703سياسة اليابان الداخلية والخارجية خالل عهد تايشز 7

 2227 السياق واثره في داللة النص القرآني عند مفسري االمامية في العصر الحديث 2

 0727 سيبويه في شرح الكافيه للرضي االسترابادي 7

 2330 (0712-0880السيد محمد الحسني البغدادي) 7

 2221 هـ(0722-م3103السيد محمود الهاشمي وجهوده العلمية) 7

 2137 السيدة سكينة بنت الحسين)عليهما السالم()دراسة تاريخية( 2

السااالم(من خااالل منهاااج الساانة النبويااة الباان ساايرة امياار المااؤمنين علااي باان ابااي طالب)عليااه  7

 هـ()دراسة لغوية(6601138تيمية)

2311 

 granariun(Everts)(Coleoptera السااايطرة االحيائياااة علاااى خنفسااااء الحباااوب الشاااعرية  6

:dermstide) Trofodera)الممرض للحشراتPaecilomyces farinosus(Holm.) 

0731 

 12 وابة بناية السيطرة على دخول المركبات عبر ب 

 0278 السيمياء في الخطاب القرآني 7

  حرف الشين 

 0716 هـ(:دراسة نحوية761الشاهد الشعري في تفسير التبيان للطوسي)ت 7

 2216 الشاهد اللغوي في شرح الشنتمري علي حماية ابي تمام 7

 783 الشبك:دراسة انثروبولوجية 2
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 017 ومنهج المسليمن في الرد عليهاشبهات اهل الكتاب على القرآن الكريم  3

 3710 الشخصيات القصصية في شعر صدر االسالم 

 3811 الشخصية الرئيسة بين السلبية وااليجابية في روايات ارنست همنغواي وعبدالرحمن منيف 8

 2136 الشخصية في قصص سالم العزاوي القصيرة 3

 270 الشخصية المعنوية في الفقه االسالمي 3

 71 الشخصية المهزومة ذاتيا وعالقتها بالمكانة النفسية واالجتماعية 0

الشخصية اليهودية في الرواية التاريخية منذ عصر الرسول)صلى هللا عليه وآله وسلم(حتى نهاية  8

 الخالفة االموية

2107 

  

 767 -دراسة وتحليل-الشخصية اليهودية مكوناتها وسماتها 3

مختصااار الطخااااوي لالماااام اباااي نصااار احماااد بااان منصاااور االسااابيجابي شااارح االسااابيجابي علاااى  3

 هـ(من كتاب الوديعة الى كتاب القصاص والديات781الحنفي)ت

217 

 0771 شرح جمل الجرجاني:دراسة موازنة  7

 7367 هـ...الخ773شرح رسالة اثبات الواجب للشيخ محمد الحنفي القراباغي المتوفى سنى 3

 0763 الفارسي على كتاب سيبويه شرح السيرافي وتعليقه 7

 2217 شرح شذر الذهب للجوجري:دراسة وصفية 7

شرح عقيدة االجهوري لالماام علاي بان زيان العاباد بان محماد زيان الادين عبادالرحمن االجهاوري  3

 هـ0166المتوفى سنة

236 

 2276 بالغيةشرح العلوي لنهج البالغة)الديباج الوضي في الكشف عن اسرار كالم الوصي(:دراسة  7

 731 شرح القريمي على منار االنوار في اصول الفقه 3

شرح لبعض مشكالت الموطأ برواية محمد بن الحسن للمال علي بن سلطان محمد القارئ)المتوفى  3

 هـ(دراسة وتحقيق 0107سنة

312 

 216 شرح لبعض مشكالت الموطأ تأليف المال علي بن سلطان القارئ الهروي الحنفي 

هااـ(:دراسة 0107شاارح لاابعض مشااكالت الموطااأ للمااال علااي باان ساالطان محمااد القااارئ)المتوفى  3

 وتحقيق

212 

 2378 شرح مسند االمام ابي حنيفة لالمام المال علي القارئ 7

 162 الشرعية الدستورية في العراق بين النظرية والتطبيق 2

 0102 شروح التسهيل:دراسة نحوية موازنة 7

 0778 النحوية حتى نهاية القرن السادس الهجري شروح الشواهد 7

 2101 عر ابن رشيق القيرواني:دراسة بالغية 8
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 2711 شعر ابن نباته المصري:دراسة موضوعية فنية 7

 2116 هـ178-هـ160شعر ابي بحر التجسيبسي 8

 3773 شعر ابي العالء المعري في الدراسات النقدية الحديثة 8

 2271 عبدالعزيز العجلي)دراسة موضوعية فنية(شعر بكر بن  7

 2337 شعر بهاء الدين االربلي:دراسة بالغية 7

 3727 شعر الحب عند جماعة ابولو وتجلياته الموضوعية والفنية 8

 2701 هـ(31شعر خفاف بن ندبة السلمي)رضي هللا عنه()ت 7

 2722 شعر السيد الحميري:دراسة اسلوبية 7

 3703 الطبقة الرابعة االسالمية)دراسة تحليلية(شعر شعراء  8

 2776 شعر)صرور(دراسة اسلوبية 7

 3711 شعر عالء الدين الشفهيني الحلي:دراسة في الموضوع والفن 7

 3717 شعر علي الفتال 8

 3782 شعر اللصوص في العصر االموي في ضوء البنيوية التكوينية 8

 3716 شعر محمد جواد الغبان 8

 2717 المدح عند القاضي الفاضل وعماد الدين االصبهاني:دراسة بالغية موازنة شعر 7

 3730 شعر المناسبات عند المشارقة في النصف الثاني من القرن السابع الهجري 8

 3716 هـ(:دراسة اسلوبية266-هـ311شعر الناشم الصغير) 8

 3788 شعر نجم الدين بن سوار الدمشقي)دراسة اسلوبية( 8

 2711 شعر هاشم الرفاعي)دراسة موضوعية فنية( 

 3721 الشعراء الرواد نقادا 8

 3777 هـ()دراسة موضوعية فنية(617شعراء الشام في كتاب قالئد الجمان البن الشعار الموصلي)ت 8

 3771 -دراسة فنية-شعراء فحول الطبقة الثامنة الجاهلية 8

 3718 الشعراء المغلبون في الشعر العربي...الخ 8

 0732 شعرية التجاوز االسلوبي في نهجي البالغة والسعادة 7

 2100 شعرية الزوال في الشعر االندلسي رثاء دولة بني عباد اختيارا 8

 3712 3101-3111شعرية السرد في الرواية النسوية العراقية 8

  2171شعرية المقالة عند حسين مردان 8
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 2702 سعيد شعرية الموصل في نصوص امجد محمد 7

الشعور بالذنب والصالبة النفسية وعالقتها بترتيب نتائج الالعباين علاى بسااط الحركاات االرضاية  1

 في الجمناستك الفني

3811 

 

 027 الشفاعة بين المسيحية واالسالم 3

 3122 الشكل االستعاري في تصميم الفضاءات الداخلية المسرح المدرسي انموذجا 1

الضرغ وبعض قياسات الجسم وعالقتها بانتاج الحليب وبعض مكوناته في االغناام شكل وقياسات  6

 3302العواسية المحسنة

 

 2323 هـ(داعية0281الشيخ امجد الزهاوي)ت 7

 2311 هـ ـواراؤه الفقهية في العبادات811-137الشيخ سراد الدين البلقيني  7

 2217 حاف المريد بجوهرة التوحيد(الشيخ عبدالسالم بن ابراهيم اللقاني ومنهجه في)ات 7

 267 -دراسة مقارنة-الشيخ محمد بن عبدهللا الجلي زاده واراؤه الفقهية من خالل تفسيره 3

 

  حرف الصاد 

الصحافة االستقصائية في العراق:دراساة مساحية فاي درائاد الصاباح زتلمادى والمساتقبل العراقاي  1

 م20/1/3103م لغاية 0/6/3100للمدة من

81 

 11 الصحافة العربية الصادرة في المانيا....الخ 

 0286 الصحيفة الصادقية لالمام جعفر بن محمد الصادق)عليه السالم( 7

 2631 0707-0717صحيفة صدى بابل مصدرا تاريخيا لدراسة التاريخ الحديث  7

 661 الصدمات النقدية واثرها في اسعار الصرف لمصر والعراق:دراسة تحليلية 2

 2613 )دراسة تاريخية(0771-0887الصراع الدولي في الصومال 7

الصااعوبات التااي تواجااه طلبااة معاهااد الفنااون الجميلااة فااي تاادريس اللغااة العربيااة ماان وجهااة نظاار  2

 التدريسيين والطلبة وفق معايير الجودة الشاملة

0261 

 767 وسبل معالجتهاالصعوبات التي تواجه ممارسة النشاط المسرحي المدرسي في مدينة بغداد  2

 0287 صفات االنبياء غير اولي العزم في القرآن الكريم 7

الصقالبة/السااااالف اصااااولهم وحياااااتهم العامااااة منااااذ ظهااااورهم حتااااى نهايااااة القاااارن الخااااامس  7

 الهجري/الحادي عشر الميالدي

2111 

 3767 الصالحيات التشريعية لمجالس المحافظات غير المنتظمة 1

 3101 المصلية لمرض حساسية القمح)السيلياك(عند االطفال في محافظة ديالىصالحية الفحوص  6



886 
 

 0707 صناعة المعجم بين اللغتين العربية والكردية 2

  07870صنع السياسات العامة في الجمهورية االسالمية االيرانية بعد عام 2

 771 صندوق الزكاة في العراق ووسائل تفعيله 3

 3203 م(0318هـ/616العربية االسالمية حتى سنة صورة االسد في الفنون  7

 111 صورة االسالم المعتدل في الفكر السياسي االستراتيجي...الخ 2

 3711 صورة االله في الفنون الرافيدينية والهندية 1

 0376 الصورة البصرية وانعكاسها في تشكيل الوعي الجمالي لدى طلبة الجامعة 2

 3731 لبرلمانية لدى تدريبيي جامعة بغدادالصورة الذهنية للمرأة ا 6

 771 صورة رجل االمن لدى المواطن العراقي:دراسة ميدانية في مدينة بغداد 2

 3731 الصورة الشعرية في رثاء الحسين)عليه السالم(شعر النجف االشرف في القرن العشرين انموذجا 8

 3760 الصورة الشعرية في شعر خالد علي مصطفى 8

 2107 في الشعر االندلسي في عصر الطوائف والمرابطين انماطها ودالالتها الصورة 8

 3711 دراسة تحليلية-الصورة في نقائض جرير والفرزدق 8

 3732 صورة المرأة في كتاب ديوان الموشحات االندلسية 8

 3713 صورة المرأة في مسرح المشرق العربي الشعري:دراسة نقدية 8

 0731 االكرم)صلى هللا عليه وآله وسلم(في نهج البالغةصورة النبي  7

 

 788 الصورة النمطية للمرأة لدى الرجل وعالقتها بالتوافق الزواجي 2

 3666 صيغ االداء التمثيبلي في المسرح العراقي المعاصر 1

 711 صيغ االمر والنهى ونماذج من تطبيقاتها الفقهية في كتاب احكام القرآن لالمام الجصاص 3

 816 صياغة استراتيجية االمن الوطني العراقي 2

 3103صياغة توجه استراتيجي في ضوء تقييم وزارة الثقافة لعام 6

 

3212 

  حرف الطاء 

 3721377 هـ(110-هـ138طبقات الشافعية الوسطى لتاج الدين السبكي) 3

 0160 ابار مختارة في شمال العراقالكاميا نبات المبكر الترسيبية ضمن -طباقية دورة السينومانيان 1

 2186 م(867-177هـ()311-023طبرستان وعالقتها بالخالفة العباسية) 7
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 0708 -دراسة موضوعية فنية-طبقة الرجاز االسالمية 7

 2766 طرائق الدفن في بالد الرافدين وبالد وادي النيل...الخ 7

 762 م(0717-0816عبدالحميد الثاني)الطرائق الصوفية في بالد الشام في عهد السلطان  3

 02 طرائق الالمعلمية والمعدلة في تقدير دالة المعولية للبيانات الكاملة مع تطبيق عملي 

 112 طرق الطعن امام المحاكم الجنائية الدولية 

 112 طروحات المواطنة العالمية في الفكر السياسي الغربي المعاصر 7

 801 عقود االشغال العامة في القانون العراقيالطعن بقرارات االحالة في  2

 111 الطعن في احكام القضاء االداري في العراق 2

 3781 الطفولة في شعر بدر شاكر السياب)دراسة موضوعية فنية( 8

 الطنافس في خزائن العتبتين الحسينية والعباسية المقدستين 7

 

2302 

  حرف الضاد 

 3718 الشكل والداللةالضرورة الشعرية بين دواعي  8

 002 الضرورة وحرية االختيار في الفلسفة اليونانية 0

 3120 ضوابط التصميم البيئي المستدام لالبنية التعليمية)المدارس كحالة دراسية( 6

 061 الضوابط الفقهية لحق االمة في مراقبة االمام وعزله 

 2610 0771-0718ظاهرة االنقالبات العسكرية في موريتانيا 7

 073 -دراسة تطبيقية في السور المدنية-ظاهرة التفسير النحوي في القرآن الكريم 3

 771 -دراسة ميدانية في مدينة الموصل-ظاهرة الطالق وتداعياته االجتماعية 2

 817 ظاهرة غسيل االموال وانعكاساتها على االقتصاد العراقي 2

 2122 العربية االسالمية حتى نهاية العصر االمويظاهرة الفساد االداري والمالي في الدولة  7

 3777 هـ)دراسة موضوعية فنية(711ظواهر حضارية في شعر العصر العباسي حتى سنة  8

 2771 الظواهر الفنية في شعر عبدالوهاب اسماعيل 7

 0701 دراسة في معجم لسان العرب-الظواهر اللغوية في لغة العامة 7

 2277 هـ(761كتاب التبيان في تفسير القرآن البي جعفر محمد بن الحسن الطوسي)تالظواهر اللهجة في  7
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  حرف العين 

 013 عادات العقل وعالقتها بالذكاء المتعدد لدى المراهقين 0

 83 عادات العقل وعالقتها بالكفايات االجتماعية والمهنية لدى المدرسين والمدرسات 0

 0131 بمستوى االداء المهني لدى معلمات رياض االطفالعادات العقل وعالقتها  2

 0136 عائلة جديدة مقيسة للتدرج المترافق ذات التقارب الشامل في االمثلية الالحظية  1

 0712 العبارات االفصاحية في اللغة العربية 7

 2218 0760عباس مهدي ودوره السياسي في العراق حتى عام 7

 2381 الطيار)دراسة تاريخية(عبدهللا بن جعفر  7

 2216 م0880عبدهللا النديم دوره السياسي والفكري حتى عام 7

 2261 0768عبدالهادي التازي نشاطه الفكري وللسياسي حتى عام 7

 2171 هـ61العثمانية دراسة في االتجاهات السياسية والميول الفكرية حتى سنة 7

 2127 العجائبية في الرواية العراقية 8

 3881 العجائبية والغرائبية في الروض االنفل 8

 123 العدالة االنتقالية في نطاق القانون الدولي العام 2

العدالة التنظيمية وعالقتها بالدعم التنظيمي المدرك واثرهما في تحقيق التميز)بحاث اساتطالعي فاي  6

 جامعة الكوفة(

3701 

 311 -دراسة موضوعية-الكريمالعذاب النفسي الهل النار في القرآن  3

 2126 3112حتى0771العراق في الرواية العراقية من 8

 771 العرف واثره في تخصيص العام 3

عزل انواع من البكتريا المكسرة للنفط من مصب شط العرب وتحسين قابليتها على تكسير االلكانات  1

 االعتيادية

0831 

ودراسااة تأثيرهااا فااي الفئااران السااليمة والمعرضااة للسااكر عاازل المكونااات الفعالااة ماان نبااات الغافااث  1

 التجريبي والكرب التأكسدي

0812 

 0810 عزل وتشخيص بعض المركبات الفعالة....الخ 1

عزل وتشخيص بكترياا الرايزوبياا المعزولاة مان العقاد الجذرياة لابعض النباتاات البقولياة وتوصايف  

 محتواها البالزميدي

0801 

 0810 المبيضات وفطريات اخرى باستعمال تقنيات مختلفة عزل وتشخيص خميرة 1

 0828 عزل وتشخيص الطحلب االخضر المزرق...الخ 1

عزل وتشخيص الفطريات المحمولة بغبار العواصف الترابية وتأثيرها على تلوث البيئة في محافظة  1

 نينوى

0808 
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من ميااه اليناابيع الحاارة فاي حماام العليال بمديناة  Archaeaعزل وتشخيص وتوصيف بعض انواع 1

 الموصل

0811 

عزل وتشخيص وتوصيف بعاض اناواع بكترياا اللنيادياا المساببة لالصاابات المشاتركة باين االنساان  1

 والحيوان من التربة

0832 

العضالي عزل وتنمية الهاليا الجذعية اللحمياة مان نقاي العظام للغاار االبايض وتمايزهاا الاى المساار  1

 الهيكلي خارج الجسم الحي

0702 

وتااأثيره فااي بعااض معااايير النمااو  Rhizobium Leguminosarumعازل وتوصاايف عاااثي بكتريااا 1

 لنبات الباقالء

0802 

 3073 في سورية-0-عزل وتوصيف الفايروس الحلئي البقري النمط 6

 028 العصبية واثرها في الدعوة االسالمية 3

 020 الديانات السماوية الثالثةعصمة االنبياء في  3

 0728 -عرض وتحليل-العطف بـ"ثم"في الحديث النبوي الشريف في سنن ابي داود 7

 2108 العقائد عند باقوت الحموي في معجمي االدباء والبلدان 7

 821 عقد اجازة االرحام 1

 0133 -دراسة مقارنة-عقد اجاره االرحان 2

 617 عقد االستثمار االسكاني 2

 830 عقد التأمين على الطائرة وفق القانون العراقي والتشريعات المقارنة 2

العقااااد المفصااااص فااااي الفنااااون العربيااااة االسااااالمية فااااي العااااراق حتااااى نهايااااة العصاااار العثماااااني  7

 م0708هـ/0221

2307 

 806 عقد الوكالة بالعمولة 2

 2331 العقل عند الفخر الرازي:دراسة مقارنة 7

 810 واثرها في الحد من ظاهرة االجرام بين الشريعة والقانون عقوبة االعدام 2

 3112 م0708-هـ0221العقود المزدوجة في العمارة العربية االسالمية حتى نهاية العصر العثماني 1

 233 عقيدة ختم النبوة والرد على منكريها:دراسة نقدية تأهيلية 3

 231 على هامش السيرة في ضوء السيرة النبوية 3

 618 االفريقية السودان وجنوب السودان انموذجا-العالقتت االقتصادية الصينية 2

 638 الباكستانية مرحلة مابعد الحرب الباردة-العالقات االمريكية 2

 637 0771-0727التركية-العالقات االمريكية 2

 



891 
 

 602 0788-0717السورية-العالقات االيرانية 2

 107 (3112-0781وتركيا) العالقات التجارية بين العراق 2

 601 3101-0781االسرائيلية-العالقات التركية 2

 632 م3113االسرائيلية بعد عام-العالقات التركية 2

 2162 هـ(161-263العالقات الثقافية واالجتماعية بين بالد المغرب ومصر) 7

 0760 العالقات الداللية في المصطلح النحوي واثرها في االبهام 7

 600 3103-3111االيرانية-العالقات السعودية 2

 177 3112العالقات السورية مع دول مجلس التعاون الخليجي بعد عام 2

 2612 الهندية...الخ-العالقات السياسية االمريكية 7

 637 0712-0760السوفييتية-العالقات السياسية المصرية 2

دراسة تحليلية الراء عينة مان ماوظفي الشاركة عالقات الشراكة وتأثيرها في قيمة ووالء الزبون: 6

 الديوانية-العامة للصناعات المطاطية

3387 

 601 3102-3110االمريكية-العالقات الصينية 2

 617 االمريكية مابعد احداث ايلول وافاقها المستقبلية-العالقات الصينية 2

 606 -دراسة تاريخية-0816-0827الروسية –العالقات العثمانية  2

 601 م0717-0816العالقات العثمانية الروسية 2

 2176 -دراسة تاريخية-م0107-0111العالقات العثمانية الصفوية 7

 132 )دراسة في ابعادها السياسية واالقتصادية(3112العالقات العراقية التركية بعد عام 2

 608 0768-0718السعودية-العالقات العراقية 2

 2671 3100-0771السورية-العراقيةالعالقات  2

 630 م0788-0712السورية-العالقات العراقية 7

 607 )دراسة تاريخية سياسية(0771-0768الكويتية-العالقات العراقية 2

وافاقهاا 3101)االسرائيلية(:دراسة في االبعاد السياسية واالقتصادية منذ عاام -العالقات المصرية 2

 المستقبلية

130 

 631 (3100-0780السودانية)-العالقات المصرية 2

 00770 عالقة االرثروبيوتين ببعض المتغيرات الحيوية ذات العالقة باعتالل الكلى السكري لدى الرجال 6

عالقة اساليب االعزيز االجتماعية المفضلة لدى تالميذ الصف السادس االبتادائي بشابكة عالقااتهم  2

 االجتماعية

778 

 0310 اساليب التفكير باالتزان انفعالي لدى طلبة الجامعةعالقة  2
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 3377 عالقة استراتيجية الريادة باالبداع التفني في عدد من المنظمات الصغيرة في محافظة نينوى 6

 3780 العالقة البصرية في الشعر العراقي المعاصر)مرحلة السبعينيات( 8

 0787 حيوية للمصابين بحصى المرارةعالقة بعض الهرمونات والمعايير الكيمو  6

العالقة بين اسعار الصرف والميزان التجااري فاي ظال المانهج النقادي فاي دول نامياة  2

 مختارة مع اشارة خاصة للعراق

102 

العالقااة بااين تسااليم الخدمااة واالداء التسااويقي:بحث تحليلااي فااي الشااركة العامااة لنقاال  6

 المسافرين والوفود

3716 

بين الدعم التنظيماي المادرك وممارساات ادارة ماوارد البشارية وتأثيرهماا فاي العالقة  6

 سلوكيات فرق العمل في عدد من شركات المقاوالت العامة

3271 

 2670 العالقة بين عبدالكريم قاسم واحزاب جبهة االتحاد الوطني 7

 وبعاض العوامال المؤدياة الاى حادوث  GSTT1وGSTM1العالقاة باين فقادان الجيناين 6

 مرض البهاق في محافظة ذي قار

0771 

 3112 العالقة بين كروماتين النطق ومعايير المني في مرضى عديمي الخصوبة 6

 3318 العالقة بين مؤشرات االداء المالي والمخاطرة النظامية 6

عالقة التفكير االستراتيجي بالثقافاة التنظيمياة للقياادات االدارياة فاي اللجناة االولمبياة  1

 الوطنية العراقية واتحاداتها الرياضية المركزية

3111 

 771 عالقة التفكير الحاذق باالنماط االدراكية لدى طلبة المرحلة االعدادية 2

 0367 عالقة التلكؤ االكاديمي بعادات االستنكار لدى طلبة الجامعة 2

 

وغيار المتفوقاات عالقة ماوراء الاذاكرة بالتفضايل المعرفاي لادى الطالباات المتفوقاات  0

 دراسيا في المرحلة االعدادية

737 

عالقااة المحكمااة الدوليااة الجنائيااة الدائمااة بمجلااس االمن)دراسااة فااي القااانون الاادولي  2

 العام(

117 

 3813 عالقة مركز الضبط باساليب معالجة المعلومات...الخ 1

ة لمرض السكري عالقة المعرفة بالمرض باستراتيجيات التعامل معه والنتائج المرضي 6

 وقدم السكري

3116 

 2071 العالقة المكانية بين شبكة طرق النقل البرية وتوزيع السكان في قضاء تكريت 7

 2181 عالقة المناخ ببعض االمراض الموسمية في مدينة السليمانية 7

 30 عالقة النمو االقتصادي في تغيير معدل البطالة..دراسة احصائية 

 3371 بين الثقافة التنظيمية واالداء الوظيفي العالقة والتأثير 0

 311 العالمة اللغوية في قصة آدم)عليه السالم( 3
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 2286 هـ(في كتابه شرح جمل الزجاجي667العلة النحوية عند ابن عصفور)ت 7

علل االختيار عند العكبري في كتبه المعنية باعراب القرآن وقراءاته والحديث النباوي  7

 والشعر

2268 

هااـ(في كتابه)البساايط فااي شاارح 101العلاال النحويااة عنااد ركاان الاادين االسااترابادي)ت 7

 الكافية(

2281 

 223 علم الكالم واثره المنهجي في التنمية الفكرية 3

 212 علم الكالم واصول االستدالل على العقيدة:دراسة مقارنة 3

ساالمي فاي القارن علماء الشافعية ودورهم في الحركة الفكرية في المشرق العربي اال 7

 الخامس الهجري/الحادي عشر الميالدس

2203 

 2761 االدب(-الكتابة-الطب-العلوم والمعارف في حضارة وادي النيل انموذجا)الفلك 7

-م176هااـ()071-هااـ081علااي باان عيسااى باان ماهااان ودوره االداري والعسااكري) 7

 م(801

2170 

 2377 الكافي)دراسة وتحليل(علي بن يقطين "رضي هللا عنه"ومروياته في  7

 2333 م(0872-0832علي مبارك ودوره الفكري االسالمي في مصر) 7

 2113 العمارة االندلسية من القرن الثاني الهجري الى القرن الخامس الهجري 6

 3107 العمارة المتحركة)اثر الحركة الموضعية للعمارة في المتلقي( 1

 3113 القديم من جنوب بالد الرافدينعمارة المدن في العصر السومري  1

 617 العمالة الهامشية للنساء في ضوء التحوالت االجتماعية 2

 272127612771721 عمدة المريد لجوهرة التوحيد 3

 271 هـ(0170عمدة المريد لجوهرة التوحيد البراهيم اللقاني)ت 3

ابااراهيم باان حساان النقاااتي عماادة المريااد لجااوهرة التوحيااد للشاايخ االمااام ابااراهيم باان  3

 هـ(0170المتوفى سنة

27712781211 

عمدة المريد لجوهرة التوحيد الجزء الثاني للشيخ االمام ابراهيم بن ابراهيم بن حسن  3

 0710اللقاني المتوفى سنة

2711210 

العناصر االيحائية وعالقتها بانتااج المعناى فاي تصاميم االعالناات وشاعارات الادورات  6

 االولمبية

3738 

 3176 العناصر البنائية في الرسم العراقي الحديث 1

 

 378 -دراسة تفسيرية-عناصر الخطاب القرآني ووظائفه في سورة هود 3

 060 -دراسة دعوية-عناية االسالم بالمجتمع 3
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 117 العنف في الفكر الصهيوني 2

مدرسي ومدرسات التربية الرياضية العنف المدرسي بداللة الضغوط النفسية والتذبذب المهني لدى  1

 في محافظة بابل

3671 

 3701 (0711العنوان بين شعراء التفعيلة وقصيدة النثر)الشعر العراقي انموذجا حتى نهاية  8

 3768 العنوان في شعر معد الجبوري 8

العوامااال الجغرافياااة الماااؤثرة فاااي عالقاااات روسااايا االتحادياااة ازاء دول الخلااايج العربي"دراساااة  7

 جيوبوليتيكة(

2076 

 612 العوامل المكانية المؤقرة في توطين الصناعات الكيمياوية في قضاء بيجي وسبل تطويرها 2

 

العوامااال الماااؤثرة علاااى االوضااااع الصاااحية والتعليمياااة فاااي العاااراق ضااامن مساااح شااابكة معرفاااة  

 باستعمال التحليل العنقودي 3100لعام (IKN)العراق

2 

 867 ب العراقيين على سياحة االحطيا في اقليم كردستان العراقالعوامل المؤثرة في طل 2

 3238 عوامل النجاح الحاسمة لتحقيق الرعاية الصحية الشاملة 6

-00عواماال النصاار والنجاااح فااي معااارك الفتوحااات االسااالمية علااى جبهااة العااراق والمشاارق ماان 7

 م611-623هـ/21

2181 

 267 في الشريعة االسالميةعورة المرأة واثرها في تقييد تصرفاتها  3

 168 العولمة واثرها في الدبلوماسية المعاصرة 2

 113 العولمة وانعكاساتها على االمن القومي العربي 2

 0218 عيوب المعنى في التراث النقدي عند العرب من القرن الرابع الى نهاية القرن السابع الهجري 7

 المدنيالعيب الجوهري في االجراء القضائي  2

 

171 

  حرف الغين 

 101 )دراسة تقويمية(3101-3111الغاز الطبيعي في العراق للمدة  2

 2013 (3100-0711الغاز الطبيعي وامكانات استثماره النتاج االقة في العراق للمدة) 7

 281 غاية البيان 7

 2217 0771-0708غاندي ودوره السياسي في الهند  7

 2763 القديمالغرامات في العراق  7

 2170 الغزو المغولي للعالم االسالمي من المنظور االستشراقي 7

 678 غسيل االموال في الشريعة االسالمية والقانون العراقي 2
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 2103 الغيبيات في نهج البالغة 7

  حرف الفاء 

 3177 اليد فاعلية االداء الفني وعالقته ببعض القدرات التوافقية الحركية والعقلية لالعبي كرة 1

فاعليااة اسااتخدام انمااوذج فراياار فااي اكتساااب مفاااهيم العلااوم العامااة والميااول اعلميااة لاادى تلميااذات  2

 الصف الخامس االبتدائي

0171 

فاعلية استخدام المجمعات التعليمية في تدريس مادة الكيمياء في التحصيل واالساتبقاء لادى طاالب  2

 الصف الثاني المتوسط

0376 

استراتيجية االنشطة المتنوعة في تنمية الذكاءات المتعددة لدى طلبة قسم التربية الفنية في فاعلية  2

 مادة التخطيط وااللوان

0270 

فاعلية استراتيجية البحث الجماعي التعاوني في التحصيل واالحتفاظ لدى طالب المرحلة المتوسطة  2

 في مادة التاريخ االسالمي

0001 

 0017 الخ…لبيت الدائري في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبيفاعلية استراتيجية ا 2

فاعلية استراتيجية تدريس االفقران في تحصيل مبادئ االحيااء والحكام الخلقاي لادى طاالب الصاف  2

 االول المتوسط

0327 

فاعليااة اسااتراتيجية التاادريس التبااادلي فااي تنميااة مهااارات التفكياار التاااريخي لاادى طااالب المرحلااة  2

 االعدادية

0076 

فاعليااة اسااتراتيجية التعلاايم المتمااايز فااي تحصاايل طااالب الصااف الرابااع االدبااي فااي مااادة االدب  2

 والنصوص

0067 

فاعلية استراتيجية التقويم البنائي في التحصيل واالحتفاظ لطاالب الصاف االول المتوساط فاي ماادة  2

 التاريخ

0171 

التعاوني فاي تحصايل طالباات الصاف الراباع االعادادي فاي ماادة فاعلية استراتيجية جيسكو للتعليم  2

 التاريخ

0316 

 

فاعلية استراتيجية خرائط التفكير القائماة علاى الادمج فاي تحصايل طالباات المرحلاة االعدادياة فاي  2

 مادة التاريخ

0021 

االعدادياة فااي مااادة فاعلياة اسااتراتيجية المتشاابهات فااي تنميااة التفكيار النافااذ لادى طااالب المرحلااة  2

 المطالعة

0322 

فاعلية استراتيجية المحاكاة في تحصيل تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ العرباي  2

 االسالمي

0117 

فاعلية استراتيجية المحطات العلمية فاي حال المساائل الرياضاية والميال نحاو الماادة لادى تلمياذات  2

 الصف الخامس االبتدائي

0111 

فاعلية استراتيجية مقترحة على وفق النظرية المعرفية في تحصيل مادة قواعاد اللغاة العربياة عناد  2

 طلبة الصف الرابع العلمي

0012 
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فاعليااة اسااتراتيجيتي التاادريس بالتشاابيهات والمتناقضااات فااي تحصاايل مااادة االحياااء والتفضاايل  2

 المعرفي وتنمية التفكير االبداعي لطالب الثالث المتوسط

0800 

فاعلية اساتراتيجيتي"المراقبة الذاتياة واالساتيعاب فاي تنمياة مهاارات التاذوق االدباي لادى طالباات  2

 الصف الخامس االدبي"

0011 

فاعلية استراتيجيتين لالبداع الجاد في تعديل الفهم الخاطم للمفاهيم الكيميائية وتنمية اتخاذ القارار  2

 لطلبة الخامس العلمي

0371 

ستراتيجيتين للتعلم النشط في التحصيل واالحتفاظ لدى طاالب المرحلاة االعدادياة فاي ماادة فاعلية ا 2

 االدب والنصوص

0017 

فاعلية استعمال استراتيجية الخرائط الذهنية في تحصايل طالباات الصاف الخاامس االدباي فاي ماادة  2

 التاريخ

0070 

طلباة الصاف الخاامس االدباي فاي ماادة فاعلية استعمال المنظمات المعرفية التخطيطية في تحصايل  2

 التاريخ واتجاهاتهم نحوها

0310 

فاعليااة االساالوب التاادريبي لاادي التصاالب المرونااة والتااأملي االناادفاعي فااي تعلاام بعااض المهااارات  1

 االساسية بكرة اليد

3123 

 3806 بالتنس فاعلية اسلوب التمرين الثابت والمتغير المكثف والموزع في تعلم بعض المهارات االساسية 1

فاعلية اسلوبين عالجين في تحصيل مادة التاريخ العربي االسالمي واساتبقائها لادى طاالب الصاف  2

 الثاني المتوسط

0317 

فاعلية االشارة العصبية لالطراف العليا للتنبؤ في بعض القدرات الحركية والمهارية لالعبي الريشة  1

 الطائرة

3161 

اكتساااب المفاااهيم الرياضااية لاادى تالميااذ الصااف الخااامس االبتاادائي فاعليااة انمااوذج فراياار فااي  2

 واتجاهاتهم نحو مادة الرياضيات

0161 

فاعلية انموذج مارزانو في تحصيل مادة مبادئ الفلسفة وعلم النفس لطالب الخامس االدبي وتنمية  2

 تفكيرهم العلمي

0011 

الجااة الفشاال المعرفااي لاادى طلبااة المرحلااة فاعليااة انمااوذج المصاافاة االنتقائيااة لااـ)برودبنت(في مع 2

 االعدادية

713 

فاعلية انموذج مقتارح علاى وفاق منحاى الانظم فاي تحصايل ماادة التااريخ وتنمياة مهاارات التفكيار  2

 الناقد لدى طالبات الصف الخامس االدبي

0012 

قسام التربياة فاعلية برناامج اثرائاي فاي ماادة اساس التصاميم لتنمياة التفكيار االبتكااري لادى طلباة  2

 الفنية

0230 

تعليمي في معالجة صاعوبات االدراك البصاري لادى التالمياذ ذوي صاعوبات -فاعلية برنامج تدريبي 2

 التعلم

711 

االجتماعياة فاي تنمياة الاذكاء االجتمااعي لادى -فاعلية برنامج تدريبي مستند الى النظرية المعرفياة 2

 طالبات معاهد اعداد المعلمات

711 

فاعلية برنمج تدريبي مقترح في اكتساب المهارات التعليمياة عناد معلماي اللغاة العربياة فاي ضاوء  2

 حاجاتهم 

0118 
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 770 تعلمي في تنمية مهارات التفكير االستداللي...الخ-فاعلية برنامج تعليمي 2

 0387 تعلمي مستند الى نظرية االبداع الجاد...الخ-فاعلية برنامج تعليمي 2

 

برنامج تعليمي على وفق نظرية التعلم المستند الى الدفاع في تحصيل ماادة الجغرافياة لادى  فاعلية 2

 طالب الصف االول المتوسط وتنمية تفكيرهم االبداعي

0312 

 0207 فاعلية برنامج تعليمي في تنمية مهارات تصوير الطبيعة لدى طلبة قسم التربية الفنية 2

تحصايل ماادة الجغرافياة وتنمياة التفكيار االباداعي لادى طاالب فاعلية برنامج تعليمي محوساب فاي  2

 الصف الخامس االدبي

0310 

فاعلية برنامج تعليمي مقترح على وفق النظرية البنائية في تنمية مهارات الفهام القرائاي والتعبيار  2

 الكتابي عند طالب الصف الخامس االدبي

00323 

المتعاددة فاي فهام واكتسااب المفااهيم الرياضاية واالساتدالل فاعلية برنامج تعليماي وفاق الاذكاءات  2

 الرياضي لدى طالبات الصف الثاني متوسط

0071 

فاعلية برنامج عالجي لتصحيح االخطاء االمالئية الناجمة من االبعاد النحوية والصرفية والصوتية  6

 في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط

0313 

عبئة النفسية على دقة اداء عدد من المهاارات االساساية والطاقاة النفساية فاعلية برنامج الدارة الت 1

 لالعبي كرة الطائرة بالمركز التخصصي في محافظة نينوى

3677 

فاعلية برنامج مبني على وفق النقد االلسني )االسلوبي(في تنمية المهارات النقدية عند طلبة اقسام  2

 اللغة العربية في كليات التربية

0233 

فاعلية برنامج مقترح لتادريس القضاايا الجدلياة بمقارر التااريخ لطاالب معاهاد المعلماين فاي تنمياة  2

 التفكير التاريخي واالتجاه نحو المادة

767 

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التذوق االدباي عناد طاالب الصاف الخاامس االدباي وعالقتهاا  2

 بتعبيرهم االبداعي

0072 

وفقا للمدخل المنظومي في الرياضيات لتنمياة التفكيار المنظاومي ومهاارات مااوراء  فاعلية برنامج 2

 المعرفة والتحصيل الدراسي لطالبات الثاني المتوسط

0020 

 3737 فاعلية البنى التصميمية في المنجز الطباعي المعاصر 6

ي المتوسط في مادة فاعلية التدريس باستخدام استراتيجية دي بوتو في تحصيل طالبات الصف الثان 2

 علم االحياء وتنمية تفكيرهن العلمي

0010 

فاعلية التدريس باستراتيجية الخرائط الذهنية في التحصيل واختزال قلق االختبار في مادة التااريخ  2

 لدى طالب الصف الخامس االدبي

0037 

في مباادئ االحيااء اشرح(في التحصيل والتفكير العلمي -اعكس-فاعلية التدريس باستراتيجية)الحظ 2

 لدى طالبات الصف االول المتوسط

0021 

فاعلية التدريس باستراتيجية المتناقضات في تحصيل الفيزياء ومهارات التفكير التأملي لدى طالب  2

 الصف الثاني المتوسط

0360 
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ائي فاعلية التدريس باستراتيجية "المنظمات التخطيطية"في تحصايل ماادة الفيزيااء والتناور الفيزيا 2

 لدى طالب الصف الثاني المتوسط

0317 

فاعلية التدريس باستراتيجية)ولن وفيلبس(في التحصيل ومهارات مابعد المعرفة لدى طالب الصف  2

 الثاني المتوسط في مادة الفيزياء

0011 

فاعلية التدريس بالعروض التقويمية في تحصيل مادة الفيزياء وحب االستطالع العلمي لدى طاالب  2

 االول المتوسط الصف

0171 

فاعلية التدريس بانموذج االستقصاء العادل في التحصيل والتفكير الناقد لادى طاالب الصاف الثااني  2

 المتوسط في علم االحياء

0071 

في استيعاب المفاهيم والثقافة الفيزيائية لادى طاالب الصاف االول  F.A.Rفاعلية التدريس بانموذج 2

 المتوسط

0172 

التدريس بانموذج )تنبأ1قسر1الحظ1قسار(في تحصايل ماادة الفيزيااء والتفكيار المنطقاي لادى فاعلية  2

 طالب الصف الثاني متوسط

0330 

 0218 فاعلية التدريس بانموذج ثيلين في التفضي المعرفي والتفكير االستداللي لدى طالبات قسم الفيزياء 2

االحيااء والتناور الباايولوجي لادى طالباات  فاعلية التدريس بانموذج المكعب في تحصايل ماادة علام 2

 الصف الثاني متوسط

0328 

فاعليااة التاادريس بااانموذج "وودز"فااي تعااديل التصااورات الخاطئااة للمفاااهيم االحيائيااة لاادى طااالب  2

 الصف االول المتسط

0181 

 3117 فاعلية تمرينات مهارته توافقية لذوي السيادة المخية...الخ 1

 

 2107 تشكيل النص االدبي...الخفاعلية التناص في  8

 3101 فاعلية تنظيم الوقت واسلوب بيجز في تعلم رفعة النز لدى طالب كلية التربية الرياضية 1

فاعليااة الااذات واالنتماااء االجتماااعي وازمااة الهويااة لاادى العاااطلين عاان العماال واقاارانهم ماان طلبااة  2

 الجامعة

0370 

 777 المهنية لدى المرشدين التربويين في محافظة النجف االشرففاعلية الذات وعالقتها بالكفاية  2

 0387 الفاعلية الذاتية وعالقتها بالتفكير الهندسي لدى طلبة كلية الهندسة 2

 0166 فاعلية العرض المسرحي الصفي في تنمية المفاهيم العلمية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية 2

معالجاة المعلوماات فاي تنمياة مهاارات التفكيار التااريخي لادى طاالب فاعلية التادريس بساتراتيجية  2

 الصف الرابع االدبي في مادة التاريخ االسالمي

0018 

 0017 في التحصيل والوعي الغذائي...اخ KWLفاعلية التدريس بستراتيجية المعنى 2

 0226 فاعلية التدريس بطريقة النمذجة في اتقانم مهارات االنشاء...الخ 2

فاعلية التدريس التبادلي في تحصايل ماادة الفيزيااء والاذكاء الوجاداني لادى طالباات الصاف الثااني  2

 متوسط

0333 
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 0036 ...الخPO4Rفاعلية التدريس على وفق ستراتيجية 2

 فاعلية تصميم تعليمي وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة في تحصيل الكيمياء لطالبات االول متوس 2

 مهارات تفكيرهن العلميوتنمية ذكائاتهنو 

0177 

 0111 فاعلية التعلم التعاوني في تنمية التفكير الناقد في مادة االعمال اليدوية 2

فاعلية التعليم النشط في تعاديل المفااهيم التاريخياة المخطاوءة فاي ماادة تااريخ الحضاارة العرالبياة  2

 االسالمية واالحتفاظ لها لطالب الصف الرابع االدبي

0377 

فاعلية العصف الذهني والرياضيات الترفيبهية في التحصيل وتنمية الحدس الرياضاتي لادى طاالب  2

 الصف االول المتوسط

0301 

 0171 فاعلية العالج بالمعني في تنمية الحور الوجودي لدى مريضات سرطان الثدي في مدينة بغداد 2

 3163 فاعلية الفضاء في منحوتات هنري مور 1

العااراق  3113التوجااه االسااتراتيجي التركااي حيااال منطقااة الشاارق االوسااط بعااد عااام الفاعليااة فااي 2

 انموذجا

880 

 3117 فاعلية اللون في الخزف العربي المعاصر 1

فاعلية منهج مقترح على وفق مدخل النظم لتادريس علام العاروض فاي تحصايل طلباة اقساام اللغاة  2

 العربية كليات التربية

0207 

فاي الحفاظ الحياوي لابعض االغياة  Lactococcus Lactisالمناتج بواساطة بكترياافاعلياة النيساين  6

 وتثبيطه النواع من البكتريا المرضية

3373 

 0232 فاعلية وحدة تعليمية نمطية في تحصيل مادة التذوق الفني لدى طلبة قسم التربية الفنية 2

والاوعي البيئاي لادى طالباات الصاف الراباع فاعلية الوسائط المتعددة في انساب المفاهيم االحيائية  2

 العلمي في مادة  علم االحياء

0077 

 710 هـ/717الفتاوي الكبرى:الفتاوي الفقهية للشيخ احمد بن حجر الهيتمي المكتوفى سنة 3

فتح القادر المعين المعيث بشرح منظومة البيقوني في علم الحديث للشيخ عبدالقادر بن جالل الدين  7

 هـ(من اول باب المرسل الى نهاية المخطوط:دراسة وتحقيق0161حيا)سنة المحلي كان

211 

 626 فرص وتحديات تنويع االقتصاد العراقي:دراسة تحليلية 2

 3636 الفرضيات التصميمية المستقبلية في ضوء الحاجات االنسانية المعاصرة)دراسة مستقبلية( 1

 2311 تفسير ابن عاشورالفروق التعبيرية في المتشابه اللفظي في  7

 818 الفساد االداري واثره على الوظيفة العامة:دراسة مقارنة 2

 837 الفصل في المنازعات التجارية ذات العنصر االجنبي في الشريع والقضاء العراقي)دراسة مقارنة( 2

ة متخصصاة فصل مركبات ايضية من اللبا ومصادر نباتية مختلفة وتأثير فعاليتها في معايير مناعيا 1

 ضد االصابة بداء االكياء العدرية في الفئران

0111 

 0122فصل وتقادير المركباات االورماتياة متعاددة الحلقاات فاي عغيناات مان الخضاروات فاي مديناة بغاداد  1
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 HPLCباستخدام تقنية كروماتوغرافيا السائل عالي االداء

والجاموس المحلي ودراساة تاأثير مساتويات فصل وتنقية انزيم الالكتوبيروكسيديز من حليب االبل  1

 االكسدة ومضاداتها

0111 

 2123 القضاء في رواية ارض االنبياء لنجيب الكيالني 8

 3117 فضاء المابين في العمارة)دراسة في طيعة فضاء المابين الفعال( 1

لى هللا علياه فضائل امير المؤمنين االمام علي ابن ابي طالب)علياه الساالم(في احادياث الرسول)صا 7

 وآله وسلم(عند جمهور المسلمين)دراسة تاريخية(

2138 

 

 777 الفطام النفسي وعالقته بنمط المعاملة الوالدية...الخ 2

ضاد  Sacchar Omyces Cerevisiaeفعالية بعض المواد البروتينية المثبطة المنتجة من خميارة 1

 بعض البكتريا المعوية

0807 

لمستخلصات شحم الرمان وباذور العناب ضاد بعاض البكترياا المرضاية وقابليتهاا الفعالية التثبيطية  6

 االمراضية

301 

الفعل الجيني والتوريث لبعض الصفات الكمية في االجياال الثااني والثالاث والراباع التهجينياين مان  1

 الحنطة رباعية المجموعة الكروموسومية

0876 

 271 كتاب الطالق-ابوبا سننهفقه االحوالل الشخصية لالمام النسائي في  1

 278 فقه االمام النسائي في المعامالت المالية في عنوانات ابواب سننه 7

 077 فقه االولويات وتطبيقه في الخطاب الدعوي 3

 213 فقه التنزيل:دراسة تطبيقية 3

  فقه الحديث:دراسة اصولية تطبيقية 3

 061 ظالل القرآنالفقه السياسي للسيد قطب في ضوء تفسيره في  3

 2270 -الروضة البهية انموذجا-فقه العقود عند الشهيد الثاني 7

 010 فقه المسابقات الرياضية 3

 778 فقه المستجدات من المعامالت المالية في العراق بعد االحتالل 3

 611 فقه المعامالت عند االمام القرافي في كتابة الفروق وبيان اثره في االقتصاد االسالمي 2

 727 فقه المعرفة:دراسة في االدلة وضوابط االستنباط واالحكام 3

 010 فقه الواقع وضرورة رعايته في العمل الدعوي 3

 2121 الفكر االداري عند االمام علي)عليه السالم(في نهج البالغة 7

 2388 الفكر االعتزالي عند المعاصرين عبدالرحمن بدوي ومحمد اركون وحسن حنفي)انموذجا( 6



911 
 

 700 الفكر التربوي البراجماتي واشكالية تربية التعبير الفني جون ديوي)انموذجا( 2

 700 الفكر الجغرافي ومفاهيم البحث عند الدكتور ابراهيم شريف 7

 110 الفكر الديمقراطي في العراق المعاصر 2

 116 الفكر السياسي عند سبينوزا 2

 111 المدرسيالفكر السياسي عند محمد تقي  2

 067 الفكر السياسي في الحضارة االسالمية)االمام علي بن ابي طالب انموذجا( 

 2711 م(610-336الفكر العسكري الساساني) 7

 2627 م0717-0711فكر ومواقف حزب الدعوة االسالمية 6

 331 فلسفة التربية االسالمية عند ابن رشد 7

 038 فلسفة الجمال عند مدرسة فرانكفورت 0

 001 فلسفة الدين عند عبدالكريم سروش 0

 82 فلسفة العقل عند جون سيرك 

 3668 فلسفة العنف في مسرحيات سينيكا 1

 007 فلسفة الغزالي في الدراسات العراقية المعاصرة 0

 87 الفلسفة المثالية عند جوزيا رويس 0

 0676 فلورة بعض المركبات الكيموحيوية في المحاليل المائية 1

 000 فن الخطابة عند فالسفة اليونان ارسطو انموذجا 0

 3713 اتجاهاته واساليبه-دراسة في النقد الفني العراقي-الفنانون النقاد 

 2131 الفنون الحربية عند أمير المؤمنين علي بن ابي طالب)عليه السىالم( 7

 066 التركي انموذجافهم االسالم من الدعوة الى الدولة حزب العدالة والتنمية  3

 3111 الفهم العرفاني للنص القرآني عند الشيعة االمامية 3

 711 الفهم العصبي وعالقته بالقلق االجتماعي 2

 711 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت 3

 706 فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت من القياس الى نهاية الكتاب)دراسة وتحقيق( 3

 0173 في الفضاءات التبولوجية وتطبيقاتها -iaفي المجاميع المفتوحة من النوع  1

 111 الفيدرالية والالمركزية االدارية 2

 2288 فيصل السامر ومنهجه في كتابة التاريخ االسالمي 7

 



911 
 

  حرف القاف 

 0872 قابلية انتاج االحماض الدهنية غيرالمشبعة...الخ 1

 713 الضررين(وتطبيقاتها من االحوال الشخصية والجنايات والحدودقاعدة )ارتكاب احد  3

 711 قاعدة)المعروف عرفا كالمشروط شرطا(وتطبيقاتها في البيوع واالجارة:دراسة فقهية 3

 2337 قبيصة بن ذؤيب ومروياته في الحديث الشريف:دراسة وتحليل 6

الفاتح حتاى نهاياة عهاد االميار عبادالرحمن قبيلة ممير ودورهاا السياساي فاي احاداث االنادلس مان  7

 الداخل

2711 

 2136 قبيلة فهد حتى نهاية العصر الراشدين 7

 3276 القدرات المعرفية واالستراتيجية واثرهما في بناء الميزة التنافسية 6

قاادرات وادوار ادارة المااوارد البشاارية االسااتراتيجية لتحسااين منظومااة تفكياار وتعلاام الفريق:بحااق  6

 قي في عدد من منظمات االعمال في العراقتطبي

3271 

 0201 القدرة القيادية لرؤساء االقسام وعالقتها بالوالء التنظيمي لدى تدريسيي الجامعة المستنصرية 2

 360 القراءات العشر الصغرى والكبرى:دراسة اصولية موازنة  3

-هاـ(672المجياد(للمنتجب الهمادذاني)تالقراءات القرآنية فاي )الكتااب الفرياد فاي اعاراب القارآن  7

 -دراسة صوتية

2371 

 2321 قراءة البصريين ابي عمرو بن العالء ويعقوب الحضرمي 7

 0211 القراءة المعاصرة للتراث الندقي والبالغي عبدالحكيم راضي انموذجا 7

 361 قراءة المفضل الضبي جمعا ودراسة 3

 881 اداء العمليات قرارات تصميم عمليات الخدمة واثرها في 3

 0771 القرنية في شرح الرضي على الكافية 7

 0711 هـ(672القرينة واثرها في توجيه المعنى عند ابن يعيش)ت 7

 18 القصة الخبرية في الصحافة العراقية 

 3887 القصة القرآنية في الرسائل واالطاريح )جامعة الموصل انموذجا( 8

 3811 (3101-0733االطفال في العراق)القصص الدينية في ادب  8

 2678 0718قضاء المحمودية دراسة تاريخية في احواله االدارية واالجتماعية واالقتصادية حتى عام 7

القضايا الفقهية المتعلقة باختالط المسالمين بغيارهم فاي العصار الحاضار فاي العباادات والمعاامالت  3

 واالحوال الشخصية

777 

 23018 3118لسنة332المصادرة والمحفوظة في المتحف العراقي قرار القطع الزجاجية  7

 0213 قلق التصور المعرفي وعالقته باسلوبي التفكير العالمي والمحلي لدى طلبة الجامعة 2



912 
 

 3721 القلق في شعر لبيد بن ربيعة العامري 8

 780 قنوات البث الفضائي ودورها في التغريب الثقافي للشباب 2

 121 3111السياسية االسالمية الشيعية في العراق وموقفها من دستورالقوى  2

 3123 القوى الفاعلة في تصميم الفضاءات الداخلية لمكتبات المدارس االساسية 1

 2201 القواعد االصولية عند االمام الزيخاني في كتابه تخريج الفروع على االصول"العبادات انموذجا" 7

 718 المتعلقة بدالالت االلفاظ واثرها في الفقه والقانونالقواعد االصولية  3

 731 القواعد االصولية المختلف فيها بين الحنفية والزيدية...الخ 3

 811 القواعد المنظمة اللغاء العقوبات االنضباطية:دراسة مقارنة 2

 3116 قواعد موضوعات فن السلطة المنفذة على فخاريات العراق القديم 1

ة االخالقياااة ودورهاااا فاااي تهيئاااة المنااااخ االخالقاااي وانعكاسااااتها علاااى المكاناااة التنظيمياااة القيااااد 6

 المدركة)دراسة استطالعية الراء عينة من التدريسيين في كليات جامعة الكوفة

3276 

 781 القيادة االدارية الفعالة لدى مديري المدارس االبتدائية وعالقتها بالذكاء االنفعالي 2

التمكين لتدريسيي التربية الكشافية وعالقتهاا بالتفاعال االجتمااعي لطلباتهم فاي كلياة واقساام قيادة  2

 التربية الرياضية بجامعة الموصل

0237 

 687 3100-0781قياس اثر االنفاق على التعليم في النمو االقتصادي في العراق للمدة 2

 3177 عبينقياس االداء االداري لمدربي كرة السلة من وجهة نظر الال 1

 116 3118-0781قياس االنتاجية الكلية في القطاع الزراعي في العراق للمدة 

 0778 قياس بعض الدوال الكيموحيوية وتفاديه غشاء كريات الدم الحمراء لدى مرض السكري 6

 

قياس تركيز غاز الرادون في تربة المواقع والمراقد المقدسة في محافظة النجف االشرف والعماق  1

 مختلفة

0137 

قياااس التمركااز والتنااوع لمحصااولي الحنطااة والشااعير فااي بعااض محافظااات العااراق واثاار العواماال  1

 الطبيعية على انتاجها:دراسة احصائية

0111 

قياس جاهزية رأس المال الفكاري مان منظاور بطاقاة الادرجات الموزونة:دراساة حالاة فاي جامعاة  6

 كربالء

3211 

 63 الجامعية العراقية للتحول من النظم احادية التطبيق الى النظم المتكاملةقياس جاهزية المكتبات  1

 28 قياس زاوية االنحراف في صورة نص باعتماد مرشح المروحة 

 0111 قياس العنف االسري وعالقته بالحاجات االرشادية...الخ 2

ابان حيان/الشاركة دراسة حالاة لمصانع  G.M.Pقياس فجوة التوافق مع ممارسات التصنيع الجيدة 

 العامة لصناعة االدوية والمستلزمات الطبية/سامراء

3388 
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 271 القياس في القرون الثالثة الفاضلة"نماذج تطبيقية" 3

قياااااس القيمااااة العادلااااة للموجااااودات غياااار المتداولااااة الملموسااااة وفقااااا لمعيااااار االبااااالغ المااااالي  6

 واقتراح دليل ارشادي لتدقيقها02الدولي

3316 

 DEA 3277كفاءة مكاتب المفتشين العموميين باستعمال تحليل تطويق البيانات قياس 6

القيااس المحاسابي لارأس المااال الفكاري وعالقتاه باااداء المنظماة :دراساة تطبيقيااة علاى عيناة ماان  6

 المصارف العراقية

3317 

 2028 3103-0771القياس المكاني لمستويات الخصوبة السكانية في مدينة بغداد للمدة 7

 871 قياس نسب التلوث البيئي الناتج من انبعاثات مصانع االسمنت في محافظة االنبار 7

 671 قياس وتحليل دالة اجمالي تكوين رأس المال الثابت للقطاع الزراعي في العراق...الخ 2

 703 القيم التربوية في فكر السيد محمد باقر الصدر)قدس سره( 2

 0021 كتب المطالعة والنصوص للمرحلة المتوسطة القيم التربوية المتضمنة في 2

 2113 القيم الجمالية في شعر ابن زيدون 8

 3618 القيم الجمالية لصورة المسيح في الرسم االوربي الحديث 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       71 القيم الحضارية عند اولي العزم من الرسل 3

 3711 م3111-0761القيم الروحية في الرواية العراقية خالل 8

االسالمية للمرحلة االبتدائياة واساتراتيجيات مقترحاة  القيم الشائعة في كتب القرآن الكريم والتربية 2

 لتدريسها

0113 

 726 القيم الشخصية وعالقتها باتخاذ القرار لدى مديري المدارس الثانوية 2

 363 القيم الصوتية للمفردة القرآنية في السور المكية 3

 2221 هـ(072-1016القيم والمثل في أدب ابن المقفع 7

 311 االسلوبية اليات القسم في القرآن الكريمالقيمة  3

 القيمة القانونية للحكم االجنبي قبل االمر بالتنفيذ"دراسة مقارنة" 2

 

801 

  حرف الكاف 

 221 م(0011كتاب التنزيهات لالمام محمد بن ابي بكر المرعشي ساجقلي زاده)ت 3

 0721 هـ(:دراسة نحوية موازنة672يعيش)تهـ(وشرح المفصل البن 601كتاب الخوارزمي )ت 7

 2111 م(:دراسة في المنهج والمضمون021هـ/11كتاب طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين السبكي )ت 7

 0727 هـ(في ضوء النقد اللغوي337كتاب غريب الحديث البي عبيد القاسم بن سالم)ت 7

 761هاـ(:دراسة 623كتاب الكراهية من فصول االسروشني البي الفتح محمد بن محمود االسروشني)ت 3
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 وتحقيق

 0021 -دراسة لغوية-كتب االزمنة واالمكنة واالنواء المطبوعة الى نهاية القرن السادس الهجري 7

 0267 كتب شروح اسماء هللا الحسنى"دراسة لغوية 7

 0717 :دراسة موازنةكتب العلة التراثية  7

 0217 الكراهية في العربية 7

لبكتريا االشرشايا والمعزولاة مان عيناات  ST,LTالكشف عن جينات ذينان الكشف عن جينات ذينان 0

 االدرار والبراز لتنقية الكوثرة الدنا المتعددة

011 

 

 3761 الكفاءة البيئية للفضاء الحضري في االستدامة االجتماعية 1

التوزيااع المكاااني البااراج شاابكات االنترناات فااي مدينااة الموصاال باسااتخدام نظاام المعلومااات كفاااءة  7

 الجغرافية

2318 

 2011 كفاءة التةزيع المكاني لخدمات التعليم العام في مجينة الحلة 7

 2313 كفاءة التوزيع المكاني لرياض االطفال الحكومية في مدينة الموصل 7

 2016 االبتدائي والثانوي في قضاء الخالصكفاءة الخدمات التعليمية  7

 2018 كفاءة الخدمات التعليمية لمنطقة الصدر في مدينة بغداد 7

 2081 3100-0781كفاءة خدمات النقل الجوي لمطار البصرة الدولي للمدة من 7

االجتماعياة الكفاءة الذاتية لعريقات الطالئع ومساعدتهن من وجهة نظر القائدة وعالقتهاا بالمسااندة  2

 ومستوى التقييم الكشفي

717 

الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بالتنظيم الذاتي المعرفي لدى طلبة المرحلاة االعدادياة فاي محافظاة  2

 بابل

721 

 787 الكفاءة الذاتية المدركة وعالقتها بحل المشكالت لدى المرشدين التربويين 2

 0361 ليا في التخصيصات التربوية والنفسية في كليات مدينة بغدادالكفاءة النوعية لطلبة الدراسات الع 2

 2061 كفاءة الوظيفة السكنية في مدينة السماوة 

 871 كفالة اليتيم بين االيواء المؤسسي والدفء العائلي)دراسة ميدانية مقارنة في محافظة بغداد( 2

للصاف الثااني المتوساط وعالقتهاا باتجااه  كفايات التعليم االلكتروني المتوافرة لادى مدرساي االحيااء 2

 طلبتهم نحو المادة

0088 

 0177 الكفايات التعليمية الالزمة لمعلمي التربية الفنية في المدارس االبتدائية من وجهة نظر الخبراء 2

 0277 كفايات الطلبة المطبقين في استعمال مهارات التاصل في وجهة نظر المشرفين العلمي والتربوي 2

 2623 م:دراسة تاريخية0718-0738لية الحقوق العراقيةك 7
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 707 الكمال القسري والتخريب على الذات وعالقتهما بالخوف من الفشل لدى طالب مدرسة الموهوبين 2

 الكنديون وجهودهم العلمية واالدارية حتى نهاية القرن الثالث الهجري)دراسة تاريخية( 7

 

2718 

  حرف الالم 

 0107 والتاريخية في فلسفة العلم الالتاريخية 1

 622 اللجان البرلمانية في التشريع العراقي)دراسة تاريخية( 2

 0776 لسان المتعلمين للسيد موسى بن عزيزهللا الموسوي)القرن الثالث عشر الهجري( 7

 0210 السانيات التداولية في الخطاب القانوني 7

 0712 العربية المعاصرة:دراسة في جهود احمد المتوكلاللسانيات الوظيفية في الدراسات  7

 0700 لغات القبائل واالمصار في كتاب العين للخليل ابن احمد الفراهيدي 7

 306 لغة الجوارح ودالالتها في القرآن الكريم:دراسة موضوعية 3

 2161 لغة الخطاب الشعري في شعر نزار قباني:دراسة اسلوبية 8

 3700 اديوانلغة شعر جماعة  8

 3766 لغة الشعر عند الشعراء الشيعة في القرن الرابع الهجري 8

 0100 اللهجات العربية في تسفير زادالميرىن الجوزي:دراسة لغوية 7

 2322 اللهدات العربية في تفسير القرطبي 7

علاى انتااج لوحات الصراع فاي شاعر ذي الرمة...لوحاة االنحادار للسايطرة النوعية:دراساة تطبيقياة  8

 معمل سمنت بادوش

07 

 3717 اللون في شعر المتنبي 8

 3716 اللون ودالالته في شعر االخطل والفرزدق وجرير 8

 

  حرف الميم 

 3888 مابعد الحداثة في النقد العربي الحديث...الخ 8

 2700 )ما(في ديوان المتنبي 7

 0768 -دراسة نحوية-الشيخان)ما(في كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه  7

 3606 المادة التاريخية وانعكاساتها على الرسم االشتراكي 1

 2372 مارواه ابن خزيمة في صحيحه ولم يكن على شرطه 7
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 2720 مالم يجمع من شعر بني شيبان حتى نهاية العصر العباسي جمع وتوثيق ودراسة 7

 2121 ماوراء السرد في أدب محمد خضير 8

 727 المباحص االصولية وتطبيقاتها في سورة االحزاب...الخ 3

 723 المباحث االصولية وتطبيقاتها في سورة النور 3

 0733 المباحث البالغية بين الطباطبائي والسيزواري 7

 2363 المباحث الحديثة في كتاب االم لالمام الشافعي 7

 2211 مالك رحمه هللا وتعالى...الخمباحث الحكم في شرح الزرقاني على موطأ االمام  7

 2210 المباحث الداللية في شرح نهج البالغة للكيدري 7

 0711 المباحث الداللية في شروح الفصيح المطبوعة 7

المباحااث الصااوتية فااي كتاااب فوائااد المعاااني فااي شاارح حاارز االماااني ووجااه التهنااي الباان داود  7

 هـ(132الصنهاجي)

2211 

 2360 هـ(118والنحوية في شرح سنن ابي داود للعيني)تالمباحث الصوتية  7

 238 المباحث العقائدية في تفسير مفاهيم القرآن للسبحاني واهميتها التربوية 3

 271 المباحث العقائدية في سورة ابراهيم )عليه السالم( 3

 231 الجامع الصحيح المباحث العقائدية في االلهيات والنبوات عند ابن الملقن في كتاب التوضيح لشرح 3

 2376 م(0788-هـ872المباحث العقدية في شرح صحيح البخاري للكوراني) 7

هااـ(في النبااوات 172المباحااث العقديااة الااواردة فااي الكاشااف عاان حقااائق الساانن لالمااام الطيبااي)ت 3

 والسمعيات

228 

 213 هـ(126المباحث العقدية الواردة في المعلم بفوائد مسلم لالمام المازري)ت 3

 2377 -دراسة في المنهج-مباحث علوم القرآن عند الشيخ جعفر السيماني 7

 366 مباحث علوم القرآن في تفسير االمثل لناصر مكارم الشيرازي 3

 372 مباحث علوم القرآن في تفسير النيسابوري المسمى "غرائب القرآن ورغائب الفرقان" 3

 2736 وموازنةالمباحث القرآنية عند الجاحظ:دراسة  7

المباحاااث اللغوياااة فاااي كتااااب الاااديباج علاااى شااارح صاااحيح مسااالم ابااان الحجااااج لجاااالل الااادين  7

 هـ(700السيوطي)ت

0761 

 0730 المباحث اللغوية واالسلوبية في التحليل النصي عند الضمدي 7

 0770 هـ(767المباحث اللغوية والنحوية في شرح اللمع للواسطي الضرير)توفي قبل 7

 2223 مباحث المستند القرآني في مؤلفات الشيخ المفيد)قدس سره( 7

 2313 7هـ0311-هـ0301مباحث النبوات في روح المعاني لالمام االلوسي) 7
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مباحااث النبااوات والساامعيات عنااد االمااام النساافي)رحمه هللا(فااي تفساايره )ماادارك التنزياال وحقااائق  7

 التأويل(

2377 

 870 وعالقته باالحساس بالهوية لدى االمام في دور الدولة واقرانهمالشعور بالذنب –المبدأة  2

 2273 المباني االصولية عند السيد اليزدي وتطبيقاتها في فقه المعامالت 7

 2271 المباني االصولية عند المحقق النائيني واثرها في االستنباط الفقهي 7

 0711 المبهمات ودالالتها في خطب نهج البالغة 7

 3161 متحوالت الخطاب االعالمي في النحت العراقي المعاصر 1

 3711 المتداول في شعر موفق محمد 8

متطلبات تطبيق نظام التصنيع خفيف الحركة وتأثيره في االداء االنتاجي:دراسة تطبيقية في شاركة  6

 مصافي الجنوب في البصرة

3381 

 3213 لسلكية والالسلكيةمتطلبات زيادة الكثافة الهاتفية بين االتصاالت ا 6

 3710 متطلبات العملية التدريبية ودورها في اقامة نظام االنتاج في الوقت المحدد 6

 3203 متطلبات النجاح الحاسمة الدارة سلسلة التجهيز في الصناعات الدولئية 6

 

 3280 متطلبات الهيكل التنظيمي النجاح الرقابة االدارية بتوسيط الثقة بالعاملين 6

 77 متعددات حدود هويوسا بالتعميم عمليتي كوتمان للبنانات 

 3671 المتغيرات الجمالية للصورة الرقمية في الفلم السينمائي 1

 2170 م3101ولغاية 0771متغيرات السرد في االدب الروائي العراقي من عام  8

منتصااف  م وحتااى01هااـ مطلااع ق1هااـوحتى منتصااف ق7المتغياارات فااي خطااط بغااداد ماان مطلااع ق 7

 م02ق

2172 

 0726 المتغيرات الكيموحيوية والدموية في االطفال المصابين بالحمى السوداء في عامرية الفلوجة 6

 771 المتغيرات المجتمعية والمشكالت التربوية في العراق:دراسة ميدانية في مدينة بغداد 2

 2336 (0783-0710متي عقراوي ودوره الفكري والتربوي في العراق) 7

 0171 المثاقفة وتأثيرها على االتجاهات المعاصرة في التربية الفنية 2

 787 المجتمع االفتراضي والعالقات االسرية 2

 2667 (0717-0711المجدد الجزائري الفضيل الورتالني نشاطه الفكري والسياسي ) 7

 2611 :دراسة تاريخية تحليلية0700-0716مجلس الشورى الوطني االيراني 7

 2676 (:دراسة تاريخية0711-0771المجمع العلمي العراقي) 7

 286-281 مجمع الفتاوي 3



918 
 

 1الزكاة 1الصالة )الطهارة  مجمع الفتاوةي لالمام احمد بن محمد بن ابي بكر الحنفي كتاب العبادات 3

 المناسك( 1الصوم/

702 

-الوصاايا الاى كتااب الماأذونمجمع الفتاوي لالمام احمد بن محماد بان اباي بكار الحنفاي مان كتااب  3

 دراسة وتحقيق(

707 

 711 هـ661جمع الفتاوي للشيخ احمد بن محمد بن ابي بكر الحنفي المتوفى بعد سنة 3

 2707 )مجموعة اشعار الحياة(للسيد محمد محمد صادق الصدر 7

 3367 محاسبة التكاليف الرشيقة ودورها في تقويم االداء ...الخ 6

 0600 لالنتقال الحراري لاللكترون في شركة من الذهب مشعة بنبضات ليزر الفيمتو ثانيةمحاكاة عددية  1

محاكاة نظام لكشف االجسام الغريبة في االنسجة الناعمة لجسام االنساان باساتخدام الموجاات فاوق  1

 الصوتية

0617 

-كتااب الماأذمونمجمع الفتاوي لالمام احمد بن محمد بن ابي بكار الحنفاي مان كتااب الوصاايا الاى  7

 -دراسة وتحقيق

707 

 711 هـ661مجمع الفتاوي للشيخ احمد بن محمد بن ابي بكر الحنفي المتوفى بعد سنة 3

 2707 مجموعة اشعار الحياة للسيد محمد محمد صادق الصدر 6

 3367 محاسبة التكاليف الرشيقة ودورها في تقويم االداء...الخ 6

 0600 الحراري لاللكترون في شركة من الذهب مشعة بنبضات ليزر الفيمتو ثانيةمحاكاة عددية لالنتقال  1

محاكاة نظام لكشف االجسام الغريبة في االنسجة الناعمة لجسام االنساان باساتخدام الموجاات فاوق  6

 الصوتية

0617 

اء محاااوالت اغتيااال النبي)محمااد صاالى هللا عليااه وآلااه وساالم(من خااالل كتااب السااير والمغااازي وار 7

 المستشرقين

2100 

المحتوى والعالقات بين العناصر الكيميائية الرئيسية واالثرية واالرضية النادرة في مياه نهر دجلة  1

 3100باشكالها الذائبة والمعلقة بين منطقتي فيشخابور وبيجي للعام

0118 

 631 تركي واثاره على الزراعة العراقية-محددات مستقبل التبادل التجاري العراقي 2

 3113 (سنة06-07المحددات الهرمونية النتقاء الالعبين في بعض االلعاب الفرقية بعمر) 1

 2187 محطات انتاج الطاقة الكهربائية واثرها على تلوث هواء مدينة بغداد)دراسة في جغرافية البيئة( 7

 2370 المحقق الكركي واراؤه الفقهية:جامع المقاصد)انموذجا( 7

 113 الجنائية الدولية ودورها في القانون الدولي المعاصرالمحكمة  2

 2213 0778-0816محمد علي جناح واثره في خدمة قضايا المسلمين في الهند 7

 2211 محمود الدرة ودوره العسكري والسياسي في العراق 7

 2671 0718-0811محمود رامز ودوره السياسي في العراق 7

 3617 مسرح الشارع المحموالت الفكرية في عروض 1
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جمعاا –مخالفات القاضي زكريا االنصاري في لاب االصاول لتااج الادين السابكي فاي جماع الجواماع  7

 -ودراسة

2372 

 

 261 -دراسة تطبيقية-مخالفة المشهور عند االمامية 3

 0772 المختار من االلفاظ المفسرة في سنن الترمذي 7

 3771 دراسة تخطيطية من المركز الثقافي لمدينة الناصريةالمخطط االساس وسيمياء المشهد الحضري  1

 128 مدى اختصاص مجلس االمن في نظر انتهاكات حقوق االنسان 2

 3311 مدى اعتماد المصارف العراقية الخاصة لمتطلبات محاسبة االدوات المالية...الخ 6

  مدى توافر متطلبات المواصفة الدولية  6

 3287 بغداد/مشروع الرستميةدراسة حالة في امانة  6

 3360 مداخل تقييم االصول في ظل تعدد المفاهيم المحاسبية...الخ 6

 2306 م(0708هـ/0226المدارس المستقلة القائمة في الموصل من العصر العثماني) 7

 0300 المدخل البصري لحل المسائل الرياضية واثره في تنمية الحس لعددي والتواصل الرياضي 2

دراساة اساتطالعية الهيئاة -محاسبي مقترح للتحاسب الضريبي في بيئاة التجاارة االلكترونياة مدخل 

 العامة للضرائب فرع نينوى

3311 

 173 المدرسة الواقعية الجديدة في العالقات الدولية للواليات المتحدة االمريكية انموذجا 2

 167 م3112مدرك االمن القومي في االستراتيجية االمريكية بعد عام 2

 782 المدلول الرمزي للجسد في الموروث الشعبي العراقي 2

 3731 هـ(:دراسة فنية711المديح في شعر ابن ابي حصينة)ت 8

 2111 م(031-768هـ/678-218مدينة االسكندرية:دراسة في احوالها االقتصادية من) 7

التلوث منطقة الدراسة الكرادة المدينة الخضراء كاسلوب للمحافظة على الموارد وحماية البيئة من  1

 701-703-700محلة-الشرقية

3710 

 2173 0318هـ/616مدينة نسف:دراسة في احوالها الفكرية منذ الفتح االسالمي حتى سنة 1

 2172 المرأة في روايات غادة السمان 8

 776 موصلالمرأة المسلمة بين االلتزام الديني والتحرر االجتماعي:دراسة ميدانية في مدينة ال 2

 3763 المرأة موضوعا رثائيا في الشعر العراقي الحديث 8

 713 المرأة والسلطة في المجتمع المحلي 2

 260 مراحل التطور التاريخي والمنهجي لعلم الرجال عند الشيعة االمامية االثنى عشر 3

 2380 مراسيل الشيخ الصدوق واثرها في استنباط االحكام الشرعية 7
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 77 خوادم الشبكة في الزمن الحقيقي باالعتماد على تقنية الموبايلمراقبة  

 261 المراهقة واحكامها في الفقه االسالمي 3

 101 المرتكزات الفكرية للثقافة السياسية العربية المعاصرة 3

 3661 المراجع المحلي واليات التغريب في العرض المسرحي العراقي 1

 3111 الخزف العثماني مرجعيات االشكال المنفذة في 1

 2380 مراسيل الشيخ الصدوق واثرها في استنباط االحكام الشرعية 7

 77 مراقبة خوادم الشبكة في الزمن الحقيقي باالعتماد على تقنية الموبايل 

 261 المراهقة واحكامها في الفقه االسالمي 3

 101 المرتكزات الفكرية للثقافة السياسية العربية المعاصرة 2

 3661 المرجع المحلي واليات التغريب في العرض المسرحي العراقي 1

 3111 مرجعيات االشكال المنفذة في الخزف العثماني 1

 3603 المرحعيات االعالماتية في الرسم المعاصر:دراسة في تحوالت النسق 1

 3771 مرجعيات السيرة الذاتية في شعر امرئ القيس 8

 3608 لمنمنمات االسالمية في رسوم هنري ماتيس)دراسة تحليلية(المرجعيات الشكلية  1

 2217 المرزوقي في كتابه شرح مشكالت ديوان ابي تمام...الخ 7

 820 المركز القانوني للمحكم"دراسة مقارنة" 2

 872 المركز القانوني للوزير في النظام البرلماني العراقي 2

م)رحماه هللا(فاي الكتاب الستة:دراساة 811-هاـ087مساهراتمرويات االمام اباي الحسان علاي بان  7

 وتحليل

2316 

 0761 مرويات االمام علي)عليه السالم(في لسان العرب)دراسة داللية( 7

 2237 مرويات االمام موسى بن جعفر )عليه السالم(الفقهية:دراسة حديثة 7

 2310 م(0072هـ/128سنةالمرويات التاريخية البي البركات االنماطي المتوفى  7

 211 مرويات الصحابي وائلة بن االسقع)رضي هللا عنه(في الكتب التسعة ومعجم الطبراني الكبير 3

 2111 مرويات القلقشندي السياسية والعسكرية في كتابه صبح االعشى عن مصر وبالد الشام 7

 

 2381 مرويات الوليد بن مسلم الدمشقي في السيرة النبوية 7

 3027 مساهمة المواقع الشعرية في نمو وحاصل ونوعية القطن وعالقته بالنتروجين 6

 076 المساواة والعدل بين الرجل والمرأة في االسالم وشبهات الخصوم 
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 730 (:دراسة موازنة716المسائل االصولية المختلف فيها في كتاب)اللمع(للشيرازي)ت 3

 0811 العنب وطرائق مكافحتهامسببات مرض القدم السوداء في مشاتل  1

 2111 المستشرق رينهارت دوزي وجهوده في الدراسات االندلسية والمغربية 7

 171 مستقبل الدور الصيني في النظام السياسي الدولي 2

 111 مستقبل القطبية االحادية االمريكية في ظل تحوالت النظام السياسي الدولي 2

 0111 المرحلة االبتدائية لمهارات التعليم الفعالمستوى اتقان معلمي التاريخ في  2

 3137 م سباحة حرة011مستوى االنجاز بداللة التفكير االستراتيجي وفقا للذاكرة لدى سباحي فعالية 1

 0272 مستوى طلبة كليات التربية والتربية االساسية في استعمال عالمات الترقيم)دراسة موازنة( 2

الطماطة في مجال الوقاية من حشرة حفار اوراق الطماطة في بعض قرى المستوى المعرفي لزراع  6

 محافظة نينوى

3167 

 0737 مستويات التلقي في شروح نهج البالغة حتى نهاية القرن السابع الهجري 7

 012 الدور السياسي والعلمي حتى نعاية العصر االموي-مسجد الكوفة 3

 0701 الزهار بعض النباتات في منطقة العلممسح وتشخيص انواع الملحقات الحشرية  1

 0868 مسح ودراسة تشريحية لبعض النباتات المائية النامية في نهر الديوانية 1

مسعف المقارئين ومعاين المشاتغلين بمعرفاة الوقاف واالبتاداء وعاد اي الكتااب المباين لالماام زيان  3

 الى آخر القرآنهـ(من سورة االسراء 883الدين محمد بن محمد القادري)ت بعد

318 

 3877 هـ023هـ الى0السكون عنه في االدب العرب االسالمي من 8

  مسلك السداد الى مسألة خلق افعال العباد 3

المسااؤولية االجتماعيااة للصااحافة العراقيااة دراسااة فااي موضااوعية االخبااار السياسااية فااي جرائااد  

 )الصباح1 الزمان1 بغداد والعدالة(

17 

 177 االدارة عن التلوث البيئي في التشريع العراقي)دراسة مقارنة(مسؤولية  2

 268 المسؤولية االعالمية في الشريعة االسالمية 3

 170 المسؤولية الجزائية المتناع الموظفين عن تنفيذ االحكام القضائية 2

 173 المسؤولية الجزائية لرئيس الوزراء )دراسة مقارنة( 2

 160 م3111لعضو مجلس النواب دراسة تطبيقية في ظل دستور العراق لسنةالمسؤولية الجزائية  2

 182 المسؤولية الجزائية للجراح الغير عمدية عن اعماله المهنية في التشريع العراقي...الخ 2

 813 المسؤولية الجنائية لالحداث :دراسة مقارنة 2

 811 العراق)دراسة مقارنة( المسؤولية الجنائية للشركات االجنبية االمنية الخاصة في 2

 817 المسؤولية الجنائية للمنظمات غير الحكومية غير المرخصة في التشريع العراقي:دراسة مقارنة 2
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 183 المسؤولية الجنائية للموظف العام عن هروب مسلوبي الحرية 2

 116 مسؤولية الدولة المدنية عن جرائم االرهاب )دراسة مقارنة( 2

 816 يب الجنائية عن عمليات نقل وزرع االعضاء البشريةمسؤولية الطب 2

 807 المسؤولية العقدية عن فعل الغير في عقد االيجار)دراسة مقارنة( 2

 831 المسؤولية القانونية للمصرف عن العميل المفلس 2

 836 المسؤولية المدنية لمنج الدواء 2

 872 الطبية التعويضية )دراسة مقارنة(المسؤولية المدنية المترتبة من استخدام االجهزة  2

 121 مسؤولية المنظمات الدولية عن انشطتها المشروعة 2

 2131 المسيحية العربية في شرق الجزيرة العربية حتى نهاية العصر الراشدي 7

 181 مشاريع الشراكة االوربية المتوطية:دراسة في االحتماالت المستقبلية 2

 613 االستثمار في محافظة ذي قار)دراسة ميبدانية(مشاكل ومعوقات  2

 0118 المشتقات في كتاب)شعراء امويون(:دراسة صرفية ونحوية 7

 2307 المشروع النقدي عند عبدهللا القصيمي 7

 716 المشكالت االجتماعية لنزيالت سجن النساء )دراسة ميدانية في مدينة بغداد( 2

 2078 متعددة في تمثيل الظواهر الجغرلفية على الخرائطمشكالت استخدام متغيرات  7

 881 مشكالت اسر المعاقين وعالقتها في تكيفهم االجتماعي...الخ 2

 

المشااكالت التااي تواجااه مربااي االسااماك فااي مجااال االسااتزراع الساامكي فااي االحااواض الترابيااة فااي  6

 محافظة بابل

3161 

 2071 بالقيمة الظليةمشكالت التمثيل للمتغيرات المتعددة  7

 031 مشكالت في فلسفة العلم من وجهة نظر هانز ريشنباخ 0

 611 مشكلة البطالة في المجتمع العراقي االسباب واالثار 2

 2181 مشكلة التصحر في محافظة ديالى وابعادها البيئية 7

 023 مشكلة الشر في فلسفة الدين عند بول ريكور 3

 812 واليات هيئة النزاهة في مكافحته مشكلة الفساد في العراق 2

 2761 المشورة والنصيحة واالمر في العراق القديم 7

م)دراسة 0101-0271هـ/732-811المشيدات الوقفية العمرانية في مصر خالل العصر المملوكي 7

 تاريخية(

2117 
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 0732 المصاحبة اللغوية واثرها الداللي :دراسة في نهج البالغة 7

 00 العنف ضد المرأة:دراسة احصائيةمصادر  

 61 مصادر الفهرسة المستخدمة في المكتبة المركزية لجامعة الموصل)دراسة تقويمية مقارنة( 

 676 المصارف االسالمية ودورها في التنمية البشرية:دراسة حالة العراق 2

 2660 0707-0873مصر في عهد الخديو عباس حلمي الثاني 7

 2276 البالغي والنقدي عند القاضي الجرجاني )في كتابه الوساطة(المصطلح  7

 3733 هـ(112المصطلح البالغي والنقدي في كتاب حدائق السحر في دقائق الشعر للوطواط)ت 8

 0116 المصطلح المصرفي في نشأته وتطوره في كتب النحويين والصرفيين 7

 711 م(0201هـ/101)تالمصطفى لالمام ابي البركات حافظ الدين النسفي 3

 018 المضامين التربوية لرعاية حقوق االسرة في السنة النبوية الشريفة 3

للماادة -جرياادة التااايمز انموذجااا-مضااامين الدعايااة البريطانيااة ازاء االوضاااع السياسااية فااي العااراق 

 21/7/3101لغاية 0/1/3101من

80 

 232 المضامين العقائدية في خطبة فاطمة الزهراء 3

 017 المضامين العقدية في سورة الحجر 3

 221 مضامين من الزيارة الجامعة الكبيرة الئمة اهل البيت)عليهم السالم( 2

 173 دراسة تاريخية-081-0812مضيقا البسفور والدردنيل في الدبلوناسية االوربية 2

 3772 مطوالت محمود درويش في الشعرية:دراسة نقدية 1

 3601 رسوم فان كوخمظاهر االغتراب في  

 317 المظاهر البديعية واثرها االسلوبي في التعبير القرآني 3

 2010 مظاهر التصحر في محافظة النجف وانعكاساتها على واقع ومستقبل الوضع الزراعي 7

 318 مظاهر السرعة المعرفية ودالالته في النص القرآني)المفردة القرآنية انموذجا( 1

 0111 القاسي في محافظة بابل واثارها البيئيةمظاهر الطقس  

 001 المعاد عند صدر الدين الشيرازي 0

 108 مالواقع والمستقبل2112المعارضة البرلمانية في النظام السياسي العراقي بعد عام 23

 3026 معاكسة تأثيرات الملوحة باستخدام الكاينتين...الخ 6

 3121 داخلية للورش التعليميةالمعالجات التصميمية في الفضاءات ال 1

 3621 المعالجات التصميمية لخاصية التضفير في تكوينات الخط  العربي 1

 3630 المعالجات التصميمية للعزل الحراري والمائي في تصميم المنتجات الصناعية 1
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 3621 المعالجات الفنية للسيرة الذاتية في الفلم السينمائي الروائي 1

  الفنية لمشاهد االحالم في الخطاب السينمائي الروائيالمعالجات  1

 3672 المعالجات الفنية لمشاهد االحالم في الخطاب السينمائي 1

 3610 المعالجة االخراجية لموضوعة الغياب في المسلسل الدرامي التلفزيوني 1

 باسااااتخدامالمعالجااااة الحيويااااة لاااابعض العناصاااار الناااازرة الملوثااااة الصاااابعيات اسااااماك الكااااارب  1

Pseudomouas acruginosa المعزولة محليا 

0811 

 0613 معالجة السطوح البوليمرية )البولي ستايرين(باستخدام البالزما 1

 0816 المعزولة محلياBacillus Subtilisمعالجة الشوق الكونكريتية باستخدام  1

عية بطريقااة الترساايب معالجااة عناصاار الخارصااين والنحاااس والمنغيااز فااي مياااه الفضااالت الصاانا 6

 الكيمياوي

3721 

 

 P-buty,Glyphonsate 618المعالجة المغناطيسية لمحاليل رشد 2

 3177 معالجة المياه الكبريتية حيويا ودراسة تأثيرها في نمو وحاصل البطاطا في تربتين جبسية 6

 0716 هـ(711بعد )معاني االبنية الفعلية في كتاب االفعال لسعيد بن محمد السرقسطي المتوفى  7

 116 الواقع واالفاق المستقبلية 0768معاهد حظر انتشار االسلحة النووية لعام 2

 3102 معايير الجودة الشاملة كدليل عمل لتطوير واقع الرياضة المدرسية 1

 111 المعايير الدولية لحرية االنتخابات ونزاهتها 2

 188 المعايير الدولية للمحاكمة الجنائية العادلة 2

 0278 معايير لتقويم عناصر العملية التعليمية في اقسام التربية الفنية...الخ 3

 2111 المعايير النصية في خطب نهج البالغة 8

 220 المعبودات من دون هللا في القرآن الكريم 3

 3117 المعتقد الديني وتمثالته في منحوتات عصر النهضة 1

 0267 انثربولوجية في منطقة بغداد الجديدة(معتقدات الموت وطقوسه)دراسة  2

 0701 معجم العين بين مختصراته 7

 0702 معجمات المصطلحات اللسانية الحديثة في اللغة العربية)دراسة منهجية موازنة( 7

معدنية وجيوكيميائية وتركيز غاز الرادون للرواسب الحديثة فاي منااطق الفوالاق لمديناة الموصال  1

 العراقوجوارها/شمال 

0161 

معدنيااة ومنشااأ صااخور بساااتين النخياال بالتااأثيرات الساالبية للمبياادات الكيمياويااة المسااتخدمة فااي  1

 مكافحة افات النخيل على البيئة في مركز قضاء الرفاعي

3006 
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 3163 معرفة زراع البطاطا بالتوصيات العلمية الزراعية في ناحية اليوسفية وعالقتها ببعض العوامل 6

ة زراع الحنطة في مجال استخدام المبيدات الخاصة بمكافحة االدغال في محافظاة بابل/ناحياة معرف 6

 النيل وعالقتها ببعض العوامل

3038 

معرفة زراع الخضر بالتوصيات العلمية الزراعياة للمبيادات الكيمياوياة المساتخدمة بالمكافحاة فاي  6

 قضاء ابي غريب وعالقتها ببعض العوامل

3007 

زراع الخضر المحمية في ناحية بني سعد لتقانة الاري باالتنقيط وعالقتهماا بابعض العوامال معرفة  6

 المستقلة

3111 

محافظاة -معرفة زراع الذرة الصفراء بالتوصيات العلمية المتعلقاة بالمحصاول فاي ناحياة الموفقياة 6

 -واسط

3111 

وت المحميااة فااي ناحيااة معرفااة زراع الطماطااة فااي مجااال اسااتخدام التسااميد الااورقي داخاال البياا 6

 االمام/محافظة بابل وعالقتها ببعض المنغيرات المستقلة

3113 

معرفة مربي الجااموس بالتوصايات العلمياة فاي مجاال انتااج الحلياب الياومي فاي محافظاة كركاوك  6

 وعالقتها ببعض العوامل

3303 

التلقيح والشهرية اخيرين معرفة مربي الجاموس في مجال التغذية خالل مرحلتي الشهر االول قبل  6

 في الحمل في مركز قضاء الرفاعي بمحافظة ذي قار وعالقتها ببعض العوامل

3300 

معرفة المرشدين الزراعيين في مجاال تقاناة توحياد الشاياع لالغناام فاي محافظاة كاربالء المقدساة  6

 وعالقتها ببعض العوامل

3161 

 3117 رة على االدغال في حقول الحنطة في ابي غريبمعرفة منتجي الحنطة بالتوصيات الخاصة بالسيط 6

 2622 0787-0712معهد البحوث والدراسات العربية 7

 822 المعوقات االجتماعية لتعليم االناث )دراسة ميدانية في قضاء الطارمية( 2

 616 3116لسنة 02معوقات االستثمار االجنبي في العراق دراسة وفق قانون االستثمار رقم 2

 831 معيار المدة المعقولة في اتفاقية فيينا للبيع الدولي للبضائع 2

 3881 المفارقة في رسائل الجاحظ 8

 2721 هـ(:دراسة تحليلية177-هـ761المفارقة في شعر االرجاني) 7

 3880 -دراسة ادبية-المفارقة في شعر جرير والفرزدق 8

 3723 المفارقة في الشعر العربي الحديث...الخ 8

 3713 المفاضلة بين الصيانة المنتجة الشاملة والصيانة التقليدية...الخ 6

 716 مفاهيم السلطة في القرآن الكريم 

 3787 مفردات الماء في الشعر العباسي 8

 3708 مفهوم االبداع الشعري في التراث النقدي عند العرب الى نهاية القرن السابع الهجري 8
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 3106 مفهوم االفراط في العمارة 1

 073 مفهوم البرزخ في الفكر االسالمي 3

 032 مفهوم البطولة في الفلسفة المعاصرة 0

 011 مفهوم العاقبة في القرآن الكريم 3

 2321 مفهوم العبادة في فكر سعيد النورسي من خالل رسائل النور 7

 2318 مفهوم العبودية عند سيد قطب في تفسيره )في ظالل القرآن(دراسة موضوعية 7

 303 مفهوم العدالة في المنظور القرآني 3

 330 -دراسة موضوعية-مفهوم القيام في القرآن الكريم 3

 017 المفهوم تلكايوسي للحضارة في فلسفة ايليا بريغوجين العلمية 0

 3661 مفهوم اللعب في اداء الممثل المسرحي العراقي 1

 3681 العراقي انموذجا(مفهوم المنظر في المسرح الملحمي )المسرح  1

 166 المفوصية العليا المستقلة لالنتخابات في العراق)النشأة والتكوين والوظيفة( 2

 0762 المقاربات التداولية في شرح السيرافي على كتاب 7

 3118 المقاربات الموضوعية بين الرؤية الفنية والشكل في النحت المعاصر 1

أنظمة تمثيل الخبرة وكفايات طلبة التربية الفنية المطبقاين فاي المرحلاة المقارنات الوظيفية و بين  2

 الثانوية

0216 

 3181 مقارنة اداء بعض انواع المحاريق في الصفات المكننية والصفات الفيزياوية للتربة 6

مقارنة استراتيجيتي النمذجة والتساؤل الذاتي فاي التحصايل وتنمياة القاوة الرياضاية لادى طالباات  2

 لصف الرابع العلميا

0337 

مقارنة بعض طرائق تقدير انموذج االنحدار شبه المعلمي بوجود مشكلة عدم تجانس تبااين الخطاأ  1

 مع تطبيق عملي

0178 

 0161 مقارنة بعض طرائق تقدير دالة معولية توزيع وبين العام ذي المعلمتين 1

مراقبااة هجينااة باسااتعمال اساالوب لبيانااات Burr-XIIمقارنااة بعااض طرائااق تقاادير معلمااات توزيااع 

 المحاكاة في قسم الصناعات النسيجية في الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

01 

مع تطبيق DLMمقارنة بين الطرائق المعلمية والالمعلمية في تقدير انموذج توزيع االرتداد الزمني 

 عملي

37 

بعض الجوانب المناعية الخلية لمارض التيفوئياد مقارنة بين فحص الودال وتقنية االليزا مع تقييم  6

 في محافظة ديالى

3118 

 3331 مقارنة الصفات الكمية والنوعية لذبائح الديك الرومي المحلي والمغرب وباعمار مختلفة 6

مقارناااة منحناااى القاااوة والااازمن كدالاااة لدقاااة اداء اللكماااة المساااتقيمة اليماااين واهااام المتغيااارات  1

 بي بعض الفنون القتالية للمتقدمينالبايوكيماتيكية لالع

3867 
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مقارنة نمطين من المنظمات التخطيطية في اكساب طلبة الصف الرابع العلمي المفااهيم الفيزياوياة  2

 ومهارات عمليات العلم المتكاملة

0311 

 0710 -المقاصد في حاشية الصبان على شرح االشموني اللفية ابن مالك:دراسة تحليلية 7

 2177 -دراسة اسلوبية-معين بسيسو ادب القفز بالمظالت انموذجامقاالت  8

 0117 مقاومة االيشريكيا القولونية السريرية والبيئية...الخ 1

مقاومة الفطريات المرافقة لحبوب الحنطاة والارز فاي المخاازن باساتخدام االشاعة فاوق البنفساجية  1

uv-cوالمجال المغناطيسي 

0812 

القااوانين واالنظمااة والتعليمااات الرساامية المااؤثرة فااي عمليااة ادارة وتخطاايط كلفااة مقتاارح تعااديل  6

 مشاريع التشييد

3173 

 336 المقدار والتقدير في القرآن الكريم:دراسة موضوعية 2

 3682 المقدس وتمثالته المعرفية في النص المسرحي 1

 3761 -دراسة فنية-هـ811-611مقدمة القصيدة في الشعر العراقي من 8

مقومات الجذب السياحي الديني في محافظة بابل واثرها فاي تادفق حركاة الساياحة الدينياة دراساة  2

 ميدانية لمرقد القاسم)عليه السالم(

862 

 3788 مكافحة التصحر في محافظة االنبار بين الخصائص الطبيعية ونمو المدن 1

 

مقارنااة Beauveriabassian a(Bis).vuillالمكافحااة الحيويااة للقااراد الصاالب باسااتخدام الفطاار 1

 على االبقار Chlorpyrifosبالمبيد

0173 

المكااان فااي رسااائل ابااي حفااص الهااوزني1 اباان زياادون1ابي المطاارف باان عميرة1لسااان الاادين باان  8

 الخطيب1ابي عبدهللا الصغير

2116 

 3736 المكان في شعر االرجاني 8

 0261 اسة انثربولوجية(المكان والزمان في الفلكلور البغدادي)در 2

 787 المكانة االجتماعية للمرأة في مجتمع محلي 2

 118 م3110مكانة اسرائيل في االستراتيجية االمريكية حيال الشرق االوسط بعد عام 2

 610 مكانة العامل الديني في التفكير االستراتيجي االمريكي اليمين المحافظ انموذجا 2

 016 في الحياة العامة في صدر االسالممكانة المرأة واسهاماتها  3

 66 :تقييم استخدامها من باحث جامعة الموصلIVSLالمكتبة االفتراضية العلمية العراقية 

 3717 المكون النفسي واثره في االبداع الشعري)شعر االغربة انموذجا( 8

 2116 هـ(123-هـ727المكونات الثقافية في اليمين في عهد الدولة الصليحية) 7

 0127 مالءمة نموذج لنظام مناعي حاسوبي مهجن في التشخيص الطبي 1
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 0136 المالحة والتقصي عن وصلة موقع على شبكة االنترنت باعتماد خوارزميات رياضية 1

 3680 مالمح الالمعقول في النص المسرحي العراقي)طه سالم انموذجا( 1

 3601 المالمح االجتماعية في الرسم االوربي الحديث 1

 2118 م(0037هـ/108المالمح االجتماعية في كتاب مجمع االمثال للميداني)ت 8

 3613 مالمح البطل الشعبي في الدراما التلفزيونية العراقية 1

 2227 المالمح التاريخية في كتاب الكافي للكليني 7

 3786 مالمح التناص في مقامات بديع الزمان الهمذاني 8

 231 بعض الكتب المعاصرة "عرض ونقد"مالمح الجهمية في  3

 621 مالمح الخطاب الفكري لدى ميشيل فوكو وتمثالته في فنون مابعد الحداثة 1

 3887 مالمح الخطاب النقدي في شروح نهج البالغة 8

 3627 مالمح السريالية في فنون مابعد الحداثة 1

 720 للهجرة ملتقى الخطاب الشعري ومستوياته ختى نهاية القرن الرابع 8

 2717 الملكة ودورها ومكانتها واثارها في حضارة وادي النيل 7

 0211 الملمح اللغوي االجتماعي في فن المقامة 7

 706 الممات من االلفاظ في المعجم العربي 7

ممثلاااااو االقلياااااات غيااااار المسااااالمة فاااااي مجلاااااس الناااااواب العراقاااااي تقيااااايم لااااادورهم السياساااااي  7

 (0718-0731والتشريعي)

2620 

 2613 مملكة اودة الهندية االسالمية...الخ 1

 2611 0788-0712المملكة العربية السعودية والقضية الفلسطينية 7

 707 المناخ التنظيمي المدرسي وعالقته بدافع االنجاز لدى مدرسي المرحلة الثانوية 2

 317 -دراسة تطبيقية-المناسبات في سورة طه 3

 3712 القوانين التخطيطية وواقع الحالالمناطق السكنية بين  1

المناظرات العقائدية عناد متكلماي االمامياة فاي القارنين الراباع والخاامس الهجاريين الشايخ المفياد  3

 انموذجا

211 

 0366 المناعة النفسية وعالقتها بالمساندة االجتماعية لدى طلبة الجامعة 2

 677 المنافسة في االقتصاد االسالمي 2

 211 المنافقون في الحديث النبوي الشريف 3

مناقب الحسن والحسين)عليهما السالم(في احاديث الرسول الكريم)صلى هللا عليه وآلاه وسالم(عند  7

 جمهور المسلمين)دراسة تاريخية(

2778 
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 270 مناهج التصنيف في العقيدة االسالمية 3

 313 مناهج التفسير الحديث للقرآن الكريم 3

 037 المصنفين في علم االديانمناهج  3

 2768 ق.م(3117-3003المنجزات العمارية لملوك ساللة اور الثالثة) 6

 2111 منحدرات سلسلة جيابرادوست في محافظة اربيل"دراسة جيومورفولوجية" 7

 772 3112منظمات المجتمع المدني تنمية الوعي الديمقراطي في العراق بعد عام 2

 

  2611ذ0712-0762االفريقيةمنظمة الوحدة  7

 711 منظور استراتيجي لتطوير البنى التحتية للسجون العراقية 2

 0117 المنظومات الغطية المندمجة وتأثيرها على الظواهر الطقسية والمناخية في العراق 1

 3171 المنظومة النخلية في رسومات يحيى بن محمود الواسطي 1

 3717 في الفن االسالميالمنظومة القيمية وتمثالتها  1

 2277 هـ(...الخ813-112منهج ابن حجر العسقالني) 7

 387 منهج ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري شرح صحيح البخاري وموارده 3

 2213 منهج ابي حيان في كتابه تذكرة النحاة 7

 738 منهج استنباط االمام الكليا السهراسي في كتابه احكام القرآن 3

 017 المنهج االصالحي في قصة سيدنا شعيب )علية السالم( 3

 773 منهج االفتاء عند الشيخ محمد ابي زهرة ومصطفى الزرقاء ويوسف القرضاوي 3

 237 منهج االمام ابي قتيبة الدينوري 3

منهج االمام ابي محمد الحسن بن علي المقر العماني في عرض مسائل القراءات من خالل الكتااب  7

 سطاالو

2317 

 2321 منهج االمام ابي المعين النسفي في كتابه )بحر الكالم( 7

 2201 منهج االمام الجوهري في كتابه المواهب السنية شرح الفرائد البهية في االشياه والنظائر 7

 367 منهج االمام السيوطي في كتابه شرح التنبيه 3

 3681 منهج اوجستوبوال وتطبيقاته في العرض المسرحي 1

 86 المنهج البنيوي عند كلود ليفي شتراوس 0

 2328 المنهج التاريخي عند المفسرين في القرن الرابع حتى نهاية القرن السادس الهجري 7

 0111 المنهج التاريخي ةالمقارن في الدراسات النحةية الحديثة عند العرب 7
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الوظيفيااة وتقلياال الصااعف الثنااائي  ماانهج تاادريبي مركااب لتطااوير اهاام الصاافات البدنيااة والمااؤثرات 7

 للرجلين واثره في دقة بعض انواع التهديف بكرة القدم للصاالت

3181 

منهج تدريبي مقترح لتطوير اهم القدرات البدنية والوظيفية والمعرفية والسمات الشخصية العاداد  8

 حكام الدرجة الثالثة بكرة القدم

3183 

 070 نبويمنهج التغيير السياسي في العهد ال 3

 2317 منهج تفسير نور الثقلين للشيخ الحويزي 7

 2231 منهج السيد علي الطباطبائي في رياض المسائل الفقهية 7

 0268 هـ(في كتابه تصحيح التصحيف وتحرير التحريف167منهج صالح الدين خليل بن ايبك الصفدي) 7

 0781 منهج العوتبي وموارده في كتاب االبانة 7

 713 الفقهي البي يعلى الفراء في كتابه االحكام السلطانيةالمنهج  3

 3110 المنهج في البحث المعماري االكاديمي 1

 217 منهج القرآن الكريم في اثبات غقيدة اليوم اآلخر 3

 273 المنهج الكالمي للقاضصيب عبدالجبار المعتزلي...الخ 3

 021 المنهج النبوي في االصالح والتغيير االجتماعي 3

 062 المنهج النبوي في التعامل مع االقارب 3

 2171 منهج ويل ديورانت في كتابه التاريخ االسالمي دراسة في كتاب"قصة الحضارة" 7

مهارات االتصال لادى العااملين فاي االرشااد الزراعاي فاي محافظاة صاالح الادين وعالقتهاا بابعض  6

 المتغيرات

3160 

 0121 (سنوات6-7بمفهوم الذات لدى اطفال الرياض) المهارات االجتماعية وعالقتها 2

 762 المهارات االدارية والفنية الالزمة للمدير الفعال في مدارس المتميزين 2

 0061 مهارات البرهان الرياضي وعالقتها بالتفكير التحليلي لدى طلبة الصف الثالث المتوسط 2

 3111 لدى تدريسيي كليات التربية الرياضيةالمهارات التدريسية وعالقتها بالصفات االبداعية  1

 0386 مهارات التفكير فوق المعرفية وعالقتها بقدرات االدراك فوق الحسي لدى طلبة الجامعة" 2

 071 مهارات التنمية البشرية في خدمة الدعوة االسالمية 3

طالباات الصاف الخاامس مهارات التواصل والترابط الرياضي وعالقتها بالتفكير عاالي الرتباة لادى  2

 االعدادي

0062 

 

المهارات الحياتية المتضمنة في كتابي العلوم للصفين الخامس والسادس االبتدائي وهادى تحققهاا  2

 لدى التلميذات

0172 

 0113 مهارات الرسم وتأثيرها في تحسين كتابة تالمذة المرحلة االبتدائية 2
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 0113 تالمذة المرحلة االبتدائيةمهارات الرسم وتأثيرها في تحسين كتابة  2

 766 مهارات القيادة االدارية لدى مديري المدارس االبتدائية وعالقتها باالداء الوظيفي 2

 216 هـ771مهمات المفتي لالمام ابن كمال باشا المتوفى سنة 3

 218 واللقطةهـ)من كتاب البيوع الى كتاب االبق 771مهمات المفتي البن كمال باشا الحنفي المتوفى  3

 211 هـ771مهمات المفتي لالمام شمس الدين احمد بن سليمان بن كمال باشا الحنفي المتوفى سنة 3

 2366 م(ومنهجه في كتابه االموال861هـ/210موارد ابن زنجوية )ت 7

 2721 م(0071-هـ173موارد ابن الصيرفي ومنهجيته التاريخية )ت 7

م(ومنهجاه عان الفتوحاات االساالمية فاي 817هاـ/371خياط)شباب(العصافري)تموارد خليفة بان  7

 العراق المشرق في كتابة التاريخ

2311 

 671 الموارد المالية عند أهل البيت)عليهم السالم( 2

 2187 الموارد المائية في محافظة ديالى وكفاءة استخدام المياه الممغنطة في التخطيط المستقبلي 7

 2316 منهجية بين تفسيري الكشاف للزمخشري ومجمع البيان للطبرسيموازنة  7

 720 مواطن االتفاق بين المعتزلة والظاهرية في مصادر التشريع االسالمي 3

 733 مواطن االتفاق واالختالف بين الزيدية والحنابلة في مباحث الحكم الشرعي واالثار المترتبة عليها 3

ين الزيدية والجنابلاة فاي مصاادر التشاريع االساالمي واالثاار المترتباة مواطن االتفاق واالختالف ب 3

 عليها)دراسة اصولية مقارنة(

717 

 130 3122المواطنة والتحول الديمقراطي في العراق بعد عام 2

 170 م3100-0771المواقف االقليمية في لبنان للمدة الواقعة بين 2

 2130 الرسالةموالي قريش وحلفاؤها ودورهم في عصر  7

 370 المؤامرة في القصة القرآنمية:دراسة موضوعية 3

 3771 سقط الزند انموذجا-الموت في شعر ابي العالء المعري 8

 2717 المؤثرات االسالمية والعربية في شعر بوشكين 7

 3732 مؤثرات الجذب البصري في تنظيم التصاميم االعالنية الحديثة 6

 773 وعالقتها بفاعلية الذات لدى المرشدين التربويينموجهات الذات  2

 011 موجهات الفعل االجتماعي في االسالم:دراسة تحليلية...الخ 3

 0177 الموديل الرسوبي والخصائص البتروفيزيائية لتكوين افانا في ابار مختارة من حقل كركوك 1

 2271 مؤرخو الـ منده دراسة في المنهج الموارد  7

 3781 الموروث الثقافي في شعر بشار بن برد 8

 2023 الموقع الجيوستراتيجي لبابل واثره في البناء السياسي والحضاري للعراق 7
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 0388 موقع الضبط وعالقته بالقلق العصابي لدى طلبة الجامعة 2

 2607 0782-0711الموقف االمريكي من الحرب االهلية اللبنانية 7

 883 0771-0783بية السورية الحرب االهلية في لبنانموقف الجمهورية العر 2

 030 موقف جورج طرابيشي النقدي لمشروع محمد عابد الجابري 0

 2661 م(0870-0800الموقف الدوري من التوسع المصري في شبه الجزيرة العربية) 7

 2631 0762-0723الموقف الرسمي والشعبي من سكان االكواخ بغداد انموذجا 7

 2626 0727-0723الموقف الرسمي والشعبي من الطبقة العاملة في العراق  7

 2627 -دراسة تاريخية سياسية-0768-0771موقف العراق من القضايا العربية في االمم المتحدة 7

 2637 م0820-0177موقف القوى المحلية من العشائر العراقية في العهد العثماني 7

 2618 0716-0771الوطنية التونسيةالموقف المصري من الحركة  7

 2610 موقف الهند من االحالف والتكتالت الدولية...الخ 7

 620 0772-0718موقف الواليات المتحدة االمريكية من القضية الفلسطينية 1

 2133 الموقوفات عن سيدنا ابي بكر الصديق)رضي هللا عنه(في الكتب التسعة)دراسة تحليلية( 7

 2386 سيدنا علي)رضي هللا عنه(في الكتب الستةالموقوفات عن  7

 

 2112 م(0121-111هـ/733-028المولدون ودورهم في االحوال العامة في االندلس) 7

 2181 المياه الجوفية في ناحية مندلي وسبل تنميتها 7

 0110 المياه الجوفية واستثماراتها في محافظة كركوك 1

  

 حرف النون

 

 2210 0810-0811وسياسته الخارجية تجاه اوربانابليون الثلث  7

 2002 ناحية النخيب:دراسة في الجغرافية االقليمية 7

 2267 0763ناظم القدسي ونشاطه السياسي في سوريا حتى عام 7

 2118 النبي محمد)صلى هللا عليه وآله وسلم(في رؤية أمير المؤمنين )عليه السالم( 7

 61 مجالت جامعة البصرة:دراسة تحليليةالنتاج الفكري المنشور في  1

 2166 النشر الصوفي في ضوء لسانيات النص 8

 761 النجاح التنظيمي وعالقته بالذكاء االنفعالي لدى مديري المدارس االبتدائية 2
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 218 نجاح القارئ في شرح صحيح البخاري 3

)باب من آجاب الفتيا الى  هـ(من كتاب العلم0061نجاح القارئ في شرح البخاري ليوسف زاده)ت 3

 باب حفظ العلم(

206 

 217 هـ(0061نجاح القارئ لصحيح البخاري للشيخ يوسف افندي زاده)ت 3

 718 نحو استراتيجية وطنية لللضمان االجتماعي في العراق...الخ 2

 0711 النحو عند المفسرين 7

 0771 هـ(171االندلسي)تالنحو الكوفي في كتاب ارتشاف من لسان العرب البي حياة  7

 0771 النحو الكوفي في كتب التفسير في القرن الرابع الهجري 7

 710 النذور والقرابين:دراسة انثربولوجية في مرقد االمام الكاظم)عليه السالم( 3

 0312 النزاهة االخالقية وعالقتها باالنتهاء االجتماعي لدى طلبة الجامعة 2

 81 فرانز كافكاالنزعة الفلسفية في أدب  0

 2120 (3101-3111النزعة النسوية في الرواية العراقية) 8

نسبة اسهام االجهاد الذهني وبعض القدرات الحركية للذراع واليد في اداء التشكيلة الحركياة علاى  1

 جهاز حصان

3117 

 136 النسق االقتصادي للدولة في العراق)دراسة تحليلية في تطور نمط التنمية( 2

 3177 نسق التواصل والمثاقفة في الفن التشكيلي العراقي المعاصر)دراسة تحليلية(  1

 786 النسق القرابي في قضاء الخالص)دراسة انثربولوجية اجتماعية( 

 3717 النسوية في روايات غادة السمان 8

-0733البريطاانيالنشاط االستيطاني واالقتصادي الصهيوني فاي فلساطين اباان سانوات االنتاداب  7

0778 

2617 

 2182 م0166هـ/718النشاط الزراعي في المدينة المنورة:دراسة في كتب السنن حتى سنة 7

 3611 النص المسرحي العراقي بين النسق والسياق التأويلي 1

 2317 نصوص اقتصادية غير منشورة من العصر االكدي القديم 7

 3707 جمع وتوثيق ودراسةنصوص الضرورة الشعرية في اثار المبرد  7

-3003فاي ضاوء النصاوص المسامارية المنشاورة وغيار المنشاورةMu-Duنصوص المادخوالت 7

 ق.م3117

2710 

 2712 -مدينة ايسن-نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البابلي القديم 7

 2717 نصوص مسمارية غير منشورة من العصر البابلي القديم من المتحف العراقي 7

 2176 -دراسة وتحقيق-نصوص من مؤلفات المؤرخين االندلسيين المفقودة من القرن الخامس الهجري 7

 3712 نظام االدارة المتكامل ودوره في االداء الشامل لشركة نفط الجنوب)دراسة ميدانية( 6
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 3882 نظام التأليف في)نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة(البي علي المحسن بن علي التنوخي 8

 3182 نظام التباين في تشكيل الخزف المصري المعاصر 1

 127 نظام التصويت في مجلس االمن واثره في حقوق االنسان 2

 2777 النظام السياسي عند العرب قبل االسالم 7

 

 110 النظام السياسي في البحرين:دراسة في االوضاع السياسية المعاصرة 2

 2312 م861هـ/310ضوء كتاب االموال البن زنجويه المتوفى النظام الضريبي في االسالم في  7

 76 نظام قاعدة موزعة تستخدم العمال البنك المركزي فرع الموصل 

 162 النظام القانوني الستثمار اموال العبتات المقدسة:دراسة مقارنة 2

 116 النظام القانوني لتقاعد الموظف لعام في العراق)دراسة مقارنة( 2

 0727 القانوني لعقد اجازة الرحم النظام 6

 831 :دراسة مقارنةB.O.Tالنظام القانوني لعقد الـ 2

 833 النظام القانوني لعقد خدمات الهانف المحمول )دراسة مقارنة( 2

 171 النظام القانوني للجوء في القانون الدولي العام 2

 172 وايران في ظل قواعد القانون الدوليالنظام القانوني للمجاري المائية الدولية بين العراق  2

 802 النظام القانوني للمفاوضات في عقود التجارة الدولية 2

 822 النظام القانوني لمتعهد الوصول في شبكة االتصال الدولية 2

 137 النظام القانوني لمنظمات المجتمع المدني غير المهنية 2

 2178 م(0121-101هـ/733-73االندلس)النظام القضائي في  7

 623 نظام الكوتا لتمثيل النساء في البرلمان 2

 717 النظام الالمركزي وتنمية المجتمعات المحلية...الخ 2

 2082 نظام النقل العام في مدينة الموصل 7

 317 -مقارنةدراسة -نظرة المعتقدات الوضعية والديانات االلهية الى مفهوم الذكورة واالنوثة 3

 118 نظريات السلطة في الفكر السياسي االسالمي المعاصر 2

 832 نظرية االثراء دون سبب وتطبيقاتها التشريعية 2

 2271 نظرية االمامة عند الشريف المرتضى 7

 261 نظرية التبعية في الفقه االسالمي 7
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 266 نظرية التقليد في الفقه االسالمي 3

 2716 ق.م0211-3811في تكوين المدينة السومريةالنظرية الدينية  7

 036 نظرية المعرفة العقلية في الفلسفة الحديثة المبكرة اسبينونرا انموذجا 

 127 3112النظم االنتخابية والتجربة العراقية بعد عام 2

 316 النظم القرآني في سورة طه 3

 2172 م0226-126/0318-616االيلخانيالنظم المالية والنقدية في العراق خالل العهد  7

 2177 نظم المياه الجوفية في حوض الفرات بين هيت وحديثة 7
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 117 ى السلطة التشريعية)دراسة مقارنةهيمنة السلطة التنفيذية عل 2



927 
 

  حرف الواو 
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161 

 3678 واقع االستثمار الرياضي في العراق وسبل تطوره مقارنة ببعض التجارب الدولية 1
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 116 ومستقبلها 3112واقع بناء الدولة الديمقراطية المدنية في العراق بعد عام 2

 3368 واقع التدقيق الداخلي في رئتسة جامعة الموصل وافاق تطويره 6

 0100 -دراسة تقويمية-واقع التعليم المهني في محافظة ديالى 2
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 611 االيرانية وافاقها المستقبلية-واقع العالقات الروسية 2

 131 واقع العالقة بين سلطات النظام السياسي االردني 2

 60 واقع المكتبات الخاصة في العراق : دراسة مسحية 

الراء القيااادات االداريااة فااي واقااع ممارسااة االدارة االسااتراتيجية ومتطلباتهااا : دراسااة اسااتطالعية  6

 القطاع الصحي في محافظة صالح الدين
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 0103 واقع النشاطات الصفية والالصفية في المرحلة المتوسطة من وجهة نظر المدرسين 2

في االبقار واالغنام والمضيف الوسطي Fasciola hihanticaوبائية االصابة بدبدان الكبد العمالقة 1

 ميسان/جنوب العراقفي محافظة 
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 0181 وبائية ديدان الصفر الخراطيني 1

وبائية الطفيليات في محافظة بابل في دراسة كفااءة وفغلياة مستخلصاات نباات اليااس فاي الفئاران  

 البيض المخمجة تجريبيا
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 3776 -المرأة انموذجا–الوجود بين العالقة والمسافة في شعر ماقبل االسالم  8

 0121 الوجود والوحدانية للحل المعتدل لمعادالت تكاملية تفاضلية خاصة مختلطة في قضاء باناخ 1

 2208 الوجوه الضعيفة في المذهب الشافعي من خالل كتاب)روضة الطالبين(لالمام النووي 7

 0288 الوجيز في شرح قراءات القراءة الثمانية أئمة االمصار الخمسة)دراسة صوتية( 7

 2672 0768-0718المعارف...الهيكل الوظيفي وتطور مؤسسات العمل التخصصي وزارة 7

 2222 الوزير طالئع بين رزيك ودوره في الخالفة الفاطمية 7
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 118 وسائل الحماية االدارية للمال العام في القانون العراقي 2

لعصااافور الوصاااف الشاااكليائي والتركياااب النساااجي للكلاااي فاااي ناااوعين مااان الفقرياااات العراقياااة ا 1

 Hyla Arboreaوالضفدع الشجيري  Domesticus Passerالمنزلي

0738 

 331 الوصف القرآني للمكان واثره في المعنى:دراسة موضوعية 3

 271 م(0336-هـ632الوضوح شرح المحرر لالمام ابي القاسم عبدالكريم بن محمد الرافعي المتوفى) 3

 770 اصولية تطبيقيةالوضوح وااليهام في سورة البقرة:دراسة  3

 711 الوظائف االدارية في القرآن الكرين والسنة الشريفة 7

 0778 الوظيفية في كتابه سيبويه 7

 0132 الوعي بمشكلة التسمم التكنولوجي لدى اولياء امور اطفال الرياض ومعلماتهم 2

 800 -دراسة مقارنة-الوكالة من الباطن في القانون والشريعة 2

 2127 العراق في العصر االموي:دراسة في احوالهم الثقافيةوالة  7

 631 (0777-0720الواليات المتحدة االمريكية والتطورات السياسية الداخلية في الصين) 2

 180 الواليات المتحدة والتغيير في النظام الدولي 2

  حرف الياء 

 2171 تاريخية()دراسة 0708-0816يهود الدونمة والدولة العثمانية  7
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Al-Mustansiriyah-College of Education,2013 

I-IV,99p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics       I-Title 

 

530         

M    268        

 

160 

 

Al-Mathhej\Safa Kamil Raheem 

Evaluation  The Correlation Energy of Four Electron 

Systems\Safa Kamil Raheem Al-Mathhej.-Al-Najaf:University of 

Kufa-College of Science,2013 

104p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics       I-Title 

 

530           

M   426          

 

161 

 

Al-Meleagy\Fouad Geala Hamza 

Design and Simulation Anew Array of Micro-Lenses 

Concentrator\Fouad Geala Hamza Al-Meleagy.-Kufa:University 

of Kufa-College of Science,2013 

I-XV-133p-28cm 

Thesis M.SC  of Science in Physics 

1-Physics       I-Title 

 

530           

M   519         

  

 

162 

 

Mojahid    Mohammed Najim 

Synthesis & Study the Structural & Physical Properties of Nano-

BaTio3\Mojahid Mohammed Najim.-Baghdad:University of 

Technology-Department 

Of Applied Sciences,2013 

I-VII,128p:illus,28cm 

Thesis PH.D in Applied Physics 

1-Physics       I-Title 

 

530           

M    687         

   

  530           



971 
 

163 Mohammed Chessab  Mahdi 

Gravity Gradient Stabilization of Nano Satellite Using Fuzzy 

Logic Controller\Mohammed Chessab Mahdi.-Kufa:University 

of Kufa-College of Science in Physics,2013 

I-X-118p-28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics       I-Title 

 

M   697          

 

164 

 

Mohammed Hamad Jassam Mohammed 

Theoretical Study of Multiple Quantum Wire AIO2  GaO.8AS\Ga 

 As  Laser\Mohammed Hamad Jassam Mohammed.-

Baghdad:University of Baghdad-College of Education,2013 

I-XIII,70p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530           

M   697          

 

165 

 

Mohammed Waleed Muayad 

Synthesis and Characteristics Study of Zno\Porous Si 

Hetrojunction \Mohammed  Waleed Muayad.-

Baghdad:University of Technology-Department of Applied 

Sciences,2013 

I-IX-130p-28cm 

Thesis M.SC in Applied Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530           

M   697          

 

166 

 

Montader Mohammed Kadhim 

Estimation of Radon Concentration & Annual Effective Dose in 

Al-Najaf City Hospitals\Montader Mohammed Kadhim.-Al-

Najaf:University of Kufa-College of Science,2013 

I-VII,100p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530          

M      757       

   

 

167 

 

Muayad  Jabbar Kareem 

Theoretical Study For Improving of Gain Characteristics Using 

Optimum Parameters of Er &Yb  Doped Single Mode Optical 

Fiber Amplifiers\Muayad Jabbar Kareem.-Wasit:University of 

530           

M    941         

  



971 
 

Wasit-College of Science,2013 

I-X,92p:iluus,28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics       I-Title 

 

 

168 

 

Muntathar Adnan Noor 

Concentration Measurement of Radon Gas in Soil ,Water and 

Air For Selected Regions of Al-Najaf Al-Ashraf Province by Using 

RAD-7\Muntathar Adnan Noor.-Kufa:University of Kufa-  

Faculty of Science\Department of Physics,2013 

I-VIII-83p-28cm 

Thesis M.SC in Physics Science 

1-Physics      I-Title 

 

530           

M   971          

 

169 

 

Mustafa Dheiaa  Jaafar 

Structural & Optical Properties of Cus & Zns Thin Films 

Prepared Bh Chemical Bath Deposition Technique 

(CBD)\Mustafa Dheiaa Jaafar.-Najaf:University of Kufa-College 

of Science,2013 

105p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530          

M   991         

 

170 

 

Mustafa Kadhem Salman Alwan 

Nano Technological Study of Hematite Mineral Natural & 

Artifcial Physical Properties\Mustafa Kadhem Salman Alwan.-

Al-Najaf:University of Kufa-Department of Faculty Science,2013 

I-XVI,109p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530           

M    991        

  

 

171 

 

Nazzal\Zainab  Falih 

Physical Properties of Polymer [PVA] Dopped With Cobalt 

Salts\Zainab Falih Nazzal.-Diyala: University of Diyala-College of 

Science,2013 

86p-28cm 

Thesis M.SC in Sciences  in Physics 

530          

N   337          



972 
 

1-Physics      I-Title 

 

 

172 

 

Al-Quraishi\Najlaa  Jerjack  Abdullah 

Study of Mechanical Characteristics of the Unsaturated 

Composite Polyester Resin Reinforced With Fine Gravel 

Powder\Najlaa Jerjack Abdullah  Al-Quraishi.-Wasit:University 

of Wasit-College of Science,2013 

I-V-99p-28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530          

Q   1           

 

173 

 

Ramia Abdulnaby  Abdulzahra 

Density Functional Theory Calculations of Donor-O-Bridge-

Acceptor Molecules\Ramia Abdulnaby Abdulzahra.-

Babylon:Univertsity of Babylon-College of Science,2013 

I-XIV-104p-28cm 

Thesis M.SC in  Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530           

R    165          

  

 

174 

 

Shahad   Humam   Sulaiman 

Structural and Dielectric Investigations of Al- Doped Nano 

Nickel Ferrite\Shahad Humam Sulaiman.-Baghdad:University of 

Technology-Department of Applied Sciences,2013 

I-E-67p-28cm 

Thesis M.SC in Applied Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530         

S    524        

 

175 

 

Al-Shammary\Wassan  Dhia Hussain 

Fabrication of CDO\Si Solar Cell By DC  Planar SPU  Hering 

Technique\Wassan Dhia Hussain Al-Shammary.-

Baghdad:University of Baghdad- 

College of  Science For Women,2013 

II-VI,77p:illus;28cm 

Thesis M.SC in  Physics 

1-Physics      I-Title 

 

530          

S    524         

  530           



973 
 

176 Shurooq    Saad   Mahmood 

Structural,Electrical and Optical Properties of Nanostructure 

CdS Film Prepared by Flash Evaporation\Shurooq Saad 

Mahmood.-Baghdad: Baghdad University-College of Science for 

Women,2013 

I-VII-115p28cm 

Thesis M.SC of  Science in Physics 

1-Physics           I-Title 

 

S    562           

 

177 

 

Sirwan Kareem Jalal 

Theoretical High Perssure Study for NaCI-B1\Sirwan Kareem 

Jalal.-Mosul University of Mosul-College of Science,2013 

I-VI-65p-28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics            I-Title 

 

530           

S   619           

 

178 

 

Al-Shammari\Suad  M.  K. 

Synthesis and Characteristic Study of Nanostructured(PbS\n-Si) 

by Chemical Bath Deposition\Suad  M.  K.  Al-Shammari.-

Baghdad:University of Technology-Department of Applied  

Sciences,2013 

127p-28cm 

Thesis Ph.D in Applied Physics 

1-Physics         I-Title 

 

530            

S   939           

 

179 

 

Sukaina Tuama Ghafil 

Theoretical Analysis of Dispersion in Optical Fibers\Sukaina 

Tuama Ghafil.-Wasit:University of Wasit-College of 

Science,2013 

I-III-79p-28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics         I-Title 

 

530           

S   939          

 

180 

 

Al-Sudani\Zainab Jassim Shanan 

Fabrication  & Physical Properties of Pure & Doped  

ZnS,Nanomaterials\ Zainab Jassim  Shanan Al-Sudani. Baghdad 

:University of Baghdad-College of  Science,2013 

530   

S   943          



974 
 

I-V,101P:illus,28cm 

Thesis PH.D in Physics 

1-Physics      I-Title 

 

 

181 

 

Al-Taie\Falah    Kadhim  Ahmed 

Effect of the Breakup Channel on the Fusion Reactions for 

Medium and Heavy Nuclel\Falah Kadhim Ahmed Al-Taie.-

Babylon:University of Babylon- College of  Education for Pure 

Sciences,2013 

I-XVI-64p-28cm 

Thesis M.SC in  Physics 

1-Physics       I-Title 

 

530          

T     129          

 

182 

 

Al-Tamemi\Hana Hassan Kareem 

Image Quality Assessment Based on Degradation Models\Hana 

Hassan Kareem Al-Tamemi.-Baghdad:University of Al-

Mustansiriyah-College of Education,2013 

I-VI,98p:illus,28cm 

Thesis PH.D in Science of Physics 

1-Physics       I-Titl 

 

 

 

530           

T    157           

 



975 
 

 

183 

 

 

 

 

 

 

184 

 

Al-Temimei\ Faeq  Abdallah  Mohammed 

Astronomical Refraction Above Kufa Astronomical 

Observatory\Faeq Abdallah Mohammed Al-Temimei.-

Kufa:University of Kufa-College of Sciences,2013 

I-XII-93p-28cm 

Thesis M.SC  of Science in Physics 

1-Physics      I-Title 

 

Walaa Murad  A.  Rida 

Fabrication and Study Optical and Electrical Properties of 

CdSe\Si Films as Asolar Cells Using Plasma Technique\Walaa 

Murad  A. Rida.-Baghdad:Baghdad University-College of Science 

for Women 2013 

I-IX-102p-28cm 

Thesis M.SC of  Science in Physics(Plasma) 

1-Physics       I-Title 

 

530            

T   278           

 

 

 

 

 

 

530              

W      151       

          

            

 

 

 

 

 

185 

 

Al-Wiealy\Mustafa Mohammed Ridha Sabhan 

Astudy on the UV-Visible Plasma Emission From AI and Fe 

Targets Produced by a Q – Switched  Nd:YAG  Laser \Mustafa 

Mohammed Ridha Sabhan Al-Wiealy.-Baghdad:University of 

Technology-Department of Applied Sciences,2013 

I-X-90p-28cm 

Thesis M.SC in Applied Physics 

1-Physics       I-Title 

 

530           

W  642           

 

186 

 

Zahraa  Yassir   Abbas 

Preparation And Characterization Study of Titanium Dioxide 

Thin Films  For Gas Sensor Application\Zahraa Yassir Abbas.-

Baghdad:University of Technology-Department of Applied 

Sciences,2013 

I-XIV-88p-28cm 

Thesis M.SC in Applied Physics 

1-Physics       I-Title 

 

530           

Z   19           



976 
 

 

187 

 

 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Zubaidi\Mohanad Ghulam Murad 

Radon Survey and Exposure Assessment in the Building of Kufa 

University\Mohanad Ghulam Murad Al-Zubaidi.-

Kufa:University of Kufa-College of Science,2013 

109p-28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Physics     I-Title 

 

 

Al-Zubaidi\Nizar Salim  Shnan  Flifl 

Performance of Singli Mode Fiber System in Presenceof the 

Conventional Polarization Effects\Nizar Salim Shnan Flifl Al-

Zubaidi.-Baghdad:University of Al-Mustansiriyah-Colleghe of 

Education,2013 

II-Xiv,134p:illus,28cm 

Thesis PH.D of Philosophy in Physics 

1-Physics      I-Title 

530         

Z   93          

 

 

 

 

 

 

 

530          

Z   93 

 

 

 

 

 

 

189 

 

Al-Zacko\Huda Masood Mohammad 

Modeling the Propagation of Electromagnetic Waves in 

Photonic Crystals and Photonic Crystal Fibers \Huda Masood 

Mohammad Al-Zacko.-Mosul:University of Mosul-College of 

Science,2013 

I-XX-147p-28cm 

Thesis PH.D in  Solid State Physics 

1-Solid State Physics     I-Title 

 

530.41        Z 

   13          

 

 

 

 

 

 

190 

 

Al-Abdullah\ Abdullah  Idrees Mustafa 

Design and Fabrication of Electron Gun With Focusing Electron 

Beam for the Electron Microscope\Abdullah Idrees Mustafa Al-

Abdullah.-Mosul:University of  Mosul-College of Science,2013 

I-XX-138p-28cm 

Thesis PH.D in Electron Optics Physics 

1-Physical Optics      I-Title 

 

535.2        A   

136          



977 
 

 

191 

 

 

 

 

 

 

192 

 

Al-Wazny\Marwa Sabah Mehsien 

Studying Some Physical Properties of Bismuth Oxide Films and  

their Applications in Laser and Optoelectronics\Marwa Sabah 

Mehsien Al-Wazny.-Baghdad:University of Technology-

Department of Applied Sciences,2013 

I-VII-99p-28cm 

  Thesis M.SC in Laser Physics 

1-Laser Physics     I-Title 

 

Fattin Abdulameer Fadhil 

Fabrication of Bi2O3NPS\Si  Heterojunction Photodetector 

Using Laser Ablation in Water\Fattin Abdulameer Fadhil.-

Baghdad:University of Technology-Department of Applied 

Sciences,2013 

I-Viii-115p-28cm 

Thesis M.SC in Laser Physics 

1-Laser Physics       I-Title 

 

535.58       

W  111         

 

 

 

 

 

 

 

 

535.58         

F  252           

 

193 

 

Al-Hamadani\Ruaa Waleed 

Gas Sensing Properties of WO3  Prepared By PLD \Ruaa Waleed 

Al-Hamadani.-Baghdad:University of Technology-Department 

of Applied Sciences,2013 

I-VIII-58p-28cm 

Thesis M.SC in Laser Physics 

1-Amplification       I-Title 

 

535.58         

H   198          

  

 

194 

 

Mayyada Hameed Mohsen 

Heterostructure by Laser Ablation of Graphite\Mayyada 

Hameed Mohsen.-Baghdad: University of Technology-

Department of Applied Sciences,2013 

I-III-97p-28cm 

Thesis M.SC in Laser Physics 

1-Laser Physics       I-Title 

 

535.58         

M   466          

  



978 
 

 

195 

 

Muna Salih Mohammed Jawad 

An Investigation of Electrical Properties of (P-n) Junction 

Porous Silicon Layer\Muna Salih Mohammed Hawad.-

Baghdad:University of Technology-Department of Applied 

Sciences,2013 

I-VII-125p-28cm 

Thesis M.SC in Laser Physics 

1-Laser Physics      I-Title 

 

535.58        

M  963           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

196 

 

Suaad Salim Shaker 

Ag-Doped Sno2 Sensor For H2S  Gas,Prepared by PLD\Suaad 

Salim Shaker.-Baghdad:University of Technology-School of 

Applied Science,2013 

I-III-97p-28cm 

Thesis M.SC in Laser Physics 

1-Laser Physics      I-Title 

              

535.58 

S      939         

   

 

197 

 

Al-Jibory\Ali Yahya Salman 

Study of Natural Radioactivity in Riverbank Soil &  Sediment of 

Euphrates River\Ali Yahya Salman  Al-Jibory.-Najaf:University 

of Kufa- 

College of Science,2013       

87p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Physics 

1-Atomic & Nuclear Physics      I-Title 

 

539.7      

J    61        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

198 

 

Abd  Alhussein  Alaial   Khwedem 

Preparation of Polymeric Resins and Their Applications as 

Selective Chelating Complexation to Some Heavy Metals \Abd  

Alhussein Alaial  Khwedem.-Al-Qadisiya :University of Al-

Qadisiya-College of Education,2013 

I-VII-127p-28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry      I-Title 

 

540          

A   135         

 

199 

 

Abdulsaheb Saad  Y.  Jubran 

540          

A   136          



979 
 

Evaluation  of Oxidative Stress in Relevance to Some  

Biochemical  Variables in Workers of Gas Electric 

Stations\Abdulsaheb Saad  Y.  Jubran.-Babylon:University of 

Babylon-College of Science,2013 

I-Vi-82p-28cm 

Thesis M.SC  in  Chemistry 

1-Chemistry       I-Title 

 

 

200 

 

Adnan  Turki  Shattnan 

Preparation,Characterization and Glass Transition Temperature 

Measurement of Some New Epoxy Resins\Adnan Turki 

Shattnan .-Al-Qadisiya:Yniversity of Al-Qadisiya-College of 

Education,2013 

I-Xi-91p-28cm 

Thesis M.Sc  of Science in Chemistry 

1-Chemistry       I-Title 

 

540         

A  191         

 

 

 

 

 

 

 

201 

 

Ammar Abd Al-Hussain Awaad 

Synthesis of Some New Azoaldonitrones and Preliminary 

Evaluation of Their Antibacterial  Activity\Ammar Abd Al-

Hussein Awaad.-Kerbala:University of Kerbala-College of 

Science,2013 

I-X-119p-28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry   I-Title 

 

540           A   

 518            

 

202 

 

Areej   Ali   Jarullah 

Removal of Ni(II) Ions from Aqueous Solutions By Adsorption 

Technique Using Activated Carbon as Adsorbent\Areej Ali 

Jarullah .-Baghdad:University of Baghdad-College of Science For 

Women,2013 

I-XV-135p-28cm 

Thesis PH.D in Chemistry 

1-Chemistry     I-Title 

 

540          

A   678         

 

203 

 

Alaa Falah Muhsin 

Preparation of 2-(Procaineamide) Diazenyl 4,5 Diphenyl 

540           

A   316          



981 
 

Imidazole & Use it in Analytical & Thermodynamic Studies for 

Some Metalions 

By Spectrophotometric Methods\Alaa Falah Muhsin .-

Najaf:University of Kufa-Department of Council of the Faculty 

Science,2013 

120p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry      I-Title 

 

 

204 

 

Awf  Abdul Rahman Ahmed 

Corrosion and Corrosion Inhibition Studies of a-brass Alloy in 

Different  Media\Awf Abdul Rahman Ahmed.-

Baghdad:University of Baghdad-College of Education for Pure 

Science IBN-Al-Haitham,2013 

I-VIII-93p-28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry      I-Title 

 

540           A   

964            

 

205 

 

Al-Baidhani\Zahraa Qasim Mandi 

Preparation of Zeolites Type(A) From Iraqi Kaolin & Studying 

Their Synergistic Effect With Chlorinated Rubber as Fire 

Resistants for Unsaturated Polyester Resin\Zahraa Qasim 

Mandi Al-Baidhani.-Baghdad:University of Baghdad-College of 

Science,2013 

I-VIII,74p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry(Inorganic) 

1-Chemistry     I-Title 

 

540          

B   152         

 

206 

 

Dheyaa Hussein Mohsin 

Astudy of Aromatic Rings Effect on the Photooxidation 

Rate\Dheyaa Hussein Mohsin.-Al-Najaf:University of Kufa-

College of Science,2013 

I-X,87p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry     I-Title 

 

540          

D   534          

 

207 

 

Dunya  Yousef Fanfoon 

540          

D   897          



981 
 

Preparation Spectral Identification & Analytical Studies of Some 

Transition Metal Complexes With New Thiazolyiazo Ligand & 

Their Biological Activity Study\Dunya Yousef Fanfoon.-Al-

Qadisiya:University of Al-Qadisiya-College of Education,2013 

I-XIV,128p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry      I-Title 

 

 

208 

 

Al-Gburi\Hind Fadhil Thamer 

Synthesis Polymerization and Charaterization of New 2-

Aminobenzothiazole Imides Derivatives \Hind Fadhil Thamer 

Al-Gbure.-Baghdad:University of Baghdad-College of 

Science,2013 

I-XIII-256p-28cm 

Thesis PH.D in Industrial Chemistry 

1-Chemistry      I-Title 

 

540           

G  111          

 

209 

 

Al-Hasnawy\Ahmed Wheed Radhy 

Synthesis Characterization & Study of Some Physical Properties 

of New Benzotriazole Derivatives\Ahmed Wheed Radhy Al-

Hasnawy.-Al-Najaf:University of Kufa-Department of Faculty 

Science,2013 

I-IX,132p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry      I-Title 

 

540          

H   344         

 

210 

 

Heidar Ahmed Shaheed 

Kinetic & Thermodynamic Study of the Adsorption of Brilliant 

Blue Onto  Peel of Plant\Heidar Ahmed Shaheed.-Al-

Najaf:University of Kufa-Department of Faculty of Science,2013 

I-VIII,82:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry     I-Title 

 

540          

H   465         

 

211 

 

Al-Hisnawy\Nawal Khinteel 

Effect of Ethanolic Extract of Local Propolis on Some Oxidative 

Stress Indicators in Streptozotocin –Induced Diabetic 

540         

H  673         



982 
 

Nephropathic Male Rats\Nawal Khinteel Al-Hisnawy.-Al-

Qadisiya:University of Al-Qadisiya-College of 

Education,2013 

I-X,122p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry\Biochmistry 

1-Chemistry       I-Title 

 

 

212 

 

Ibrahim Majer Mohammed 

Synthesis  & Study of  Cross-Linking Polymeric  

Hydrogels for Colon-Specific Controlled Release of (5-Amino 

Salicylic Acid)\Ibrahim Majer Mohammed.-Al-

Qadisiya:University of Al-Qadisiya-College of Education,2013 

I-XVI,150p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry     I-Title 

                                                

540           

I   14            

 

213 

 

Al-Jeboree\Aseel Mushtaq Kadum 

A Comparative Study for Adsorption of Textile  Dyes(Maxilon 

Blue GRL,&  Direct Yellow DY) Using White Marble  & Coconut 

Shell Surfaces\Aseel Mushtaq Kadum Al-Jeboree.-

Babylon:University of Babylon-College of Science,2013 

I-XII,121p:illus ,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry      I-Title 

 

540          

J   44          

 

214 

 

Al-Kafajy\Farked Wahoody Salman 

Preparation  & Study Some Physical & Thermal Properties of 

New Polymers\Farked Wahoody Salman Al-Kafajy.-Al-

Najaf:University of Kufa- 

Department of Faculty Science,2013 

I-X,94p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry     I-Title 

 

540           

K   11            

 

215 

 

Al-Labban\Hutham    Mahmood Yousif 

 Synthesis ,Characterization & Study Thermal Properties of 

Some New Benzidine Derivatives \Hutham Mahmood Yousif Al-

540          

L  112         



983 
 

Labban.-Najaf:University of Kufa-Department of 

Chemistry,2013 

I-VII,94p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry  I-Title 

 

 

216 

 

Mahmood Mohi Fahad 

Synthesis Characterization  &  Study Biological Activity of Some 

New Heterocyclic Derivatives From Sulfadiazine\Mahmood 

Mohi Fahad.-Al-Najaf:University of Kufa-Department  the 

Faculty of Science,2013 

I-X,119p:illus,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry    I-Title 

 

540         

M   215         

 

217 

 

Manhel  Reemon Aziz Bahri 

Synthesis and Characterization of Some New Schiffs Bases Type 

(ONO) Derived From Cephalex in Amoxcilline and Ampicillin 

and Their Complexes With Some Metal Ions\Manhel Reemon 

Aziz Bahri.-Baghdad:University of Baghdad-XCollege of 

Education for Pure Science(IBN-Al-Haitham,2013 

223p-28cm 

Thesis PH.D in Chemistry 

1-Chemistry   I-Title 

 

540         

M  226        

 

218 

 

Majeed Abdul Ameer Shaheed 

Synthesis and Applications of Nanoparticles of Titanium 

Dioxide and Zinc Oxide \Majeed Abdul Ameer Shaheed.-

Babylon:University of Babylon-College of Science,2013 

UI-XX-139p-28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry   I-Title 

 

540         

M   233         

 

219 

 

Al-Mansoury\ Dawood Salim 

Synthesis ,Characterization & QSAR  Study of Thiazolidine 

Derivatives\ Dawood Salim Al-Mansoury.-Basrah:University of 

Basrah-College of Education,2013 

540         

M  286         



984 
 

I-XII,140p:illus,28cm 

Thesis PH.D in Chemistry 

1-Chemistry    I-Title 

 

 

220 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Marsoumi\Khawla Ibrahim Abd Nasaif 

Studing the Effect of Using Some of Inorganic Additives on Fire-

Retardant & Mechanical Properties of Modified Unsaturated 

Polyester Containing Heterocyclic Ring Composites\Khawla 

Ibrahim Abd Nasaif Al- 

Marsoumi.-Baghdad:University of Baghdad-College of 

Education,2013 

85p:illus ,28cm 

Thesis M.SC in Chemistry Sciences 

1-Chemistry     I-Title 

 

540         

M   373         

 

221 

 

Mohammed Hashim Abdul-Nebi 

Synthesis and Characterization of Some New Aromatic and 

Aliphatic Polyamides\Mohammed Hashim Abdul-Nebi.-Al-

Qadisiya:University of Al-Qadisiys-College of Education,2013 

I-XI-139p-28cm 

Thesis M.SC in Chemistry 

1-Chemistry     I-Title 

 

540          

M   697         

 

222 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Musawi\Rawaa AbdulKhaleq 

Synthesis  & Characterization of Some Transition Metal 

Complexes Via Schiff Bases Derived From Dithiooxamide  &  

Selective  Aldehydes\Rawaa AbdulKhaleq Al-Musawi.-

Karbala:University of Karbala-College of Science,2013 

I-XIV,148p:illus,28cm 

Thesis M.Sc in Chemistry 

1-Chemistry     I-Title 

 

540          

M    985         

 

 

 

 

 

 

 

 

 



985 
 

 

223 

  

Najah Kathem Nemer 

Investigation Evaluation  &  Treatment of Corrosion in Crude Oil 

Tanks\Najah Kathem Nemer.-Baghdad:University of Baghdad-

College of Science,2013 

I-XXIII,167p:illus,28cm 

Thesis PH.D in Chemistry 

1-Chemistry    I-Title 

   

540  

N   162    

 

224 

 

Najlaa  Abd  Jassim 

Using of Testosterone Levels as Predictor for Insulin Resistance 

and Type  2 Diabetes\Najlaa Abd Jassim .-Baghdad:University 

of Baghdad-College of Science for Women.2013 

I-XVI-102p-28cm 

Thesis M.Sc in Biochemistry 

1-Chemistry   I-Title 

 

540           

N   162          

 

225 

 

Nehaya Abd Al-Satar  Mohammed 

Synthesis & Characterization of Azo-Linked Schiffs Base Ligands 

Type(N+O2S2) & Their Complexes  & Investigation of Their 
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Pulsatile  Drug Delivery System for Atenolol as Time 

Programmed Press Coated Tablets\Ali Khidher Abbas.-

Baghdad:University of  AL-Mustansiriyah-Department of 

Pharmaceutics and the Committee of Graduate Studies,2013 
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Al-Beer\Ali Abdul-Wahid 

The Role of Some B  Vitamins in Methionine –Induced 

Hyperhomocysteinemio in Male Rabbits\Ali Abdul-Wahid Al-

Beer.-Babylon:University of Babylon-College of 

Medicine,2013 

I-X-94p-28cm 
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Iman Sabah Jaffar 

Formulation and In-Vitro Evaluation of Buccal Mucoadhesive 

Tablets of Promethazine HCI\Iman Sabah Jaffar.-

Baghdad:University of Al-Mustansiriyah-College of 

Pharmacy,2013 
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Maysaa Banay Zubairi 

The Hepatoprotective Effect of Carvedilol Prazosin 
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Metoprolol and Prazosin Plus Metoprolol Against 

Paracetamol-Induced Hepatotoxicity in Rabbits\Maysaa 

Banay Zubairi     .-Basrah:University of Basrah-College of 

Medicine,2013 

I-XIII-104p-28cm 

Thesis M.SC in Pharmacology 

1-Pharmacology      I-Title 
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Montadher  Hanoon  Dawod 

Comparative Bioavailability Study of Three Brand Products of 

Diclofenac Sodium 50mg  Oral Tablets in Healty Volunteers 

With Emphasis  on Poor Quality Medicines\Montadher 

Hanoon Dawod.-Basrah:University of Basrah-College of 

Medicine,2013 
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Al-Obaidy\Mohammed Jasim Mohammed 

Effect of Hormonal Contraceptives on Some Coagulation 

Parameters\Mohammed Jasim Mohammed Al-Obaidy.-

Mosul:University of Mosul-College of Medicine,2013 
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Ibtihal AbdulKadhim Dakhil 

Formulation and Evaluation of Trifluoperazine  

Hydrochloride Orodispersible Tablets\Ibtihal Abdulkadhim 

Dakhil.-Baghdad:University of Al-Mustansiriya-College of 

Pharmacy,2013 
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Certain NSAIDs Linked to Thymol & Menthol Via 
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Alanine\Hassan Ali Al-Khateab.-Baghdad:University of Al-

Mustansiriyah-College of Pharmacy,2013 
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Saba Hamid Majid 

The Anti-Inflammatory Effect of Metformin on Newly 

Diagnosed Iraqi Patient With Type 2 Diabetes \Saba Hamid 

Majid.-Baghdad:University of Al-Mustansiriyah-College of 

Pharmacy,2013 
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Ali Faisal Jaber 

Role of Zinc Sulfate in Prevention of Atherosclerosis in Male 

Rabbits Fed High Cholesterol Diet \Ali Faisal Jaber.-

Babylon:University of Babylon-College of Medicine,2013 

I-XVII,115p:illus;28cm 
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Ali Jihad Hamid 

Pharmacological Study on the Effect of Deferasirox on the 

Oxidative Stress and Inflammation in Patients With  Beta 

Thalassemia Major\Ali Jihad 

Hamid.-Babylon:University of Babylon-College of 

Medicine,2013 

I-XII-108p-28xm 

Thesis M.SC in Pharmacology and Toxicology 

1-Drugs of Vegetable Origin      I-Title 
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Ammar Abdul Kareem  Hadi 

Evaluation of the Protective Properties of Amlodipine 

Simvastatin Carvedilol and Irbesartan on  Cisplatin Induced 

Cardiotoxi City in Rats\Ammar Abdul Kareem Hadi.-

Babylon:University of Babylon-College of Medicine,2013 

615.32    A 
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Thesis M.SC in Pharmacology and Toxicology 
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Asmaa Mohsin Khalil 

Effects  of Topiramate Versus Valproate on Glycemic Control 

Parameters and Uric Acid Level in Epileptie Patients\Asmaa 

Mohsin Khalil.-Mosul:University  of  Mosul  -College of 

Medicine,2013 

Thesis M.SC in Pharmacology 
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Eanas Ismail Khalid 

Effects  of Celecoxib on the Levels of Oxidative Stress 

Parameters and Matrix Metalloproteinase -1 in Patients With 

Knee Osteoarthritis ;The Role of Ginkgo Biloba\Eanas  Ismail 

Khalid.-Mosul:University of Mosul-College of Medicine,2013 
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Thesis M.SC in Pharmacology 
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Al-Fartosy\Karrar Hassan Ali 

Role of  CORM2 & DITPA in Regional Myocardial 

Ischemia\Reperfusion Injury & Apoptosis in Male 

Rats\Karrar Hassan Ali Al-Fartosy.-Al-Najaf:University of 

Kufa-College of Medicine,2013 
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Furkan Hashim Hussein 

The Effect of L-Methionine & L-Carnitine in Regional 

Ischemia-Reperfusion Injury & Apoptosis in Male 

Rats\Furkan Hashim Hussein.-Al –Najaf:University of Kufa-

Department of Faculty in Medicine,2013 
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Al-Hafidh\ Noor  Nooraldeen Abdul-Kader 

Effects of Topiramate Versus Valproate on Serum Leptin 

Level Lipid Peroxidation and Lipid Profile in Epileptic 

Patients\Noor  Nooraldeen Abdul-Kader 

Al-Hafidh.-Mosul:University of Mosul-College of 

Medicine,2013 
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Al-Hassani\Zahraa Kadhim 

Effect of Amlodipine Candesartan & Their Combination in Rat 

Cerebral Ischemia Reperfusion  1\R Injury\Zahraa Kadhim Al-

Hassani.-Al-Najaf:University of Kufa-College of 

Medicine,2013 
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1-Drugs of Vegetable Origin     I-Title 
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Al-Helli\Afrah Mohammed Alaa 

Effects  of Fluoxetine Metformin & Omega 3 on Serum Leptin 

in Iraqi Obese Subjects\Afrah Mohammed Alaa Al-Helli.-

Baghdad:University of Baghdad-College of Pharmacy,2013 
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368 Al-Kefaei\Zainab Nea,ma 

Evaluation of the Protective Effect of Some Phenolic 

Compounds on Dexorubicin Induced Cardiotoxicity in 

Rats\Zainab Nea,ma Al-Kefaei.- 

Al-Najaf:University of Kufa-College of Medicine,2013 
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Thesis M.sc in Pharmacology & Therapeutics 
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Maha Jaleel Abboud Makki 

The Potential Therapeutic Benefit of Paracetamol Diclofenac 

Sodium or Their Combination in Treatment of Patients With 

Type-2  Diabetes Mellitus\Maha Jaleel Abboud Makki.- 

Basrah:University of Basrah-College of Medicine,2013 
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Thesis M.SC in Clinical Pharmacology 
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Meena Ahmed Mohammed Waheed 

The Role of Antioxidants in the Management of Multiple 

Sclerosis\Meena Ahmed Mohammed Waheed.-

Mosul:University of Mosul-College of Medicine,2013 
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Thesis M.SC in Pharmacology 
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Musab Mohammed Khalaf Mahmoud 

Effect of Risperidone Versus Olanzapine on Serum Leptin 

Oxidative Status and Lipid Profile in Schizophrenic Patients 

\Musab Mohammed Khalaf Mahmoud.-Mosul:University of 

Mosul-College of Medicine,2013 
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Al-Neaimy\Haimn Abdulbassit Tawfiq 

Comparative Effects of Metformin and Glibenclamide on 

Serum Leptin Level and the Frequency of Cardiovascular 

Disorders in Type-2 Diabetic Patients\Haimn Abdulbassit 

Tawfiq Al-Neaimy.-Mosul:University of Mosul-College of 

Medicine,2013 

I-X-107p-28cm 

Thesis M.SC in Pharmacology 

1-Drugs of Vegetable Origin     I-Title 
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Noor Ahmed Abdullah 

The Potential Therapeutic Benefit of Diclofenac Sodium in 

Treatment of Patients With Type-2 Diabetes Mellitus\Noor 

Ahmed Abdullah.-Basrah:University of Basrah-College of 

Medicine, 

2013 
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Thesis M.SC in Pharmacology 
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Al-Noori\Mustafa Khalid Jamaluddin 

Therapeutic Effect of Indomethacin as A Mouth Wash in 

Gingivitis\Mustafa Khalid Jamaluddin Al-Noori.-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XII-87p-28cm 

Thesis M.SC in Dental Pharmacology 
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Al-Nuiemi\Zahraa Waleed Abdalglel 

The Effect of Bisphosphonate on Serum Ghrelin Level in 

Iraqi Osteoporotic Women\Zahraa Waleed Abdalglel Al-

Nuiemi.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-Xiii-120p-28cm 
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Omar Saleh AbdulKader 

Astudy of the Effects of Repeated Doses of Tramadol and 

Benzhexol on Brain Neurotransmitters in Rabbits\Omar 

Saleh Abdulkader.-Basrah:University of Basrah-College  

Of Medicine,2013 

I-XII-78p-28cm 

Thesis M.SC in Pharmacology 
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Raad Saad Luty 

The Pattern of Psychoactive Drugs Abuse Among Out 

Patients in Apsychiatric Clinic & in Aselected Group of 

Normal Individuals in Basrah\Raad Saad Luty.-Basrah 

:University of Basrah-Department of Pharmacology,2013 
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Rasha Abdul Kareem AbdulKadeer 

Screening for Antibacterial Compounds From Iraq Medicinal 

Plant  of the Family Pinaceae \Rasha Abdul Kareem Abdul 

Kadeer.-Baghdad:University of Al-Mustansiriyah-College of 

Pharmacy,2013 

I-XII-81p-28cm 

Thesis M.SC in Pharmacognosy and Medicinal Plants 

1-Drugs of Vegetable Origin     I-Title 
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379 Nephroprotective Effect of Quercetin From Cisplatin Induced 

Acute Nephrotoxicity in Male Rats\Salim   F.   Kadhim.- 

Babylon:University   of Babylon-College of Medicine,2013 
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Thesis M.SC in Pharmacology & Toxicology 

1-Drugs of Vegetable Origin      I-Title 
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Sheima Nadim Kadhim 

Acomparetive Study on the Effectiveness of Nigella 

Sativa,Methotrexate and Their Combination in the 

Treatment of Moderate to Severe Psoriasis\Sheima Nadim 

Kadhim .-Basrah:University of Basrah –College of 

Medicine,2013 

I-X-78p-28cm 

Thesis M.SC in Pharmacology 

1-Drugs of  Vegetable Origin     I-Title 
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Suhaad Traiji Zamil 

Effect of Simvastatin & Irbesartan on Chemokines Cytokines 

& Apoptosis in Myocardial Ischemia\Reperfusio Injury in 

Male Rats\Suhaad Traiji Zamil.-Al-Najaf:University of Kufa-

College of Medicine,2013 
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Al-Abadi\Hadi Lazim Jarh 

Role of Islet Cell Autoantibodies(Glutamic Acid Decarboxilase 

Antibody(GADA) & Islet Cell Antigen-2 Antibody(IA-2A), & 

Antioxidant Enzymes(Superoxide Dismutase (SOD) & 

Glutathione Peroxidase(GPX) in Diabetic Patients in 

Basra\Hadi Lazim Jarh Al-Abadi.-Basra:University of Basra-

College of Medicine,2013 
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Thesis PH.D in Medical Microbiology 

1-Microbiology        I-Title 
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383 Ahmed Abdul-Ameer Mohammed 

Isolation & Identification of Some Microbes & Estimation of 

Some Immunological Aspects in Burn Patients\Ahmed Abdul-

Ameer Mohammed .-Al-Najaf:University of Kufa-College of  

Faculty Science,2013 

I-IX,102p:illus;28cm 
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Al-Ajeel\Emad Qanea Kadhem 

Molecular Study of Extended Spectrum B- Lactamases and 

Metallo-B- Lactamases Produced by Clinical Isolates of 

[Acinetobacter Baumannii and Pseudomonas 

Aeruginosa]\Emad Qanea Kadhem Al-Ajeeli.-Kufa:University 

of Kufa-College of Sciences,2013 

I-VIII-156p-28cm 

Thesis PH.D in Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 
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Al-Alwany\Shakir Hammad Mohammed 

Molecular and Immunological Study of Breast Cancer Tissues 

Infected With High-Risk Genotypes of Human Papilloma 

Virus\Shakir Hammad Mohammed Al-Alwany.-

Babylon:University of Babylon-College of Science, 

2013 

I-XIX-202p-28cm 
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Al-Ameedy\Bashaer Ahmed 

Study of Some E. Cloacae Virulence Factors and  

Their Role in Stimulation of Immune Response in Lab 

Animals\Bashaer Ahmed Al-Ameedy.-Kufa:University of 

Kufa-Faculty of Science,2013 

I-XI-127p-28cm 
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Al-Ameri\Ali Mansoor Jasim 

Cytokines Profile and Interleukin-4 Receptor Genetic 

Polymorphism in Childhood Asthma and Their Response to 

Montelukast Therapy\Ali  

Mansoor Jasim Al-Ameri.-Kufa:University of Kufa-College of 

Medicine,2013 
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Al-Atiyah\Ghasoun Mohammed  Ali Wadai 

Evaluation of Immunological Parameters Associated With 

Acute Myeloid Leukemia in A Sample of Iraqi 

Patients\Ghasoun Mohammed Ali Wadai Al-Atiyah.-

Baghdad:University of  Baghdad-College of Science for 

Women,2013 
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Bara, Hamid Hadi 

Molecular and Comparative Study Between Typeable and 

Nontypeable Haemophilus Influenzae Isolated From 

Different Patients in Hilla City\Bara, Hamid Hadi.-

Babylon:University of Babylon-College of Medicine,2013 
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Chawarwan Isa Obaid 

A Study of Some Proteins and Nucleic Acids in the Extract of 

Heat Shocked  Protoscoleces of Echinococcus Granulosus at 

Kirkuk City\Chawarwan Isa Obaid.-Kirkuk:University of 

Kirkuk-College of Science,2013 
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Diana Basim  Abdul-Hameed 

Antibacterial and Immunological Study of Al Kaloids 

Compounds Isolated  from Capparis Spinosa L. and Vitex 

Agnus-Castus L. Plants\ Diana Basim Abdul-Hameed.- 

Kufa:University of Kufa –Faculty of Sciences,2013 
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Al-Fatlawy\Ali Abdul Hussein 

Detection the Role of Pseudomonas Aeruginosa in 

Respiratory Tract Infection in Children by Using Multiplex 

PCR in Najaf Province \Ali Abdul Hussein Al-Fatlawy.-

Kufa:University of Kufa-Faculty of Science,2013 
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A Molecular-Immunological and Physiological Study of 

Women Infected With Trichomonas Vaginalis Parasite in an-

Najaf Al-Ashraf Province\ 

Saleem Khudhayr Abdul-Abbaas Al-Hadraawy.-

Kufa:University of Kufa- Faculty of Science,2013 
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Hanan Hassan Ali 

Study The Immunomodulatory Effect Candida Albicans Cell 

Wall Extract on Immune Response of Mice Vaccinated by 

Rev-1 Vaccine\Hanan Hassan Ali.-Baghdad:University of 

Baghdad-College of Veterinary Medicine,2013 
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Al-Hatami\Abdullah Obaeis Mansour 

Genotypic Characterization of Nontyphoidal Salmonella 

Isolated From Human and Some Domestic  Animals\Abdullah 

Obaeis  Mansour Al-Hatami.-Kufa:University of Kufa-College 

of Medicine,2013 
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Hazim Talib Thwiny 

Molecular Detection & Epidemiology of Five Enteric Viruses 

(Rotavirus A, Norovirus,Sapovirus Astrovirus & Enteric 

Adenovirus) Among Children 

With Acute Diarrhea in Basrah Iraq\Hazim Talib Thwiny.-

Basrah:University of Basrah-College of Medicine,2013 
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Hind   M.  Mousa 

The Role of Some Cytokines Heat Shock Protein -70 and 
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Iman Fadhil Abdul-Husin 
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Bacteriological and Molecular Study of Enterobacter SPP. 

Isolated From Different Clinical Speciments\Intidhaar 
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Science,2013 
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Science,2013 
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Molecular Methods & Their Correlation With Interleukin-8 in 
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Baghdad:University of Baghdad-College of Science,2013 
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403 Al-Khalidi\Alaq Saleem Hadi 

A  Molcular Study of Sortase Enzymes and Cytolysin Operon 

A  and B  in Streptococcus Agalactiae\Alaq Saleem Hadi Al-
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Medicine,2013 
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Study of Association of Single Nucleotide Polymorphism in 

Toll-Like Receptor-4 and CXCL8 Genes,and Trichomonas 

Vaginalis Infection With Prostate Cancer\Qasim Sharhan 
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Al-Moomen\Zahraa Abdul-Hussain 

Phenotypic & Genotypic Characteristics of Moraxella Catarrhalis 

Isolated From Respiratory Tract Infections\Zahraa Abdul-Hussain Al-

Moomen.-Najaf:University of Kufa-College of Sciences,2013 

I-XI,133p:illus;28cm 

Thesis M.SC in Biology\Microbiology 

1-Microbiology    I-Title 

        



1134 
 

 

410 616.01                

M  952  
Al-Muhanna\Sddiq Ghani Joda           

Molecular Detection of Beta-Lactamase Genes in Clinical Isolates of    

Morgonella Morganii\Sddiq Ghani Joda Al-Muhanna.-Kufa:University 

of Kufa-Faculty of Science,2013 

I-VII-94p-28cm 

Thesis M.SC in  Biology\Microbiology 

1-Microbiologyb       I-Titl 

 

 

616.01        

  M  952         

411 Al-Muhana\Zainab Sami Noor 

A Study of Some Immunological and Clinical Parameters in 

Asthmatic Patients Before And After Allergen 

Immunotheraph\Zainab Sami Noor Al-Muhana.-

Kufa:University of Kufa-College of Medicine,2013 

I-XIII-116p-28cm 

Thesis M.SC in Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

  

 

412 

 

Raghad Ibrahim Ahmed 

Polymerase Chain Reaction For Detection & Genotyping of 

Molluscum Contagiosum Virus in Diyala Province\Raghad 

Ibrahim Ahmed .-Diyala:University of Diyala-College of 

Education,2013 

I-XI,66p:illus;28cm 

Thesis M.SC in Biology\Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

 

616.01   

R   141     

  

 

413 

 

Rasha Fadhel Obaid 

Evaluation of Measies Virus Vaccine in Protection Against 

Measles \Rasha Fadhel Obaid.-Najaf:University of Kufa-

616.01    

R   223     

   



1135 
 

College of Medicine,2013 

I-XVIII,116p:illus;28cm 

Thesis M.SC in Medical Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

 

 

414 616.01       

R   228       
Al-Rassam\Zeyad Thonnoon Dawood 

Virological and Immunological Study of Some Herpes Viruses Causing 

Periodontitis in Mosul\Zeyad  Thonnoon Dawood  Al-Rassam.-

Mosul:University of Mosul-College of Science,2013 

145p-28cm 

Thesis Ph.D in  Biology\Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

 

 

415 616.01       

R    257          
Al-Rawi\Amin Ahmed Sabbar 

Serological and Molecular Identification of Foot and Mouth Disease 

From Different Areas in Iraq\Amin Ahmed Sabbar Al-Rawi.-

Baghdad:University of Baghdad-College of Veterinary Medicine,2013 

I-XI-152p-28cm 

Thesis PH.D in Veterinary Microbiology 

1-Microbiology     I-Title 

  

 

416 

 

Ruaa Elias Eshaq 

Detection of Antisperm Antibodies in Relation to Serum 

Inhibin  B  In Infertile Men\Ruaa  Elias Eshaq.-

Mosul:University of Mosul-College of Medicine,2013 

108p-28cm 

Thesis M.SC in Microbiology 

1-Microbiology       I-Title 

 

616.01        

R    894       

    



1136 
 

 

417 

 

 

Al-Saadi\Sara Adil Abead 

Molecular Characterization of Some Virulence Factors of 

Clinical Isolates of Enterococcus Faecalis\Sara Adil Abead Al-

Saadi.-Babylon:University of Babylon-College of 

Medicine,2013 

I-IX-99p-28cm 

Thesis M.SC in Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

 

 

616.01       

S    111       

    

 418  616.01        

 S   159    
Al-Salamy\Muhammed Abbas Farman 

Bacteriological Study of Puerperal Sepsis in Al-Najaf City\Muhammed 

Abbas Farman Al-Salamy.-Kufa:University of Kufa-College of 

Medicine,2013 

I-IX-90p-28cm 

Thesis M.SC in Microbiology 

1-Microbiology       I-Title 

 

 

 

616.01       

419  S    168          

Sally Fadhel Lafta Safee 

Detection of Diarrheal and Emetic Enterotoxins Production From 

Bacillus Cereus Isolated From Foods and Clinical Specimens at Thi-Qar 

Province\Sally fadhel  Lafta Safee.-Thi-Qar:University  of Thi-Qar-

College of Science,2013 

I-XIII-130p-28cm 

Thesis M.SC in Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

  

 

420 

 

 

 

Al-Shara\Jamal Mohammed Ridha Ali 

Phenotypic & Molecular Detecting of Carbapenem Resistant 

Pseudomonas Aeruginosa in Najaf Hospitals\Jamal 

Mohammed Ridha Ali Al-Shara.-Najaf:University of Kufa-

616.01   S   

 524           



1137 
 

 

 

 

 

College of Science,2013 

I-XI,186p:illus;28cm 

Thesis PH.D in Medical Microbiology 

1-Microbiology        I-Title 

 

 

421 

 

Shaymaa Adil Aziz 

Bacterial Urinary Tract Infection in Diabetic and Non-Diabetic 

 Patients in Al-Najaf City\Shaymaa Adil Aziz.-Kufa:University 

of Kufa-College of Medicine and the Committee of 

Postgraduate Studies,2013 

I-VIII-108p-28cm 

Thesis M.SC in Medical Microbiology 

1-Microbiology       I-Title 

 

616.01    S  

 538           

 

422 

 

Al-Taa:e\Mohammed Jassim Khulaif 

Bacterial Causes of Typical Pneumonia and Immune 

Response of Laboratory Animals for Some Bacterial SPP. 

Isolated From Pneumonic Patients in Babylon 

Province\Mohammed Jassim Khulaif Al-Taa:e.-

Babylon:University of Babylon-College of Medicine,2013 

I-X-86p-28cm 

Thesis M.SC in  Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

 

616.01     

T  111         

  

 

423 

 

Al-Tufaili\Rasha Amer Nouri 

Some Immunological Molecular and Epidemiological Studies 

of  Pediatric  Visceral Leishmaniasis in Mid-Euphrates 

Area\Rasha Amer Nouri Al-Tufaili.-Kufa:University of Kufa- 

Faculty of Science,2013 

I-IX-115p-28cm 

Thesis PH.D in Medical Parasitology 

1-Microbiology      I-Title 

 

 

616.01    T 

  914         

 

424 

 

Zainab Adel Abbas 

Immunological and Molecular Study of Candida Species 

Associated With Women Recurrent Vaginitis\Zainab Adel 

616.01     Z 

   21            



1138 
 

Abbas   .-Kufa:University of Kufa-College of Medicine,2013 

I-IX-111p-28cm 

Thesis M.SC in Medical Mycology 

1-Microbiology      I-Title 

 

 

425 

 

Al-Zubadi\Ahmed Adil Ali 

Interferon –Gamma (IFN-Y) Gene Polymorphism as a 

Predisposing Factor to Tuberculosis in Babylon Province-

Iraq\Ahmed Adil Ali Al-Zubadi.-Babylon:University of 

Babylon-College of Medicine,2013 

I-IV-127p-28cm 

Thesis PH.D in Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

 

616.01      

Z   93         

 

426 

 

 

 

  

427 

 

Al-Zubaidi\Nazar Ali Sheriff 

Diagnostic and Immunological Study of Mycobacterium 

Tuberculosis\Nazar Ali Sheriff Al-Zubaidi.-Babylon:University 

of Babylon-College of Medicine,2013 

I-XII-110p-28cm 

Thesis M.SC in Microbiology 

1-Microbiology      I-Title 

 

 

Raad Siham Rasheed 

Role of Interferon –Gamma  IgG  and IgM in The Diagnosis of 

Pleural Effusion \Raad Siham Rasheed.-Tikrit:University of 

Tikrit\College of Medicine,2013 

I-IX-82p-28cm 

Thesis H.D in Medicine 

1-Chemical Diagnosis       I-Title 

 

616.01     Z 

   93           

 

 

 

 

 

 

616.0756   

R     111      

    

 

 

428 

 

 

 

 

Asmaa Mohammad Sheet Mahmood 

Epstein –Barr Virus in Nasopharyngeal Carcinoma :An 

Immunohistochemical Study\Asmaa Mohammad Sheet 

Mahmood.-Mosul:University of Mosul-College of 

Medicine,2013 

I-IX-85p-28cm 

Thesis M.SC  In Pathology 

616.212     

 A   836       

  



1139 
 

 

 

 

1-Of Nose,Nasopharynx Accessory Sinuses    I-Title 

 

 

429 

 

Eiada Aswad Zarnan 

Early Open Cholecystectomy for Acute Cholecystitis \Eiada 

Aswad Zarnan .-Tikrit:University  of Tikrit-College of 

Medicine,2013 

I-XIII-54p-28cm 

Thesis H.D in General Surgery 

1-Gall Bladder and Bile Duct Disorders      I-Title 

 

616.365     

  E    37       

    

 

430 

 

 

 

 

 

 

 

Zainab Khudair Abbas Agha 

Some Biochemical Immunological and Genetical Aspects in A 

Sample of Iraqi Patients With Type 2 Diabetes 

Mellitus\Zainab Khudhair Abbas Agha.-Baghdad:University 

of Baghdad-College of Science for Women,2013 

I-XII-102p-28cm 

Thesis M.SC in Biology [Genetics] 

1-Clinical-Diseases       I-Title 

616.462     

  Z    21       

   

 

 

 

 

 

 

 

431 

 

 

 

 

   

Al-Aklawy\Yaseen Hassan Ismail 

Effectiveness  of an Educational Programm for Nurses About 

Diabetic Foot Care in Salah Al-Deen Governorate Hospitals 

\Yaseen Hassan Ismail Al-Aklawy.-Mosul:University of 

Mosul-College of Nursing,2013 

I-IX-98p-28cm 

Thesis M.SC in Sciences in Nursing 

1-Clinical Diseases      I-Title 

 

616.466     

    

A  313        

  

 

432 

 

Al-Fatlawi\Noor Alhuda Ghanem Hadi 

Assessment of Leptin Hormone Vitamin C and Lipid Profile 

Levels in Patients With Diabetes Mellitus Type 2 in Holy 

Najaf Governorate\Noor Alhuda Ghanem Hadi Al-Fatlawi.-

Kufa:University of Kufa-Faculty of Science,2013 

 616.466  

F   252       
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I-XI-112p-28cm 

Thesis M.SC in Biology –Zoology 

1-Clinical –Diseases      I-Title 

 

 

433 

 

Al-Hilaly\Ikhlass Ali Hussein 

Endoglin Osteopontin Osteoprotegerin and HbAIC in Type 2 

Diabetic Patients in Relation With Acute  Coronary  

Syndrome \Ikhlass Ali Hussein .-Babylon:University of 

Babylon-College of Science,2013 

I-XII-171p-28cm 

Thesis PH.D in Biology\Zoology 

1-Clinical Diseases        I-Title 

 

616.466     

  H   641      

      

 

434 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Sabawy\Rasha Aziz Mohamad 

Isolation and Cultivation of Stem Cells From Different 

Sources of Albino Mice And  an Attempt to Treat the Induced 

Diabetes Mellitus\Rasha   

 Aziz Mohamad Al- Sabawy.-Mosul:University of Mosul-

College of Science,2013 

I-XII-169p-28cm 

Thesis PH.D in Biology\Zoology 

1-Clinical Diseases       I-Title 

 

616.466     

   S   133     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

435 

                    

Shatha Saadi Jumaah 

Molecular Detection of Mutations in BRCA1,BRCA2,K-Ras & 

PIK3CA  Genes in Iraqi Breast Cancer Patients & Their 

Families\Shatha Saadi Jumaah .-Baghdad:University of 

Baghdad-Institute of Genetic Engineering,2013 

I-IX,142p:illus;28cm 

Thesis PH.D in Genetic Engineering & Biotechnology 

1-Breast Cancer      I-Title 

 

616.9949   

 S     524     

     

 

 

436 

 

Zahraa Osama Yahya 

Expreeion of E- Cadherin  in Breast Carcinoma Using 

Immunohistochemical Technique\Zahraa Osama  Yahya.-

Mosul:University of Mosul-College of Medicine,2013 

616.9944 

Z   19         

  



1141 
 

I-X-80p-28cm 

Thesis M.SC in Pathology 

1-Breast Cancer       I-Title 

 

 

437 

 

Lateef Naif Razeek 

Sacrococcygeal Pilonidal Sinus:A  Comparative Study of 

Excision With  Laying Open and Bascom,s 

 Technique\Lateef Naif Razeek .-Tikrit:University of Tikrit-

College of Medicine,2013 

I-XIV-54p-28cm 

Thesis H.D in General Surgery 

1-Surgery and Related Topics      I-Title 

 

617            

L     351      

      

 

438 

 

 

 

 

 

 

   

Fidaa Sabah Abdo Sham,oon 

Effect of Platelet Rich Plasma and OSTEON  Material on Bone 

Healing in Rabbits: A Comparative Study\Fidaa Sabah Abdo 

Sham,oon .-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XII-83p-28cm 

Thesis M.SC  Oral and  Maxillofacial Surgery 

1-Dentistry       I-Title 

 

617.3          

F   449        

    

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

439 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Abdali\Hind Abdul Qader Bilal 

Evaluation of Addition Caco3 and Naf on Some Properties of 

Heat Cured Acrylic Resin Denture Base Material (In Vivo And 

In Vitro Study)\Hind Abdul-Qader Bilal Al-Abdali.- 

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XII-97p-28cm 

Thesis M.SC in Prosthodontics 

1-Dentistry      I-Title 

 

 617.6        

A   135        
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440 

 

 

 

           

Al-Ataar\Raied Mohammed Jasim 

Comparison of Satisfaction of Completely Edentulous Patient 

Wearing Denture With Cuspless and Monoplane Acrylic 

Teeth and Estimation of Surface Area\Raied Mohammed 

Jasim Al-Ataar.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XI-80p-28cm 

Thesis H.D in Prosthodontics 

1-Dentistry      I-Title 

 

617.6        

A     862      

    

 

441 

 

Al-Bahar\Zena Joma Hassan 

Evaluation  the Effect of Incorporated Hydroxyapatite 

Prepared from Dried Egg Shell on Some Properties of Relined 

Denture Base\Zena Joma Hassan  Al- Bahar .-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XII_ 85p-28cm 

Thesis M.SC in Prosthodontics 

1-Dentistry     I-Title 

 

617.6        

B   151        

  

 

442 

 

Al-Bakri\ Reem Hikmat Shaker 

Effect of Dental Implant Occlusion on Patient Satisfaction (A  

Comparative Study)\Reem Hikmat 

Shaker Al-Bakri.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XI-84p-28cm 

Thesis H.D in Prosthetic Dentistry 

1-Dentistry     I-Title 

 

617.6       

B    166       

  

 

443 

 

Al-Dori\Saja Sh.  Ahmed 

Applications of Calcium Based Materials as a Dentin 

Substitutes in Restorative Dentistry\Saja Sh. Ahmed Al-Dori.-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-IX-70p-28cm 

Thesis H.D in Conservative Dentistry 

1-Dentistry     I-Title 

617.6        

D    696       
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444 

 

Harith Dahham Abdul-Hadi Mustafa 

The Influence of Two Different Closure Techniques and 

Sequelae of Blood Levels of TNF-a and IL-6 After Surgical 

Removal of Impacted Lower Wisdom Tooth \Harith Dahham 

Abdul-Hadi Mustafa.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XII-98p-28cm 

Thesis M.SC in Oral and Maxillofacial Surgery 

1-Dentistry     I-Title 

 

617.6         

H    281       

    

 

445 

 

Al-Hussary\Banan Nabeel Ahmed 

Evaluation of Analgesic Effect of Prepared Ketamine Gel on 

Human and Lab Animals \Banan  

Nabeel Ahmed Al-Hussary.-Mosul:University of Mosul-

College of Dentistry,2013 

I-XIII-79p-28cm 

Thesis M.SC in Pharmacology Dental Parmacology 

1-Dentistry     I-Title 

 

617.6       

H    972       

 

446 

 

 

 

 

 

Al-Ibrahim \Nashwah Subhi Azeez 

Preparation of Ocal Gingival Shade Guide by Using Natural 

Pigments\Nashwah Subhi Azeez Al-Ibrahim.-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XIII-110p-28cm 

Thesis M.SC in Prosthodontics 

1-Dentistry     I-Titl 

617.6         

I       14       

     

 

 

 

 

 

 

 

447 

    

Al-Jobory\Adnan Ahmed Jassim 

Oral Side Effects of Bisphosphonates\Adnan Ahmed Jassim 

Al-Jobory.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-VI-69p-28cm 

Thesis H.D in Oral and Maxillofacial Surgery 

1-Dentistry       I-Title 

  

   

617.6         

J    62          

  

 



1144 
 

 

448 

 

Jumana Abdul-Bari Abdul-Jawad 

Effectiveness of Propolis as Intracanal  Medicament Against 

Enterococcus Faecalis( Ex  Vivo Study)\Jumana Abdul-Bari 

Abdul-Jawad.- 

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-X-85p-28cm 

Thesis M.SC in Conservative Dentistry 

1-Dentistry       I-Title 

 

617.6         

J    91          

  

 

449 

 

Al-Khyatt\Zena Ammar Ahmed 

Shear Bond Strength of Composite Resin Bonded to Dentin 

Prepared With Er. Cr. YSGG  Laser (In Vitro Study)\Zena 

Ammar Ahmed Al-Khyatt.-Mosul:University of Mosul-College 

of Dentistry,2013 

I-XI-89p-28cm 

Thesis M.SC in Conservative Dentistry 

1-Dentistry      I-Title 

 

617.6        

K    45         

  

 

450 

 

 

 

 

Al-Khyeet\Ahmed Isam Jasim 

The Effect of Magnetic Resonance Imaging (MRI) on Some 

Properties of Acrylic Resin Denture Base Materials\ Ahmed 

Isam Jasim Al-Khyeet.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XVIII-113p-28cm 

Thesis M.SC in Science in Prosthodontics 

1-Dentistry       I-Title 

 

617.6         

K      45       

      

 

 

 

 

 

 

 

 

451 

 

Al-Maadheedy\Waqass Saad Thanoon 

 Effects of 810nm Low Level Laser Therapy Lornonxicam and 

Dexamethasone on Post –Operative Sequelae After 

Periapical Surgery of Upper Anterior Teeth: A Comparative 

Study\Waqass Saad Thanoon Al- Maadheedy.- 

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XII-99p-28cm 

Thesis M.SC in Oral and Maxillofacial Surgery 

1-Dentistry       I-Title 

 

617.6        

M   111      

    



1145 
 

 

452 

 

Al-Mallah\ Mohammed N. Mohammed Ahmed 

The Effect of Glibnclamide Versus Metformin on Serum 

Ghrelin Level in Type 2 Diabetes Mellitus\Mohammed N. 

Mohammed Ahmed Al-Mallah.-Mosul:University of Mosul-

College of Dentistry,2013 

I-XVII-115p-28cm 

Thesis M.SC in Pharmacology\Dental Pharmacology 

1-Dentistry      I-Title 

 

617.6         

M   252      

     

 

453 

 

Manaf Basil Ahmed 

Evaluation  of the  Accuracy of Different Implant Impression 

Materials and Techniques :an in Vitro Study \Manaf Basil 

Ahmed .-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XIV-101p-28cm 

Thesis M.SC in Conservative Dentistry 

1-Dentistry     I-Title 

 

617.6         

M   266      

     

 

454 

 

 

 

 

 

 

 

Al-Mashhadany\Hasan Khairaldeen  Mohialdeen 

The Effect of Newly Prepared Cleansing Agent on Some 

Properties of Highly Impact Acrylic Denture Base Material\ 

Hasan Khairldeen Mohialdeen Al- 

Mashhadany.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XV-122p-28cm 

Thesis M.SC in Prosthodontics 

1-Dentistry       I-Title 

 

617.6        

M    397     

    

 

455 

 

Mohammad Nori Hasan Zakar 

Radiotherapy and Chemotherapy for Oral Cancer 

\Mohammad Nori Hasan Zakar.-Mosul:University of Mosul-

College of Dentistry,2013 

I-XI-133p-28cm 

Thesis H.D in Oral and Maxillofacial Surgery 

1-Dentistry       I-Title 

 

617.6       

M   697      

   



1146 
 

 

456 

 

Al-Moula\Maha Khalid Mohammad 

Diagnostic Methods and Imaging of Salivary Glands\Maha 

Khalid Mohammad Al-Moula.-Mosul:University of Mosul-

College of Dentistry,2013 

I-VIII-70p-28cm 

Thesis H.D in Dental Radiology 

1-Dentistry        I-Title 

 

617.6          

M   926      

       

 

457 

 

Mujahed Tareq Qasim 

Evaluation of Efficacy of Two Denture Adhesives :A Clinical 

Study \Mujahed Tareq Qasim.- Mosul:University of Mosul-

College of Dentistry,2013 

I-XIV-105p-28cm 

Thesis M.SC in Prosthodontics 

1-Dentistry      I-Title 

 

617.6        

M     941    

      

458 

 

 

 

 

Noor Gazi Mohammed Noori 

Physics of X- Rays\Noor Gazi Mohammed Noori.-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-X-92p-28cm 

Thesis H.D of Dental Radiology 

1-Dentistry      I-Title 

 

617.6         

N   818       

   

 

 

 

 

 

 

459 

 

Al-Obaidy\Hanan Nahil Mahmood 

Remineralization of Dental Enamel\Hanan Nahil  

Mahmood Al-Obaidy.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-VIII-65p-28cm 

Thesis H.D in Conservative Dentistry 

1-Dentistry      I-Title 

 

617.6         

O   12          

   

 

460 

 

Al-Saraj\Huda Akram Salim Suliman 

Evaluation of HistoacryI Surgical Adhesive on Secondary 

Healing of Tongue and Skin in Rabbits \Huda Akram Salim 

Sulaiman Al-Saraj.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

617.6         

S    243       

     



1147 
 

I-X-110p-28cm 

Thesis M.SC in Oral and Maxillofacial Surgery 

1-Dentistry       I-Title 

 

 

461 

 

Al-Taee\Baydaa Subhi Kasim 

Radiotherapy and Isotopes\Baydaa Subhi Kasim Al-Taee.-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XV-81p-28cm 

Thesis H.D in Dental  Radiology 

1-Dentistry      I-Title 

 

617.6         

T    123       

    

 

462 

 

Al-Tai\Aws Ghassan Younis 

Surgical Correction of Anterior Open Bite\Aws Ghassan 

Younis Al-Tai.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XI_89p-28cm 

Thesis H.D in Oral and Maxillofacial Surgery 

1-Dentistry     I-Title 

 

617.6        

T    129       

    

 

463 

 

Al-Tayar\Rahma  Hazim Ibraheem 

Analysis of  Strees Distribution Around an Orthodontic 

Miniscrew Implant (A3-D Finite Element Analysis 

Study)\Rahma Hazim Ibraheem 

Al-Tayar.-Mosul:University of Mosul-College of 

Dentistry,2013 

I-XVII-121p-28cm 

Thesis M.SC in Orthodontics 

1-Dentistry     I-Title 

 

617.6        

T   236        

  

 

464 

 

 

 

 

Eman Adel AbdulKader 

Microleakage of Resin Composite Restorations in Class  V  

Cavities Prepared by Er,Cr:YSGG  Laser and Bonded With 

Different Adhesives\Eman Adel AbdulKader.-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XI-83p-28cm 

Thesis M.SC in Conserative Dentistry 

1-Dental-Diesases     I-Title 

617.63        

  E   53        
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465 

 

Al-Hano\Fadi  Matti 

Color Changes and Surface Roughness of Enamel Following 

Hybrid Laser Bleaching With Different Hydrogen Peroxide 

Concentrations:An in Vitro Study\Fadi Matti Al-Hano.-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XII-90p-28cm 

Thesis M.SC in Conservative Dentistry 

1-Dental-Diesases      I-Title         

        

 

617.63        

 H   247       

        

 

466 

 

Ahmed Ghayath Aldeen Mohammed Sharif 

Evaluation of En Masse Retraction Using Microimplant 

Versus Conventional Techniques[An in Vitro Study] \Ahmed 

Ghayath Aldeen Mohammed Sharif.-Mosul:University of 

Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XVIII-117p-28cm 

Thesis M.SC in Orthodontics 

1-Orthodontics      I-Title 

 

617.643     

  A   286      

      

 

467 

 

 

 

 

 

 

Al-Banaa\Lara Riyadh Abdulraheem 

Comparison of Frictional Resistance Between  

Selfligating and Conventional Braket Systems Using Different 

Archwires [ An in Vitro Study]\ 

Lara Riyadh Abdulraheem Al-Banaa.- Mosul: 

University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XVII-115p-28cm 

Thesis M.SC in Orthodontics 

1-Orthodotics      I-Title 

 

617.643     

  B   212      

    

 

468 

 

Al-Hafidh\Nada Nashee Nafi 

Evaluation of Frictional Forces Among Various Aesthetic 

Brackets and Arch Wires Combinations During Leveling and 

Alignment Stage[An in Vitro Study]\Nada Nashee Nafi Al-

Hafidh.-Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XVIII-113p-28cm 

Thesis M.SC in Orthodontics 

617.643     

H     139      

      



1149 
 

1-Orthodontics       I-Title 

 

 

469 

 

Lamiaa Abdul  Rhman Hasan 

Comparative Study of the Stresses  and Displacements of the 

Mandible Under Various Chin Cup Force Angulations  [Finite 

Element Study] \Lamiaa Abdul Rhman Hasan.-

Mosul:University of Mosul-College of Dentistry,2013 

I-XII-118p-28cm 

Thesis M.SC in Orthodontics 

1-Orthodontics      I-Title 

 

617.643     

  L    231     

      

 

470 

 

 

 

 

 

Al-Mallah\Mahmoud Rafi Yahya 

Comparison Among Three Fixed Palatal Expander 

Appliances[An in Vitro Study]\Mahmoud Rafi  

Yahya Al-Mallah.- Mosul:University of Mosul-College of  

Dentistry,2013 
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University –High Institute of Infertility 
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A  Comparative Study Between Intrauterine Insemination 
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Outcomes of in Vitro Fertilization and Early Embryonic 
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Nahrain University- 

High Institute of Infertility Diagnosis and Assisted  

Reproductive Technology,2013 
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Muhamed Nasret Arab 
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Awatif Mokar Daysh 
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Nahrain University- 
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AN on-Linear Damage Model For Fatigue Life Prediction of 
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Temperatures\Abdul Jabar Hussain Ali.-Baghdad:University 
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Adnan Kahtan Ebraheem 

Production & Analysis of Bioethanol From Dates 

Syrup\Adnan Kahtan Ebraheem.-Babylon:University of 
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Numerical & Experimental Study of Prosthetic Above Knee 
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Three Dimensional Numerical Modelling of Wavy 
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Ali.-Basrah:University of Basrah- 

College of Engineering,2013 

I-X-151p-28cm 

Thesis M.Sc in Thermal Engineering 

1-Mechanical Engineering      I-Title 
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Ahmed Mahdi Salih 

Buckling of Stiffened and Unstiffened Laminated Composite 

Plates Under Combined Loading \Ahmed Mahdi Salih.-

Baghdad:University of Baghdad-College of Engineering,2013 
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Thesis M.SC in Mechanical Engineering 
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Mohsen Katea.-Baghdad:University of Baghdad-College of 

Engineering,2013 

I-II,139p:illus;28cm 

Thesis M.SC in Mechanical Engineering 

1-Mechanical Engineering      I-Title 

 

620.1        

A     286      
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Ahmed Mujahid Abdullah 
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Flow\Ahmed Mujahid Abdullah.- Baghdad:University of 
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The Effect of Ceramic Coating and Fuel Additives on the 

Performance and Emissions of A Diesel Engine\Ali Abu-Al-

Heel Qasim.-Baghdad:University of Technology-Mechanical 

Engineering Department,2013 
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Thesis M.SC  of   Science in Mechanical Engineering 
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Ali Abdulameer Najm 
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Foot\Ali Abdulameer Najm.-Baghdad:Al-Nahrain University-
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Baghdad:University of Technology-Department    Equipment 

Engineering,2013 
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Robot\Ali Hassan AbdulAli.-Basrah:University of Basrah-
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Thesis PH.D in Applied Mechanics 
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An Experimental Study to the Design of Pressure Inside Fire-

Resistant Concrete\Ali Saad Mahmood 
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Industrial Gas Turbine Simulation and Fault Detection and 
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Baghdad:University of Technology-Department of Mechines 

and Equipment,2013 
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Solar Assisted Desiccant System for Air-Conditioning A 
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Baghdad:University of Baghdad-College of Engineering,2013 
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Thesis PH.D in Thermo-Fluids Engineering 

1-Mechanical Engineering      I-Title 
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Arkan Jawdat Elias  

Compression Damping and Impact Characterization of  7020   

Aluminum Alloy Foam\Arkan Jawdat Elias.-

Baghdad:University of Technology-Department of Machines 

and Equipment Engineering,2013 
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1-Mechanical Engineering      I-Title                                    
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Conductivity Composite Materials\Hasan Ahmed Ibrahim Al-

Asady.-Baghdad:University of Technology-Department of 
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Aya Adnan Yaseen 

Experimental & Numerical Investigation of Forced 

Convection in Aporous Medium Subjected to Constant 

Heatflux\Aya Adnan Yaseen.-Baghdad:University of 
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Interaction\Azzam Dawood Hassan.-Basrah:University of 

Basrah-College of Engineering,2013 
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Baghdad:University of Technology,2013 
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Thesis PH.D in  Mechanical Engineering 
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Bahrani.-Basrah:University of  Basrah-College of 

Engineering,2013 

I-XI-144p-28cm 

Thesis M.SC in Thermo-Mechanics 
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519  
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Experimental Investigation of Heat Transfer and Friction 
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I-XIII-111p-28cm 

Thesis M.SC in Mechanical Engineering 

1-Mechanical Engineering     I-Title 
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Abdulsada.-Baghdad:University of Baghdad-College of 

Engineering,2013 

I-X-108p-28cm 
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College of Engineering,2013 

I-XIX-198p-28cm 
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Bara    Hamid   Hadi 389 

Basha,ar   Adel     Stephan 247 
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Bashar    Ali      Mohammed 519 

Bashar   Fateh   Midhat 619 

Bashar    Kassim    Zalzala 520 

Bashar   Mundher    Mansoor 660 

Basil   Shenain   Munahi 521 

Basma   AbdulSahib    Faihan 278 

Bassim    Mohammed   Magil 522 

Al-Battat \Hayder  Jawad  Mohammed 610 

Al-Bayati \ Ibrahim  Talaat  Ibrahim  Abdulbaqi 5 

Al-Bayati  \Noor   Essam    Hussain 331 

Al-Bazaz  \ Abbas  Musa   Ali 893 

Al-Bderi  \ Aseel   Jassim 286 

Al-Bderi  \  Hind   Jawad   Kadhum 76 

Al-Bedary \ Mohammad  Abdulhussain  Boshi 77 

Al-Beer \ Ali  Abdul-Wahid 350 

Beshaer    Hamzah     Obayes 287 

Bilal     Ali    Burhan 30 

Al-Boramisy  \  Havan   Hassan 623 

Al-Bozachri \ Jassim   Mohammed   Khalaf 894 

Buraq    Shihab     Ahmed 969 

Bushra     Hamza    Faris 895 

 

 

Chawarwan     Isa      Obaid 390 
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Al-Dafai \  Estabrak    Rasheed   Ali 896 

Al-  Dahlaky \ Oday   Satar   Abbas 897 

Alk-Danainawy \ Anmar    Owda  Tahir 964 

Al-Defaay \ Mohammed    Jawad 898 

Al-Dewachi \ Banan  Borhan  Saeed    Ahmed 256 

Dhamraa   Rasheed    Jalil 899 

Dhamyaa    Abed   Najim 477 

Dheyaa  Hussein   Mohsin 206 

Dhilal   Mohammed   Reza    Mohsen    Shweiliya 705 

Dhifaf    Fadhil    Majeed 78 

Dhiyaa    A.    Hussein    Najem 970 

Dhuha    M.    NoorEldeen     M.    Mahdi 859 

Diana   Abed    Al-Kareem     Noori 744 

Diana   Basim   Abdul-Hameed 391 

Al-Dori \ Saja   Sh.    Ahmed 443 

Al-Dukhi \ Abdul-Sattar     M.   Mohammad 6 

Al-Dulaimi \ Asraa   Abdullah    Hussein 706 

Al-Dulaimi\Mithaq    Khamees    Khalaf 65 

Al-Dulaimi  \   Sura    Shaker    Hammoud 900 

Duna     Tariq   Yaseen 523 

 

 

 

Eanas    Ismail    Khalid 362 
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Al-Ebadi \ Mohammed    A.    Joudah 707 

Efad    Abdul   Jabbar    Ghadban 31 

Eiada    Aswad    Zarnan 429 

Elham    Abdulhadi    Kalaf 332 

Emad   Kadhim   Mouajeeb 79 

Emad    Whhaib    Nayyef 524 

Eman    Adel    Abdulkader 464 

Eman    Ajel    Mansoor 80 

Eman    Fathi    Yahya 1018 

Eman   Shakir   Awad 971 

Al-Enezie \ Nabel    Kadum     Abd-Ali 525 

Eqbal    Slman    Najem 901 

Al-Esawy \ Mustafa    Mohammed    Abdalhusein 798 

Esraa   Mahmood   Majeed    Ahmed 334 

Al-Essa \  Naqham   Essa     Aboudi 333 

Ethar      S.    Ahmed 526 

 

 

 

Fadhil     Abbas   Sharhan 860 

Fadhil     Abid     Allawi 976 

Fadhil    Sahib    Hasan 611 

Faez    Fawzi    Hammood 661 

Fahad   Ahmed      Hameed 640 

Al-Fahad \ Imad    Obaid 527 
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Fahad     Mohanad    Kadhim 528 

Al-Fahal\ Ahmed   Sa,ad   Mohmoud 861 

Faiz    Salih    Abbas 138 

Falah    Hasan    Abdul-Baqi 662 

Falah    Hassan    Abdulsada 529 

Falah    Mahdi    Dananah 288 

Farah    Hamed    Rashed 824 

Farah    Qasim    Mohammed 624 

Al-Faris \ Suhair   Saad  Al-Deen 19 

Al-Fartosy \ Karrar    Hassan   Ali 363 

Fatin    Abbas    Ahmed 81 

Al-Fatlawi \   Noor    Alhuda    Ghanem   Hadi 432 

Al-Fatlawi i \Talib   Yurki    Hashush 708 

Al-Fatlawy \  Ali   Abdul   Hussein 392 

Al-Fatllawy \ Dunia    Mohomod   Kareem 82 

Fattin    Abdulameer    Fadhil     192 

Feras    Najm     Erabi 902 

Fidaa,   Sabah      Abdo     Sham,oon 438 

Firas    Adel   Abdul   Kareem    Haris 530 

Al-Fras \  Enas    Falah    Ayed 32 

Furkan     Hashim     Hussein 364 

 

Al-Gburi \  Hind    Fadhil    Thamer 208 

Al-Gburi \ Hind   Kadum 903 

Al-Geboory \ Yahiya    Mourad 83 
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Ghada   Mahmud    Shaker    Abood 84 

Ghaith    Najm    Obaid 531 

Al-Gharbawi \ Ahmed   Saadalameer   AbdulAmeer 799 

Al-Gharsalli   \ Nabil     H. O. 244 

Ghassan    Ali    A.   Sindal 993 

Ghassan    Fadhil   Radhi 1019 

Ghassan    Husham   Jani 994 

Ghassan    Mohammed    Lafta 825 

Ghassan   Nasir   Ahmed 842 

Ghayath    Hamza   Ali 766 

Ghphran    Taha   Ahmed    Abd 641 

Al-Ghurabi \ Mohammed   Emad   Mansur 289 

Al-Gurkush \ Jihad     Hassan    Aziz  33 

 

 

 

Hadeel    Mohsen     Ali 85 

Al-Hadraawy \   Saleem   Khudhay   Abdul-Abbaas 393 

Al-Hafidh    \   Nada    Nashee   Nafi 468 

Al-Hafidh \ Noor  Nooraldeen  Abdul-Kader 365 

Haider   Abdulrahman   Qayssar  1017 

Haider    Alwan    Flayeh 995 

Haider   Hadi    Jassim 532 

Haider   Hussein    Essa 904 

Haider    Khazal    Mehbes 533 
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Haider   Mahdi     Lieth 534 

Haider    N.    Ugla 745 

HaiderSadeq   Naser 66 

Haifaa   Abd   Al-Rasool    Ali 767 

Al-Hajii  \ Ali      Akram    Qaddorrii 335 

Al-Hakeem \   Thalfaa      Rasheed 139 

Hala     Nasseer     Abdulkareem 625 

Halal   Hani    Abed 800 

Halah      Kareem     Kadhim 801 

Al-Halfi \ Wisam     Abdulla     Najim 768 

Al-Hamadani \ Ruaa    Waleed 193 

Al-Hamdani \  Abbas    Ali    Salih 248 

Al-Hamdawee \ Khetam   Qaid     Mayee 905 

Al-  Hamealy \ Yahia    Dahash    Hasan 907 

Hameed    Khalaf    Maro 826 

Hamsa   Natiq     Fadhil 973 

Hamzah   Hadi     Obayes 906 

Hanan    Abbass     Hussein    1020 

Hanan    Hassan    Ali 394 

Hanan    Jabbar    Abdul  Kareem 663 

Hanan   Khalid    Moussa 86 

Haneen    Zaid    Hassan 655 

Al-Hano \ Fadi     Matti 465 

Harith   Dahham    Abdul-Hadi    Mustafa 444 

Hasan     Abdul     Kadhim    Abbas 536 
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Hasan       H.     Kraidi 862 

Al- Hasan   \Nuha   Hadi     Jasim 537 

Hashim   Mohammed    Hassan 802 

Al-  Hashimy \   Muhammed      H. 676 

Al-Hasnaoui \ Meaad      Naser     Hussein 305 

Al-Hasnawy  \  Ahmed   Wheed   Radhy 209 

Hassan    Adheem    Abbas 908 

Hassan    Ahmed     Sharif 34 

Hassan     Jaleel    Hassan 709 

Hassan    Najim     Abdullah 843 

Hassan    Tarek 265 

Hassan    Waleed    Zghier 538 

Al-Hassani \ Zahraa    Kadhim 366 

Hassanin \  Hadi    Kareem 710 

Al-Hassany \  Eman      Katoof    Harth 827 

Al-Hassnawi  \  Nour   Safa    Al-Din 803 

Al-Hatami \ Abdullah   Obaeis    Mansour  395 

Hawraa   Ali    Hussein 769 

Hawraa     Fouad    Baqir     677 

Hawraa    Hussein    Kadhim 140 

Hawrra     Fadel     Mohammad    Ali 87 

Hayder     Abbas   Jabbar 828 

Hayder    Fadhil   Abdulsada 612 

Hayder   Faez   Abdulkareem 711 

Hayder    Fahim    Saber 144 
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Hayder     Jaber    Shakir 829 

Hayder   Talee   Hussain 626 

Hazim      Nasir    Ghafil 540 

Hazim   Talib    Thwiny 396 

Heba    Hassan    Basheer 299 

Heba    Hussein    Kadum   Dawood 279 

Heidar   Ahmed    Shaheed 210 

Al-Helli \ Afrah    Mohammed   Alaa 367 

Hiba    Abdulameer   Hasan 541 

Hiba   Abdulkareem     Khamis    Hassan 613 

Hiba   Adnan   Mohammed 656 

Hiba      Mit,ib    Faja 1021 

Al-Hilali   \    Asim     M.     R. 7 

Al- Hilali  \   Riyadh    Ali    Abdulhussein 535 

Al-Hilaly \ Ikhlass    Ali     Hussein 433 

Al-Hilfi \ Hiyam    Chasib    Majed 141 

Al-Hilo \ Muntadher    Abdul   Abbas   Hasan 306 

Hind    M.    Mousa 397 

Al-Hisnawy \   Nawal    Khinteel    Jabar 211 

Houida    Hamle    Abd   Shaher 909 

Huda    Nsaif    Jasim 910 

Humam    Kareem    Jalghaf 542 

Husam    Abdulhusain   Wahhab 678 

Al-Hussaini \ Maa  Allah    Turki   Alwan 275 

Hussam    K.    Risan 770 
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Hussam    Sameer    Abdul-Qader 804 

Al-Hussary  \   Banan     Nabeel    Ahmed 445 

Hussein    Akeel    Jabber 543 

Hussein    Ali    Hussein 664 

Hussein   Ali    Mohammed 805 

Hussein    Fadhil    Hussein 844 

Hussein   Jaber    Thahab 88 

Hussein    Khashan    Kadhim 89 

Al-Husseiny \ Hassan   Muhammad   Hussein 1010 

Al-Husseiny \  Muayad   Abbas   Hussein 911 

Hyder   Mohammed   Abdul   Hussein 544 

 

 

 

Ibrahim    Hussein    Lahmood 90 

Ibrahim    Majer    Mohammed 212 

Al-Ibrahim   \  Nashwan    Subhi    Azeez 446 

Ibrahim     Rahman    Ibrahim 545 

Ibtehaj   Raheem   Ali 245 

Ibtihaj    Abdulwahhab   Abdul-Razzaq   627 

Ibtihal   Abdulkadhim     Dakhil     355 

Ibtisam    Ahmed    Jarih 830 

Ienas   Talib    Naseef 1014 

Ihab   Ahmed    Naser 912 

Ihsan    K.    Abdulhamed 142 
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Ihsan   Mohammed    Hussein    Abbas 665 

Ihsan     S.    Mahmood 307 

Ikhlas    Mahmoud    Farhan 679 

Imad    Abdul-Kadhem    Kheioon 546 

Imad    Hadi    Khaleel 143 

Iman    Fadhil     Abdul -Husin 398 

Iman    Sabah    Jaffar 351 

Intidhaar    Naeem    Abid 399 

Ishraq    Hameed    Nasir 1002 

Isra    Ala    Baqir 1005 

Israa    Burhan    Raoof 308 

Israa     Hadi     Ali 712 

Israa     Hmood     Ibraheem    Mohammed 249 

Ivan     Isho    Gorial 680 

 

 

Jabbar   Abid-Allah    Saeed 309 

Al-Jaberi \  Forat    Yasir    Sharrad 974 

Al-Jabory  \  Hamed    Abbas    Hassan 913 

Al-Jaf  \ Ahmed    Abdullah   Ebraheem 746 

Jafar    Sadiq      A.    Hadi    Jalal 681 

Jafar     Saleh     Aneed 91 

Jaleel     Sadoon     Jameel 682 

Jalil    Jabbar    Shukur     747 

Jamal     Fadhil     Mohammad 145 
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Jamal     Nasir     Jabir 146 

Al-Jamali \   Ridha     H.      Risan 147 

Jamila    Abdulamir 1022 

Al-Janabi  \ Ahmed     Yaseen     Ali 975 

Al-Janabi \ Inas    Ahmed     Saeed 400 

Al-Janabi \ Mithal   Abdulkareem    Abdoun 282 

Al-Janabi \ Saddam     Hussein    Mahmood 914 

Al-Janaby  \ Aisha    Taha 1011 

Al-Jarjary \ Mahir     Hassein    Ali    Ahmed 8 

Jawad    Karam    Zeboon 683 

Al-Jawadi \   Azealdeen    Salih   Hassan 259 

Jawhar     Brk     Muter 35 

Al-Jeboree \ Aseel   Mushtaq   Kadum 213 

Al-Jeboury \ Asaad    Sabah    Hadi 713 

Al-Jebory \ Asmaa    Raheem    Hadi 92 

Jehan     Abdul- Wahab    Mohammad   Ali 310 

Al-Jelawy \ Hayder    Sabah    Ahmed 548 

Jenan     Hussein    Aouth 148 

Al-Jelehawy \    Ali    Hussein     Fahem 549 

Al-Jibory  \  Ali    Yahya    Salman 197 

Jinan    Abdul-Satar    Abdulkareem 336 

Jinan    Ali     Abd 149 

Jinan    Mohammed    Abbas 150 

Al-Jizany   \   Alaa    Badr    Hasan 151 

Al-Jobory \ Adnan    Ahmed    Jassim 447 
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Al-Jobory  \ Thikra    Mohamoud     Ali 915 

Al-Jobouri \ Ibrahim    Hassan   Abdu –Allah    Mousa 20 

Al-Jobouri \ Maher   Murad    Jaber 771 

Al-Joboury \ Muna   Saleh    Abbas 93 

Al-Joubori \ Thekra   Ali    Mohammed 478 

Al-Joubory \ Mayadah   Waheed    Falah 845 

Al-Juboury \ Rafah   Sattam     Hamad 9 

Al-Jumaily \  Ayoub    Ibrahim    Ali 916 

Jumana    Abdul-Bari    Abdul-Jawad 448 

 

 

Al-Kaabi \ Jamal     Jasim     Radhi 152 

Kadhim    Abdulhasan    Abdulsada 36 

Al-Kafajy \ Farked     Wahoody    Salman 214 

Al-Kaisse \ Asmaa     Adnan     Shaker 337 

Al-Kanee \ Shymaa    Abd    Alhassan 94 

Karam    Samir    Khalid 714 

Kareem     Khalaf    Ali 550 

Kawakib    Ghazi    Fahad 37 

Al-Kawaz    \Ali   Jabbar    Abd-Alhussain   401 

Al-Kawaz \ Zahraa  Ali     H. 628 

Kawther    Hadi     Abbood 1023 

Al-Kefaei \ Zainab     Nea,ma 368 

Al-Khabbi \ Nathira    Burhan     Khawaf 917 

Al-Khafagy \ Shaymaa    Abid    Abdulameer 38 
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Al-Khafajee \ Zeena    Qassim    Mahadi 918 

Al-Khafaji  \  Amjed    Mohammed    Shareef 153 

Al-Khafaji \ Mohamed    wagga,a     Ajeel 258 

Al-Khafaji \ Qabas   Hussein    Alwan 39 

Al-Khafaji \ Saba    Nazar     Faisel 95 

Al-Khafaji  \ Zahraa    Abbas    Abed 402 

Al-Khaffaf \ Teeba    Netham   Shukur   Mahmood 10 

Khaldoon    Hammadi    Fayyadh 67 

Khalid    Mahmoud    Hammadi 919 

Khalid    M.    Jaid 629 

Al-Khalid \  Wala,a     Jamel     Muslim 920 

Khalid    Waleed    Abd  Al-Kaream 806 

Khalid    Waleed    Louis 715 

Al-Khalidi \ Alaq   Saleem     Hadi 403 

Al-Khalidi  \ Sarah    Hameed    Harbi 96 

Al-Khalidy \ Nasr    Abdul –Ameer    Jabbar 551  

Al-Khalidy   \ Noor   Thair    Tahir 311 

Khansaa      Nasir    Aklo 154 

Al-Khateab \ Hassan     Ali 356    

Al-Khattabee \ Ayed    Husein    Omer 11 

Khawla   Jalil   Taher 684 

Al-Khayat \ Fadia    Abd  Al-Muhsin 921 

Al-Khazaly \ Husam    Mohammed   Kareem 40 

Al-Khozai \ Salah    Mahdi    Saleh    Lafta 155 

Al-Khuzai   \  Assad    Oda    Jassim 552 
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Al-Khyatt\ Zena    Ammar   Ahmed 449 

Al-Khyeet \  Ahmed    Isam    Jasim 450 

Al-Kraety   \ Israa   Abdulameer   Flayyih 404 

Al-Kubaisy \ Bashar   Hamdi    Ismaeel 772 

Al-Kuraishi \  Riyam    Sabri    Hassan 863 

 

 

Al-Labban \ Hutham   Mahmood   Yousif 215 

Laith   Khames     Majeed 620 

Laith    Mohammed    Jabbar 773 

Laith    Nayef    Hatem 666 

Al-Lami \ Munther    Salman    Chmaigh 97 

Lamiaa    Abdul-Rhman    Hasan 469 

Lateef    Naif    Razeek 437 

Layth    Salem    Ibrahim 98 

Lena    Saad    Abdullah 922 

Liqaa   Saadi     Mezher 716 

Liqaa    Sadiq        Ali 41 

Luma     Fadhil      Ali 553 

Luma     Hafedh     Abed     Oneizah 156 

 

 

Al-Maadheedy \ Waqass    Saad    Thanoon 451 

Maalim   Qasim    Mohammed  667 

Al-Maamori \ Zahra,a    Adel   Jawad 157 
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Al-Maamory \ Esraa   Hamza    Khair-Allah 405 

Mae,da     Ahmed    Yarmorad 923 

Al-Mafrajy \ Hassan   Ahmed     Mohammed 250 

Maha     Atta    Farawn 774 

Maha    Fawzi     Jelab 492 

Maha    Hasan    Ghafur 554 

Maha    Jaleel   Abboud    Maki 369 

Mahmood    Mohi     Fahad 216 

Mahmood    Wael    Said 555 

Mahmoud    Taha    Yaseen 668 

Al-Maini \ Basher   Hameed    Saud 924 

Maisaa   Gazi    Jumaa 406 

Majeed     Abdul    Ameer    Shaheed 218 

Majid    Abdul-Mohammad   Jasim 42 

Majid     Mohsen   Mohamed 158 

Makie    Jawad    Abdul   Rasul 748 

Al-Mallah \ Mohammed     N.    Mohammed   Ahmed 452 

Al-Mallah   \ Mahmoud    Rafi   Yahya 470 

Al-Mammory \ Rajaa    Mouslem    Kadhum 338 

Al-Mamoori \ Ayad    Mohammed   Jebur 260 

Al-Mamory \ Zahraa   Tariq     Hassan 291 

Manaf   Basil    Ahmed 453 

Manal    Hadi   Ghaffoori  Kanaan 925 

Manal    Lafta    Abdul-   Hassan 339 

Manar    Musab    Ftekhaan 132 
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Manar    Nashwan    M.    Nori 556 

Manhel    Reemon    Aziz    Bahri 217 

Al-Mansori \ Mohammad    Hamza     Jassem 21 

Al-Mansoury \ Dawood    Salim     Abid 219 

Al-Mansoury \ Safaa   Sabbar     Atiya 926 

Marai   Hamid   Saad    Mahmoud 927 

Mariam   Ibraheem   Jumaa 807 

Al-Marsoumi \ Khawla    Ibrahim   Abd    Nasaif 220 

Maewa   Ayad   Abd   Al-Majeed 159 

Marwa    Khidir    Obayes 717 

Marwa   Mahmoud   Shapan 99 

Marwa   Thamer   Ali 685 

Marwa    Wahab    Abdulameer 775 

Marwah   Jamal     Khalaf 340 

Marwah    Mazin   Kamil 976 

Maryam   Alaa    Saleh 718 

Maryam    Dheyauldeen    Ahmed 630 

Al-Mashhadany \ Hasan    Khairaideen    Mohialdeen 454 

Al-Mathhej \ Safa    Kamil    Raheem 160 

Al-   Mayah \ Qasim    Sharhan    Haraj 407 

Al-Mayahi \ Srhan   Abd 408 

Maysaa   Banay    Zubairi 352 

Maysaloon    Wail    Ibraheem 965 

Maysoon    Salah    Shakir 43 

Maytham    A.    Jasim 557 
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Maythem    Mohammed    Raheem 558 

Mayyada    Hameed    Mohsen 194 

Mazin    Talib    Abass 928 

Meena   Ahmed    Mohammed   waheeb  370 

Meethaq    Talib    Jabbar 642 

Meisaa   Ghany    Taher 929 

Mohammed     Azher     Razzak 615 

Mohammed    Chessab   Mahdi 163 

Mohammed    Ehsan    Safi 686 

Mohammed    Hamad    Jassam    Mohammed 164 

Mohammed    Hashim    Abdul-Nebi 221 

Mohammed    H.     Mera 931 

Mohammed    Ismaeel    Sehen 657 

Mohammed    Kais    Afar 687 

Al-Meleagy \ Fouad    Geala   Hamza 161 

Mohaimen    Muhammed    Abbood 100 

Mohaimen    Thamer   Alneamah 600 

Mohammad    Jawad   Khazal 831 

Mohammad     Nori     Hasan    Zakar 455 

Mohammad   Rajjy    Shibil 930 

Mohammed   Ali    Ihsan    Saher 272 

Mohammed    Allawi    Hasan 996 

Mohammed   Jabber      Fouad 601 

Mohammed     Jaber    Fari 101 

Mohammed   Jasim     Salih 273 
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Mohammed     Kadhim     Obaid 559 

Mohammed     Oday     Abdul-Sattar 978 

Mohammed    Saad    Qasem 932 

Mohammed    Sattar Jabbar 749 

Mohammed     Senan    Hassan 274 

Mohammed    Zuhair    Mohammed   Meki 776 

Mohammed    waleed    Muayad 165 

Al-Mohanaa \ Salam    Mohammed    Ghazi 102 

Mohanad   Falhi    Hamood 933 

Mohanad    Mohammed    Jameel 934 

Mojahid     Mohammed    Najim 162 

Al-Monderi \ Dalia    Mohammed    Hassan   Hamid 239 

Montadher   Hanoon    Dawod 353 

Montader    Mohammed     Kadhim 166 

Al-Moomen \ Zahraa   Abdul-Hussain 409 

Moretadhe     Jawad    Kadhom 669 

Mortda    Mohammed    Sahib 560 

Al-Mosawy \ Jassim   Edan    Passim 935 

Al-Mosawy   \ Osama    Mohammed    Hasan 341 

Al-Moula  \  Maha    Khalid    Mohammad 456 

Al-Moula \ Akram    Salim    Mohammed    Saeed 103 

Muayad    Jabbar   Kareem 167 

Mudhafar    A-Hussein    Mohammed 479 

Muhamed    Nasret    Arab 489 

Muhammad     Abdulmuttalib         Fakhri 598 
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Muhammad    Hussein    Hamza 1015 

Al-Muhammady \ Mustafa    Salah    Hasan 936 

Muhammed       A.    Dawood 292 

Al-Muhana \ Manal     Yahya       I. 293 

Al-Muhana   \ Zainab     Sami    Noor 411 

Al-Muhanna  \ Sddiq     Ghani     Joda 410 

Muhannad    Ahmed      Mahmoud 104 

Muhsson    Asfoor     Laftah 562 

Mujahed    Tareq    Qasim 457 

Al-Mukhtar  \ Farah    Saad    E. 719 

Muna     Salih     Mohammed    Jawad 195 

Munaf     Adnan    Idan 977 

Muneer    Kadhem     Khudhair 312 

Muntathar    Adnan    Noor 168 

Muntadher    J.    Taher 846 

Murtada    Abdulmueen    M.     Sadeq 599 

Murtadha    Aziz     Hassan 614 

Musab     Mohammed     Khalaf     Mahmoud 371 

Al-Musawi \ Majid    salih     Khalaf 1006 

Al-Musawi   \   Rawaa   Abdulkhaleq 222 

Mushtaq   Talib    Abdulwahid 937 

Muslim    Abdulhussein    Qasim 979 

Mustafa    Abdul    Lateef    Hashem 808 

Mustafa     Adnan     Mustafa 563 

Mustafa     Dheiaa   Jaafar 169 
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Mustafa    Imad    Abbas 564 

Mustafa     Iysa    Hamza 720 

Mustafa     Jawad    Jalil 480 

Mustafa   Jawad     Kadhim 565 

Mustafa     Kadhem    Salman     Alwan 170 

Mustafa    Mahdi     Mustafa 566 

Mustafa     M.     Abdul -Razaq 750 

Mustafa    Saad  Hameed    Abdul- Alrazaq 938 

Mustafa    Tarek    Ismail 567 

Mutaz      Sabah    Ahmeid 481 

Muthenna    Abdul-Hussein    Ali     Owayez 561 

Muzahim     Hussein    Mohammed 1024 

 

 

 

 

 

Nabaa      Fadhil    Salh 44 

Nabeel      Ahmed      Kamal 568 

Nabeel     Ibrahim     Hasan 980 

Nada     Faris   Noori 658 

Nadia    Kareem    Salim 569 

Al-Nafee \ Ahmed   Basim    Hamed 105 

Nahla      Abdulrahman   Hussain 643 

Najah    Abed    Rahi    106 
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Najah    Kathem     Nemer 223 

Al-Najar \ Fadya     F.      Khairi 864 

Al-Naji \ Noor    Hani 939 

Najlaa   Abd    Jassim 224 

Namariq      A.     Daher 940 

Al-Naser \ Ghaydaa    Khudhur       Hanna 246 

Nashaat   Ghalib   Mustafa 493 

Nawal    Fakhous    Eshaut 570 

Nawal     Mhsen    Abd     Ali 1033 

Nawar     Najeeb    Abdur-Rahman    Mahmood 12 

Nawfal     Turki      Obeis 1 

Nawras     Noori    Bashboosh    ShamsAldeen 482 

Nawras    Riyadh    Neamah    Dhahir 107 

Nawrast    Sabah    Abd     Al-Wahab 257 
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