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224,100 
 100ب

 
 البدران,فراس منذر جاسم

دي )دراسه مقارنه مع ألنموذج االجهاد والمتانه لتوزيع لن ألمعوليهتقدير دالة 
–الجامعة المستنصرية -بغداد-فراس منذر جاسم البدران .تطبيق عملي(/ 

 0241كليةاالدارة واالقتصاد,
 سم32؛ص : ايض 431

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان-االجهاد والمتانة    ا-0االحصاء التطبيقي -4
 

4 

244,100 
 955ح

 
 الحسيني, مريم عبد الحسين اصغر علي

بناء نماذج االنحدار الخطي المختلط وتطبيقه في المجال البيئي/مريم عبد الحسين 
 0241,كلية االدارة واالقتصاد-:جامعة بغدادبغداد  -اصغر علي الحسيني .

 سم32؛ص : ايض 50
 رسالة ماجستير علوم في االحصاء

 العنوان-4المجال البيئي    -0االحصاء التطبيقي -4
 

0 

244,100 
 955ح

 
 حسين فاخر كاظم

استخدام انموذج االنحدار اللوجستك الترتيبي لتقدير احتمال االصابة بالتشوهات 
كلية –بغداد :الجامعة المستنصرية  -مدينة بغداد/ حسين فاخر كاظم .الجنينية في 

 0241االدارةواالقتصاد ,
 سم 32؛ص :ايض  41

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان-الفرق االحصائية    ا-4
 

3 

224,100 
 511ح

 
 حيدر كريم رحيم

باستخدام بعض الطرائق دالة معولية االنظمة الهجينية والمحسنة  مقدراتمقارنة 
بغداد :الجامعة المستنصرية ,كليةاالدارة  -البيزية /حيدر كريم رحيم .

 0241واالقتصاد,
 سم02؛ص 444

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان-الهجينية والمحسنة    ا-0الطرق االخصائية -4
 

1 

224,100 
 210ر

 
 الرمضان,عمر محي محسن

في  0240لعوامل المؤثره على الوالدات المشوهه لعام التحليل االحصائي ألهم ا
كلية االداره –بغداد: جامعة بغداد -العراق/عمر محي محسن الرمضان.

 0241واالقتصاد,
 سم32؛ص : ايض 14

 دبلوم عالي في االحصاء
 العنوان -الوالدات المشوهه    ا-0االحصاء التطبيقي -4
 

9 

224,100 
 011س

 
 نعمة,حسنين جليل يالساعد

بناء انموذجي بقاء معلمي وال معلمي لمرض التدرن في بغداد/ حسنين جليل نعمه 
 0241كلية االداره واالقتصاد,–بغداد :الجامعة المستنصرية -الساعدي .

 سم32 ؛ص :ايض 51
 رسالة ماجستير في علوم االحصاء

 العنوان-التدرن في بغداد    ا-0االحصاء التطبيقي -4
 

1 

224,100 
 510س

 
 السوداني,هبه فاضل حربي

4 



دراسه نظرية وتجريبية لنماذج السالسل الزمنية المختلطة المتكاملة كسريا 

ARFIMA . كلية –بغداد: الجامعة المستنصريه  -/هبه فاضل حربي السوداني

 0241االدارة واالقتصاد,

V-I ,421 سم32؛ص : ايض 

 رسالة ماجستير في علوم االحصاء
 العنوان-السالسل الزمنية    ا-0الطرق االخصائية -4
 

224,100 
 54س

 
 سيف عدنان سلمان

استعمال المجموعات الضبابية ونماذج بوكس جينكينز في السالسل الزمنية للتنبؤ 
 -. مدينة بغداد/ سيف عدنان سلمانبعض نسب التلوث في مياه الشرب لب

 0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد:جامعة بغداد 
 سم32؛ص 420و , -ا

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان-الطرق االحصائية    ا-4
 

2 

224,100 
 512ش

 
 الشيخلي, هند مهند فوزي 

لمعلمات توزيع متعدد الحدود مع تطبيق عملي/ هند مهند  تحديد افضل مناطق ثقة
 0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -فوزي الشيخلي .

 سم32؛ص : ايض 43
 رسالة ماجستير علوم في االحصاء

 العنوان-االحصاء التطبيقي    ا-4
 

5 

224,100 
 023ص

 
 الصالحي, حنين مراد يوسف

مقارنة بين طرائق تقدير انحدار الحرف العامة في معالجة مشكلة التعدد الخطي 
بغداد بغداد :جامعة -شبه التام مع تطبيق عملي /حنين مراد يوسف الصالحي .

 0241,كلية االدارة واالقتصاد ,
 سم02؛ص 53ث ,-ا

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان-الحرف العامة    ا -0االحصاء التطبيقي -4

 

42 

224,100 
 041ظ

 
 ظافر طارق محمد سعيد

دراسة احصائية – 0244و0221مقارنة الحالة التغذويىة الطفال العراق لعامي 
 0241بغداد :جامعة بغداد ,-سعيد ./ظافر طارق محمد 

 سم02؛ص 52و ,-ا
 رسالة الدبلوم العالي في علوم االحصاء التطبيقي

 العنوان-الحالة التغذوية    ا-0االحصاء التطبيقي -4
 

44 

224,100 
 051ع

 
 العبيدي ,عمر فاروق خليل

تقدير وتنبؤ معدالت الخصوبة في العراق باستعمال طريقة المعلمية حصينة مع 
 -وبعض الطرائق المباشرة/ عمر فاروق خليل العبيدي. L-Cمقارنتها بأسلوب 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,–بغداد:جامعة بغداد 
VI-I ,422 سم32؛ص:ايض 

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان-الخصوبة في العراق    ا-0الطرق االحصائية -4
 

40 

224,100 
 452ع

 
 عقيل حميد فرحان

43 



بعض االختبارات المعلمية واالستكشافية في تحديد مشكلة عدم التجانس في 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-انموذج االنحدار الخطي المتعدد/عقيل حميد فرحان.

 0241واالقتصاد ,
 سم32ايض ,؛ص 445ز ,-ا

 الطرق االحصائية    ا/العنوان-4ماجستير علوم في االحصاءرسالة 

224,100 
 025ل

 
 الالمي,احمد رزاق عبد رمضان

تقدير معلمات انموذج االقتران في حالة وجود خاليا شاذه مع تطبيق عملي/احمد 
 0241كلية االداره واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-رزاق عبد رمضان الالمي.

 سم32؛ص,ايض45ذ,-ا
 رسالة ماجستير في االحصاء

 العنوان-االحصاء التطبيقي    ا-4
 

41 

224,100 
 051م

 
 ماهر محسن سلمان

التقدير المنسق لمعلمة ميل انموذج االنحدار الخطي البسيط المتأثر بخطا القياس 
-قه في المجال الصحي/ماهر محسن سلمان.للمتغير التوضيحي مع تطبي

 0241االدارة واالقتصاد,كلية -بغداد:جامعة بغداد
 سم32؛ص:ايض40و,-ا

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان-االحصاء التطبيقي    ا-4
 

49 

224,100 
 321م

 
 محمد عبد الودود محمد

التصنيف االحصائي لالراضي الزراعية حسب المساحة وكمية االنتاج لبعض 
(/محمد عبد 0242و)( 0229محاصيل الخضر في محافظات العراق لعامي )

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-,الودود محمد
 سم32؛ص:ايض442

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 العنوان-االراضي الزراعية    ا-0االحصاء التطبيقي -4
 

41 

224,100 
 910م

 
 مصعب عامر رجب

-بغداد/مصعب عامر رجب.التنبؤ بمقدار الطاقة الكهربائية الضائعه لمدينة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32؛ص:ايض35
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي

 العنوان-الطاقة الكهربائية    ا-0االحصاء التطبيقي -4
 

44 

224,100 
 901ن

 
 جابر عبود نزار

عة بغداد:جام-عبود.بناء نموذج لتقدير انتاج الثروه السمكية في العراق/نزار جابر 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد
 سم32؛ص:ايض94

 دبلوم عالي في االحصاء
 العنوان-االحصاء التطبيقي     ا-4
 

42 

244,100 
 092ه

 
 هللا حمودالهاشمي,مرتضى منصور عبد

التنبؤ لحالة الطقس في بغداد باستعمال السالسل الزمنية الفئوية/مرتضى منصور 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-جامعة بغدادبغداد:-حمود الهاشمي.عبد هللا 
 سم32؛ص:ايض429

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان-السالسل الزمنية الفئويه     ا-3الطقس في بغداد -0الطرق االحصائية -4

45 



 

224,100 
 251و

 
 وليد مية رودين

مضبب المعالم  frecheتوزيع + تصميم نظام خطط معاينة ألوقات الفشل المتوزعة

كلية االداره -بغداد:جامعة بغداد-مع تطبيق عملي/وليد مية رودين.
 0241واالقتصاد,

 سم32؛ص:ايض431
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء

 العنوان-االحصاء التطبيقي    ا-4
 

02 

224,100 
 091ي

 
 ياسر حسن نمر

بالنسب وتوظيفها في المجاالت اسلوب اختبار الفرضية الضبابية المتعلقة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-الصحية/ياسر حسن نمر.

 سم32؛ص:ايض11
 رسالة ماجستير علوم في االحصاء

 العنوان-الطرق االحصائية    ا-4
 

04 

221,142 
 252ت

 
 التميمي,مدين عمران محمود حسين

شباعات المتحققة عنة/مدين عمران واالاستخدام الشباب وساءل االعالم الجديد 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-محمود حسين التميمي.

 سم32؛ص:ايض321ك,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة االعالم

 العنوان-وسائل االعالم    ا-3الشباب -0االنترنيت -4
 

00 

204,914 
 910ب

 
 بشرى خالد محمد

خدمات معلومات محسوبية في مكتبه الجامعة توظيف الفهرس االلي في استحداث 
 0241بغداد:الجامعة المستنصرية,كلية االداب,-العراقية/بشرى خالد محمد.

 سم02؛ص431ذ,-ا
 المعلومات والمكتبات رسالة الماجستير في علم

 العنوان-الفهرس االلي    ا-0العراق -المكتبات الجامعية-4
 

03 

204,914 
 505ت

 
 تهاني فالح خماس

ادارة المكتبات الجامعية العراقية واثرها في استثمار االنظمة االلية/تهاني فالح 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة المستنصرية-خماس.

 سم32؛ص:ايض492ذ,-4
 رسالة ماجستير في علم المعلومات والمكتبات

 العنوان-االنظمة االلية     ا-0المكتبات الجامعية :العراق -4
 

01 

204,914 
 021خ

 
 خالد جمال فرج

الفجوه المعرفية في العلوم والتكنولوجيا واثرها في اداء المكتبات الجامعية 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة المستنصرية-العراقية/خالده جمال فرج.

 سم32؛ص411ظ,-ب
 رسالة ماجستير في علوم المعلومات والمكتبات

 العنوان-نولوجيا    االعلوم والتك-0العراق -المكتبات الجامعية-4
 

09 

204,914 
 002ع

 
 عاتكة ثامر جواد

-/عاتكة ثامر جواد.بناء نموذج مقترح التحاد المكتبات الجامعية المركزية العراقية
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

01 



 سم32؛ص:ايض444
 رسالة ماجستير اداب في المعلومات والمكتبات

 العنوان-العراق    ا-الجامعيةالمكتبات -4
 

204,4 
 520س

 
 السيالوي,احمد كاظم حنتوش

معارض الكتب ودورها في تنمية المجموعات المكتبية في المكتبات المركزية 
البصرة:جامعة -للجامعات العراقية )دراسة مقارنة(/احمد كاظم حنتوش.

 0241البصرة,كلية االداب,
 سم02؛ص442

 في المعلومات والمكتباترسالة ماجستير اداب 
 العنوان-المعارض    ا–الكتب -0المكتبات الجامعية -4
 

04 

204,4914 
 950ا

 
 ازهار زاير جاسم

قياس جاهزية موارد المعلومات في الجامعات العراقية لتطبيق برامج التعليم 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة المستنصرية-.جاسم االلكتروني/ازهار زاير

 سم32؛ص312
 اطروحة دكتوراه فلسفة في المعلومات والمكتبات

 العنوان-التعليم االلكتروني    ا-0العراق -المكتبات الجامعية-4
 

02 

202,4 
 501ب

 
 البهادلي,نوال عيسى حسين

استخدام تقنيات المعلومات في المركز الوطني للتطوير االداري وتقنية 
لية ك-البصرة:جامعة البصرة-البهادلي.المعلومات/فرع البصرة/نوال عيسى حسين 

 0241االداب,
 سم32؛ص:ايض22

 دبلوم عالي في قسم المعلومات والمكتبات
 العنوان-استخدام    ا-المعلومات-4
 

05 

242,42 
 202ب

 
 بالل حميد عبد

وظيفة الصوره في المواقع االخبارية دراسة تطبيقية للصورة االخبارية في موقعي 
-/بالل حميد عبد.والمركز الخيري لشبكة االعالم العراقيالسومرية نيوز 

 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد
 سم02؛ص411

 رسالة ماجستير في الصحافة
 العنوان-الصور )االخبارية(     ا-4
 

32 

242,459 
 321ا

 
 احمد عبد اللطيف ابراهيم

وق سهم والسندات في سالتغطية التلفزيونية لألزمات السياسية وعالقتها بتداول األ
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-المال/احمد عبد اللطيف ابراهيم.

 سم32؛ص:ايض004ض,-ا
 رسالة ماجستير في االعالم

 العنوان-االسهم والسندات    ا-3االزمات السياسية -0 االخبار في التلفزيون-4
 

34 

242,459 
 500ر

 
 رؤى صالح الدين صبحي اسماعيل

المرأة العراقية للبرامج االذاعية واالشباعات المتحققة منه/رؤى صالح تعرض 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-الدين صبحي اسماعيل.

 سم32؛ص034ط,-ا
 رسالة ماجستير في اإلعالم

 العنوان-المرأة العراقية    ا-0االخبار في االذاعه -4

30 



 

242,459 
 510س

 
 حسنالسوداني ,عدنان حردان 

الغنائية وانعكاساتة االجتماعية/عدنان حردان التعرض للقنواة الفضائية العربية 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-حسن السوداني.

 سم32؛ص:ايض043ص,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة االعالم

 العنوان-االخبار في التلفزيون     ا-4
 

33 

242,459 
 215ش

 
 محمود ال مسرهدالشمري,محمد شاكر 

دور التلفيزيون في صناعة القرار في العراق/محمد شاكر محمود ال مسرهد 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-الشمري.

 سم32؛ص321,ط-4
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اإلعالم/قسم الصحافه االذاعية والتلفزيونية

 نوانالع-القرار في العراق    ا-0االخبار في التلفيزيون -4
 

31 

242,459 
 520ش

 
 شيماء عبد المجيد عالوي

التغطية االخبارية للثورات العربية في القنواة الفضائية العراقية/شيماء عبد المجيد 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-عالوي.

 سم32؛ص:ايض041ط,-ا
 رسالة ماجستير في االعالم

 العنوان-ا  الثورات العربية  -0االخبار في التلفيزيون -4
 

39 

242,134 
 101ع

 
 العطار,عباس غازي عبد الرضا

وكالة اصوات العراق )انموذجا(/عباس -البناء الفني للخبر في الصحافة االلكترونية
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-غازي عبد الرضا العطار.

 سم32؛ص412ط,-ا
 قسم الصحافة–رسالة ماجستير في االعالم 

 العنوان-اصوات    ا-العراق-3الصحافة االلكترونية -0الصحفي الخبر -4
 

31 

242,134 
 11م

 
 معد عاصي علي

دور التلفيزيون في تشكيل االطر االخبارية للجمهور:دراسة مسحية لجمهور مدينة 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامهة بغداد-بغداد/معد عاصي علي.

 سم32؛ص314ع,-ا
 االعالم( قسم الصحافة االذاعية والتلفيزيون)فلسفة اطروحة دكتوراه في 

 العنوان-الخبر الصحفي     ا-4
 

34 

242,115 
 510ب

 
 البنداوي,اياد محمد خزعل

تعرض الشباب للقنوات الفضائية االسالمية ودوره في عرض الثقافة الدينية/اياد 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-محمد خزعل البنداوي.

 سم32؛ص:ايض010س,-ا
 رسالة ماجستير في الصحافة االذاعية والتلفيزيونية

 العنوان-الصحافة الدينية في العراق    ا-4
 

32 

242,115329
1 
 195ب

 
 البرزنجي,انتصار صباح عبد اللطيف

قضايا المرأة في الصحافة الخليجية)دراسة تحليلية لمجلتي سيدني 
كلية -جامعة بغدادبغداد:-والصدى(/انتصار صباح عبد اللطيف البرزنجي.

 0241,االعالم

35 



 سم02؛ص441م,-ا
 رسالة ماجستير في االعالم/الصحافة

 العنوان-الصحافة)المرأه(    ا-4
 

242,115451 
 515ش

 
 الشطري,احمد عباس كاظم

دور الموفد الصحفي الرياضي في التغطية الصحفية الخارجية في الصحافة 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-الشطري.العراقية/احمد عباس كاظم 

 سم32؛ص:ايض452ف,-ا
 رسالة ماجستير في الصحافة

 العنوان-العراق    ا-الصحافة الرياضية-ا
 

12 

242,11 
 11س

 
 سعد ابراهيم عباس ابراهيم

التغطية االخبارية للقنوات الفضائية:دراسة تحليلية الخبار العراق في التلفيزويون 

BBC سعد ابراهيم عباس  34/3/0240لغاية  4/42/0244للمده من  العربي/

 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم.
 سم32؛ص:ايض032ص,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم
 العنوان-العراق    ا-الصحافة االذاعية-4
 

14 

242,1230 
 395ع

 
 عبد الحسين,زهراء هادي
العراقية)دراسة تحليلية في ملحقي شمس الصباح مالحق اطفال في الصحافة 
/زهراء هادي عبد  34/40/0244ولغاية  4/4/0244ومرحبا يا اطفال(لمده من 

 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-الحسين.
 سم32؛ص003

 رسالة ماجستير في الصحافة
 العنوان-صحافة    ا-االطفال-4
 

10 

244,5914 
 591ا

 
 ايسر شاكر خضر قاسم

االلكترونية العراقية في موقعي بلوغر والشبكة العراقية  اتاتجاهات المدون
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-.للمعلوماتية/ايسر شاكر خضر قاسم

 سم32؛ص:ايض099ن,-ا
 رسالة ماجستير في الصحافة

 العنوان-الصحافة العراقية    ا-4
 

13 

 244,5914 
 255ا

 
 الرزاقامينة سلمان عبد 

اتجاهات الصحافة العراقية ازاء قضايا العنف الموجه ضد المرأة/امينة سلمان عبد 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-الرزاق.

 سم32؛ص:ايض441ذ,-ا
 اطروحة دكتوراة فلسفة في االعالم

 العنوان-الصحافة العراقية    ا-ا
 

11 

244,5914 
 051ر

 
 الربيعي,بيداء سعدون مشكل

-م/بيداء سعدون مشكل الربيعي.0223قضايا المحاكمات االعالمية في العراق بعد 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02؛ص425
 رسالة مجاستير في الصحافة

 العنوان-الصحافة العراقية     ا-4
 

19 



244,5914 
 505ف

 
 فيان حسين احمد

-بغداد:جامعة بغداد-مد./فيان حسين اح4533-4504حرية الصحافة في العراق 
 0241كلية التربية للبنات,

 سم32؛ص:ايض441ه,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ

 العنوان-دراسات      ا -الصحافة العراقية-4
 

11 

244,5914 
 50م

 
 منى تركي شمخي عزيز

 5/1/0223االخالقيات المهنية للصحافة العراقية بعد 
بغداد:جامعة -جرائد)الصباح,الزمان,المدى,البيان,العدالة/منى تركي شمخي عزيز.

 0241كلية االعالم,-بغداد
 سم32؛ص:ايض025ع,-ا

 رسالة ماجستير في الصحافة
 العنوان-دراسات    ا-الصحافه العراقيه-4
 

14 

245,914 
 29ش

 
 شمس عبد حرفش

دراسة -الصحف العراقية دور الصورة الصحفية في ابراز القيم االخبارية في
معهد البحوث والدراسات -بغداد:جامعة الدول العربية-تحليلية/شمس عبد حرفش.

 0241االسالمية,
 سم02؛ص019

 رساله ماجستير في االعالم
 العنوان-الصحافة العراقية    ا-4
 

12 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفلسفة وعلم النفس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

442 
 510ع

 
 جبارهغيداء حبيب علي 

-مفهوم الحرية في ميتافيزيقيا ايمانوئيل كانط/غيداء حبيب علي جبارة.
 0241كلية االداب,-الكوفة:جامعة الكوفه

 سم02؛ص493
 ماجستير في الفلسفة

 العنوان-كانط,ايمانوئيل)فيلسوف(    ا-0الميتافيزيقيا -4
 

15 

410 
 511ح

 
 الحيدري,زهراء شاكر نوني
الكوفة:جمعة -وارسطو/زهراء شاكر نوني الحيدري.المرأة في فلسفة افالطون 

 0241قسم الفلسفة,-كلية االداب-الكوفة
 سم02؛ص494ج,-ا

 رسالة ماجستير في الفلسفة
 العنوان-الفلسفة النقدية    ا-4
 

92 

492,4513 
 500ب

 
 البياتي,سوزان هيبت الدين مسلم

الدين مسلم  االمن العاطفي وعالقته باضطراب السلوك التواصلي/سوزان هيبت
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-البياتي.

 سم32؛ص:ايض452ق,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس

 العنوان-علم النفس    ا-السلوك-4
 

94 

490,11 
 29ش

 
 شمس عصام قاسم

الخوف من عدم صحة القرار وعالقتة بالثقة االجتماعية المتبادلة/شمس عصام 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامهة المستنصرية-قاسم.

 سم32؛ص495و,-د
 رسالة ماجستير اداب علم النفس

 العنوان-علم النفس     ا-0الخوف -4
 

90 

493 
 022ز

 
 الزاملي,حيدر عجيل فالح

الذكاء االستراتيجي وعالقته بأدارة االزمات لدى ميديري المدارس الثانوية/حيدر 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-عجيل فالح الزاملي.

 سم02؛ص410ن,-ب
 رسالة ماجستير في التربية)االدارة التربوية(

 العنوان-العراق    ا-المدارس الثانوية-3ادارة -االزمات-0الذكاء -4
 

93 

493,40 
 290ح

 
 حمزه هاتف عبد عويز

بغداد:جامعة -هاتف عبد عويز.تأثير اليقظه الذهنية في الذاكرة الخاطئة/حمزه 
 0241كلية االداب,-بغداد

 سم32؛ص:ايض024ف,-ا
 في علم النفس رسالة ماجستير اداب

 العنوان-اليقظه الذهنية     ا-0الذاكرة -4
 

91 

493,40 
 505ل

 
 لؤي خزعل جبر

الذاكرة التاريخية والثقافة السياسية وعالقتهما بالعجز المتعلم الجمعي/لؤي خزعل 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-جبر.

99 



 سم02؛ص340س,-ب
 رسالة دكتوراه فلسفة في علم النفس

 العنوان-الثقافة السياسية    ا-0الذاكرة -4
 

493,23 
 955ح

 
 حسين جبار طعمة

اتخاذ القرار وعالقتة باالدراك البنائي وتنظيم الذات لدى المرشدين 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-طعمة.التربويين/حسين جبار 

 سم32؛ص:ايض495ص,-ا
 اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي

 العنوان-علم النفس    ا-0اتخاذ القرارات -4
 

91 

493,23 
 513ز

 
 الزيرجاوي,محمد عبد الكريم جعو

وعالقتة بالتوافق االجتماعي لدى رؤساء االقسام العلمية في الجامعة  اتخاذ القرار
لية ك-بغداد:الجامعة المستنصرية-المستنصرية/محمد عبد الكريم جعو الزيرجاوي.

 0241التربية,
 سم32؛ص:ايض410ن,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التوافق االجتماعي    ا-0علم النفس -اتخاذ القرارات-4
 

94 

493,23 
 022م

 
 المالكي,انصاف موسى جابر

االسلوب الحر في االندفاع التربوي وعالقتة بالقدرة على اتخاذ القرار لدى طلبة 
-البصرة:جامعة البصرة-مرحلة الدراسة االعدادية/انصاف موسى جابر المالكي.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,
 سم32؛ص:ايض401ع,-ا

 رشاد النفسي والتوجيه التربويرسالة ماجستير في اال
 العنوان-علم النفس    ا-اتخاذ القرارات-4
 

92 

493,5 
 515ز

 
 الزيدي,اسراء كريم خليفه

-الزيدي. الذكاء الروحي وعالقته بأنماط الشخصية/اسراء كريم خليفة
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم02؛ص412ن,-ج
 االرشاد النفسي والتوجيه التربويرسالة ماجستير اداب في 

 العنوان-انماط    ا-الشخصية-0علم النفس -الذكاء-4
 

95 

493,53 
 403خ

 
 عجيل زجي مرتضىالخفاجي,
بالكفايات المهنية لدى مدرسي المرحلة الثانوية/مرتضى  وعالقته األخالقيالذكاء 

 0241نسانية,كلية التربية للعلوم اال-البصرة:جامعة البصرة-عجيل زجي الخفاجي.
 سم02؛ص435ر,-ا

 رسالة ماجستير اداب في )علم النفس التربوي(
 العنوان-الكفايات المهنية    ا-0علم النفس -الذكاء-4
 

12 

493,51 
 530ع

 
 العيثاوي,محمد منعم سلمان احمد

اثر اسلوب اختيار العينة وحجمها على الخصائص القياسية الختبارات القدرات 
-العيثاوي. نظرية السمات الكامنة/محمد منعم سلمان احمدالعقلية على وفق 
 0241نسانية,كلية التربيه للعلوم اال-بغداد:جامعة بغداد

 سم32؛ص:ايض023ر,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم النفسية قياس وتقويم

 العنوان-علم النفس     ا-القدرات-4

14 



 

499,0 
 115س

 
 السعدي,رواء عزت معروف

تحليل المحتوى لسمات الشخصية المميزه للجواهري/رواء عزت دراسة في 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-معروف الساعدي.

 سم32؛ص430ن,-ب
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس

 العنوان-(,شاعر   ا4554-4520الجواهري,محمد مهدي)-0الشخصية -4
 

10 

499,0 
 014ص

 
 صادق جعفر حسن سلمان

الشخصية االيجابية وعالقتها باساليب التعامل مع الضغوط/صادق جعفر سمات 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-حسن سلمان.

 سم32؛ص454د,-ب
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس

 العنوان-ا     الشخصية-4
 

13 

499,0 
 092ي

 
 ياسمين جرجيس يونس

لذاتي واالشفاق الذاتي/ياسمين التوجهات السببية العامة وعالقتهما بالعزم ا
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-جرجيس يونس.

 سم02؛ص044
 اطروحة دكتوراه في علم النفس

 العنوان-علم النفس     ا-الذات-4
 

11 

499,1 
 001ع

 
 العبادي,ايمان يونس ابراهيم حسين

التخيل ل)نيل( في تنمية المفاهيم  فاعلية برنامج تعليمي مستند الى نظرية
-التوبولوجية لدى اطفال الروضة/ايمان يونس ابراهيم حسين العبادي.

 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم02؛ص304و,-ب

 اطروحة دكتوراة فلسفه في علم النفس التربوي
 العنوان-نظرية     ا-التخيل-0علم النفس -االطفال-4
 

19 

499,103 
 325م

 
 محمود محمد طالب

-تطور الوظيفة التنفيذية لدى اطفال ماقبل المدرسة/محمود محمد طالب.
 0241,كلية التربية للعلوم االنسانية-بغداد:جالمعة بغداد

 سم32؛ص:ايض402
 رسالة ماجستير في العلوم النفسية

 العنوان-اطفال ما قبل المدرسة      ا-4
 

11 

499,111 
 51ن

 
 محمدنور جبار علي 

الفراغ الوجودي وتجاوز الذات وعالقتها بالتصورات المستقبلية لدى االرامل/نور 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانيه,-ديالى :جامعة ديالى-جبار علي محمد.

 سم02؛ص041
 رسالة دكتوراه فلسفة في )علم النفس التربوي(

 العنوان-التصورات المستقبلية    ا-0علم النفس -االرامل-4
 

14 

499,4 
 05ب

 
 بان عدنان عبد الرحمن

/بان عدنان عبد تطور القابلية لالستهواء وعالقتها بأزمة الهويه لدى المراهقين
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد-الرحمن.

12 



 سم32؛ص:ايض001ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسيه

 العنوان-علم النفس النمو     ا-4
 

499,4 
 250ز

 
 زكية حميد منخي

بغداد:جامعه -تطور اساليب التفكير لدى المراهقين والراشدين/زكية حميد منخي.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية ابن رشد,-بغداد

 سم32؛ص:ايض005ص,-ا
 اطروحه دكتوراه فلسفه في العلوم النفسية

 العنوان-المراهقين والراشدين     ا-3اساليب -التفكير-0 علم النفس النمو-4
 

15 

499,4 
 501ط

 
 الطيار,نوال مهدي محمود صالح

-ود صالح الطيار.النمو ما بعد الصدمة لدى المراهقين والراشدين/نوال مهدي محم
 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32؛ص:ايض492ق,-ا
 اطروحه دكتوراه فلسفة في علم النفس

 العنوان-المراهقين والراشدين     ا-0علم النفس النحو -4
 

42 

412 
 500ر

 
 رؤى زبير عبد الجبار

-.البحث المنطقي عند اخوان الصفا واصوله الفلسفية/رؤى زبير عبد الجبار
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32؛ص:ايض003ط,-ا
 ماجستير في الفلسفةرسالة 

 العنوان-دراسات     ا-الفلسفه االسالمية-0المنطق -4
 

44 

444 
 095م

 
 مازن حاتم شخير

-االستبعاد االخالقي وعالقته بانصياع الفرد للجماعة/مازن حاتم شخير.
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32؛ص:ايض024ق,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس

 العنوان-ق االجتماعية     ااالخال-4
 

40 

424,1 
 32ن

 
 نجم عيدي سلو

ة كلي-بغداد:الجامعة المستنصرية-الفكر الديني عند االيزيدية/نجم عيدي سلو.
 0241االداب,

 سم32؛ص:ايض421و,-ا
 الفلسفةاطروحة دكتوراه فلسفة في 

 العنوان-االيزيدية     ا-0الفلسفة في العراق -ا
 

43 

420 
 321م

 
 حسن احمد تقيمحمد 

-/محمد حسن احمد تقي.أرسطوالمعرفة في الفلسفة اليونانية من طاليس حتى 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32؛ص404
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 العنوان-الفلسفة اليونانية    ا-4
 

41 

420 
 914م

 
 مصطفى رزاق عالوي

49 



اق نيتشه وبرتراند رسل/مصطفى رز فريدريكنقد الفلسفة اليونانية في فلسفتي 
 0241كلية اآلداب,-بغداد:الجامعةالمستنصرية -عالوي.
 سم02؛ص429

 ماجستير آداب في الفلسفة
( فيلسوف وشاعر 4522-4211نيتشه,فريدريك فيلهم)-0الفلسفة اليونانية -4

-(فيلسوف ورياضي بريطاني     ا4542-4240رسل,برتراند اثروليم)-0ألماني 
 العنوان

 

421 
 502م

 
 الميالي,نهرين كريم كاظم

البنية المعرفية وتحليالتها القيمية في النص االفالطوني/نهرين كريم كاظم 
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفة-الميالي.
 سم32؛ص:ايض415

 رسالة ماجستير في الفلسفة
 العنوان-الفلسفة االفالطونية     ا-4
 

41 

425,4 
 95ح

 
 فالح مهدي حسن

كلية -بغداد:جامعة بغداد-الخطاب الديني عند طه عبد الرحمن/حسن فالح مهدي.
 0241االداب,

 سم32؛ص:ايض035ض,-ا
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-الفلسفة االسالمية     ا-4
 

44 

425,4 
 25ح

 
 الحلو,حسنين جابر حيدر

اتجاه ما بعد الحداثة  اعادة البناء الحضاري في الفكر العربي المعاصر
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفة-انموذجا/حسنين جابر حيدر الحلو.

 سم32؛ص:ايض425
 اطروهة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-الفلسفة العربية      ا-4
 

42 

425,4 
 321م

 
 محمد معلى كافي

-كافي .االنسنة في الخطاب العربي المعاصر محمد اركون انموذجا/محمد معلى 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32؛ص:ايض099ط,-ا
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-محمد اركون)فيلسوف(      ا-0الفلسفة العربية -ا
 

45 

425,4 
 50م

 
 مها نادر عبد

-بد.عالتربية عند أئمة اهل البيت )عليهم السالم( دراسة فلسفية تحليلية/مها نادر 
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفة

 سم32؛ص:ايض003
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 العنوان-دراسات         ا-الفلسفة االسالمية-4
 

22 

425,425 
 022ظ

 
 الظالمي,صالح مهدي جابر

الحوار العقائدي االسالمي مع االخر حتى القرن الخامس الهجري/صالح مهدي 
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفة-الظالمي.جابر 

 سم32؛ص:ايض039,ط-ا
 رسالة ماجستير في الفلسفة

24 



 العنوان-األمامي الشاعرة     ا-0الفلسفة اإلسالمية -4
 

425,42599 
 051ع

 
 العبيدي,حسام علي حسن

ة النجف:جامع-التعددية الدينية عند عبد الكريم سروش/حسام علي حسن العبيدي.
 0241كلية االداب,-الكوفة

 سم32؛ص:ايض033ر,-ا
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-عبد الكريم سروش)فيلسوف(     ا-0ايران -الفلسفة االسالمية-4
 

20 

425,41 
 190ح

 
 الخرسان ,علي مهدي رضا

-الدولة في الفكر الشيعي االمامي المعاصر/علي مهدي رضا الخرسان.
 0241كلية االداب ,-الكوفةالكوفة:جامعة 

 سم02؛ص043ب,-ا
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-الفلسفة الشيعية     ا-4
 

23 

452 
 25ع

 
 علي حاكم صالح

ة بغداد:جامع-االديولوجي والفلسفي في الفكر العراقي المعاصر/علي حاكم صالح.
 0241كلية االداب,-بغداد

 سم32؛ص:ايض102ز,-ا
 الفلسفةاطروحة دكتوراه في 

 العنوان-الفلسفة الحديثة     ا-4
 

21 

452,24 
 50ر

 
 رنا يوسف حميد

كلية -بغداد:جامعة بغداد-البراجماتية الجديدة عند ريتشارد رورتي/رنا يوسف حميد.
 0241االداب ,
 سم32؛ص:ايض429

 رسالة ماجستير في االداب
 العنوان-روتي ريتشارد)فيلسوف(     ا-0 دراسات-الفلسفة الحديثة-4
 

29 

454 
 201ع

 
 عمار محمد علي تكي

العقالنية العلمية عند هيالري بوتنام ونقدها للعقالنية العربية الحديثة 
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفه-.والمعاصرة/عمار محمد علي تكي

 سم32؛ص:ايض020
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-ري)فيلسوف(    ابوتنام هيال-0الفلسفة الغربية في امريكا -4
 

21 

453 
 051ر

 
 رائد عبيس مطلب

-الكوفة:جامعة الكوفه-قلسفة السخرية عند بيتر سلوتردايك/رائد عبيس مطلب.
 0241كلية االداب.

 سم02؛ص093
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-السخرية    ا-0سلوتردايك,بيتر)فيلسوف( -0الفلسفة االلمانية -4
 

24 

453 
 005ف

 
 فاتن كاظم عباس

كلية -بغداد:جامهة بغداد-التأويل في فلسفة مارتن هايدغر/فاتن كاظم عباس.
 0241االداب,

22 



 سم32؛ص:ايض421د,-ا
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-هايدكر,مارتن)فيلسوف(     ا-0الفلسفة االلمانية -4
 

451 
 913خ

 
 الخزرجي,صفا عصام جاسم

امعة بغداد:ج-مونتسكيو وتوكفيل/صفا عصام جاسم الخزرجي. فلسفة السلطة بين
 0241كلية االداب,-بغداد
 سم02؛ص012ه,-ب

 رسالة ماجستير اداب في الفلسفة
 دوتوكفيل,اكس شارل-3موسيو,شارل لويس دوسكونوا -0الفلسفة الفرنسية -4

 العنوان-م( مؤرخ سياسي       ا4229لويس هزمي كليدل)
 

25 
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022 
 252ع

 
 العكيلي,احمد ابراهيم علي

مفهوم نظام القضاء في الديانات السماوية الثالث اليهودية والنصرانية 
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-واالسالم/احمد ابراهيم علي العكيلي.

 0241االسالمية,
 سم02؛ص024ذ,-ا

 رسالة ماجستير في احوال الدين
 العنوان-االسالم    ا-1النصرانية -3اليهودية -0الديانات -4
 

52 

022 
 140ق

 
 ه( 191-942القرطبي,احمد بن عمر بن ابراهيم)

ساد الفعالم فيما في دين النصارى من اال هالمنهج النقدي لالمام القرطبي في كتاب
الرحمن واالوهام/احمد بن عمر بن ابراهيم القرطبي,دراسة وتحقيق سيروان عبد 

 0241كلية االمام االعظم,-ديوان الوقف السني-شهاب المدرس.
 سم02؛ص451

 ماجستير تخصص ديانات
 العنوان-الفساد واالوهام     ا-3النصارى -0الديانات -4
 

54 

022 
 51ن

 
 نور هشام عبود

المثالب التي ادعتها التوراة على االنبياء عليهم السالم ورد القرأن الكريم 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-هشام عبود.عليها/نور 

 سم02؛ص342
 ماجستير في علوم القرآن الكريم

 العنوان-الديانات     ا-4
 

50 

022 
 951و

 
 الوزيري,مازن حامد اسماعيل

شبهات االعجاز القرأني المعاصر)يوسف دره الحداد انموذجا(/مازن حامد 
 0241بغداد,كلية التربية,بغداد:جامعة -اسماعيل الوزيري.

 سم02؛ص310س,-ا
 القرأن الكريم والتربية االسالمية)تخصص اديان(رسالة الماجستير في قسم علوم 

 العنوان-االسالم     ا-3المسيحية -0الديانات -4
 

53 

022,45 
 321ا

 
 احمد اسماعيل عبود

بالتعصب الفردي واساليب مواجهه ازمة الهوية وعالقتهما -التوجه الجمعي
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-الديني/احمد اسماعيل عبود.

 سم32؛ص:ايض020ق,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة علم النفس

 العنوان-علم النفس الديني     ا-4
 

51 

022,4 
 500ج

 
 الجنابي,احمد خضير صكبان

صكبان العقيده واالخالق في سفر الخروج.دراسة تحليلية موازنة/احمد خضير 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-الجنابي.
 سم02؛ص030

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص)اديان(
 العنوان-دراسات     ا-االديان-4
 

59 

022,4 
 401د

 
 الدفاعي,دنيا علوان بدر

51 



دراسة مقارنة/دنيا علوان بدر -العقوبات الجنائية في االديان السماوية الثالثة
 0241كلية التربية/ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-الدفاعي.

 سم02؛ص944ه,-ا
 تخصص اديان-اطروحة دكتوراه في علوم القران والتربية االسالمية

 العنوان-دراسات       ا-االديان-4
 

022,4 
 155ع

 
 عدوية لطيف رشيد محمد

والوضعية/عدوية لطيف رشيد  مفهوم الخلود في الديانات السماوية
 0241كلية العلوم االسالمية,-محمد/بغداد:جامعة بغداد

 سم02؛ص041
 رسالة ماجستير في تخصص علم االديان

 العنوان-دراسات     ا-الديانات-ا
 

54 

022,4 
 595ق

 
 القيسي,االء خالد عبد الغفور

-الغفور القيسي. السلم والحرب بين القران الكريم والكتاب المقدس/االء خالد عبد
 0241كلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعة,-بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني

 سم32؛ص011
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 العنوان-الكتاب المقدس     ا-0دراسات -االديان-ا
 

52 

022,4 
 321م

 
 محمد علي قاسم محمد علي

االسالم )دراسة -النصرانية -اليهوديةالسالم في الديانات السماوية الثالث 
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-(/محمد علي قاسم محمد علي.مقارنة

 0241االسالمية,
 سم02؛ص045

 ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-االسالم    ا-1النصرانية -3اليهودية -0دراسات -الديانات-4
 

55 

022,4 
 195م

 
 خلف المرسومي,نوره مقداد ركوان

ركوان خلف  مقداد موقف القرأن الكريم والكتاب المقدس من العلوم الطبيعية/نوره
كلية االمام االعظم رحمه هللا -بغداد:ديوان الوقف السني-المرسومي.
 0241الجامعة,

 سم32؛ص045
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 العنوان-العلوم الطبيعية     ا-3الكتاب المقدس -0دراسة -الديانات-ا
 

422 

022,4 
 410م

 
 المقداد خليل صالح

الصفات الخيرية بين العهد القديم والقرأن الكريم)دراسة مقارنة(/المقداد خليل 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-صالح.

 سم02ص,024ح,-ب
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين

 العنوان-دراسات     ا-االديان-4
 

424 

022,4 
 592ه

 
 هوشمن علي كريم محمد

-محمد. الحريات العامه في اليهودية المسيحية واالسالم/هوشمن علي كريم
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:الجامعة العراقية

 سم32ص:ايض,990ك,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة اصول الدين

420 



 العنوان-دراسات     ا-االديان-4
 

042,4 
 955ح

 
 خضير حسين صبحي

امعة بغداد:ج-العالقات السياسية للدولة في الفكر االسالمي/حسين صبحي خضير.
 0241قسم اصول الدين,-كلية العلوم االسالمية-بغداد
 سم02ص,345و,-ج

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين)تخصص فكر اسالمي(
 العنوان-الفكر االسالمي     ا-4
 

423 

042,4 
 09د

 
 محمدالدبش,وعد صبار 

الحركات االسالمية السياسية ومقومات نهضتها في الربيع العربي/وعد صبار 
 0241كلية االمام االعظم)رض(الجامعة,-بغداد:ديوان الوقف السني-.محمد الدبش

 سم32ص:ايض,121
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 العنوان-الربيع العربي     ا-0الفكر االسالمي -4
 

421 

042,4 
 055ر

 
 رانيا موسى شاكر

كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-التعصب واثره في المجتمع/رانيا موسى شاكر.
 0241للبنات,
 سم32ص:ايض,042

 رسالة ماجستير في علوم القرأن
 العنوان-الفكر االسالمي    ا-4
 

429 

042,4 
 550ز

 
 زينب غالب مهدي

بغداد:جامعة -غالب مهدي.الوسائل السلبية لمعارضي الدعوه االسالمية/زينب 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد
 سم02ص,423

 رسالة ماجستير في علوم القرأن الكريم)تخصص فكر اسالمي(
 العنوان-الدعوه االسالمية     ا-0الفكر االسالمي -4
 

421 

04214 
 215ش

 
 شكرية حمود عبد الواحد

بغداد:جامعة -عبد الواحد.منهج القرأن الكريم في التربية الفكرية/شكرية حمود 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد
 سم02ص,302

 رسالة ماجستير في اصول الدين
 العنوان-الفكر االسالمي     ا-4
 

424 

042,4 
 215ش

 
 شكرية محمود خالف

بغداد:جامعة -عالمية االسالم في مواجهة العولمة الغربية/شكرية محمود خالف.
 0241االسالمية,كلية العلوم -بغداد

 سم02ص,320د,-ا
 اطروحه دكتوراه في اصول الدين تخصص )فكر اسالمي(

 العنوان-الفكر االسالمي      ا-4
 

422 

042,4 
 003ص

 
 صباح كريم محسن

عه بغداد:الجام-وساءل تحقيق النجاح من خالل التنمية البشرية/صباح كريم محسن.
 0241كليه العلوم االسالمية,–العراقية 

425 



 سم02ص,090
 اطروحة دكتوراه فلسفه اصول الدين/تخصص الفكر االسالمي

 العنوان-التنمية البشرية    ا-3التحقيق -النجاح-0الفكر االسالمي -4
 

042,4 
 251صص

 
 الصميدعي,صباح محمد جاسم

جاسم  النهج االسالمي في التعامل مع المصطلحات الفكرية الوافدة/صباح محمد
 0241كلية العلوم االسالمية,بغداد:-الصميدعي.

 سم02ص,324ب,-ا
 رسالة دكتوراة فلسفة اصول الدين/تخصص فكر اسالمي

 العنوان-الفكر االسالمي     ا-4
 

442 

042,4 
 590ع

 
 العيساوي ,طارق خلف فهد

بغداد:رئاسة ديوان -فكر التغريب الخاص بالمرأة/طارق خلف فهد العيساوي.
 0241االعظم)رض( الجامعة,كلية االمام -الوقف السني

 سم32ص,094
 رسالة ماجستير في الفكر االسالمي

 العنوان-الفكر االسالمي     ا-4
 

444 

042,4 
 395م

 
 محسن كاظم مشالي

-بغداد:الجامعة العراقية-السجاد)ع(/محسن كاظم مشالي. الفكر التربوي عند االمام
 0241كلية العلوم االسالمية,

 سم02ص,440
 في العلوم االسالمية قسم)فكر اسالمي( رسالة ماجستير

 العنوان-السجاد,علي عبد الحسين)ع(,امام      ا-0الفكر االسالمي -4
 

440 

042,4 
 405م

 
 (4531222مفتي زاده,احمد بن محمود)

الجهود العلمية والدعوية للشيخ)كالة احمد مفتي زاده( في كتابه )الحكومة 
-.ي زاده؛تحقيق نوري محمد زاهد احمداالسالمية( نموذجا/احمد بن محمود مفت

 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:ديوان الوقف السني
 سم32ص,024

 رسالة ماجستير في العلوم السالمية
 العنوان-العلمية والدعويه    ا-0الفكر االسالمي -4
 

443 

042,4 
 591م

 
 ميسره حمد عبد الكريم

-واثرها في الدعوه/ميسره حمد عبد الكريم.استخدام المعاريض في الكتاب والسنة 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:الجامعة العراقية

 سم32ص:ايض,112د,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين

 العنوان-الكتاب والسنه     ا-0الفكر االسالمي -4
 

441 

042,4 
 51ن

 
 نور سهيل مهدي

بغداد:جامعة -االسالمي/نور سهيل مهدي.ادارة االزمات الفكرية في المنضور 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد

 سم32ص:ايض,349د,-ا
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين

 العنوان-الفكر االسالمي    ا-4
 

449 

042,4  441 



 النووي,يحيى بن شرف بن مرى 555ن
ه(/يحيى بن شرف بن مرى 141الفكر التربوي عند االمام النووي)ت

ديوان الوقف السني:كلية االمام -الحربي. النووي؛دراسة وتحقيق احمد محمد حميد
 0241االعظم الجامعة,

 سم02ص,051ل,-ب
 رسالة الماجستيثر في العلوم االسالمية تخص)فكر اسالمي(

 العنوان-الفكر االسالمي    ا-4
 

042,4 
 145ي

 
 اليعقوب,معتصم يوسف يعقوب

-ي في السيرة النبوية/معتصم يوسف يعقوب اليعقوب.التخطيط الدعوي المستقبل
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم32ص,459د,-ا
 )تخصص فكر اسالمي(رسالة ماجستير في قسم الدعوه والخطابة والفكر 

 العنوان-الفكر االسالمي     ا-4
 

444 

042,424 
 321ا

 
 احمد عيادة علي

-الحضارة الغربية )دراسة فكرية(/احمد عيادة علي.الصراع الفكري بين 
 0241كلية االمام االعظم)رض( الجامعة,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم02ص,091س,-ا
 رسالة ماجستير تخصص فكر اسالمي

 العنوان-دراسات     ا-الفكر االسالمي-4
 

442 

042,424 
 95ح

 
 حسن خليل ابراهيم

بغداد:ديوان -المجتمع االسالمي/حسن خليل ابراهيم.اثر الفكر العربي على واقع 
 0241كلية االمام االعظم,-الوقف السني

 سم32ص:ايض,022ح,-ا
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 العنوان-ا     دراسات-الفكر االسالمي-4
 

445 

042,424 
 545ح

 
 ه(900-ه130الحنفي,احمد بن محمد)

مة احمد بن محمد بن ابي بكر اللباب في فضل االل واالصحاب للشيخ للعال
المشهور بالحنفي/احمد بن محمد الحنفي؛دراسة وتحقيق علي سالم عبد هللا 

 0241االعظم, كلية االمام-بغداد:ديوان الوقف السني-الدليمي.
 سم02ص,041

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص فكر اسالمي
 العنوان-دراسات     ا-الفكر االسالمي-4
 

402 

042,424 
 090س

 
 سربست حسين عبد هللا

االفاق التربوية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية في قصة سيدنا 
كلية االمام االعظم -بغداد:ديوان الوقف السني-يوسف)ع(/سربست حسين عبد هللا.

 0241الجامعة,
 سم32ص,032

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-دراسات     ا-الفكر االسالمي-4
 

404 

042,424 
 250ف

 
 الفليتي,يوسف صالح حمد

400 



الدولة االسالمية بين الدينية والمدنية في الفكر االسالمي)دراسة تأصيلية 
كلية االمام -بغداد:ديوان الوقف السني-نقدية(/يوسف صالح حمد الفليتي.

 0241االعظم,
 سم02ص,094د,-ج

 رسالة ماجستير في قسم الدعوه والخطابة والفكر
 العنوان-ا     الدينية والمدنية-0دراسات -الفكر االسالمي-4
 

042,424 
 105ن

 
 النداوي,سهى هادي علوش

ين)احمد صبحي منصور انموذجا(سهى هادي االنحرافات الفكرية عند القرأني
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:الجامعة العراقية-علوش النداوي.

 سم02ص,341
 اصول الدين اطروحة دكتوراه في

 العنوان-دراسات     ا-الفكر االسالمي-4
 

403 

042,425 
 50ل

 
 ليث سلمان داود

الفكر الكالمي في القرنين الثاني عشر والثالث عشر الهجريين)دراسة 
-بغداد:جامعة بغداد-م(/ليث سلمان داود.4220-م4122مقاصدية(والموافق من )
 0241كلية العلوم االسالمية,

 سم02ص,320
 رسالة ماجستير في اصول الدين)فكر اسالمي(

 العنوان-تاريخ     ا-الفكر االسالمي-4
 

401 

042,1 
 205ح

 
 الحلبوسي,مجمد جمعة حمادي

-الحقوق المالية التي خصت بها المرأة في الفقه االسالمي/محمد جمعة حمادي.
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم32يض,ص:ا054ح,-ا
 رسالة ماجستير في الفقه واصوله

 العنوان-المرأة في االسالم       ا-4
 

409 

043 
 452ا

 
 ه(494-ه154,محمد بن ابي بكربن ايوب)ابن القيم الجوزية

الجانب الدعوي عند ابن القيم)رحمه اللة( في كتابة زاد المعاد/محمد بن ابي بكر 
بغداد:ديوان -محمد عبد اللة الياسري.بن ايوب ابن القيم الجوزية؛تحقيق ياسر 

 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-الوقف السني
 سم32ص:ايض,334و,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-الدعوه االسالمية     ا-4
 

401 

043 
 095ب

 
 البازياني,سامال جبار احمد

مال جبار احمد التخطيط الدعوي للنبي محمد)ص( في المرحلة الملكية/سا
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-البازياني.

 سم32ص:ايض,092
 رسالة ماجستير في قسم الدعوه والخطابة والفكر

-ه(,النبي العربي     ا44-93محمد رسول هللا )ص()-0الدعوه االسالمية -4
 العنوان

 

404 

043 
 051ج

 
 الجبوري,علي زوبع احمد

(/علي زوبع 0242-4592الدعوة االسالمية في الشعر العراقي الحديث)تجليات 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-جبوري.احمد ال

402 



 سم32:ايض,ص301
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 العنوان-(    ا0242-4592العراق,تاريخ)-الشعر العربي-0الدعوة االسالمية -4
 

043 
 545ح

 
 ه(900-22الحنفي,احمد بن محمد بن ابي بكر بن مقلد)

اللباب في فضل االل واالصحاب للشيخ احمد بن محمد بن ابي بكر الحنفي المتوفي 
دراسة وتحقيق عبد الملك عابد ه(/احمد بن محمد بن ابي بكر بن مقلد؛900سنة)
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-ذبيان.
 مس02ص,322

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-الدعوه االسالمية     ا-4
 

405 

043 
 951ر

 
 رشيد محمود رشيد

بغداد -/رشيد محمود رشيد.االغاثة االنسانية واثرها في نشر الدعوه االسالمية
 0241كلية االمام االعظم,-:ديوان الوقف السني

 سم32ص:ايض,459ه,-ا
 الدعوة والخطابة والفكررسالة ماجستير في 

 العنوان-الدعوة االسالمية     ا-4
 

432 

043 
 550ز

 
 زينب ساطع عباس

المثنى:جامعة -(/زينب ساطع عباس.في نهج البالغة)الخلق مثاال القرآنيالتناص 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-المثنى

 سم32ص,442ح,-ا
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان-البالغه العربية     ا-0الخطب الدينية -4
 

434 

043 
 021س

 
 السامرائي,احسان ابراهيم عليوي

المدرسة العلمية في سامراء واثرها في الدعوه واالرشاد/احسان ابراهيم عليوي 
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-جامعة الدراسات العليابغداد:-السامرائي.

 سم02ص,104
 ماجستير في العلوم االسالميةرسالة 

 العنوان-الوعض واالرشاد     ا-0الدعوة االسالمية -4
 

430 

043 
 132ع

 
 عبد الرحمن سامي عبود

-دراسة دعوية/عبد الرحمن سمي عبود.-نماذج انسانية في سورة االحزاب
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم02ص,441
 العلوم االسالميةرسالة ماجستير في 

 العنوان-الدعوة االسالمية      ا-4
 

433 

043 
 902ع

 
 عصام جاسم محمد

رئاسة بغداد:-سماحة االسالم واثرها في بناء الفرد والمجتمع/عصام جاسم محمد.
 0241قسم الدعوه والخطابه,-كلية االمام االعظم الجامعة-ديوان الوقف السني

 سم32ص,020
 الدعوة والخطابةرسالة ماجستير في 

 العنوان-الفر والمجتمع      ا-0الدعوة االسالمية -4
 

431 

043  439 



 ه(952-22حق الموصلي,محمد بن ابي بكر الموصلي)مال 34م
كتاب النصح في الدينومأرب القاصدين في مواعظ الملوك والسالطين:البي عبد هللا 

ه(من 952سنة )محمد بن ابي بكر المعروف بابن المحق الموصلي,كان حيا في 
الى فصل في ذكر االمارة والقضاء والوالية/محمد بن ابي بكر  بداية الكتاب

-بغداد:ديوان الوقف السني-الموصلي:دراسة وتحقيق عماد محسن احمد الحيالي.
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,

 سم02ص,341
 رسالة ماجستير في الدعوة والخطابة والفكر

 العنوان-االواعظ واالرشاد      -4
 

043 
 34م

 
 ه(949-22المحق الموصلي,ابو عبد هللا محمد بن اب بكرالمبارك)

النصح في الدين ومارب القاصدين في مواعظ الملوك والسالطين لمحمد بن ابي 
عبد اللة محمد بن ابي (/ابو50-90ه(من اللوحة)919بكر رضوان الموصلي)ت

بغداد:رئاسة -جم عبد اللة جواد.بكر المبارك الحق الموصلي؛دراسة وتحقيق ن
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-ديوان الوقف السني

 سم32ص:ايض,021
 رسالة ماجستير في الدعوة والخطابة والفكر

 العنوان-الوعظ واالرشاد     ا-0الدعوة االسالمية -4
 

431 

041,30 
 321ا

 
 احمد مكي جاسم

ومدى تطبيقه في العراق/احمد مكي نظام االقاليم في ضوء السياسة الشرعية 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-جاسم.
 سم02ص,021

 ماجستير في الفقه واصولة
 العنوان-السياسة الشرعية     ا-4
 

434 

041,30 
 053ص

 
 صبيحه عالوي خلف

ة بغداد:جامع-خلف.اثر القواعد الفقهية الكبرى في الواليات العامة/صبيحه عالوي 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد

 سم32ص:ايض,121ه,-ا
 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية

 العنوان-السياسة الشرعية      ا-4
 

432 

041,30 
 595م

 
 ميسون سامي احمد

-اثر التيارات االسالمية المعاصرة في التغيير السياسي/ميسون سامي احمد.
 0241كلية االمام االعظم,-ديوان الوقف السنيبغداد:رئاسة 

 سم32ص:ايض,004
 رسالة ماجستير في قسم اصول الدين

 اعنوان-التغيير السياسي     ا -0االسالم والسياسة -4
 

435 

041,30 
 30ن

 
 ناجحة عبد االمير عبد الكريم

تسنم المرأة لمناصب السيادية في الشريعة االسالمية/ناجحة عبد االمير عبد 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الكريم.

 سم32ص:ايض,354ظ,-ا
 رساله ماجستير في التربية االسالمية

 العنوان-المناصب السيادية     ا-0السياسة الشرعية  -4
 

412 

041,33 
 595ق

 
 القيسي,علي سلمان محمود

414 



عوائد العمليات االستثمارية في المصارف ومدى موافقتها الحكام الشريعه)العقبات 
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-والحلول(/ علي سلمان محمود القيسي.

 0241االسالمية,
 سم02ص,144

 اطروحة دكتوراه في الشريعه االسالمية)االقتصاد االسالمي(
 العنوان-العقبات والحلول     ا-3االستثمارية العمليات -0االقتصاد االسالمي -4
 

041,31 
 010ا

 
 االبراهيمي,مصطفى جعفر عجيل

الحصانة الدبلوماسية في الشريعة االسالمية دراسة مقارنة بالقانون/مصطفى 
 0241كلية الفقه,-النجف:جامعة الكوفة-جعفر عجيل االبراهيمي.

 سم32ص:ايض,422خ,-ا
 عة والعلوم االسالميةرسالة ماجستير في الشري

 العنوان-االسالم والقانون     ا-4
 

410 

041,31 
 005ع

 
 العاني,نهاد خليل ناجي

دراسة مقارنة بين الفقه االسالمي -التأمين الصحي وتطبيقاته المعاصرة
كلية االمام -بغداد:ديوان الوقف السني-والقانون/نهاد خليل ناجي العاني.

 0241االعظم,
 سم32ص,435

 ماجستير في الفقه واصولهرسالة 
 العنوان-االسالم والقانون      ا-4
 

413 

041,31 
 511م

 
 منذر عبيس متعب

-النجف:جامعة الكوفة-اثر القصد الجنائي في تحديد العقوبة/منذر عبيس متعب.
 0241كلية الفقه,

 سم32ص:ايض,044د,-ا
 اطروحة دكتوراه في الفقه

 العنوان-ا   القصد الجنائي  -0االسالم والقانون -4
 

411 

041,3 
 201ع

 
 عمار احمد عبد الغفور

-دراسة موضوعية/عمار احمد عبد الغفور.-المنهج النبوي في دفع االذى
 0241بغداد:كلية االمام ااالعظم الجامعة,

 سم02ص,310ث,-ا
 رسالة دكتوراه في العلوم االسالمية

 العنوان-الحديث الشريف,دفع مطاعن عن     ا-4
 

419 

002,4 
 544م

 
 موفق مجيد ليلو

البصرة:جامعة -ه(/موفق مجيد ليلو.424التأويل عند السيد حيدر االملي)ت
 0241,اآلدابكلية -البصرة

 سم32ص:ايض,025ب,-ا
 دكتوراه فلسفة في اللغة العربية أطروحة

 العنوان-ه(      ا424-222االملي,حيدر)-0 القرأن الكريم,نظريات-4
 

411 

000 
 215ش

 
 الشمري,رباح صعصع عدنان

انموذجا/رباح صعصع -جمع القرأن الكريم عند المستشرفين جون جلكر ايست
 0241كلية الفقه,-النجف:جامعة الكوفة-عدنان الشمري.

 سم32ص:ايض,455ح,-ا
 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية

414 



 العنوان-جمع     ا-القرأن الكريم-4
 

001 
 550ا

 
 مد مهدي حمودايناس مح

سيمائية العنونه في القرأن الكريم السور المكية انموذجا/ايناس محمد مهدي 
 0241كلية التربية للبنات,-الكوفة:جامعة الكوفة-حمود.
 سم32ص,453

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
 العنوان-الفاظ     ا-القرأن الكريم-4
 

412 

001 
 905ع

 
 العزاوي,حقي حمدي خلف

-داللة الصحبة في القرأن الكريم دراسة تفسيرية/حقي حمدي خلف العزاوي.
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص,344د,-ا
 اطروحه دكتوراه في اصول الدين

-علوم     ا-القرأن الكريم-3تفسير -القرأن الكريم-0الفاض -القران الكريم-4
 العنوان

 

415 

001 
 595ق

 
 القيسي,وسام طه شهاب احمد
دراسة لغوية نحوية/وسام طه شهاب احمد -الفاظ القضاء في القرأن الكريم

 0241كلية التربيه االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-القيسي.
 سم02ص,043ج,-ا

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادبها
 العنوان-ا    الفاض-القرأن الكريم-4
 

492 

001 
 505ك

 
 به عدنان حسنالكناني,ه

-االسم المقصور في القران الكريم دراسة داللية/هبة عدنان حسن الكناني.
 0241كلية التربية للعلوم االسالمية,-البصرة:جامعة البصرة

 سم32ص:ايض,023ج,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

 العنوان-الفاظ     ا-القرأن الكريم-4
 

494 

001 
 321ا

 
 احمد طالب محمد احمد

-بغداد:جامعة بغداد-داللة حروف الجر في ايات االحكام/احمد طالب محمد احمد.
 0241كلية التربية ابن رشد,

 سم32ص:ايض,002ت,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادبها

 العنوان-معاني      ا-القرأن الكريم-4
 

490 

001 
 191ا

 
 ارشد فالح يوسف يعقوب

معاني القرأن واعرابه حتى نهاية القرن الرابع  البسملة فيما وصل الينا من كتب
كلية التربية للعلوم -نينوى:جامعة الموصل-للهجرة/ارشد فالح يوسف يعقوب.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض,420

 رسالة ماجستير في اللغه العربية
 العنوان-ا       اعراب-القرأن الكريم-0معاني -القرأن الكريم-4
 

493 

001,4 
 401ر

 
 الرفاعي,علي ماجد شكر

491 



بغداد:ديوان الوقف -احكام صفات المعاني وبيان تعلقاتها/علي ماجد شكر الرفاعي.
 0241كلية االمام االعظم,-السني

 سم32ص:ايض,042س,-ا
 رسالة ماجستير في قسم اصول الدين

 العنوان-ا     معاني-القران الكريم-4
 

001 
 010س

 
 سارة جبار محمود

ديالى:جامعة -ستشقاقاته في التعبير القرأني/ساره جبار محمود.الجذر )ولي(وا
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى
 سم32ص:ايض,495

 رسالة ماجستير في اللغه العربية
 العنوان-معاني      ا-القرأن الكريم-4
 

499 

001,4 
 011س

 
 الساعدي,حازم طارش حاتم

بغداد:الجامعة -طارش حاتم الساعدي.التراكيب التعليلية في القرأن الكريم/حازم 
 0241كلية االداب,-المستنصرية

 سم32ص:ايض,041ه,-4
 اطروحة دكتوراه في الفسفة اللغه العربية

 العنوان-معاني      ا-القرأن الكريم-4
 

491 

001,4 
 200ع

 
 عالء جاسم خلف محسن

م داللية/عالء جاساالداة )في( ومادخلت عليه في االستعمال القرأني دراسة تركيبية 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-خلف محسن.

 سم32ص:ايض,422ج,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

 العنوان-معاني     ا-القران الكريم-4
 

494 

001,4 
 300م

 
 مجتبى سلطان محمد

لعلوم كلية ا-بغداد:جامعة بغداد-البشرى في القرأن الكريم/مجتبى سلطان محمد.
 0241االسالمية,

 سم32ص:ايض,419ه,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

-دراسات    ا-القرأن الكريم-3الفاظ -القرأن الكريم-0معاني -القرأن الكريم-4
 العنوان

 

492 

001,0 
 091ال

 
 أل بصري,عبد االمير جبر سهيل

-الكريم)دراسة دالليةرد الكفاروالمعاندين على االنبياء والرسل في القرأن 
كلية -القادسية:جامعة القادسية-نحويه(/عبد االمير جبر سهيل ال بصري.

 0241االداب,
 سم32ص,412

 اللغة -رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدبها
 العنوان-االنبياء والرسل    ا-3الكفار والمعاندين -0اعراب -القران الكريم-4
 

495 

001,0 
 321م

 
 د هللامحمد حمدان عب

-بغداد:جامعة بغداد-داللة التراكيب النحوية في ايات الموت/محمد حمدان عبد هللا.
 0241كلية التربية,

 سم02ص,454
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

412 



 العنوان-ايات      ا-الموت-0اعراب -القرأن الكريم-4
 

001,0 
 595م

 
 الموسوي,زكي فليح حسن
-المعاصرين)دراسة نقدية(/زكي فليح حسن الموسوي.نحو القرأن في دراسات 

 0241البصره:جامعة البصرة,كلية االداب,
 سم02ص,015ب,-ا

 رسالة الدكتوراه في اللغة العربية وادبها
 العنوان-اعراب     ا-القرأن الكريم-4
 

414 

001,0 
 500ه

 
 هناء كاظم حسين

 بغداد:الجامعة-كاظم حسين.اثر السياق في توجيه اعراب ايات القرأن الكريم/ هناء 
 0241كلية االداب,-العراقية

 سم32ص:ايض,015ذ,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفه اللغه العربية وادبها

 العنوان-اعراب      ا-القرأن الكريم-4
 

410 

001,3 
 055ط

 
 الطائي,كاظم صافي حسين

القادسية:جامعة -غريب القرأن دراسة جمالية/كاظم صافي حسين الطائي.
 0241كلية االداب,-قادسيةال
 سم02ص,322ب,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغه العربية وادبها
 العنوان-غريب     ا-القرأن الكريم-4
 

413 

009 
 021خ

 
 

 خالد خضير عباس علي
ذي -اسلوب الزجر والتوبيخ في التعبير القرأني/خالد خضير عباس علي.

 0241االنسانية,كلية التربية للعلوم -قار:جامعة ذي قار
 سم32ص:ايض,022

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادبها
 العنوان-ا     الزجر والتوبيخ-0بالغة -القرأن الكريم-ا
 

411 

009 
 321م

 
 محمد جاسم حنون

ذي -االقناع في القرأن الكريم دراسة في النمط واالسلوب/محمد جاسم حنون.
 0241كلية االداب,-قار:جامعة ذي قار

 سم32ص:ايض,011ج,-ا
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادبها

 العنوان-النمط واالسلوب     ا-0بالغه -القران الكريم-4
 

419 

009 
 595م

 
 الموسوي,علي صادق كاظم

واسط:جامعة -البنى االسلوبية في الدر المسبحات/علي صادق كاظم الموسوي.
 0241كلية التربية,-واسط

 سم32ص:ايض,043ب,-ا
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادبها

 بالغة     ا/العنوان-القران الكريم-4
 

411 

004 
 154ش

 
 ه(521-200ابن ابي شريف,محمد بن محمد)

414 



من المقدمة ه(521التاج واالكليل على انوار التنزيل البن ابي شريف المقدسي )ت
-فوظ داود.الى نهاية سوره الفاتحة/محمد بن محمد ابن ابي شريف,تحقيق مح

 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:ديوان الوقف السني
 سم32ص:ايض,344

 رسالة ماجستير في اصول الدين
 العنوان-تفسير      ا–القرأن الكريم -4
 

004 
 355ا

 
 ه(350-222ابن جني,عثمان بن جني الموصلي)

الموصلي ابن التفسير الغوي للقرأن الكريم عند ابن جني/عثمان بن جني 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-جني,تحقيق احمد محسن خلف.

 سم32ص:ايض,345
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادبها

 العنوان-تفسير      ا-القرأن الكريم-4
 

412 

004 
 952ا

 
 ه( 222,123ابن سهل السرخسي,محمد بن احمد بن سهل)

ه(لسورتي 123-122كتاب المبسوط لالمام السرخسي)تفسير ايات االحكام في 
الفاتحة والبقرة)جمع ودراسة(/محمد بن احمد بن سهل السرخسي,تحقيق محمد 

 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة العراقية-خالد مصطفى عثمان.
 سم32ص:ايض,919ث,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم القرأن تخصص تفسير
 العنوان-ا تفسير    -القرأن الكريم-4
 

415 

004 
 321ا

 
 ه( 359-305ابن فارس/احمد بن فارس بن زكريا )

بن  ه( التفسيرية في مقاييس اللغه/احمد359جهود االمام احمد بن فارس )ت
-بغداد:الجامعة العراقية-فارس بن زكريا ابن فارس,تحقيق ابراهيم عبد الحسين

 0241كلية االداب,
 سم32ص:ايض,392

 فلسفة علوم القرأن اطروحة دكتوراه في
 العنوان-تفسير     ا-القرأن الكريم-4
 

442 

004 
 251ا

 
 ه(444-132ابن منضور,محمد بن مكرم بن علي)

استشهادات ابن منضور التفسيرية في كتاب لسان العرب لسورتي الفاتحه  
والبقره/محمد بن مكرم بن علي بن منظور؛تحقيق عالء حسن خلف جديع 

 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة العراقية-الشجيري.
 سم32ص:ايض,320

 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القرأن
 عنوانال-تفسير      ا-القران الكريم-4
 

444 

004 
 321ا

 
 احمد اكرم عزيز مال هللا

ن بغداد:ديوا-دراسة تحليلية/احمد اكرم عزيز مال هللا.-ايات االنفاق في سورة القرة
 0241كلية االمام االعظم,-الوقف السني

 سم02ص,002د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص )تفسير(

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

440 

004 
 455ب

 
 ه( 942-131البغوي,الحسين بن مسعود)

مختصر جليل من كتاب معالم التنزيل للسيد محمد بن جرجيس 
الحسين بن مسعود ه(سورة النساء)دراسة وتحقيق(/4329القادري)ت

443 



بغداد:الجامعة -ه(؛دراسة وتحقيق كاظم عطية حمادي.942-131البغوي)
 0241كلية االداب,-العراقية
 مس02ص,115

 رسالة الدكتوراه في فلسفة علوم القرأن تخصص تفسير
 العنوان-تفسير      ا-القرأن الكريم-4
 

004 
 503ب

 
 البياتي,ميثاق جواد فرحان خضير

الجوانب التربويه في قصة سيدنا عيسى على نبينا وعليه افظل الصالة 
كلية -العراقيةبغداد:الجامعة -والسالم/ميثاق جواد فرحان خضير البياتي .

 0241االداب,
 سم32ص:ايض,091

 رسالة ماجستير في علوم القران
 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

441 

004 
 120ث

 
 ه(104-22الثعلبي,احمد بن محمد بن ابراهيم)

مرويات الثعلبي التفسيرية في قصص اولى العزم من خالل تفسير الكشف والبيان 
/احمد بن محمد بن ابراهيم ه104المتوفي -ودراسةجمعا -عن تفسير القرأن

كلية -بغداد:الجامعة العراقية-الثعلبي؛تحقيق/محمد حمدي عبيد المحمدي.
 0241االداب,
 سم02ص,929

 رسالة الدكتوراه في فلسفة علوم القران تخصص)تفسير(
 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-4
 

449 

004 
 255ث

 
 ه(204-411احمد) الثمني,محمد بن محمد بن

االمور الناجحة في تشف اسرار الفاتحة لالمام محمد بن محمد بن احمد 
ه(/محمد بن محمد بن احمد الثمني؛تحقيق فاضل عزيز جاسم 204الثمني)ت
 0241كلية االمام االعظم,-السنيبغداد:ديوان الوقف -الجنابي.

 سم32ص:ايض,014د,-ا
 رسالة ماجستير تخصص تفسير

 العنوان-تفسير     ا–يم القران الكر-4
 

441 

004 
 500ج

 
 الجنابي,انتصار مصطفى احمد

انفعاالت الغضب عند االنسان في ضوء القرأن الكريم وعلم النفس/انتصار 
قسم اصول -كلية االمام العظم-بغداد:ديوان الوقف السني-مصطفى احمد الجنابي.

 سم32الدين,
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص تفسير

 العنوان-القران الكريم وعلم النفس     ا-0تفسير -القران الكريم-4
 

444 

004 
 511ح

 
 ه(4322-22الحيدري,ابراهيم فصيح الدين)

م(من 4220ه/4322فصيح البيان في تفسير القرأن البراهيم فصيح الحيدري)
(الى نهاية 312( من سورة البقرة ومن الصفحة )445(الى االية )44االية )

-/ابراهيم فصيح الدين الحيدري؛دراسة وتحقيق يوسف عبد علي.( 142الصفحة )
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة العراقية

 سم02ص,124ب,-ا
 الة دكتوراه فلسفة علوم القران)تخصص تفسير(رس
 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-4
 

442 

004 
 012خ

 
 ه(4450-4441الخادمي,محمد بن محمد بن مصطفى)

445 



ابداع حكمة الحكيم في بيان بسم اللة الرحمن الرحيم لالمام ابي سعيد محمد بن 
ه(/محمد بن محمد بن 4441محمد بن مصطفى بن عثمان الخادمي المتوفي سنة)

رئاسة ديوان بغداد:-مصطفى الخادمي ؛تحقيق سبهان لطيف جاسم الجبوري.
 0241كلية االمام االعظم,-الوقف السني

 سم32ص:ايض,041
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

004 
 021خ

 
 الخالدي,وجدان مهدي حسين

-بين المتحاورين في النص القراني/وجدان مهدي حسين الخالدي.بنية الكالم 
 0241كلية الفقه,-النجف:جامعة الكوفة

 سم32ص:ايض,053
 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية/التفسير

 العنوان-ا      تفسير-القران الكريم-4
 

422 

004 
  100د

 
 دعاء محمد حسن

ة كلية التربي-بغداد:الجامعة المستنصرية-حسن. ايات النزول في القران/دعاء محمد
 0241الساسية,

 سم32ص:ايض,042
 رسالة ماجستير في علوم القران

 العنوان-ا     تفسير-القران الكريم-4
 

424 

004 
 055ر

 
 الراوي,هند ناجي رشيد

بغداد:جامعة -بيان القران الكريم للضوابط االقتصادية/هند ناجي رشيد الراوي.
 0241التربية للبنات,كلية -بغداد

 سم32ص:ايض,335د,-ا
 رسالة ماجستير في علوم القران الكريم

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

420 

004 
 550ز

 
 زينب سلمان داود

ية كلية الترب-بغداد:جامعة بغداد-تبعات العجب في القران الكريم/زينب سلمان داود.
 0241للبنات,

 سم32ص:ايض,024ز,-ا
 ماجستير في علوم القران وادبهارسالة 

 العنوان-تفسير       ا-القران الكريم-4
 

423 

004 
 105ر

 
 السراي,خمائل سامي مطلك

دراسة موضوعية(/خمائل سامي مطلك المصيبة في مناظر القران الكريم)
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-السراي.

 سم02ص,922ز,-ا
 صول الدين تخصص تفسيررسالة الدكتوراه في ا

 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-4
 

421 

004 
 115س

 
 السعدي,جلبي,سعد هللا ابن امير خان القسطحوني

الدرر البهية لسعدي جبلي,حاشية على تفسير البيضاوي من سورة الزمر الى 
نهاية سورة الحقاق؛دراسة وتحقيق/سعد هللا بن امير خان القسطوني؛دراسة 

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-وتحقيق هند عامر حسن.
 سم02ص,959و,-ب

429 



 رسالة ماجستير تخصص)تفسير(
البيضاوي,عبد اللة بن عمر بن محمود,قاضي -0تفسير -القران الكريم-4

 العنوان-ه(        ا129-22مفسر)
 

004 
 051ش

 
 الشجيري,احمد فهد كريمان

-االنبياء من اقوامهم في القران الكريم/احمد فهد كريمان الشجيري.ابتغاء 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض,099
 اطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم االسالمية

 القران الكريم,تفسير     ا/العنوان-4
 

421 

004 
 215ش

 
 الشمري,عمار اسماعيل جلوب

الشريعة الضرورية الخمسة في القران الكريم/عمار اسماعيل جلوب  مقاصد
 0241بغداد:كلية االمام االعظم الجامعة,-الشمري.

 سم02ص,114و,-ا
 رسالة دكتوراه قسم اصول الدين.تخصص تفسير القران الكريم

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

424 

004 
 545ش

 
 ه(4334-4025الشنقيطي)الشنقيطي,احمد بن االمين 

القراءات القرانية في تفسير العذب النمير للشنقيطي)جمعا ودراسة(/احمد بن 
بغداد:ديوان -.محمود العبيدي االمين الشنقيطي؛دراسة وتحقيق عمر نور الدين

 0241,كلية االمام االعظم-الوقف السني
 سم02ص,001

 رسالة ماجستير في التفسير
 ا/العنوان   تفسير   -القران الكريم-4
 

422 

004 
 520ش

 
 شيماء حسن حمد

كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-ايات السوء في القران الكريم/شيماء حسن حمد.
 0241االسالمية,

 سم32ص:ايض,135
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين

 العنوان-تفسير        ا-القران الكريم-4
 

425 

004 
 11ص

 
 ه(4295-222ابراهيم القوامي) الصدر الشيرازي,محمد بن

تفسير سورة الحديد لصدر المتألهين محمد بن ابراهيم صدر الدين 
ه(/محمد بن ابراهيم القوامي الصدر الشيرازي؛تحقيق رنا 4292الشيرازي)ت/

 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-امين حيدر المياحي.
 سم32ص:ايض,322ز,-ا

 في التربية رسالة ماجستير
 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-4
 

452 

004 
 055ط

 
 الطائي,سفانة طارق ابراهيم

بغداد:جامعة -ايات الدخول واالدخال في القران الكريم/سفانة طارق ابراهيم الطائي.
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد

 سم32ص:ايض,340ث,-ا
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 العنوان-تفسير        ا-الكريمالقران -4
 

454 



004 
 552ط

 
 الطويل,نور هيثم نجيب

-المن ومشتقاتة في القران الكريم موضوعية تحليلية/نور هيثم نجيب الطويل.
 0241بغداد:كلية االمام االعظم,

 سم02ص,092
 ماجستير في قسم اصول الدين

 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-ا
 

450 

004 
 059ع

 
 عائشة جمال سلمان

ال عائشة جممباحث التناسب في سورة ال عمران دراسة في تفسير القران اللكريم/
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:ديوان الوقف السني-سلمان.
 سم02ص,411

 ماجستير في العلوم االسالمية تخصص تفسير
 العنوان-تفسير        ا-القران الكريم-4
 

453 

004 
 405ع

 
-222عبد القاهر الجرجاني,عبد القاهر الجرجاني بن عبد الرحمن بن محمد)

 ه(144
تفسيره)دريع الدر في تفسير االي والسور(/عبد  منهج عبد القاهر الجرجاني في

القادر الجرجاني بن عبد الحمن بن محمد عبد القاهر الجرجاني؛دراسة وتحقيق 
كلية االمام االعظم -سنيبغداد:رئاسة ديوان الوقف ال-عابدر غانم ذنون.

 0241الجامعة,قسم اصول الدين,
 سم02ص,314ذ,-ا

 رسالة الدكتوراه في التفسير
 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-4
  

451 

004 
 051ع

 
 العبيدي,رسول طه خلف

ادلة الترجيح في تفسيري المحرر الوجيز وجمع البيان)دراسة موازنة(/رسول طه 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-العبيدي.خلف 

 سم32ص,393ز,-ا
 رسالة ماجستير في علوم القران الكريم

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

459 

004 
 905ع

 
 العزاوي,طه ياسين خضير

القلب في المنظور القراني والعلم الحديث دراسة موضوعية/طه ياسين خضير 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-زاوي.الع

 سم32ص,191
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية تخصص تفسير

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

451 

004 
 902ع

 
 ه(519-243العصام االسفراييني,ابراهيم بن محمد)

ه(على تفسير البيضاوي 594)حتشية عصام الدين االسفراييني المتوفي سنة 
سورة المائدة)دراسة وتحقيق( لالمام عصام الدين ابراهيم بن محمد بن عربشاه 

االسفراييني/ابراهيم بن محمد العصام االسفراييني؛تحقيق ثائر محمود عبد 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة العراتقية-الشجيري.

 سم32ص:ايض,201
 القران اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم

 العنوان-ه(      ا129-222البيضاوي,عبد هللا بن عمر)-0تفسير -القران الكريم-4
 

454 

004  452 



 عمر عبد الوهاب عمر 21ع
منهج كتب تفسير القرأن الكريم في مدارس وزارة التربية في العراق؛دراسة نقدية 

كلية االمام -بغداد:ديوان الوقف السني-مقارنة/عمر عبد الوهاب عمر.
 0241,االعظم

 سم32ص,043ج,-ا
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين)التفسير(

 العنوان-تفسير       ا-القران الكريم-4
 

004 
 595ع

 
 العنزي,نعم حكمت عبد الرزاق عبد هللا

-االشارات القرانية لالنفعاالت االنسانية/نعم حكمت عبد الرزاق عبد اللة العنزي.
 0241كلية االداب,-العراقيةبغداد:الجامعة 

 سم32ص:ايض,394
 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القران, تخصص تفسير

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

455 

004 
 410ف

 
 ه(024-411الفراء,يحيى بن زياد)

الترجيحات التفسيرية في كتاب)معاني القران للقراء(/يحيى بن زياد الفراء؛تحقيق 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-احمد.بتول شهاب 

 سم32ص:ايض,441
 رسالة ماجستير في علوم القران والتربية االسالمية تخصص)تفسير(

 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-4
 

022 

004 
 510ف

 
 الفهداوي,باسم طالب حماد

بغداد:ديوان -الفهداوي. تفسير ايات العقيده في سوره فاطر/باسم طالب حماد
 0241كلية االمام االعظم,-الوقف السني

 سم32ص,042و,-ا
 رسالة ماجستير قسم اصول الدين)تخصص تفسير(

 العنوان-ايات      ا-العقيده0تفسير -القران الكريم-4
 

024 

004 
 912ق

 
 ه(519-222القسطموني,سعد هللا بن عيسى بن امير خان)

هللا بن عيسى القسطموني حاشية على انوار التنزيل الفوائد البهية للشيخ سعد 
للبيضاوي من سورة االنبياء الى نهاية سوره المؤمن/سعد هللا بن عيسى بن امير 

بغداد:ديوان -خان القسطموني؛دراسة وتحقيق سهى سمير محمد سعيد الكبيسي.
 0241كلية االمام االعظم,-الوقف السني

 سم02ص,311
 تخصص تفسير-لدينرسالة ماجستير في اصول ا

 العنوان-ه(     ا129-222,عبد هللا بن عمر)البيضاوي-0تفسير -القران الكريم-4
 

020 

004 
 595ق

 
 القيسي,صهيب عبد الكريم عبد الحميد عبد اللطيف
صهيب عبد الكريم عبد الحميد ايات السبيل في القران الكريم دراسة موضوعية/

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-عبد اللطيف.
 سم02ص,332

رسالة ماجستير في العلوم االسالمية قسم اصول الدين )تخصص تفسير وعلوم 
 القران(

 تفسير      ا/العنوان-القران الكريم-4
 

023 

004 
 090ك

 
 ه(924-22الكاساني,ابو بكر بن مسعود احمد)

021 



الضائع(من اوائل سوره ه(التفسيرية في كتابه)بديع 042اراء االمام الكاساني)ت
البقرة الى اواخر سوره ال عمران)جمعا ودراسة(/ابو بكر بن مسعود احمد 

كلية -بغداد:جامعة بغداد-الكاساني؛تحقيق ممدوح حسني علي االلوسي.
 0241االداب,,
 سم02ص,313

 رسالة دكتوراه في فلسفة علوم القران تخصص تفسير
 العنوان -تفسير     ا-القران الكريم-4
   

004 
 912ك

 
 الكبيسي,سهى سمير محمد سعيد

الفوائد البهية للشيخ سعد اللة بن عيسى القسطموني حاشية على انوار التنزيل 
للبيضاوي من سورة االنبياء الى نهاية سورة المؤمنين دراسة وتحقيق/سهى 

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-سمير محمد سعيد الكبيسي.
 سم02ص,311,ب

 العنوان-رسالة الماجستير في اصول الدين تخصص)تفسير(        ا
 

029 

004 
 590ك

 
 ه(4322-222الكوزبانكي,صالح بن عبد اللة بن محمد)

ادراك المدارك على مدارك التنزيل وحقائق التأويل للمال صالح الكوزبانكي 
( من سوره البقرة /صالح بن 090الى) (410م( من االية)4541ه()4351ت)

-بغداد:ديوان الوقف السني-عيدهللا بن محمد الكوزبانكي؛تحقيق دلير علي صالح.
 0241كلية االمام العظم,

 سم32ص:ايض,330خ,-ا
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين

 العنوان-تفسير       ا-القران الكريم-4
 

021 

004 
 321م

 
 المجمعي,حسن مصلي محمد

-المعارضون في القران الكريم وابطال حججهم/حسن مصلي محمد المجمعي.
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص,125
 اطروحة دكتوراه في علوم القران والتربية االسالمية

 العنوان-تفسير     ا -القران الكريم-4
 

024 

004 
 321م

 
 محمد عبد القادر عباس

-بغداد:جامعة بغداد-لنهضه الفرد المسلم/محمد عبد القادر عباس.المنهج القراني 
 0241كلية العلوم االسالمية,

 سم02ص,314
 ماجستير في اصول الدين

 العنوان-تفسير       ا-القران الكريم-4
 

022 

004 
 951م

 
 المشهداني,هدى حسن محمد

-المشهداني.القيم االنسانية في خطاب القران الكريم للنساء/هدى حسن محمد 
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني

 سم32ص,492
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-4
 

025 

004 
 25م

 
 مكي وليد عبد الكريم

دراسة -القيم االنسانية في قصص االنبياء عليهم السالم في القران الكريم
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة العراقية-ية/مكس وليد عبد الكريم.موضوع

042 



 سم02ص,230ظ,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القران تخصص)تفسير(

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

004 
 510م

 
 المهداوي,مثنى نوري شكر

-شكر المهداوي.ايات الهداية في القران الكريم دراسة موضوعية/مثنى نوري 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص,321ي,-ا
 رسالة ماجستير في اصول الدين

 العنوان-ايات      ا-الهداية-0تفسير -القران الكريم-4
 

044 

004 
 592م

 
 ه(4329-222الموصلي,محمد بن جرجيس)

مختصر جليل من كتاب معالم التنزيل للسيد محمد بن جرجيس 
/محمد بن جرجيس ه(سوره ال عمران)دراسة وتحقيق(4329القادري)ت:

كلية -بغداد:الجامعة العراقية-الموصلي؛دراسة وتحقيق بشير كريم مهدي.
 0241االداب,
 سم02ص,112

 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القران تخصص )تفسير(
 العنوان-تفسير      ا-القران الكريم-4
 

040 

004 
 592م

 
 ه(4329-222الموصلي,محمد بن جرجيس)

مختصر جليل من كتاب معالم التنزيل للسيد محمد بن جرجيس الموصلي)المتوفي 
البقره دراسة وتحقيق؛اردالنة شيخ ه(من بداية الخطوط الى نهاية سوره 4329

 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة العراقية-احمد حمد خوشناو.
 سم02ص,932

 لوم القراندكتوراه في فلسفة ع
 العنوان-اردالنه احمد حمد خوشناو)محقق(      ا-0تفسير -القران الكريم-4
 

043 

004 
 50ن

 
 نهى نعمة رشيد

-االيات القرانية الدالة على معاناة الرسول محمد)ص(/نهى نعمة رشيد.
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض,041
 القران تخصص)تفسير(رسالة ماجستير في علوم 

 العنوان-تفسير       ا-القران الكريم-4
 

041 

004 
 510ن

 
 نورا حسين محيسن

-دراسة موضوعية/نورا حسين محيسن.-مواضع اللين والحزم في القران الكريم
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص,094ز,-ه
 رسالة ماجستير في اصول الدين)تخصص تفسير(

 العنوان-اللين والحزم        ا-0تفسير -القران الكريم-4
 

049 

004 
 510ه

 
 الهوراماني,عبد الدائم معروف 

بغداد:رئاسة ديوان -التغيير في المنظور القرأني/عبد الدائم معروف الهوراماني.
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-الوقف السني

 سم32ص:ايض,021ج,-ا
 العلوم االسالميةاطروحة دكتوراه في 

 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4

041 



 

004 
 505ه

 
 الهيتي,فراس سليم ياسين الحسيني

اختالف المفسرين في القرون الثالثه في تفسير سورة يوسف/فراس سليم ياسين 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-الحسيني الهيتي.

 سم32ص:ايض,341ر,-ا
 ماجستير تخصص تفسير رسالة

 العنوان-تفسير        ا-القران الكريم-4
 

044 

004 
 110و

 
اب لالمام عبد ه(فصل الخطاب في تفسير ام الكت4223-222الورداري,عبد الكريم)
ه(:دراسة وتحقيق/عبد الكريم الورداري؛هند محمد 4223الكريم الورداري)ت

 0241االعظم,ديوان الوقف السني:كلية االمام -شكحان.
 سم02ص,020د,-ا

 رسالة الماجستير في اصول الدين تخصص )تفسير(
 العنوان-تفسير     ا-القران الكريم-4
 

042 

004 
 و140

 
 ورقاء جعفر مصحب

ترجمة معاني القران الكريم بين القدامى والمعاصرين نماذج مختاره/ورقاء جعفر 
 0241ظم,كلية االمام االع-بغداد:ديوان الوقف السني-مصحب.
 سم32ص:ايض,043

 رسالة ماجستير في قسم اصول الدين
-القدامى والمعاصرين     ا-3معاني –القران الكريم -0تفسير -القران الكريم-4

 العنوان
 

045 

004,149 
 04ج

 
 الجاف,احمد صديق ابراهيم

اسة بغداد:رئ-اساليب الحرب النفسية في القران الكريم/احمد صديق ابراهيم الجاف.
 0241كلية االمام االعظم,-ديوان الوقف السني

 سم32ص:ايض,051
 اطروحة الدكتوراه في العلوم االسالمية

 العنوان-التفاسير النفسية       ا-القران الكريم-4
 

002 

002 
 951ا

 
 ه(342-020االزهري,محمد بن االزهر الهروي)

 القراءات(/محمد بنمعايير ترجيح القرائات القرانية عند االزهري في كتابة)معاني 
ذيقار:جامعة ذي -االزهر الهروي االزهري؛دراسه وتحقيق محمد مصطفى هجر.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-قار
 سم02ص,440

 رسالة الماجستير في اللغه العربية وادابها
 العنوان-القرائات القرانية      ا-4
 

004 

002 
 021ع

 
 العامري,رافع محمد جواد

تالوة القران الكريم بين الفقهاء وعلم التجويد دراسة مقارنة/رافع محمد احكام 
 0241,كلية تربية ابن رشد للعلوم االنسانية-بغداد:جامعة بغداد-جواد العامري.

 سم32ص:ايض,001
 رسالة ماجستير في علوم القران والتربية االسالمية

 العنوان-تجويد        ا-القران الكريم-4
 

000 

002 
 25م

 
 ه(134-399مكي بن حجوش,مكي بن ابي طالب حجوش)

003 



منهج مكي بن ابي طالب في القراءات القرانية في كتابة الهداية الى بلوغ 
النهاية/مكي ابن ابي طالب حجوش؛دراسة وتحقيقل ربى عبد الواحد سعيد 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-نينوى:جامعة الموصل-السنجري.
 سم32ص,422

 اجستير في علوم القران الكريم والتربية االسالميةرسالة م
 العنوان-ا      القراءات-القران الكريم-4
 

002 
 125ه

 
 ه(119-123الهذلي,يوسف بن علي بن جبارة)

عشر واالربعين الزائدة عليها البن جبارة الهذلي/يوسف بن الكامل في القراءات ال
بغداد:الجامعة -حمن بن الذهبي.علي بن جبارة الهذلي؛دراسة وتحقيق محمد ر

 0241كلية االداب,-المستنصرية
 سم32ص:ايض,022ث,-ا

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادبها
 العنوان-اعراب     ا-القران الكريم-0القراءات والتجويد -القران الكريم-4
 

001 

005,4 
 21س

 
 سمير حسن ياسين

-سمر حسن ياسين.كتب التفسير/االستدالل بالنمو على االعجاز القراني في 
 0241كلية التربية للعلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض,412
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادبها

 العنوان-اعجاز      ا-القران الكريم-4
 

009 

005,1 
 214ا

 
 ه(134-222ابن المظفر,احمد بن محمد بن المظفر المختار الرازي)

دراك عند ابن المظفر الرازي في كتابة مباحث التفسير/احمد بن محمد منهج االست
بن المظفر المختار الرازي ابن المظفر؛دراسة وتحقيق فرح محمود شويش 

 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الصميدعي.
 سم02ص,442

 ماجستير في علوم القران الكريم والتربية االسالمية
 العنوان-علوم      ا-الكريمالقران -4
 

001 

005,1 
 110ا

 
 م(4501-22االردبيلي,عبد الكريم بن عبد الرحيم)

تة واراؤه الفقهية في كتابة فقه الحدود السيد عبد الكريم الردبيلي منهجي
والتعزيزات/عبد الكريم بن عبد الرحيم االردبيلي؛دراسة وتحقيق شهالء ياس 

 0241التربية للعلوم النسانية, كلية-بغداد:جامعة بغداد-عباس.
 سم32ص,014د,-ا

 رسالة ماجستير في علوم القلران والتربية االسالمية
 العنوان-علوم      ا-القران الكريم-4
 

004 

005,1 
 945ا

 
 م(4535االصفي,محمد مهدي بن علي البروجردي)

منهج التفسير الموضوعي عند الشيخ محمد مهدي الصفي في كتابه)في رحاب 
-؛دراسة وتحقيق االسنام حاتم.القران(/محمد مهدي بن علي البروجردي

 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم02ص,302د,-ب

 رسالة الماجستير في علوم القران والتربية االسالمية
 العنوان-علوم      ا-القران الكريم-4
 

002 

005,1 
 310ب

 
 (22-22)هاشم بن سلمان بن اسماعيلالبحراني,

005 



المنهج االثري عند البحراني في تفسيره البرهان/هاشم بن سلمان بن اسماعيل 
ة كلي-بغداد:جامعة بغداد-البحراني؛دراسة وتحقيق يسرى جلوب مدلول المسعودي.

 0241التربية,
 سم02ص,020ح,-ب

 رسالة الماجستير في علوم القران الكريم
 العنوان-علوم      ا-القران الكريم-4
 

005,1 
 202ج

 
 جالل سلمان كاظم

-زينبات في بيت النبوة سيرة ورواية )درسة موضوعية(/جالل سلمان كاظم.
 0241كلية تربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص,041و,-ا
 رسالة ماجستير في علوم القران

 العنوان-علوم      ا-القران الكريم-4
 

032 

 005,1 
 154د

 
 الدورغي,ايناس جاسم محمد

اثر الروايات االسالمية في توليد شبهات  المستشرقين/ايناس جاسم محمد 
 0241كلية الفقه,-النجف:جامعة الكوفة-الدروغي.

 سم32ص:ايض,004ح,-ا
 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية

 العنوان-شبهات      ا-المستشرقين-0علوم -القران الكريم-4
 

034 

005,1 
 510ش

 
 ه(4100-4314الشيرازي,محمد بن المهدي الحسيني)

مباحث علوم القران في تفسير )تقريب القران للشيرازي(/محمد بن المهدي 
بغداد:الجامعة -.الحسيني الشيرازي؛دراسة وتحقيق مناهل جبار زعيبل الشويلي

 0241كلية التربية,-المستنصرية
 سم02ص,011

 ران والتربية االسالميةرسالة ماجستير في علوم الق
 العنوان-علوم      ا-القران الكريم-4
 

030 

005,1 
 154ق

 
 القذيفي,فاطمة جمال محمود

التكافل االجتماعي في القران الكريم والكتاب المقدس/فاطمة جمال محمود 
 0241كلية التربية للعلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-القذيفي.

 سم32ص:ايض,190ي,-4
 دكتوراه فلسفة في علوم القراناطروحة 

 العنوان-4الكتاب المقدس     -0علوم -القران الكريم-4
 

033 

005,1 
 094ك

 
 (4254-22الكاشاني,محمد بن مرتظى بن محمود)

-ه4254كتاب ميزان القيامة لمحمد بن مرتظى بن محمود الكاشاني المتوفي 
وتحقيق ايناس  ضى بن محمود الكاشاني؛دراسو/محمد بن مرت-دراسة وتحقيق
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-.عبد حسن طاهر

 سم02ص,040ط,-ا
 رسالة دكتوراه فلسفة علوم القران

 العنوان-علوم     ا-القران الكريم-4
 

031 

005,1 
 400ل

 
 لقاء عبد هللا حسين علي

-هللا حسين علي.مفهوم اليد في القران الكريم دراسة موضوعية/لقاء عبد 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-الموصل:جامعة الموصل

 سم02ص,035

039 



 ماجستير في علوم القران الكريم والتربية االسالمية
 العنوان-علوم     ا-القران الكريم-4
 

005,1 
 505ه

 
 هناء انعام امين محمد

وف ابن رشد والعالمه المباحث الكالمية بين الفالسفة والمفسرين اموذجا الفيلس
كلية -بغداد:جامعة بغداد-الطباطبائي)دراسة متوازنة(/هناء انعام امين محمد.

 0241التربية ابن رشد,
 سم02ص,302

 اطروحة دكتوراه في علوم القران
الطبا -3ه(فيلسوف 902-22,محمود بن احمد)ابن رشد-0علوم -القران الكريم-4

 العنوان-ا      م(,مفكرا4521-4304)طبائي,محمد حسين بن محمد حسين 
 

031 

005,9 
 95ق

 
 قصي صباح ناصر

-توحيد العبادة في ضوء القران الكريم والسنة النبوية الشريفة/قصي صباح ناصر.
 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض,335ز,-ا
 رسالة ماجستير في علوم القران الكريم

 العنوان-علوم      ا-القران الكريم-4
 

034 

005,4 
 501ب

 
 البهادلي,عبد الزهرة قاسم حسين مجذاب

بغداد:الجامعة -االعجاز القراني عند االمامية/عبد الزهرة قاسم حسين مجذاب.
 0241كلية التربية,-المستنصرية

 سم32ص:ايض,335ش,-ا
 رسالة ماجستير في علوم القران والتربية االسالمية

 العنوان-اعجاز      ا-القران الكريم
 

032 

005,4 
 252ح

 
 حليم عباس عبيد

االعجاز السردي في القصص القراني,دراسة تفسيرية قصة موسى )ع( 
 0241كلية الفقة,-النجف:جامعة الكوفة-انوذجا/حليم عباس عبيد.

 سم32ص:ايض,023
 رسالة ماجستير في الشريعة والعلومك االسالمية

 العنوان-قصص    ا -القران الكريم-0اعجاز -يمالقران الكر-4
 

035 

032,4 
 009ا

 
 ابتسام زكي عبد الصاحب حسين

-الحديث في توجية معناه/ابتسام زكي عبد الصاحب حسين. اثر اسباب ورود
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض,029ز,-ا
 اطروحة دكتوراة في علوم القران

 العنوان-دراسات     ا-الشريفالحديث -4
 

012 

032,4 
 320ا

 
 ه(433-135ابن جماعة,محمد بن ابراهيم بن سعد هللا بن جماعة)

ه( وجهوده في الحديث وعلومه/محمد بن ابراهيم بن 433االمام ابن جماعة)ت
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-.سعد هللا بن جماعة

 سم02ص,055د,-ب
 الدكتوراه في اصول الدين )تخصص الحديث النبوي الشريف وعلومه(رسالة 

 العنوان-دراسات      ا-الحديث الشريف-4
 

014 

032,4  010 



 ه(319-044ابن عدي,عبد هللا بن عدي بن عبد هللا) 115ا
االحاديث التي اعلنها الحافظ ابن عدي في كتاب الكامل جمع ودراسة تطبيقية في 

عدي بن عبد اللة ابن عدي؛تحقيق وانتصار سامي حرف االلف/عبد اللة بن 
 0241كلية العلوم السالمية,-بغداد:الجامعة العراقية-ابراهيم.
 سم32ص,354

 اطروحة دكتوراه تخصص حديث نبوي شريف
 العنوان-دراسات       ا-الحديث الشريف-4
 

032,4 
 251ا

 
 م(444-132ابن منظور,محمد بن مكرم بن علي)

في لسان العرب)البن منظور(/محمد بن مكرم بن علي ابن  الحديث النبوي
كلية التربيه للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-منظور؛تحقيق علي نهاد خليل العزاوي.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض,011ي,-ا

 اطروحة دكتوراه في علوم القران
 العنوان-ا      دراسات-الحديث الشريف-4
 

013 

032,4 
 302ا

 
 (ه004-459الرازي,محمد بن ادريس بن المنذر)ابو حاتم 

ترجيح المرسل على المسند عند االمامين ابي حاتم وابي زرعة الدازيين في كتاب 
العلل البن ابي حاتم/محمد بن ادريس بن المنذر ابو حاتم الرازي؛تحقيق طه 

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني-العبيدي.
 سم32ص:ايض,909

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية
 العنوان-دراسات     ا-الحديث الشريف-4
 

011 

032,4 
 105ا

 
ه(االمام محمد شمس الحق 049-020ابو داوود,سليمان بن االشعث بن اسحاق)

العظيم ابادي مهجه وموارده في كتبة عون المعبود شرح سنن ابو داود/سليمان 
بغداد:ديوان -د؛تحقيق ابراهيم رشيد نجم عبد اللة.بن االشعث بن اسحاق ابو داو

 0241كلية االمام االعظم,-الوقف السني
 سم32ص:ايض,054

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية
العظيم ابادي,محمد شمس الحق بن امير -0دراسات -الحديث الشريف-4

 العنوان-(محدث       ا4305-4043علي)
 

419 

032,4 
 321ا

 
 سعداحمد حديد 

احاديث السمع والطاعة لوالة االمور وثرها في انقاذ االمة من الفتن/احمد حديد 
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني-سعد.
 سم32ص,021

 رسالة ماجستير في اصول الدين
 العنوان-السمع والطاعة      ا-0دراسات -الحديث الشريف-4
 

411 

032,4 
 505ا

 
 ه(122-222ام هاني,فاختة بن ابي طالب)

ام ام هاني )رض( ومروياتها في الحديث/زهرء فاخته بن ابي طالب بن عبد الطلب 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-هاني ؛تحقيق زهراء عبد الكريم غالم البياتي.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض,004ي,-ا

 رسالة ماجستير في علوم القران والتربية االسالمية
 دراسات-لحديث الشريفا-4
         ه( صحابية122بعد 222ام هاني,فاخته بن ابي طالب بن عبد المطلب)رض()-0
 العنوان-ا

014 



 

032,4 
 255ا

 
 ه(199-953ابو المؤيد الخوارزمي,محمد بن محمود)

جامع مسانيد االمام االعظم رحمه هللا/محمد بن محمود ابو المؤيد 
بغداد:ديوان الوقف -سعدي شفيق العبيدي.الخوارزمي؛دراسة وتحقيق محمد 

 0241كلية االمام العظم,-السني
 سم02ص(,344)4ج

 تخصص حديث–اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية 
 العنوان-دراسات     ا-الحديث الشريف-4
 

012 

032,4 
 255ا

 
 (199-953ابو المؤيد الخوارزمي,محمد بن محمود )

هللا/محمد بن محمود ابو المؤيد  جامع مسانيد االمام االعظم رحمه
بغداد:ديوان الوقف -الخوارزمي؛دراسة وتحقيق محمد سعدي شفيق العبيدي.

 0241كلية االمام االعظم,-السني
 سم02ص(,194) 0ج

 تخصص حديث-اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية
 دراسات      العنوان-الحديث الشريف-4
 

015 

032,4 
 11ب

 
 ه(299-410محمود بن موسى)بدر الدين العيني,

ي شرح مباني االخبار ف االفكار في تنقيح عة الحديثيه للعيني في كتابة نخبالصنا
ه(؛دراسة وتحقيق 299-410معاني االثار/محمود بن موسى بدر الدين العيني)

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-عصام خليل ابراهيم المحمودي.
 سم02ص,101ز,-ا

قسم اصول الدين تخصص الحديث النبوي -وحة دكتوراه في العلوم االسالميةاطر
 الشريف وعلومه

 العنوان-دراسات     ا-الحديث الشريف-4
 

092 

032,4 
 401ب

 
 ه(229-225البقاعي,ابراهيم بن عمر بن حسن)

تعقبات البقاعي وزياداته في النكت الوفية بما في شرح االلفية/ابراهيم بن عمر بن 
-بغداد:ديوان الوقف السني-البقاعي؛تحقيق محمود دحام فائق العيساوي.حسن 

 0241كلية االمام االعظم,
 سم32ص:ايض,121

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين
 العنوان-دراسات      ا-الحديث الشريف-4
 

094 

032,4 
 121ت

 
 ه(045-025الترمذي,محمد بن عيسى)

الترمذي في كتابة المجامع/محمد بن عيسى تعارض الوصول واالرسال عند االمام 
 كلية-بغداد:ديوان الوقف السني-الترمذي؛ تحقيق عثمان محمج قدوري البياتي.

 0241االمام االعظم,
 سم32ص,112

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين تخصص الحديث وعلومه
 العنوان-الوصل واالرسال       ا-0 دراسات-الحديث الشريف-4
 

090 

032,4 
 500ج

 
 الجنابي,احمد عبد هللا عسل

وصى وعهد(انموذجا في السنه : (لفظا-وصايا رسول هللا )ص( للرجال

بغداد:رئاسة ديوان الوقف -النبوية)دراسة موضوعية(/احمد عبد هللا عسل الجنابي.
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-السني
 سم02ص,130

 النبوي الشريف(رسالة ماجستير قسم اصول الدين تخصص)الحديث 

093 



 العنوان -دراسات     ا–الحديث الشريف -ا
 

032,4 
 012د

 
 الدارمي,عبد هللا بن عبد الرحمن بن القنصل

عبد هللا بن عبد الرحمن االحاديث المرسلة في مسند الدرامي دراسة حديثيه نقدية/
-السنيبغداد:ديوان الوقف -بن الفضل الدارمي؛دراسة وتحقيق جاسر سعد ناصر.

 0241كلية االمام االعظم,
 سم02ص,010

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص حديث
 العنوان-دراسات       ا-الحديث الشريف-4
 

091 

032,4 
 012د

 
 ه(099-424الدارمي,عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل)

لفضل الجهود الحديثية لالمام الدارمي في سنه/عبد هللا بن عبد الرحمن بن ا
كلية التربية -نينوى:جامعة الموصل-الدارمي؛تحقيق حال بدر حمد المعاضيدي.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم32ص:ايض,319

 رسالة ماجستير في علوم القران الكريم
 العنون-دراسات       ا-الحديث الشريف-4
 

099 

032,4 
 591د

 
 الدوسري,عبد الجبار عبد الستار روكان طه

النبوية واثرها في واقعنا المعاصر/عبد الجبار عبد الستار روكان  المحبة في السنة
كلية االمام االعظم -بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني-طه الدوسري.

 0241الجامعة,
 سم32ص,944

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين
 العنوان-دراسات     ا-الحديث الشريف-4
 

091 

032,4 
 021س

 
 السامرائي,مهند شهاب احمد

فود النبي )ص(واثرهم في رواية الحديث)دراسة تحليلية(/مهند شهاب احمد و
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد: جامعة االمام االعظم-السامرائي.

 سم02ص,109ذ,-ا
 تخصص حديث نبوي-رسالة الدكتوراه في اصول الدين

 العنوان-دراسات     ا-الحديث الشريف-4
 

094 

032,4 
 531س

 
 صادق خضرالسنجري,فردوس 

-دراسة تحليلية/فردوس صادق خضر السنجري.-احاديث العلم في السنن االربع
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم02ص,324
 رسالة ماجستير)تخصص حديث(

 العنوان  -دراسات     ا-االحاديث النبوية-4
 

092 

032,4 
 100ش

 
 ه(412-20الورد)شعبة بن الحجاج,شعبة بن الحجاج بن 

شعبة ابن الحجاج على الرواة جرحا وتعديال الوارده في كتاب الكامل  اقوال االمام
البن عدي/شعبة ابن الحجاج بن الورد شعبه ابن الحجاج؛تحقيق مثنى حميد عبد 

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-الستار المرسومي.
 سم32ص:ايض,125

 العلوم االسالمية رسالة ماجستير في
            ه(محدث319-044ابن عدي,عبد هللا بن عدي)-0دراسات -الحديث الشريف-4
 العنوان-ا

095 



032,4 
100 

 
 ه(4400-4210طرابلس,احمد بن محمد بن حمد)

(ه من بداية 4400شكر المينه في نص السنة لالمام احمد بن محمد الطرابلسي)ت:
بن محمد بن حمد الطرابلس؛دراسة وتحقيق نصيف  الكتاب الى الباب الرابع/احمد

 0241بغداد:كلية االمام االعظم الجامعة,-جاسم.
 سم02ص,032

 رسالة الماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-الحديث الشريف     ا-4
 

012 

032,4 
 051ع

 
 العبيدي,افراح محمود ابراهيم

وبين الفقهاء/افراح محمود االحاديث النبوية المتعلقة بالجنين بين المحدثين 
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم العبيدي.

 سم32ص:ايض,052م,-ا
 اطروحة دكتوراه في علوم القران والتربية االسالمية

 العنوان-دراسات        ا-الحديث الشريف-4
 

014 

032,4 
 320ع

 
 ه(39-م-ق14مية)بن ا لعاصعثمان بن عفان,عثمان بن عفان بن ابي ا

بن عفان)رض(في الكتب التسعة دراسة تحليلية/عثمان بن  موقوتات سيدنا عثمان
عفان بن ابي العاص ابن امية عثمان بن عفان؛دراسة وتحقيق غسان احمد 

 0241بغداد:كلية االمام االعظم الجامعة,-مصطفى.
 سم02ص,321ص,-ا

 رسالة الماجستير قسم اصول الدين)تخصص حديث نبوي(
 العنوان-الكتب التسعة      ا-الحديث الشريف-0دراسات -الحديث الشريف-4
 

010 

032,4 
 110ع

 
 العرداوي,صباح خيري راضي

-النوادر في كتب الحديث عند متقدمي االمامية/صباح خيري راضي العرداوي.
 0241كلية الفقه,-النجف:جامعة الكوفه

 سم32ص:ايض,029
 والعلوم االسالميةرسالة ماجستير في الشريعية 

 العنوان-دراسات        ا-الحديث الشريف-4
 

013 

032,4 
 209ف

 
 ه(015-22الفالس,عمرو بن علي بن محمد)

احكام االمام عمر بن علي الفالس على الرواة من خالل كتاب الجرح والتعديل لعبد 
 يالرحمن بن ابي حاتم)جمع ودراسة تطبيقية على رواة الكتب الستة(/عمر بن عل

-بغداد:ديوان الوقف السني-بن محمد الفالس؛دراسة وتحقيق فؤاد سيف هللا جثير.
 0241كلية االمام االعظم,

 سم02ص,012ح,-ا
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين تخصص/الحديث وعلومة

ه( 304-012ابن ابي حاتم,عبد الرحمن بن محمد)0دراسات -الحديث الشريف-4
 العنوان-ا    محدث

 

011 

032,4 
 510ف

 
 الفهداوي,طه حميد حريش

تطبيقات من شك الراوي عند المتحدثين)دراسة تطبيقية(/طه حميد حريش 
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني-الفهداوي.

 سم32ص,041
 اطروحة دكتوراه في الحديث الشريف

 العنوان-دراسات      ا-الحديث الشريف-4
 

019 

032,4  011 



 القنديلجي,شهد صباح عبد الغفور 515ق
دراسة -االحاديث المبدوءة ب)لو( المقرون جوابها بالالم في الكتب التسعة

االمام  كلية-بغداد:ديوان الوقف السني-تحليلية/شهد صباح عبد الغفور القنديلجي.
 0241االعظم,
 سم32ص,034

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية)تخصص حديث(
 العنوان-دراسات      ا-الشريفالحديث -4
 

032,4 
 550ل

 
  اللهيبي,غازي فيصل عزاوي

عود الضمير في الحديث النبوي الشريف في متن صحيح البخاري:دراسة 
كلية التربية للعلوم -نحوية/غازي فيصل عزاوي اللهيبي:ديالة:جامعة ديالى

 0241االنسانية,
 سم02ص,041

 وادبها رسالة ماجستير في اللغة العربية
         ه(,محدث 091-451البخاري محمد بن اسماعيل)-0دراسات -الحديث الشريف-4
 العنوان-ا
 

014 

032,4 
 321م

 
 محمد رشيد عاشور

احاديث العزلة واالختالط في السنة النبوية واثرهما في الواقع المعاصر/محمد 
 0241الجامعة,كلية االمام االعظم -بغداد:ديوان الوقف السني-رشيد عاشور.

 سم32ص:ايض,114س,-ا
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين

 العنوان -العزله واالختالط      ا-0دراسات -الحديث الشريف-4
 

012 

032,4 
 401م

 
 مغلطاي بن فليح,مغلطاي بن فليحبن عبد هللا البكجري

تعقبات الحافظ مغلطاي على الحافظ المزي في كتاب )اكمال تهذيب الكحال في 
مغلطاي بن فليح؛تحقيق -ماء الرجال(/مغلطاي بن فليح بن عبد هللا البكجرياس

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:الجامعة العراقية-سعد محمود عجاج .
 سم32ص:ايض,111خ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اصول الدين
رحمنى بن يوسف الحافظ المزي,يوسف بن عبد ال-0دراسات -الحديث الشريف-4
 العنوان-( محدث                      ا191-410)
 

015 

032,4 
 421م

 
 ه(410-125مغلطاي بن فليح بن عبد هللا)

تعقبات الحافظ مغلطاي على الحافظ المزي في كتاب)اكمال تهذيب الكحال(من 
ترجمة مالك ابن االشتر الى ترجمة معاوية بن حديج دراسةنقدية/مغلطاي بن فليح 

ة كلي-بغداد:ديوان الوقف السني-اللة؛دراسة وتحقيق سمية عامر شوكت.بن عبد 
 0241االمام االعظم,

 سم02ص,122
 تخصص)الحديث النبوي( -فلسفة اصول الدين-رسالة دكتوراه

-22)صحيح البخاري,ابو عبد هللا محمد بن يوسف-0دراسات -الحديث الشريف-4
 العنوان-ا        ه(محدث034

042 

032,4 
 594ي

 
 لناصر,عبد هللا عنتر احمدا

-احاديث السخاء في الكتب التسعة دراسة وتحليل/عبد هللا عنتر احمد الناصر.
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم02ص,333و,-ج
 اطروحة دكتوراه في العلوم الشرعية

 العنوان-حراسات         ا-االحاديث النبوية-4
 

044 



032,4 
 594ي

 
 ه(4222-222_زاده,عبد اللة بن محمد بن المنان يوسف

ه( دراسة 4414نجاح القارئ في شرح صحيح البخاري ليوسف زاده ت)
وتحقيق/عبد هللا بن محمد بن المنان يوسف زاده؛دراسة وتحقيق زياد فاضل حمود 

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:الجامعة العراقية-العاني.
 سم02ص,529

 تخصص)الحديث النبوي(-فلسفة اصول الدين-هرسالة الدكتورا
-22صحيح البخاري,ابو عبد هللا محمد بن يوسف)-0دراسات -الحديث الشريف-4

 العنوان-ه(محدث                                 ا034
 

040 

034,1 
 554ب

 
 ه(192-321البيهقي,احمد بن الحسين)

البيهقي؛دراسة وتحقيق اياد مفهوم الحديث الغريب عند البيهقي/احمد بن الحسين 
كلية التربية للعلوم -نينوى:جامعة الموصل-سليمان سليم حسن المولى.

 0241االنسانية,
 سم32ص,399

 رسالة ماجستير في علوم القران الكريم والتربية االسالمية
 العنوان-غريب         ا-الحديث الشريف-4
 

043 

030,1 
 420م

 
 ه(3202-22المضماري,احمد بن الصديق)

المنهج النقدي للسيد احمد بن الصديق المضماري في كتابة المداوي لعلل الجامع 
وشرحي المناوي)دراسة تطبيقية(/احمد بن الصديق المضماري؛دراسة وتحقيق 

 0241,ديوان الوقف السني-بغداد:كلية االمام االعظم-عبد الوهاب حسن.
 سم02ص,121

 تخصص)حديث(اطروحة دكتوراة في العلوم االسالمية 
المناوي عبد الرواوق بن تاج -0االسناد الضعيف -الحديث الشريف-4

 العنوان-ه( محدث         ا3244-ه590العارفيين)
 

041 

031,15 
 525ا

 
 ايمن عبد الحافظ عبد

الموقوفات عن سيدنا عمر بن الخطاب )رض( في الكتب السته)دراسة 
 0241االمام االعظم الجامعة,بغداد:كلية -تحليلية(/ايمن عبد الحافظ عبد.

 سم02ص,013ع,-ا
عمر بن -0الكتب الستة -الحديث الشريف-4رسالة الماجستير )تخصص حديث(

ثاني الخلفاء  ه(03-ق ه 12الخطاب,عمر بن الخطاب بن نفيل القريشي العدوي)
 العنوان-االراشدين        

 

049 

031,15 
 550ز

 
 زينب ابراهيم صالح
دراسة تحليلية(/زينب )ص( للناس في في الكتب الستة احاديث مالطفة النبي

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-ابراهيم صالح.
 سم02ص,029

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص )الحديث النبوي الشريف(
 العنوان-الكتب الستة       ا-الحديث الشريف-4
 

041 

 031,15 
 132ع

 
 الرحمن عبد الغفور سلمانعبد 

في الكتب الستة/عبد الرحمن عبد الغفور -احاديث التيسير وترك التشديد في الدين
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-سلمان.
 سم32ص:ايض,321

 رسالة ماجستير في اصول الدين
 العنوان-التشديد في الدين     ا-0الكتب الستة -الحديث الشريف-4
 

044 



031,15 
 321م

 
 محمد امين حميد

-احاديث حقوق االنسان في التشريع الحربي في الكتب الستة/محمد امين حميد.
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم32ص:ايض,335
 اطروحة دكتوراة في اصول الدين

 العنوان-االتشريع الحربي    -3حقوق االنسان -0الكتب السته -الحديث الشريف-4
 

042 

035 
 313م

 
 ه(900-22المحدث,احمد بن محمد بن ابي بكر)

ه(من 900اللباب في فضل االل واالصحاب الحمد بن محمد بن ابي بكر المحدث)ت:
/احمد بن محمدبن -دراسة وتحقيق-البداية الى نهاية فضائل سيدنا عمر بن الخطاب

-غداد :ديوان الوقف السنيابي بكر المحدث؛دراسة وتحقيق,ناطق فوزي ابراهيم؛ب
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,

 سم02ص,041
 رسالة الماجستير في قسم الدعوة والخطابة والفكر تخصص سيرة

 العنوان-ا     بويةالسيرة الن-4
 

045 

035 
 200و

 
 والء صباح توفيق

بغداد:جامعة -دور السنة النبوية في حل المشكالت االسرية/والء صباح توفيق.
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد

 سم32ص:ايض,339د,-4
 رسالة ماجستير في علوم القران

 العنوان-المشكالت االسرية        ا-0السنة النبوية -4
 

022 

012 
 110ا

 
 ه(913-222ابن العربي,ابو بكر محمد بن العربي االندلسي)

لمسمى باحكام ه ا913المباحث النقدية الوارده في تفسير ابن العربي المالكي
القران/ابو بكر محمد بن العربي االندلسي ابن العربي:دراسة وتحقيق جهاد زكي 

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-عيسى عبد هللا العيسى .
 سم02ص,325

 ماجستير فلسفة اصول الدين
 العنوان-العقائد االسالمية        ا-4
 

024 

012 
 452ا

 
 ه(494-154الجوزية,محمد بن ابي بكر)ابن قيم 

وسائل معرفة اللهعز وجل ومراتبها عند ابن القيم )رحمة هللا(/محمد بن ابي بكر 
بغداد:ديوان الوقف -ابن القيم الجوزية؛دراسة وتحقيق سامان صالح محمد.

 0241كلية االمام االعظم,قسم اصول الدين,-السني
 سم02ص,051

 تخصص عقيدةماجستير في العلوم الشرعية 
 العقائد االسالمية      العنوان-4
 

020 

012 
 224ا

 
 ه(221-403ابن الملقن,عمر بن علي بن احمد)

السمعيات عند االمام ابن الملقن في شرح التوضيح على صحيح البخاري)جمع 
-ودراسة(/عمر بن احمد ابن الملقن؛دراسة وتحقيق عامر عبد العزيزعلي .

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني
 سم32ص,341و,-ا

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص)عقيده(
ه(,محدث    091-451صحيح البخاري,محمد بن اسماعيل)-0العقائد االسالمية -4
 العنوان-ا
 

023 



012 
 920ا

 
 ه(341-22م)االصالح الجلبي,التقي بن نج

الصالح الحلبي)دراسة تحليلية المباحث الكالمية في كتاب تقريب المعارف البي 
مقارنة(/التقي بن نجم االصالح الجلبي؛دراسة وتحقيق ضحى علي حسين 

 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-.الساعدي
 سم02ص,344ل,-ا

 رسالة الدكتوراه في علوم القران الكريم والتربية االسالمية/تخصص)علم الكالم(
 العنوان-ا      علم الكالم-4
 

021 

012 
 259ا

 
 (4042-4044االلوسي الكبير,محمود بن عبد هللا الحسني االلوسي)

الدرس الكالمي عند ابي الثناء االلوسي)رحمه هللا(/محمود عبد هللا الحسني 
ية كل-بغداد:الجامعة العراقية-االلوسي الكبير؛تحقيق فالح حسن سالم الجبوري.

 0241العلوم االسالمية,
 سم32ص:ايض,044ح,-ا

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين
 العنوان-ا         علم الكالم-0ة العقائد االسالمي-4
 

029 

012 
 095س

 
 ه(4252-22السبزواري,محمد باقر بن محمد مؤمن)

المباحث الكالمية عند السيد عبد االعلى السبزواري في مواهب الرحمن في تفسير 
؛دراسة وتحقيق لسبزواري/محمد باقر بن محمد مؤمن ا-دراسة وصفية-القران

 0241زينب بدن ابراهيم السوداني,
 س02ص,059ي,-ا

 رسالة الماجستير في علوم القران الكريم والتربية االسالمية/تخصص عقائد
 العنوان-ا          ائد االسالميةالعق-4
 

021 

012 
 051ش

 
 ه(4315-4329شبير احمد العثماني,شبير احمد بن فضل الرحمن)

فتح الملهم غلى صحيح االمام مسلم شبير العثماني/شبير احمد بن السمعيات في 
بغداد:ديوان -فضل الرحمن شبير احمد العاني؛دراسة وتحقيقحسن محمد محمود.

 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-الوقف السني
 سم32ص,120

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
-4310بن المتقي محمد شفيع)تقي  العثماني ,محمد-0العقائد االسالمية -4

 العنوان-ه(,عالما        ا4149
                              

024 

012 
 902ف

 
 ه(4031-222الفضالي,محمد بن شافعي الفضالي)

المنهج الكالمي عند الباجوري في كتابه تحقيق المقام على كفاية القوام في علم 
الفضلي؛دراسة وتحقيق عز  ه(/محمد بن شافعي4031الكالم للشيخ الفضالي)

 الدين احمد داوودالطربولي
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم02ص,025
 رسالة ماجستير في تخصص عقيدة اسالمية

-4452)-الباجوري,ابراهيم بن محمد بن احمد-0العقائد االسالمية -4
 العنوان-ه(,فقية          ا4044

 

022 

012 
 595ق

 
 القيسي, احمد صباح شهاب

-قصتا ابراهيم وموسى)عليهما السالم( والمباحث العقدية فيها في القران الكريم
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-/احمد صباح شهاب القيسي. -دراسو وصفية

 0241االسالمية,
 سم02ص,929

025 



 اطروحة دكتوراه فلسفة في اصول الدين
 العنوان-ء                             اقصص االنبيا-0العقائد االسالمية -4
 

012 
 595ق

 
 القيسي,جنان فيصل مخلف
دراسة تحليلية في ضوء لأليات العقدية عند االشاعرة ) التوظيف النحوي واللغوي

المام كلية ا-بغداد:ديوان الوقف السني-جنان فيصل مخلف القيسي .القران الكريم(/
 0241االعظم,

 سم32ص,001ج,-ا
 تخصص عقيده-رسالة ماجستير في اصول الدين

 العنوان-العقائد االسالمية        ا-4
 

052 

 012 
 045ل

 
 ه(4214-222اللقاني,ابراهيم بن ابراهيم بن حسن)

-عمدة المربد لجوهرة التوحيد للشيخ االمام ابراهيم بن ابراهيم بن حسن اللقاني.
 0241كلية اصول الدين,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم02ص,011
 )تخصص عقيدة(رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 العنوان-العقائد االسالمية        ا-4
 

054 

012 
 321م

 
 محمد سعدون جاسم

كلية -بغداد:الجامعة العراقية-سورة النحل: )دراسة عقودية(/محمد سعدون جاسم.
 0241اصول الدين,

 سم32ص,30
 الدين تخصص)عقيدة(اطروحة دكتوراة في فلسفة اصول 

 العنوان-العقائد االسالمية    ا-4
 

050 

012 
 015ن

 
 نادية عبد اللة ناصح

اد:ديوان بغد-اثر التربية الروحية في تعزيز العقيدة االسالمية/نادية عبد اللة ناصح.
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-الوقف السني

 رسالة ماجستير تخصص عقيدة
 العنوان-التربية الروحية          ا-0العقائد االسالمية -4
 

053 

012 
 945ن

 
 ه(442-22الشفي,عبد هللا بن احمد)

مباحث اليوم االخر في جزئي بتارك وعم في تفسير الشفي)مدارك التنزيل وحقائق 
-التأويل(/ عبد هللا بن احمد الشفي؛دراسة وتحقيق رواء كريم اسماعيل الدليمي.

 0241كلية التربية االساسية,-المستنصريةبغداد:الجامعة 
 سم32ص,009

 رسالة ماجستير في التربية االسالمية
 العنوان-العقائد االسالمية       ا-4
 

051 

012 
 901ن

 
 النصار ,جعفر حسن لفتة

-مسائل الخالف الكالمية بين المعتزلة والشيعة االمامية/جعفر حسن لفتة النصار.
 0241كلية العلوم االسالمية,-االسالمية:جامعة بغدادكلية العلوم -بغداد
 سم02ص,023

 ماجستير في اصول الدين
 العنوان-4الشيعه االمامية      -0علم الكالم -4
 

059 

012 
 51ن

 
 نور شاكر عويد

051 



تنمية المسلم عقديا دراسة في ضوء القران الكريم والبرامج التدريبية الحديثة/نور 
 0241بغداد,كلية العلوم االسالمية,بغداد:جامعة -شاكر عويد.

 سم02ص,323
 تخصص عقيدة-اطروحة دكتوراه في اصول الدين

 العنوان-العقائد االسالمية       ا-4
 

012 
 052و

 
 الوائلي,ليث قابل عبيد

تفاسير االمامية الى نهاية القرن السابع -اثر العقيدة في توجيه الداللة القرأنية
كلية التربية للعلوم -كربالء:جامعة كربالء-لوائلي.للهجرة/ليث قابل عبيد ا

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض,024

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية وادبها
 العنوان-العقائد االسالمية      ا-4
 

054 

010 
 300ر

 
 رحاب كريم عبد سلمان

القران  اعتراضات الكافرين على اولي الحزم من الرسل )عليهم السالم( في ضوء
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-الكريم/رحاب كريم عبد سلمان.

 سم32ص:ايض,422و,-ا
 رسالة ماجستير في قسم اصول الدين

 العنوان-4الرسل )عليهم السالم(       -4
 

052 

014 
 502م

 
 منال حسن عكلة

بغداد:الجامعة  -م(/منال حسن عكلة.4254-522ه/121-051الشيعة في صقلية)
 0241كلية التربية,-المستنصرية

 سم02ص,445ك,-ج
 اطروحة دكتوراه اداب  في فلسفة التاريخ االسالمي

 العنوان-تاريخ اسالمي       ا-صقلية-0الشيعة -4
 

055 

092 
 100ا

 
 ه(4090-4452ابن عابدين ,محمد امين بن عمر)

ين الحنفي)االبن(/محمد الترجيحات تالفقهية للشيخ محمد عالء الدين ابن عابد
بغداد:ديوان الوقف -امين بن عمر ابن عابدين؛تحقيق عادل محمود احمد قادر.

 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-السني
 سم32:ايض,ص341ز,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم الشرعية
 العنوان-الفقه االسالمي         ا-4
 

322 

092 
 321ا

 
 احمد جمعة محمود

والترك في الفقه االسالمي نماذج من باب العبادات والمعامالت التقصير 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-المالية/احمد جمعة محمود.

 سم32ص؛014
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص)فقه(

 العنوان-الفقه االسالمي     ا-4
 

324 

092 
 95ح

 
 الحسن,صادق عبد هللا راشد

 منهج االستدالل القرأني عند اهل البيت عليهم السالم/صادق عبد هللا راشد
 0241كلية الفقه,-الكوفة:جامعة الكوفة-الحسن.
 سم02ص؛001

 دكتوراه في الشريعه و العلوم االسالمية

320 



 العنوان-الشريعة االسالمية       ا-4
 

092 
 252د

 
 الدليمي,عمر طه محمد

الشريعة والقانون الدستوري العراقي/عمر طه محمد احكام تداول السلطة بين 
 0241كلية االمام االعظم)رحمه هللا( الجامعة,-بغداد:ديوان الوقف السني-الدليمي.
 سم32ص؛321

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-القانون الدستوري       ا-0الشريعه االسالمية -4
 

323 

092 
 051ر

 
 رائد سعدون طه

اف المعاصرة في النكاح واحكامها في الشريعة االسالمية)العراق االعر
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-انموذجا(/رائد سعدون طه.

 سم32ص؛444
 رسالة ماجستير تخصص فقه

 العنوان-االعراف         ا-0الفقه االسالمي -4
 

321 

092 
 055ر

 
 الراوي,مولود مخلص حماد

-الحسابية في حل المسائل االرثية/مولود مخلص حماد الراوي. االساليب
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم32ص:ايض؛329م,-ا
 رسالة ماجستير في الشريعه االسالمية

 العنوان-الفقه االسالمي,اصول     ا-4
 

329 

092 
 110ش

 
 ه(543-252الحنفي)الشعراني,عبد الوهاب بن احمد بن علي 

/عبد الوهاب بن احمد بن علي منهجية االمام الشعراني في كتابه)الميزات الكبرى(
ة كلية التربي-بغداد:جامعة بغداد-الحنفي الشعراني؛دراسة وتحقيق مها داود سلمان.

 0241للبنات,
 سم02ص؛352و,-ا

 رسالة الماجستير في الفقة المقارن
 العنوان-الفقه االسالمي     ا-4
 

321 

092 
 551ظ

 
 ه(145-22ظهر الدين,محمد بن احمد بن عمر البخاري)

الفتالوي الضهرية لظهير الدين ابي بكر محمد بن احمد بن عمر البخاري 
ه(كتب النكاح والطالق والعتاق وااليمان/محمد بن احمد بن عمر 145-الحنفي)ت

داد:جامعة بغ-.البخاري ظهير الدين؛دراسة وتحقيق جمال عزيز خلف الزبيدي
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد
 سم02ص؛499

 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية
 العنوان-العتاق وااليمان      ا-3النكاح والطالق -0الشريعة االسالمية -4
 

324 

092 
 35ل

 
 ليث عباس جاسم

-جاسم.اجوبة ائمة اهل البيت )عليهم السالم(عن المسائل القرانية/ليث عباس 
 0241كلية الفقه,-النجف:جامعة الكوفة

 سم32ص:ايض؛092ح,-ا
 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية       

 العنوان-الشريعة االسالمية       ا-4
 

322 

092  325 



 واثق عباس عبد الرزاق 034و
لة لرساقناة ا-الظوابط الشرعية لعمل القنوات الفضائية واثره في السياسة الشرعية

كلية العلوم -بغداد:الجامعة العراقية-انموذجا/واثق عباس عبد الرزاق.
 0241االسالمية,

 سم32ص؛051ح,-ا
 اطروحة دكتوراه تخصص في فلسفة الشريعة االسالمية

 العنوان-الشريعة االسالمية       ا-4
 

092,4 
 331ا

 
 ه(541-525ابن حجر الهيتي,احمد بن محمد)

ه()من بداية 541الفتاوى الفقهية للشيخ احمد بن حجر الهيتي)ت-اكبرىالفتاوي 
باب القضاء الى نهاية باب امهات االوالد( احمد بن محمد ابن حجر الهيتي؛دراسة 

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:الجامعة العراقية-وتحقيق ئاواز عثمان سعيد.
 سم02ص؛195

 سالمية تخصص فقهاطروحة دكتوراه في فلسفة الشريعة اال
 العنوان-دراسات      ا-الفقه االسالمي-4
 

342 

092,4 
 392ا

 
 ه(191-321ابن حزم,علي بن احمد بن سعيد)

االراء الفهية البن حزم االندلسي في مسائل مختاره من كتاب الزكاة في 
-المحلى/علي بن احمد بن سعيد ابن جزم؛تحقيق سردار عبدول ص الشهرزوري .

 0241كلية االمام االعظم,-ديوان الوقف السني بغداد:رئاسة
 سم32ص:ايض؛095ه,-ا

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية
 العنوان-دراسات      ا-الفقه االسالمي-4
 

344 

092,4 
 15ا

 
 ه(520-22اخي الجلبي,يوسف بن جنيد التوقاني)

في شرح صدر الشريعة العظمى/يوسف بن جنيد التوقاني اخي  ذخيرة العقبي 
ية كل-بغداد:ديوان الوقف السني-الجلبي؛تقديم محمد ابراهيم ابراهيم طه الحياني.

 0241االمام االعظم,
 سم02ص؛315ب,-ا

 تخصص )فقه( -رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-دراسات        ا–الفقه االسالمي -4
 

340 

092,4 
 15ا

 
 ه(520-22اخي الجلبي,يوسف بن جنيد التوقاني)

ذخيرة العقبى في شرح صدر الشريعه العظمى للشيخ يوسف بن جنيد 
ه( من كتاب الصلح الى كتاب الغصب/ يوسف بن جنيد 520التوقان)ت:

-بغداد:ديوان الوقف السني-التوقاني؛دراسة وتحقيق رشا فخري هادي السامرائي.
 0241)رحمه هللا(الجامعة,االعظمكلية االمام 

 سم32ص؛301
 رسالة ماجستير في الفقه واصوله

 العنوان-دراسات        ا-الفقه االسالمي-4
 

343 

092,4 
 101ا

 
 ه(995-942ابن عبدوس,علي بن عمر بن احمد)

اختيارات االمام ابن عبدوس الفقهية من بداية البيوع الى نهاية القرض من خالل 
في معرفة الراجح من الخالف/علي بن عمر بن احمد بن كتاب االنصاف 

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-عبدوس؛تحقيق ثامر عبيد صكر.
 سم32ص:ايض؛329د,-ا

 ة العلوم االسالميةرسالة ماجستير في كلي
 العنوان-ا    دراسات     -الفقة االسالمي-4
 

341 



092,4 
 101ا

 
 ه(995-942احمد)ابن عبدوس,علي بن 

ه( رحمه هللا"الفقهية 995اختيارات االمام علي بن عمر بن عبد وسن الحنبلي )ت
-في احكام االسرة/علي بن احمد ابن عبدوس؛تحقيق احمد حسين علوان الدليمي.

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛021ج,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-دراسات      ا-لفقة االسالميا-4
 

349 

092,4 
 101ا

 
 ه(995-942)ابن عبدوس,علي بن احمد

ه( 995االختيارات الفقهية لالمام علي بن عمر بن احمد بن عبدوس الحنبلي)ت
في الحدود واالقظية والشهادات من خالل كتاب االلفاض لمرداوي/علي بن احمد 

كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-محمد.بن عبدوس؛تحقيق خالد مجيد 
 0241االسالمية,

 سم32ص:ايض؛022
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 ه(,فقيه حنبلي229-244المرداوي,علي بن سلمان)-0دراسات -الفقة االسالمي-4
 العنوان-ا           
 

341 

092,4 
 110ا

 
 ه(201-4104الكردي)عبد الرحيم بن الحسين ابن العراقي,احمد بن 

مختصر المهمات تأليف االمام القاضي احمد بن عبد الرحيم بن الحسين ولي الدين 
ه( من كتاب البيع الى كتاب الضمان)دراسة 201ابي زرعة بن العراقي)ت

وتحقيق/احمد بن عبد الرحيم بن الحسين الكردي ابن العراقي؛دراسة وتحقيق 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-ايمان عصام وفيق.

 سم02ص؛139
 اطروحة دكتوراه في قسم الشريعة/تخصص فقه

 العنوان -دراسات       ا-الفقه االسالمي-4
 

344 

092,4 
 440ا

 
 ه(245-220ابن قطلوبغا,قاسم ابن قطلوبغا زين الدين الجمالي)

كتاب الوقائع تأليف االمام زين العابدين قاسم بن قطلوبغا المصري 
الثالث من م( القسم 4141-ه245م( المتوفي )4355-ه220الحنفي,المولود)

خلف هالل  القراءات الى نهاية المخطوط؛دراسة وتحقيق محمد صبحي
-قاسم ابن قطلوبغا زين الدين؛دراسة وتحقيق رئاسة ديوان الوقف السنيالدليمي/

 0241جامعة الدراسات العليا,-كلية االمام االعظم
 سم02ص,124

 رسالة دكتوراه تخصص )فقه مقارن(
 العنوان-دراسات         ا-الفقه االسالمي-4
 

342 

092,4 
 220ا

 
 ه(512-22ابن كمال باشا,احمد بن سلمان)

ل /احمد بن سلمان ابن كماه(512فرائد الفوائد الحمد بن سليمان بن كمال باشا)ت
بغداد:رئاسة ديوان -باشا؛دراسة وتحقيق عمر اياد ابراهيم حمودي السامرائي.

 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-الوقف السني
 رسالة الماجستير في العلوم االسالمية تخصص)فقه(

 العنوان-دراسات              ا-الفقه االسالمي-4
 

345 

092,4 
 209ا

 
 ه(141-994برهان) احمد بنبن تاج الدين  ابن مازه,محمود

ه( في العبادات في ضوء كتابه المحيط البرهاني 141اختيارات االمام ابن مازه )ت
محمود بن تاج الدين احمد بن برهان ابن مازه؛تحقيق احمد حمد في الفقه النعماني/

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-بن اسماعيل الكبيسي.

302 



 سم32ص:ايض؛950
 حة دكتوراه في العلوم االسالميةاطرو

 العنوان-دراسات         ا-الفقه االسالمي-4
 

092,4 
 209ا

 
 ه(141-994)ابن مازه,محمود بن تاج الدين احمد بن برهان

االختيارات الفهرسية/محمود بن تاج الدين احمد بن برهان ابن مازه؛تحقيق وفاء  
 0241م االسالمية,كلية العلو-بغداد:جامعة بغداد-.شاكر عويد

 سم32ص:ايض؛030
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 العنوان-دراسات        ا-الفقه االسالمي-4
 

304 

092,4 
 321ا

 
 احمد شاكر محمود صالح

-القصد واثره في االيمان)دراسة فقهية مقارنه(/احمد شاكر محمود صالح.
 0241االعظم الجامعة,كلية االمام -بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني

 سم32ص؛341
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

 العنوان-دراسات      ا-الفقه االسالمي-4
 

300 

09214 
 955ا

 
 ه(440-421االسنوي,عبد الرحيم بن الحسن بن علي)

الرحيم بن  ه(/عبد440المهمات في شرح الرافعي والروضة لالمام االسنوي)ت
بغداد:ديوان الوقف -قيق بشار صبيح محمد الشيخلي.الحسن بن علي؛دراسة وتح

 0241كلية االمام االعظم,-السني
 سم32ص؛341

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-الشيخلي,بشار صبيح محمد)محقق(       ا-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 

303 

092,4 
 591ا

 
 ايسر مهدي محمد

بغداد:رئاسة -وسبل عالجها/ ايسر مهدي محمد.االختالفات الفقهية في المساجد 
 0241كلية االمام االعظم,-ديوان الوقف السني

 سم32ص:ايض؛344
 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية

 العنوان-المساجد       ا-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 

301 

092,4 
 590ب

 
 ه(415-22البهشتي,محمد بن احمد)

ه( من القسم الرابع من 415السراجية للبهشتي المتوفي سنة)شعر الفرائض على 
ه( دراسة وتحقيق 415-22اقسام الرد الى اخر الكتاب/محمد بن احمد البهشتي )

 0241بغداد:كلية االمام االعظم الجامعة,-احمد مزيون مصلح محمد.
 سم02ص,451

 رسالة الماجستير في العلوم االسالمية تخصص)فقه(
 العنوان-دراسات    ا-الفقه االسالمي-4
 

309 

092,4 
 525ب

 
 (4214-222البولوي,ابراهيم بن عبد هللا)

احكام الجنائز للشيخ ابراهيم بن عبد هللا البولوي 
م(/ابراهيم بن عبد هللا البولوي؛تحقيق رعد عبد القادر 4134ه/4214المتوفي)

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-فهد الشجيري.
 سم32ص:ايض؛093

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-دراسات      ا -الفقه االسالمي-4

301 



 

092,4 
 551ج

 
 جنيد عواد مرعي

-:دراسه فقهيه مقارنة/جنيد عواد مرعي.الفلك والتنجيم في الشريعه االسالمية
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم02ص,455
 ماجستير في الفقه واصولهرسالة 

 العنوان-دراسات       ا-الفقه االسالمي-4
 

304 

092,4 
 101ج

 
 (ه222-22الحداد,ابو بكر بن علي بن محمد)

سراج الظالم وبحر التمام شرح منضومة الهاملي للعالمة ابي بكر محمد بن علي 
با الصالة ه(في فقه االمام ابي حنيفة)رحمهم هللا( من با222-الحدادي الزبيدي)ت

الوتر الى نهاية صالة العيدين/ابو بكر بن علي بن محمد الحداد؛دراسة وتحقيق 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-عمر علي حسين.

 سم02ص؛052
 رسالة ماجستير في الشريعه االسالمية تخصص الفقه

 العنوان-دراسات     ا-الفقه االسالمي-4
 

302 

092,4 
 101خ

 
 ه(409-222الخراطي,جمال الدين يوسف بن قوماري العنقري)

 اقتباس االنوار في شرح المنار لجمال الدين يوسف بن قوماري العقري,الخراطي
من علماء القرن الثامن الهجري/جمال الدين يوسف بن قوماري العنقري 

-بغداد:جامعة بغداد-الخراطي؛دراسه وتحقيق محمود شاكر عبد الحميد الجميلي.
 0241كلية العلوم االسالمي.

 سم02ص؛112
 رسالة ماجستير في الشريعه االسالمية تخصص اصول الفقه

 العنوان-دراسات   ا-الفقه االسالمي-4
 

305 

092,4 
 252د

 
 الدليمي,الهام احمد نايل

ل /الهام احمد ناي-دراسات فقهيه مقارنه-االحكام المتعلقة بااليام في الفقه االسالمي
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-الدليمي.
 سم02ص,311

 رسالة الدكتوراه في العلوم االسالمية تخصص)فقه مقارن(
 العنوان-دراسات       ا-الفقه االسالمي-4
 

332 

092,4 
 550ر

 
 ه(920-149الروياني,عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد)

حج من خالل كتابه بحر المذهب/عبد الواحد بن ترجيحات االمام الروياني في باب ال
بغداد:جامعة -اسماعيل بن احمد الروياني؛تحقيق مائدة سعدي احمد العزاوي.

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد
 سم32ص:ايض؛949ذ,-ا

 اطروحة دكتوراه في الشريعة
 العنوان-دراسات       ا-الفقه االسالمي-4
 

334 

092,4 
 510ز

 
 كاطعزهراء مهدي 

كلية -النجف:جامعة الكوفة-احكام الذمه في الفقه االسالمي/زهراء مهدي كاطع.
 0241الفقه,

 سم32ص:ايض؛454ث,-ا
 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية

 العنوان-احكام     ا-الذمه-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 

330 



092,4 
 021س

 
 السامرائي,عبد السالم احمد صالح

قاعدة)ارتكاب اخف الضررين( وتطبيقها في العبادات زالمعامالت:دراسة فقهية 
كلية االمام -بغداد:ديوان الوفق السني-موازنه/عبد السالم احمد صالح السامرائي.

 0241االعظم,
 سم02ص,013

 رسالة ماجستير في الفقه المقارن
 وانالعن-العبادات)فقه اسالمي(      ا-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 

333 

092,4 
 021س

 
 السامرائي,مصعب سلمان احمد

قرارات مجمع الفقه االسالمي الدولي المتابع لمنظمة المؤتمر االسالمي في 
-المعامالت المصرفية دراسة فقهية مقارنه/مصعب سلمان احمد السامرائي.

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني
 سم02ص,232

 في العلوم االسالميةاطروحة دكتوراه 
 العنوان-المعامالت)فقه اسالمي(       ا-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 

331 

092,4 
 010س

 
 السبعاوي,خالد محمد صوفي عبد هللا

انفرادات االمام الشافعي عن االمة الثالث هابي حنيفة ومالك واحمد في باب 
-بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني-السبعاوي.الجنايات/خالد محمد صوفي عبد هللا 

 0241كلية االمام االعظم,
 سم32ص:ايض؛059ث,-ا

 اطروحة دكتوراه في الفقه المقارن
 العنوان-دراسات       ا-الفقه االسالمي-4
 

339 

092,4 
 214س

 
 ه(949-نحو22السمرقندي,محمد بن احمد السمر قندي)
السمرقندي في ضوء كتابة تحفة الفقهاء نماذج من اختيارات االمام عالء الدين 

في الزكاة والصوم والحج /محمد بن احمد السمرقندي؛دراسة وتحقيق خلود حسام 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعه بغداد-الدين محمود الحديثي.

 سم02ص,315
 ماجستير تخصص فقه واصولة

 العنوان-دراسات        ا-الفقه االسالمي-4
 

331 

092,4 
 030ص

 
 ه(4044-222صاحب الفصول ,محمد حسين بن محمد رحيم)

بن محمد رحيم صاحب  الجهد االصولي عند صاحب الفصول الغروية/محمد حسين
كلية -النجف:جامعة الكوفة-الفصول:تحقيق عصام وهاب مطلب النفاخ.

 0241الفقه,
 سم32ص:ايض؛023

 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية
 العنوان-دراسات     ا-االسالميالفقه -4
 

334 

092,4 
 11ص

 
 ه(414-22صدر الشريعة االصغر,ععبيد هللا بن مسعود بن محمود)

ذخيره العقبي في شرح صدر الشريعه العظمى للشيخ االمام يوسف بن جنيد 
ه( دراسة وتحقيق كتاب الحج والنكاح و الرضاع 529التوقاتي المتوفي سنة )

ن مسعود بن محمود صدر الشريعه االصغر؛دراسة وتحقيق والطالق/عبيد هللا ب
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-عباس محمود الراشدي.

 سم02؛ص351ب,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

332 



            حنفي  ه( فقيه520-22اخي الجلبي,يوسف بن جنيد)-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 العنوان-ا
 

092,4 
 551ظ

 
 ه(145-22ظهير الدين,محمد بن محمد بن عمر البخاري)

الفتاوى الضهيريه لالمام ظهير الدين ابي بكر محمد بن احمد بن عمر 
ه( من بداية المخطوط الى نهاية باب الحج/محمد بن محمد بن 145البخاري)ت

-الكبيسي.وليد جاسم محمد -عمر البخاري ظهير الدين؛دراسة وتحقيق.
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛122د,-4
 رسالة الدكتوراه في الشريعه االسالمية تخص فقه

 العنوان-دراسات        ا-الفقه االسالمي-4
 

335 

092,4 
 155ع

 
 ه(920-149عبد الواحد الروياني,عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد)

في كتابه بحر المذهب كتاب الطياره للقاضي الروياني ترجميات االمام الروياني 
ه( دراسة فقهية مقارنة/عبد الواحد بن اسماعيل بن احمد 920الشافعي)ت

وم كلية العل-بغداد:جامعة بغداد-الروياني؛دراسة وتحقيق سمر عبد الباقي سبتي .
 0241االسالمية,

 سم02ص؛412
 دكتوراه في الفقه المقارن

 العنوان-اسات      ادر-الفقه االسالمي-4
 

312 

092,4 
 251ع

 
 العكيدي,عايد ذيبان احمد

الصفات العارضة واثرها في معامالت المالية من خالل القاعده الفقهية واثرها في 
المعامالت المالية من خالل القاعده الفقهية)االصل في الصفات العارضه العدم( 

 0241بغداد,كلية العلوم االسالمية,بغداد:جامعة -/عايد ذيبان احمد العكيدي.
 سم02ص؛130

 رسالة الدكتوراه في فلسفة الشريعه االسالمية تخصص فقه
 العنوان-المعامالت      ا-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 

314 

092,4 
 25ع

 
 ه(4241-22علي القاري,علي بن محمد سلطان)

ه( تاليف 425ت) -برواية محمد بن الحسن الشيباني -شرح بعض مشكالت الموطأ
ه( دراسه وتحقيق من 4241المال علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي ت)

بدايته الى نهاية باب افتتاح الصالة/علي بن محمد سلطان علي القاري؛دراسه 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-وتحقيق جواد كاظم رداد الوكيل.

 سم02ص؛319
 الشريعه االسالمية تخصص)فقه اسالمي(رسالة ماجستير في 

ه( 425-434الشيباني,محمد بن الحسن بن فرقد)-0دراسات  -الفقه االسالمي-4
 العنوان-فقيه        ا

 

310 

092,4 
 210ع

 
 ه(992-125العمراني,يحيى بن سالم)ابي الخير(بن اسعد بن يحيى)

ه( في كتاب 992-125ترجيحات االمام يحيى بن ابي  الخير العمراني رحمه هللا)
الصالة الى موقف االمام المأموم من خالل كتابه البيان)دراسة فقهيه 

مقارنه(/يحيى بن مسلم بن اسعد بن يحيى العمراني؛دراسه وتحقيق عمر حسن 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-علي جاسم الزهيري.

 سم02ص؛091د,-ب
 رسالة الماجستير في الفقه المقارن

 العنوان-دراسات     ا-الفقه االسالمي-4
 

313 

092,4  311 



 ه(992-125العمراني,يحيى بن مسلم)ابي الخير(بن اسعد بن يحيى) 210ع
ه( "في كتاب الصالة الى موقف 992-125ترجيحات االمام العمراني رحمه هللا)

عد اساالمام المأموم من خالل كتابة البيان )دراسه فقيه مقارنه(/يحيى بن مسلم بن 
بغداد:جامعة -بن يحيى العمراني:دراسه وتحقيق عمر حسن علي جاسم الزهيري.

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد
 سم02ص؛102ط,-د

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص)فقه مقارن(
 العنوان-دراسات     ا-الفقه االسالمي-4
 

092,4 
 210ع

 
 ه(992-125سالم)العمراني,يحيى بن 

ه(من خالل كتابه البيات في 992الخير العمراني)ت:ترجيحات االمام يحيى بن ابي 
-باب النكاح/يحيى بن سالم العمراني؛تحقيق محمد ابراهيم احمد الهيتي.

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛054ج,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-دراسات     ا-ه االسالميالفق-4
 

319 

092,4 
 902ع

 
 ه(9292-192الغزالي,محمد بن محمد الغزالي الطوسي)
دراسة مقارنه مع االقتصاد -االراء المالية واالقتصادية لالمام الغزالي

-دراسة وتحقيق صالح محمد عبد هللا صالح.الوضعي/محمد بن محمد الغزالي؛
 0241كلية االمام االعظم,-السنيبغداد:ديوان الوقف 

 سم02ص؛352
 رسالة ماجستير في العلوزم االسالمية تخصص)فقه(

 العنوان-المالية واالقتصاديه     ا-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 

311 

092,4 
 15ك

 
 الكربولي,محمد خليفة مسعود

ذخيرة العقبي في شرح صدر الشريعه العظمى للشيخ االمام يوسف بن جنيد 
-م(/محمد خليفة مسعود الكربولي.4922ه/529وقاتي الحنفي المتوفي سنه)الت

 0241كلية االمام االعظم الجامعه,-بغداد:ديوان الوقف السني
 سم02ص,194

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص فقه
 العنوان-دراسات               ا-الفقه االسالمي-4
 

314 

092,4 
 051م

 
 ه(192-311محمد)المارودي,علي بن 

اختيارات االمام المارودي الفقهية في كتاب الفرائض من كتابه الحاوي الكبير/علي 
-بغداد: جامعة بغداد-صغير خضير مهاوش. بن محمد المارودي؛ تحقيق ابراهيم 

 0241كلية العلوم االسالمية,
 سم32ص:ايض؛454

 رسالة ماجستير في الشريعه االسالمية
 العنوان-سات          ادرا-الفقه االسالمي-4
 

312 

092,4 
 051م

 
 ه(192-311المارودي,محمد بن علي محمد بن حبيب)

ه من خالل كتابه الحاوي الكبير في االيمان 192اختبارات االمام المارودي ت
والنذور"دراسه فقهيه مقارنه/محمد بن علي محمد بن حبيب المارودي,تحقيق 

كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-عثمان عبد الخضر جرو شبيب الجنابي.
 0241االسالمية,

 سم02ص؛004
 رسالة ماجستير في الشريعه االسالمية

 العنوان-دراسات     ا-الفقه االسالمي-4

315 



 

092,4 
 551م

 
 مهند باسل فاضل

-دراسه فقهيه مقارنه/مهند باسل فاضل.-احكام التدريس في الفقه االسالمي
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-السنيبغداد:رئاسة ديوان الوقف 

 سم32ص؛049
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 العنوان-ا       احكام التدريس-0دراسات -الفقة االسالمي-4
 

392 

092,4 
 555ن

 
 ه(141-104النووي,يحيى بن شرف بن حري)

مناهج  ترجيحات االمام النووي في الزكاة والصيام بلفظ االصح من خالل كتابه
الطالبين/يحيى بن شرف بن حري النووي؛تحقيق بهاء الدين عبد المغيث خليفة 

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة العراقيه-الكوراني.
 سم32ص:ايض؛019ح,-4

 اطروحه دكتوراه في فلسفه الشريعه االسالمية
 العنوان-دراسات       ا-الفقه االسالمي-4
  

394 

092,4 
 022ه

 
 ه(415-222الهاملي,ابو بكر بن علي بن موسى)

در المهتدي زذخر المقتدى في نظم بداية المبتدي/ابو بكر بن علي بن موسى 
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-الهاملي؛ تحقيق سامي احمد صالح سلطان.

 0241االسالمية,
 سم32ص:ايض؛021

 رسالة ماجستير في قسم الشريعه
 العنوان-ت       ادراسا-الفقه االسالمي-4
 

090 

092,4 
 022ه

 
 الهاملي,سراج ابو بكر بن علي بن موسى

سراج الظالم وبدر التمام شرح منضومة الهاملي للعالمة ابي بكر محمد بن علي 
سراج ابو بكر صالة الوتر/ه( من باب شروط الصالة الى 222الحدادي الزبيدي)ت

-بغداد:ديوان الوقف السني-محمد.بن علي بن موسى الهاملي؛تحقيق قيس طه 
 0241كلية االمام االعظم رحمه هللا الجامعة,

 سم32ص؛323
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

ه(,فقيه 222-22الحداد,ابو بكر بن علي بن محمد)-0دراسات -الفقه االسالمي-4
 العنوان-حنفي          ا

 

393 

092,5 
 51ز

 
 زيد محمد عبود

 0241كلية الفقه,-انجف:جامعة الكوفه-ل/زيد محمد عبود.احاديث رؤي الهال
 سم32ص:ايض؛493

 رسالة ماجستير في الشريعه والعلوم االسالمية
 العنوان-ا    رؤية     -الهالل-0ع االسالمي التشري-4
 

391 

094 
 015ا

 
 ه(942-145ابن برهان,احمد بن علي بن برهان)

الى االصول/احمد بن علي ابن  الوصولالبن برهان في كتابه  الترجيحات االصوليه
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-برهان؛تحقيق شروق سلمان حسن.

 0241االسالمية,
 سم02ص؛423

 رسالة الدكتوراه في الشريعة االسالمية
 العنوان-اصول     ا-الفقه االسالمي-4
 

399 



094 
 191ا

 
 ه(902-192ابن راشد,محمد بن محمد بن رشد ابو الوليد)

ابن رشد الحفيد ونماذج من ارائه االصولية في كتابة الضروري في اصول 
الفقه/محمد بن محمد بن رشد ابو الوليد ابن رشد؛تحقيق ضياء الدين حمزه 

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-اسماعيل.
 سم32ص:ايض؛044

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص )اصول(
 العنوان-اصول       ا-سالميالفقه اال-4
 

391 

094 
 412ا

 
 ه(123-955ضل الموصلي,عبد هللا بن محمود )ابو الف

االجماع في كتاب االختيار للموصلي وتطبيقاته في باب العبادات والمعامالت/عبد 
ن بغداد:ديوا-.هللا بن محمود ابو الفضل الموصلي؛تحقيق بشتوان هادي خمه صالح

 0241مام االعظم الجامعة,كلية اال-الوقف السني
 سم32ص؛312

 اطروحه دكتوراه في اصول الفقه
 العنوان-العبادات والمعامالت      ا-0اصول -الفقه االسالمي-4
 

394 

094 
 540ا

 
 ه(943-134ابو الوفاء البغدادي,علي بن عقيل بن محمد)

اصول المنهج االصولي لالمام ابي الوفاء ابن عقيل من خالل كتابه)الواضح( في 
الفقه/علي بن عقيل بن محمد ابو الوفاء البغدادي؛دراسة وتحقيق اسراء سبع 

 0241بغداد:جامعة بغداد/كلية العلوم االسالمية,-خميس.
 سم02ص,359ذ,-ح

 رسالة الماجستير في العلوم االسالمية تخصص)اصول الفقه(
 العنوان-ا    اصول -الفقه االسالمي-4
 

392 

094 
 252ا

 
 ه(141-123لباجي,سليمان بن خلف بن سعد)ابو الوليد ا

ترجيحات االمام الباجي االصولية في ضوء كتابه احكام الفصول في احكام 
-االصول/سليمان بن خلف بن سعد ابو الوليد الباجي؛تحقيق حليمه محل حمادي.

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامهة بغداد
 سم32ص:ايض؛322و,-ا

 وم االسالميةرسالة ماجستير في العل
 العنوان-اصول      ا-الفقه االسالمي-4
 

395 

094 
 512ا

 
 ه(192-322)ابو يعلى,محمد بن الحسين بن محمد

باب االوامر والنواهي والعموم -اختيارات القاضي ابي العده في اصول الفقه
-.هللا/محمد بن الحسين بن محمد ابو يعى؛ تحقيق منال عبد حمد عبد -التخصيص

 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛304س,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان-االمر بالمعروف والنهي عن المنكر        ا-0اصول -الفقه االسالمي-4
 

312 

094 
 215ا

 
 ه(134-992االمدي,علي ابن ابي علي بن محمد)

االصولية في كتابه)االحكام في اصول االحكام( في بابي اختيارات االمام االمدي 
االدله التبعية واالجتهاد/علي بن ابي علي بن محمد االمدي؛دراسه وتحقيق مشتاق 

كلية االمام -بغداد:ديوان الوقف السني-مصطفى عبد محمد الجبوري.
 0241االعظم,
 سم02ص,021

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص اصول الفقه
 العنوان-اصول     ا-الفقه االسالمي-4

314 



 

094 
 515ا

 
 ه(4515االيرواني,باقر محمد تقي جواد)

تفسبر ايات االحكام عند االيرواني والسايس/باقر محمد تقي جواد 
-بغداد:الجامعة المستنصرية-االيرواني؛تحقيق نغم عبد الزهره شنيت الشيخ زيني.

 0241كلية التربية,
 مس32ص:ايض؛324ش,-ا

 رسالة ماجستير في علوم القران الكريم
 العنوان-(,مفسر       ا4255)السايس,محمد بن علي-0اصول -الفقه االسالمي-4
 

310 

094 
 535ب

 
 البنجويتي,محمد عبد هللا فتح هللا

االختالف في القواعد االصولية واثره في اختالف الفقهاء في المعامالت 
كلية -بغداد:رئاسه ديوان الوقف السني-البنجويتي.الربويه/محمد عبد هللا فتح هللا 

 0241االمام االعظم,
 سم32ص:ايض؛324

 اطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم االسالمية
 العنوان-ا      المعامالت الربويه-0اصول -الفقه االسالمي-4
 

313 

094 
 052ت

 
 التاوكوزي,نور الدين جميل عبد القادر

تأصيلية تطبيقيه/نور الدين جميل عبد القادر ام:دراسة قواعد الحالل والحر
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-التاوكوزي.

 سم02ص,142
 اطروحه دكتوراه في العلوم االسالميه

 العنوان-الحالل والحرام      ا-0اصول -الفقه االسالمي-4
 

311 

094 
 45ب

 
 (ه491-123الكافي)تقي الدبن السبكي,علي بن عبد 

الترجيحات االصولية لالمام السبكي وابنه من خالل كتاب االبهاج في شرح 
/علي بن عبد الكافي تقي الدين السبكي؛تحقيق تمار -دراسه مقارنه-المناهج

 ابراهيم محسن البطاوي
 سم02ص؛503

 رسالة دكتوراه تخصص اصول الفقه
 العنوان-اصول         ا-الفقه االسالمي-4
 

319 

094 
 252ج

 
 ,سامي محمود فريحالجميلي

بغداد:رئاسة ديوان -احكام الفالح في الفقه االسالمي/سامي محمود فريح الجميلي.
 0241كلية االمام االعظم,-الوقف السني

 سم32ص:ايض؛141
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية تخصص )فقه مقارن(

 العنوان-احكام          ا-الفقه االسالمي-4
 

311 

094 
 500ج

 
 الجنابي ,محمد نعمان عبد النبي

احكام لفظة التأخير في الفقه االسالمي في باب المعامالت واالصول الشخصية 
بغداد:رئاسة ديوان الوقف -والحدود والجنايات/محمد نعمان عبد النبي الجنابي.

 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-السني
 سم32ص؛055

 لعلوم االسالميةاطروحة دكتوراه في ا
 العنوان-لقطة        ا–التأخير -0احكام -الفقه االسالمية-4
 

314 

094  312 



 الحلو,ناصر هادي ناصر 25ح
-/ناصر هادي ناصر الحلو.الفقه السياسي عند االمام علي)عليه السالم(

 0241كلية الفقه,-النجف:جامعة الكوفه
 سم02ص؛092

 واصولهاطروحة دكتوراه في الفقه االسالمي 
 العنوان-ه(         ا12-ق.م03علي بن ابي طالب)-0اصول -الفقه االسالمي-4
 

094 
 055د

 
 (4553-4542الدبان,عبد الكريم بن حمادي بن خضير)

التخريج االصولي لمسائل كتاب الفتاوى/عبد الكريم بن حمادي بن خضير 
كلية -الوقف السنيبغداد:ديوان -الدبان؛دراسه وتحقيق انس مكي حسين الكبيسي.

 0241االمام االعظم,
 سم02ص؛050

 تخصص)اصول الفقه(-رسالة ماجستير في العلوم االسالمية قسم الفقه واصوله
 العنوان-اصول       ا-الفقه االسالمي-4
 

315 

094 
 451ر

 
 الرفيعي,حيدر جبار دفتر

ى نهاية حتاثر مفهوم)النص(عند االصوليين في التوجيه الداللي في كتب التفسير 
لية ك-القادسية:جامعة القادسية-القرن السابع الهجري/حيدر جبار دفتر الرفيعي.

 0241االداب,
 سم32ص:ايض؛390ز,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفه في اللغه العربية وادبها
 العنوان-اصول        ا-الفقه االسالمي-4
 

342 

094 
 401ر

 
 الرفاعي,بهاء الدين امجد عبد المنعم

النوازل احكام المياه والتطهير بها انموذجا/بهاء الدين امجد عبد المنعم فقه 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-الرفاعي.

 سم02ص؛314
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص فقه مقارن

 العنوان-الياه والتطهير      ا-0احكام -الفقه االسالمي-4
 

344 

094 
 129ز

 
 ه(451-419الزركشي,محمد بن بهادر بن عبد هللا)

اختيارات االمام الزركشي االصولية في كتابه)البحر المحيط( في كتابي القياس 
واالجتهاد)نماذج مختاره(/محمد بن بهادر بن عبد هللا؛دراسه وتحقيق احمد اياد 

 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-سامي.
 سم02ص؛040
 لة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص )اصول الفقه(رسا
 العنوان-القياس واالجتهاد      ا-0اصول  -الفقه االسالمي-4
 

340 

094 
 021س

 
 السامرائي,بهاء عبد الرحمن حسين

/بعهاد -دراسه تطبيقيه اصولية-تخصيص العام في السبع الطوال في القران الكريم
كلية االمام -اد:ديوان الوقف السنيبغد-عبد الرحمن حسين السامرائي.

 0241االعظم,
 سم32ص؛021

 رسالة ماجستير في اصول الفقه
 العنوان-اصول         ا-الفقه االسالمي-4
 

343 

094 
 252س

 
 ه(424-31سليمان بن يسار ابو ايوب)

341 



التخريج االصولي لمسائل العبادات في فقه االمام سليمان بن يسار المدني)رحمه 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-هللا(/سليمان بن يسار ابو ايوب؛تحقيق االء سامي عليوي.

 0241العلوم االسالمية,
 سم32ص:ايض؛052خ,-ا

 رسالة ماجستير في الشريعه االسالمية
 العنوان-اصول           ا-الفقه االسالمي-4
 

094 
 214س

 
 ه(949نحو22السمرقندي,محمد بن احمد)

السمرقندي في احكام الطهاره في كتابه تحفه الفقهاء/محمد بن احمد ترجيحات 
كلية التربيه -بغداد:جامعة بغداد-السمرقندي؛تحقيق سحر رسول محمد جواد محمد.

 0241للبنات,
 سم32ص:ايض؛042

 رسالة ماجستير في علوم القران
 العنوان-الفقه االسالمي,اصول         ا-4
 

349 

094 
 203ص

 
 لف عبد هللاصالح بدري خ

-واضح الدالله عند االصوليين وبعض تطبيقاته الفقهيه/صالح بدري خلف عبد هللا.
 0241,كلية العلوم االسالمية-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛419و,-ج
 رسالة الماجستير في العلوم االسالمية تخصص)اصول الفقه(

 العنوان-اصول      ا-الفقه االسالمي-4
 

341 

094 
 402ق

 
 ه(319-054القفال,محمد بن علي بن اسماعيل)

( في كتابه)محاسن 319الفكر المقاصدي عن االمام القفال الشاشي الكبير)ت:
-الشريعه(/محمد بن علي بن اسماعيل القفال؛دراسه وتحقيق حميد احمد راجح.

 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:رئاسه ديوان الوقف السني
 سم02ص؛114

 ماجستير في العلوم االسالمية تخصص اصول الفقهرسالة ال
 العنوان-اصول       ا-الفقه االسالمي-4
 

344 

094 
 141م

 
 (4501-4310المظفر,محمد رضا)

التجديد في البحث االصولي للشيخ المظفر والدكتور الزلمي انموذجا/محمد رضا 
-ميةللعلوم االسالكلية التربيه -بغداد:جامعة بغداد-المظفر؛تحقيق حيدر علي صالح.

 0241ابن رشد,
 سم32ص؛014

 رسالة ماجستير في علوم القران الريم )تخصص اصول الفقه(
 اصول-الفقه االسالمي-4
 العنوان-(,فقيه        ا4501-4310الزلمي,مصطفى ابراهيم)-0
 

342 

094 
 321م

 
 محمد اسماعيل محمود

الفروع على االصول)المتعلقه المسائل االصوليه في كتاب مفتاح الوصول الى بناء 
م بغداد:كليه االما-دراسه مقارنه(/محمد اسماعيل محمود.-بالنسخ والترجيح

 0241االعظم,
 سم02ص,444

 رسالة الماجستير في العلوم االسالمية تخصص)اصول الفقه(
 العنوان-احوال       ا-الفقه االسالمي-4
 

345 

094 
 945ن

 
 ه(402-22د النسقي)النسقي,عبد هللا بن احمد بن محمو

322 



نتائج االفكار على شرح المنار البن ملك لعزمي زاده/عبد هللا بن احمد بن محمود 
بغداد:االكادمية العليا للدراسات -النسقي؛دراسه وتحقيق مديحه صالح مهدي.

 0241,العلمية واالنسانية
 سم02ص؛129ح,-ا

 فقه(رسالة الدكتوراه في فلسفه الشريعه االسالمية تخصص)اصول 
 العنوان-اصول         ا-الفقه االسالمي-4
 

094 
 102ن

 
 ه(4009-4411نظام الدين االنصاري,عبد العلي بن محمد)

فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لعبد العلي محمد بن نظام الدين االنصاري 
ه( من بداية الكتاب الى نهاية الباب الثالث المحكوم فيه/عبد 4009المتوفي سنه)

االنصاري؛دراسة وتحقيق صالح الدين  محمد  علي بن محمد نظام الدينال
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-رمضان.

 سم02ص؛122
 اطروحه دكوراه فلسفه في العلوم االسالمية تخصص)اصول الفقه(

 العنوان-اصول       ا-الفقه االسالمي-4
 

324 

094 
 51ن

 
 نور احمد نجم

بغداد:ديوان الوقف -الشرعية/نور احمد نجم. قيل واثره في االحكاممااالخذ بأقل 
 0241كلية االمام االعظم,-السني
 سم32ص؛444

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص اصول الفقه
 العنوان-احكام       ا-الفقه االسالمي-4
 

320 

094 
 505ه

 
 الهيتي,زيد عبد المنعم خليل

االستنباط من الفاظ االدلة عند المالكية واثارها الفقهيه:دراسه اصوليه قواعد 
كلية العلوم -بغداد:الجامعة العراقيه-مقارنه/ زيد عبد المنعم خليل الهيتي.

 0241,االسالمية
 سم02ص,353

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اصول الفقه
 العنوان-الفاظ       ا-االدله-0اصول -الفقه االسالمي-4
 

323 

090 
 051ج

 
 الجبوري,ساره عبد الرحمن احمد

-احكام التغير في العبادات دراسه فقهيه مقارنه/ساره عبد الرحمن احمد الجبوريز
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني

 سم32ص؛459
 رسالة ماجستير في الشريعه االسالمية تخصص )فقه مقارن(

 العنوان-ا   فقه االسالمي        -العبادات-4
 

321 

090 
 913خ

 
 الخزرجي,لقاء عبد الحسين رستم

 بغداد:جامعة-.اثر القواعد الفقهيه في العبادات/لقاء عبد الحسين رستم الخزرجي
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد
 سم32ص:ايض؛323

 اطروحة دكتوراه في الشريعه االسالمية
 العنوان-فقه اسالمي       ا-العبادات-4
 

329 

093 
 021س

 
 السامرائي,عبد الناصر احمد صالح

321 



اثر سد الذرائع في المعامالت المالية المعاصره المعاوضات والشركات 
-بغداد:رئاسه ديوان الوقف السني-انموذجا/عبد الناصر احمد صالح السامرائي.

 0241كلية االمام االعظم,
 سم32ص:ايض؛024

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
-المفاوضات والشركات             ا-0معامالت االسالمية)فقه اسالمي( ال-4

 العنوان
 

093,520 
 021خ

 
 الخالدي,مؤيد عبد هللا نجم توفيق

الوقف واثره في الدعوه ديوان الوقف السني اموذجا/مؤيد عبد هللا نجم توفيق 
 0241بغداد:ديوان الوقف السني,كلية االمام االعظم,-الخالدي.

 سم02ص,051
 رسالة الماجستير في العلوم االسالمية تخصص )دعوه وفكر(

 العنوان-الدعوه االسالمية         ا-0الوقف)فقه اسالمي( -4
 

324 

091 
 103ف

 
 الفراجي,قصي محمود صالح

قصي محمود صالح احكام االختالط في الفقه االسالمي)باب االحوال الشخصيه(/
 0241العظم الجامعة,بغداد:كلية االمام ا-الفراجي.

 سم02ص,422
 رسالة الماجستير تخصص/فقه مقارن

 العنوان-4االحوال الشخصية)فقه اسالمي(        -4
 

322 

091,4 
 092ق

 
 قاسم صبري احمد نهيلي

تعدد الزوجات في الشرعه االسالمية دراسة مفقهيه اجتماعية/قاسم صبري احمد 
 0241االمام االعظم,كلية -بغداد:ديوان الوقف السني-نهيلي.

 سم32ص؛050ب,-ا
 ماجستير في الفقه االسالمي رسالة

 العنوان-الزواج)فقه اسالمي(      ا-4
 

325 

092,4 
 951ع

 
ه(الجواهر النسقيه في شرح الدره 4245-222عمر الزهري,عمر بن عمر)

بغداد:ديوان -الحنفيه/عمر بن عمر الزهري؛دراسة وتحقيق محمد هادي طالل.
 0241كلية االمام االعظم,-نيالوقف الس

 سم02ص؛449ح,-ا
 اطروحة دكتوراه العلوم االسالمية قسم الدعوه والخطابه

 العنوان-الفقه الحنفي       ا-4
 

352 

092,1 
 501ب

 
 البهادلي,سلمان كاظم سدخان

قواعد التعارض والترجيح عند السيد محمد باقر الصدر)دراسة في كتاب بحوث في 
كلية -الكوفه:جامعة الكوفه-كاظم سدخان البهادلي. علم االصول(/سلمان

 0241الفقه,
 سم02ص؛021ط,-ب

 رسالة الدكتوراه في الفقه واصوله
 العنوان-( مفكر وفقيه       ا4522-4533الصدر ,محمد باقر)-0فقه الشيعه -4
 

354 

092,1 
 200ك

 
 الكالبي ,فارس فضيل عطيوي عبود

-مقارنه(/فارس فضيل عطيوي عبود الكالبي.صناع)دراسه فقهيه عقد االست
 0241كلية الفقه,-الكوفه:جامعة الكوفه

 سم02ص؛002و,-ب

350 



 رسالة ماجستير في الشريعه والعلوم االسالمية
 العنوان-فقه الشيعه       ا-4
 

092,1 
 413م

 
 المفرجي,محمد ناظم صالح

/محمد ناظم الكرامه انموذجامباني الفقه المقارن عند االماميه وتطبيقاتها مفتاح 
 0241كلية الفقه,-الكوفه:جامعة الكوفه-محمد صالح المفرجي.

 سم02؛014
 اطروحة دكتوراه في الشريعه والعلوم االسالمية

 العنوان-االماميه)فرقه اسالميه(         ا-4
 

353 

092,1 
 515ن

 
 نوري شرهان كاطع

 0241كلية الفقه,-الكوفهالنجف:جامعة -غسيل االموال/نوري شرهان كاطع.
 سم32ص:ايض؛452د,-ا

 اطروحه دكتوراه في الشريعه والعلوم االسالمية
 العنوان-غسيل        ا–االموال -0دراسات -الفقه الشيعي-4
 

351 

092,1 
 052و

 
 الوائلي,سحر كاظم عبد الزهره

النجف:جامعة -احكام الصلح في فقه االمامية/سحر كاظم عبد الزهره الوائلي.
 0241كلية الفقه,-الكوفه
 سم32ص:ايض؛044

 اطروحه دكتوراه في الشريعه والعلوم االسالميه
 العنوان-احكام     ا-الصلح-0الفقه الشيعي -4
 

359 

051,25 
 001ج

 
 الجابري,احمد طعمه ماضي

دور الدين في السياسه االقتصاديه اليهوديه المعاصره)الزراعه في فلسطين 
كليه التربيه للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-ماضي الجابري.انموذجا(/احمد طعمه 

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛444

 رسالة ماجستير في علوم القران
 العنوان-تاريخ         ا–اليهوديه -4
 

351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االجتماعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

324 
 501ا

 
 اياد جواد كرز

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعه بغداد-جواد كرز. ثقافه المقاومه/اياد
 سم32ص:ايض:444ف,-ا

 رساله ماجستير اداب في علم االجتماع
 العنوان-الثقافه        ا-0االنثروبولجيا -4
 

354 

324 
 051ر

 
 الربيعي,سجاد باقر كاظم علي

مالمح من الفكر االجتماعي والسياسي عند االمام علي)ع(/سجاد باقر كاظم علي 
 0241كلية االداب,-القادسيه:جامعه القادسية-الربيعي.

 سم02ص؛459غ,-ا
 رسالة الماجستير في علم االجتماع

االمام علي بن ابي طالب -3الفكر االجتماعي والسياسي -0االجتماع,علم -4
 العنوان-ه( امير المؤمنين        ا0ق.م,03)ع(
 

352 

324,4903 
 051ر

 
 الربيعي,حميد عكاب حسين

الفضائيات االسالمية لدى الجمهورالعراقي)دراسه مسلحيه على جمهور مدينه صورة 
 0241كليه االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-بغداد(/حميد عكاب حسين الربيعي.

 سم32ص؛434ذ,-ب
 رسالة ماجستير في االعالم

 العنوان-4صوره        -الفضائيات-0االعالم االسالمي -4
 

355 

324,4903 
 115ك

 
 الكرخي,علي عبد الهادي عبد االمير

الصوره الذهنيه لمنظمة االمم التحده لدى النخبه االكاديميه العراقيه في ضوء نظلريه 
-بغداد:جامعة بغداد-االعتماد على وسائل االعالم/علي عبد الهادي عبد االمير الكرخي.

 0241كلية االعالم,
 سم32ص؛000ظ,-4

 اطروحة دكتوراه فلسفه في االعالم
 العنوان-منظمة االمم المتحدة     ا-0العراق -وسائل االعالم-4
 

122 

324,140 
 413م

 
 المفرجي,نهله شاكر شهاب

معوقات تمكين المرأة في المجتمع الريفي دراسة ميزانيه في قرى ناحية اليوسفيه 
كليه التربيه -بغداد:جامعة بغداد-قريه هور ابو فاضل/نهلة شاكر شهاب  المفرجي.

 0241للبنات,
 سم32ص؛422

 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية
 العنوان-المجتمع الريفي          ا-0المرأة العراقية -4
 

124 

324,140  120 



 ميسم مجيد حمود حمادي 592م
بغداد:جامعة -ثقافة الصحة االنجابية لدى المرأة العراقية/ميسم مجيد حمود حمادي.

 0241كلية االداب,-بغداد
 سم32ص:ايض؛012ش,-ا

 رسالة ماجستير اداب في علم االجتماع
 العنوان-الصحه االنجابية            ا-0المرأة العراقيه -4
 

324,4 
 321ا

 
 احمد خلف لعيبي

 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة المستنصريه-اناسة الوجه/احمد خلف لعيبي.
 سم32ص:ايض؛012ح,-4

 االنثروبوبوجيا التطبيقيهرسالة ماجستير في 
 العنوان-دراسات      ا-االنثروبولوجيا االجتماعية-4
 

123 

320 
 552ش

 
 الشويلي,علي محمد جراد

التهديد االجتماعي واضطراب الشخصية االنقصامية والشخصيه الزورية لدى عينه 
-من المراهقين من المهجرين واقرانهم غير المهجرين/علي محمد جراد الشويلي.

 0241كلية االداب,-داد:جامعة بغدادبغ
 سم32ص:ايض؛025ر ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في علم النفس
 العنوان-الشخصية الزورية     ا-3الشخصية االنفصالية -0علم النفس االجتماعي -4
 

121 

320,0 
 59م

 
 ميس محمد كاظم

-الجامعيين/ميس محمد كاظم.ثقافة االتصال وتغيير القيم االجتماعية لدى الطلبة 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛043
 رسالة ماجستير  في الخدمة االجتماعية

 العنوان-الخدمة االجتماعية       ا-0علم االجتماع -االتصال-4
 

129 

320,03 
 519س

 
 سندس عبد الوهاب حسين

االذاعات العراقيه:دراسه مقارنه بين الضغوط المؤثره على القائم باالتصال في 
-اذاعات)جمهورية العراقوالفرات والراي العام(/سندس عبد الوهاب حسين.

 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص؛029ن,-ا

 رسالة ماجستير في االعالم
 العنوان-االذاعات العراقية      ا-0وسائل االتصال -4
 

121 

323,30 
 055ط

 
 عباس غزوانالطائي,انس 

مشكالت التكيف االجتماعي للنساء المعاقات دراسه ميدانية في محافظه بابل/انس 
 0241كلية االداب,-القادسيه:جامعة القادسيه-عباس غزوان الطائي.

 سم02ص؛452
 ماجستير في علم االجتماع

 العنوان-المعوقون)النساء(       ا-0التكيف االجتماعي -4
 

124 

323,1 
 95ع

 
 الغزي,لبنى نمير عبد

بغداد:جامعة -التخطيط الحضري ةومشكالت السكن العشوائي/لبنى نمير عبد الغزي.
 0241كلية االداب,-بغداد
 سم32ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في علم االجتماع

122 



 العنوان-السكن العشوائي     ا-0التغيير االجتماعي -4
 

323,109 
 321م

 
 محمد جاسم محمد

-بغداد:جامعة النهرين-ي االمريكي ومكافحة االرهاب/محمد جاسم محمد.االمن القوم
 0241كلية العلوم السياسيه,

 سم32ص:ايض؛422و,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه

 العنوان-االرهاب      ا-4
 

125 

321,0 
 251ح

 
 الحميداوي,هاشم خلف جاسم

ذي قار/هاشم خلف جاسم التحليل المكاني لجريمتي السرقه والقتل في محافظه 
 0241كلية االداب,-ذي قار:جامعة ذي قار-الحميداوي.

 سم32ص:ايض؛453ل,-ا
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان-السرقه والقتل     ا-0العراق)محافظه ذي قار( -الجغرافية االجتماعية-4
 

142 

321,0 
 100ع

 
 الغرابي,فالح جابر جاسم

والتنميه البشرية:دراسة اجتماعية ميدانية في محافظات الفرات الصراغ االجتماعي 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعه بغداد-االوسط/فالح جابر جاسم الغرابي.

 سم02؛092ح,-ا
 رسالة دكتوراه فلسفه في علم االجتماع

 العنوان-البيئه البشرية       ا-4
 

144 

329,03 
 254خ

 
 الخليفاوي,ميري عبد الكاظم كريم

المسؤلية االجتماعية وسبل تميتها عند الشباب دراسة ميدانية لدور االنشطة الطالبية 
-في المدارس الثانوية لمدينة الديوانية/ميري عبد الكاظم كريم الخليفاوي.

 0241كلية االداب,-القادسية:جامعة القادسية
 سم02ص؛452

 ماجستير في علم االجتماع
 لعنوانا-جوانب اجتماعية       ا-الشباب-4
 

140 

321 
 010ا

 
 ابراهيم عباس حسن

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-االنجيليون العراقيون/ابراهيم عباس حسن.
 سم32ص:ايض؛445م,-ا

 رسالة ماجستير في االنثروبولوجية
 العنوان-المسيحيون في العراق    ا-0االنثروبولوجية االجتماعية -4
 

143 

321 
 195ب

 
 عباس هادي البرزنجي,زهره

الذكورة واالنوثه في الثقافات العراقية:دراسة انثروبولوجية مقارنة في مدينه 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-بغداد/زهره  عباس هادي البرزنجي.

 سم02ص؛014ل,-ا
 رسالة الدكتوراه اداب في علم االجتماع

 العنوان-االنثروبولوجيا االجتماعية         ا-4
 

141 

321 
 151س

 
 سعيد حسن حسين

الموجهات الثقافية الختيار الناخب لممثليه)دراسة انثروبولوجيا في منطقه الكراده 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-الشرقية(/سعيد حسن حسين.

149 



 سم02ص؛412
 رسالة الماجستير في االنثروبولجيا

 العنوان-االنثروبولوجيا الثقافية         ا-4
 

321 
 051ع

 
 العبيدي,سلوان فوزي

ثقافة الحزن في المجتمع العراقي: دراسة انثروبولوجيه في مدينه الحلة/سلوان فوزي 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-العبيدي.

 0241ص:ايض؛311ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في االنثروبولوجيا

 العنوان-ا   المجتمع العراقي  -0االنثروبولوجيا االجتماعية -4
 

141 

321 
 321م

 
 محمد جميل احمد ضايع

السلطة بين المدنية والقرية دراسة في االنثروبولوجيا السياسية)مدينه بغداد وبعض 
كلية -بغداج:جامعة بغداد-المناطق الريفية( المجاوره لها/محمد جميل احمد ضايع.

 0241االداب,
 سم02ص؛012ن,-ا

 لم االجتماع)فرع االنثروبولوجيا(اطروحة دكتوراه فلسفه اداب في ع
 العنوان-العراق)مدينة بغداد(       ا-االنثروبولوجيا الثقافية-4
 

144 

321 
 505م

 
 مؤيد منفي محمد شرقي
العشائري في التماسك االجتماعي في محافظه االنبار/مؤيد -دور الصراع السياسي
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-منفي محمد شرقي.

 سم32ص:ايض؛021ت,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في علم االجتماع

 العنوان-االنثروبولوجيا االجتماعية       ا-4
 

142 

321 
 500ي

 
 يحية حسين زامل

الدالالت الثقافية للهجه العراقية)دراسة انثروبولوجية في مدينة الصدر (/يحيى حسين 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-زامل.

 سم02ص؛001د,-ب
 رسالة ماجستير في االنثروبولوجيا

 العنوان-اللهجة العراقية       ا-0االنثروبولوجيا الثقافية -4
 

145 

321,24 
 500ج

 
 الجنابي,سامر محمد علي كاظم

-النخبة المثقفة في العراق:الخصائص واالدوار/سامر محمد علي كاظم الجنابي.
 0241االداب,القادسية:جامعة القادسية كلية 

 سم32ص:ايض؛424ن,-ا
 رسالة ماجستير في االداب

 دراسات-الثقافة-ا
 العنوان-الخصائص واالدوار       ا-0
 

102 

321,25 
 351ش

 
 الشجيري,سحر كاظم حمزه

-جدلية االنساق المضمرة في الشعر الجاهلي/سحر كاظم حمزه الشجيري.
 0241نسانية,كلية التربية للعلوم اال-القادسية:جامعة القادسية

 سم32ص:ايض؛091ث,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية

 العنوان-نقد     ا-العصر الجاهلي-الشعر العربي-0نقد -الثقافة العربية-4
 

104 



321,31 
 203ر

 
 الرماحي,حيدر علي كاظم

مشكالت العمل الصناعي من وجهة نظر العمال دراسة اجتماعية ميدانية في مصفى 
 0241القادسية:جامعة القادسية,كلية االداب,-الديوانية/حيدر علي كاظم الرماحي.

 سم02ص؛455ع,-ا
 رسالة الماجستير في علم االجتماع

 العنوان-علم االجتماع الصناعي         ا-4
 

100 

321,13 
 321م

 
 محمد عبد الحسين زغير

واالرشاد التربيو)دراسة مشكالت طلبة المدارس الثانويه بين البحث االجتماعي 
-اجتماعية ميدانية مقارنة في مدينة الديوانية(/محمد عبد الحسن زغير.

 0241كلية االداب,-القادسية:جامعة القادسية
 سم02ص؛419

 علم االجتماع–رسالة ماجستير اداب 
 العنوان-االجتماع التربوي          ا-4
 

103 

321,41 
 250ض

 
 ضمياء غيدان خميس

-ة ميدانية لتنزيالت دائرة االصالح العراقية(/ضمياء غيدان خميس.ابغاء)دراس
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛022د,-ب
 رسالة ماجستير رسالة علم االجتماع

 العنوان-العراق        ا-البغاء-ا
 

101 

321,413 
 034و

 
 واثقة صادق رسن

بغداد:جامعة -بغداد/واثقه صادق رسن.المثلية الذكورية دراسة ميدانية في مدينة 
 0241كلية االداب,-بغداد
 سم02ص؛402

 ماجستير في علم االجتماع
 العنوان-الجنس)الذكورية(         ا-4
 

109 

321,24 
 195ب

 
 البرزنجي,كشاو معروف سيده

المعالجه التشريعية لجرائم العنف االسري)دراسة تحليليه مقارنة(/كشاو معروف سيدة 
 0241كلية القانون والعلوم السياسية,-كركوك:جامعة كركوك-.البرزنجي

 سم02ص,493ت,-ا
 رسالة الماجستير في القانون العام

 العنوان-العلنف العائلي         ا-4
 

101 

321,25 
 252ج

 
 الجميلي,خلدون حسين احمد

-الجميلي.طالق صغيرات السن دراسة ميزانية في مدينة الفلوجه/خلدون حسين احمد 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛050ه,-ب
 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان-العراق)مدينة الفلوجة(          ا-الطالق-4
 

104 

324,41 
 04ج

 
 الجاف,سيناء صالح عباس

-الكورد الفيليون)دراسة انثروبولوجية في مدينة بغداد(/سيناء صالح عباس الجاف.
 0241كلية االداب,-د:جامعةبغدادبغدا

 سم02ص,000

102 



 رسالة ماجستير اداب في علم االجتماع
 العنوان-الفيليون         ا-0المجتمع الكردي    -4
 

324,412591
4 
 051ج

 
 

 الجبوري,باسم احمد خلف
االنعكاسات االجتماعية للقروض المصرفية على المستفيدين منها بعد االحتالل 

كلية -نينوى:جامعة الموصل-م/باسم احمد خلف الجبوري.0223االمريكي عام 
 0241االداب,

 سم32ص:ايض؛411ر,-ا
 رسالة ماجستير في علم االجتماع

 العنوان-االحتالل االمريكي    ا-3القروض المصرفية -0دراسات -المجتمع العراقي-4
 

105 

024,412591
4 
 220ر

 
 

 الرمالوي,باسم عبد زيدان
دراسة انثروبولوجية في مركز قضاء الرطبة/باسم عبد زيدان البدو والتحضر 

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-الرمالوي.
 سم32ص؛013

 اطروحة دكتوراه فلسفة في مجال علم االجتماع
 دراسات-المجتمع العراقي-4
 العنوان-االنثروبولوجيا االجتماعية       ا-0
 

132 

324,412591
4 
 15ع

 
 

 ب احمدعدي صالح شها
-البطل في االسطوره والتاريخ في ثقافة المجتمع العراقي/عدي صالح شهاب احمد.

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛041م,-ا

 اطروحة دكتوراه اداب في علم االجتماع
 العنوان-االسطوره والتاريخ       ا-0دراسات -المجتمع العراقي-4
 

134 

324,412591
404 

 013ح

 
 

 الحارثي,زمن كريم حسن
-دور منظمات المجتمع المدني في حماية النساء المهمشات/زمن كريم حسن الحارثي.

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض,344ص,-ا

 رسالة ماجستير اداب في علم االجتماع
 العنوان-النساء المهمشات      ا-0المجتمع العراقي)مدينه بغداد( -4
 

130 

324,412591
404 

 210ع

 
 

 العمراني,يوسف عزيز علي جوده
دور المجالس المحلية في التنمية المستدامة للمجتمع المحلي/يوسف عزيز علي جوده 

 0241كلية االداب,-القادسية:جامعة القادسية-العمراني.
 سم32ص:ايض؛022ض,-ا

 رسالة ماجستير في علم االجتماع
 العنوان-المجالس المحلية       ا-0مدينة الديوانية -المجتمع العراقي-4
 

133 

302,4 
 552ا

 
 ابو الهيل,حسن عوده

ة كلي-بغداد:جامعة بغداد-اسس قيام الطبقة الوسطى في العراق/حسن عوده ابو الهيل.
 0241العلوم السياسية,

131 



 سم32ص:ايض؛343
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسيه

 العنوان-فلسفة          ا-السياسه-4
 

302,4 
 911ا

 
 اسعد عبد الوهاب عبد الكريم

بغداد:جامعة -الفكر السياسي عند نعوم تشومسكي/اسعد عبد الوهاب عبد الكريم.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد
 سم02ص؛023

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/الفكر السياسي
 العنوان-4   تشكومي,نعوم)مفكر اسباني(  -0الفكر اسياسي -4
 

139 

302,24 
 200ا

 
 االء محمد عبد الخالق

-بغداد:جامعة بغداد-الدولة الفلسطينية في الفكر االسرائيلي/االء محمد عبد الخالق.
 0241كلية العلوم السياسية,

 سم32ص؛005
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية/فرع الفكر السياسي

 العنوان-الفكر السياسي        ا-4
 

131 

302,24 
 101ب

 
 البطاط,محمد هشام رحمة

-البعد السياسي لالستشراق في فكر ادوارد سعيد/محمد هشام رحمة البطاط.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛092
 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية

 العنوان-ادوارد سعيد )مفكر(         ا-0الفكر السياسي -4
 

134 

302,24 
 092ح

 
 حازم طعمة سوادي

ة بغداد:جامع-التنوير واثره في الفكر السياسي االسالمي المعاصر/حازم طعمة سوادي.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد

 سم32ص:ايض؛011د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-الفكر السياسي             ا-4
 

132 

302,24  
 حسن ذنون سليم

-فةالكوفة:جامعة الكو-الفلسفي السياسي عند برنارد لويس/حسين ذنون سليم.الفكر 
 0241كلية االداب,

 سم02ص؛421
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 العنوان-لوس,برنارد)فيلسوف(       ا-0الفلسفة السياسية -4
 

135 

302,24 
 505د

 
 ديانا حسين علي

بغداد:جامعة -ديانا حسين علي.اسهامات مارتن لوثر في الفكر السياسي الغربي/ 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد
 سم32ص؛421

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-لوثر مارتن)مفكر الماني(          ا-0الفكر السياسي -4
 

112 

302,24 
 520ش

 
 شيماء حسين عبيد

114 



قي بعد العام السياسة في التحول الديمقراطي العرا-دور التنشئة االجتماعية
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-/شيماء حسين عبيد.0223
 سم32ص:ايض؛004

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-التحول الديمقراطي العراقي        ا-0النظم السياسية -4
 

302,24 
  021ع

 
 العامري,دالل حميد عطية

-االسالمية المعاصرة/دالل حميد عطية العامري. المراجعات الفكرية للحركات
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص,452
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية فرع الفكر السياسي

 العنوان-الحركات االسالمية    ا-0الفكر السياسي -4
 

110 

302,24 
 201ع

 
 عماد عيدان برسيم

ية كل-بغداد:جامعة بغداد-سالمي المعاصر/عماد عيدان برسيم.الليبرالية في الفكر اال
 0241العلوم السياسية,

 سم32ص؛032
 فرع الفكر السياسي–رسالة ماجستير في العلوم السياسية 

 العنوان-الفكر السياسي              ا-4
 

113 

302,24  
 العيسى,عبد السالم شهيد عجمي شهيد 

-الغربي/عبد السالم شهيد عجمي شهيد العيسى. مستقبل الدولة في الفكر السياسي
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛055و,-ا
 فرع الفكر السياسي-رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-الفكر السياسي        ا-4
 

111 

302,24 
 321م

 
 محمد ابراهيم فلفل

السياسي االسالمي الشيعي المعاصر/محمد ابراهيم نضرية والية االمة في الفكر 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-فلفل.

 سم02ص؛311خ,-ا
 فرع الفكر السياسي-رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية

 العنوان-االسالم والسياسة       ا-0الفكر السياسي -4
 

119 

302,24 
 321م

 
 محمد عطوان خلف

-االخر الغربي في الفكر السياسي العربي المعاصر/محمد عطوان خلف.صور 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛351
 فرع الفكر السياسي-اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-الفكر السياسي        ا-4
 

111 

302,24 
 321م

 
 محمد فرحان مذكور

-بغداد:جامعة بغداد-دراسة في فكرة السياسي/محمد فرحان مذكور.روجيه غارودي 
 0241كلية العلوم السياسية,

 سم32ص؛421ج,-ا
 فرع الفكر السياسي-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-روجية)مفكر(         ا-غارودي-0الفكر السياسي -4
 

114 



302,24 
 014ن

 
 ناطق اسماعيل متعب

-بغداد:جامعة بغداد-الفكر السياسي االمريكي/ناطق اسماعيل متعب. البعد الديني في
 0241كلية العلوم السياسية,

 سم32ص:ايض؛424
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-الفكر السياسي      ا-4
 

112 

302124 
 051ن

 
 ناهدة محمد زبون

-مقارنة(/ناهده محمد زبون.مستقبل االنسانية في الفكر السياسي المعاصر)دراسة 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛324
 فرع الفكر السياسي-رسالة الدكتوراه في العلوم السياسية

 العنوان-مستقبل         ا -االنسانية-0الفكر السياسي -4
 

115 

302,24 
 091ي

 
 الياسري,علي عبد العزيز مرزة نور

-بغداد:جامعة بغداد-القومي/علي عبد العزيز مرزه نور الياسري.الديمقراطية واالمن 
 0241كلية العلوم السياسية,

 سم32ص:ايض؛344ك,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-االمن القومي         ا-0الفكر السياسي -4
 

192 

302,244 
 150ا

 
 االرناؤوطي, احمد حميد عباس سعيد

السلمي على السلطة في المغرب وافاق المستقبل/احمد حميد عباس  تجربة التناوب
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-سعيد االرناؤوطي.

 سم32ص:ايض؛041ح,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-السلطه في المغرب       ا-3التناوب السلمي -0النظم االسياسية -4
 

194 

302,244 
 915ا

 
 االسدي علي مكطوف طاهر

تداول السلطه بين االصالحيين والمحافظين في جمهورية ايران االسالمية/حسين  
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة المستنصرية-علي مكطوف طاهر االسدي.

 سم32ص:ايض؛092ذ,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-االصالحيين والمحافظين      ا-0النظم السياسية -4
 

190 

302,244 
 231ا

 
 امجد محمد علي

-/امجد محمد علي.0242دور الحركة االسالمية في الحياة التونسية بعد ثورة 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛021ك,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-الحياة التونسية       ا-3الحركة االسالمية -0النظم السياسية -4
 

193 

302,244 
 304ت

 
 التحافي ,حسن سعد عبد الحميد

حوار الحظارات بين مشروع الهيمنة االمريكي واالصولية االسالمية/حسن سعد عبد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-الحميد التحافي.

 سم32ص:ايض؛005ح,-ا
 رسالة ماجستير في النظم السياسية والسياسات العامة

191 



 العنوان-االصول االسالمية        ا-0النظم السياسية -4
 

302,244 
 092ج

 
 جاسم محمد احمد حمود

بغداد:جامعة -التعاقب على السلطة في العراق المعاصر/جاسم محمد احمد حمود.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد

 سم32ص:ايض؛420ج,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-السلظه في العراق       ا-0النظم السياسية -4
 

199 

302,244 
 001ج

 
 جبار اسماعيل عبد

-بغداد:جامعة بغداد-مستقبل االصالح السياسي في الدول العربية/جبار اسماعيل عبد.
 0241كلية العلوم السياسية,

 سم32ص؛342و,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية فرع النظم السياسية

 العنوان-النظم السياسية       ا-4
 

191 

302,244 
 210ح

 
 الحمداني,عبد الكريم عبد الصاحب حسن دروش

/عبد الكريم 0223التحول الديمقراطي للنظام السياسي في العراق واليمن بعد عام 
كلية العلوم -بغداد:جامعة المستنصرية-عبد الصاحب حسن دروش الحمداني.

 0241السياسية,
 سم32ص:ايض؛012ك,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-العراق واليمن         ا-0النظم السياسية -4
 

194 

302,244 
 511ح

 
 حيدر محمد منعم

كلية -بغدادبغداد:جامعة -دور الليكور في النظام السياسي االسرائيلي/حيدر محمد منعم.
 0241العلوم السياسية,

 سم32ص؛412ث,-ا
 فرع النظم السياسية-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-النظم السياسية        ا-4
 

192 

302,244 
 403خ

 
 الخفاجي,ياسر خالد ياسر

/ياسر خالد ياسر 0223مؤسسات المجتمع المدني والعنف في العراق بعد عام 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-الخفاجي.

 سم02ص؛045
 ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-العنف في العراق        ا-0النظم السياسية -4
 

195 

302,244 
 004د

 
 الدباغ,زياد سمير زكي

 0229الضمانات الدستورية للحريات العامة في العراق:الواقع والمستقبل)دستور 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-انموذجا(/زياد سمير زكي الدباغ.

 سم32ص؛345
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/النظم السياسية

 العنوان-الواقع والمستقبل         ا-0النظم السياسية -4
 

112 

302,244 
                                          450ر

 
 رقية كريم جار هللا جاسم

114 



/ رقية كريم جار 0223دور النظام السياسي في التنشئة السياسية في العراق بعد عام 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-هللا ياسر.

 سم32ص؛042
 النظم السياسية والسياسات العامة–رسالة ماجستير في العلوم السياسية 

 العنوان-ا النظم السياسية      -4
 

302,244 
 551ز

 
 الزهيري,احمد يحيى هادي

م دراسة في اشكالية الرئاسات الثالث /احمد 0243العملية السياسية في العراق بعد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-يحيى هادي الزهيري.

 سم02ص؛042ت,-ا
 السياسية اطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم السياسية فرع النظم

 العنوان-الرئاسات الثالث       ا-0النظم السياسية -4
 

110 

302,244 
 11س

 
 سعد عبد هللا ابراهيم

كانون 09دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية المصرية بعد ثورة 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-م/سعد عبد هللا ابراهيم.0244الثاني

 سم32ص؛340و,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية/فرع النظم السياسية

 العنوان-المؤسسة العسكرية       ا-0النظم السياسية -4
 

113 

302,244 
 151س

 
 سعيد كاظم احمد بشارة علي نور

اجتماعية في االسباب واالبعاد/سعيد -ظاهرة اليمين المتطرف في اوربا:دراسة سياسية
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-ارة على نور.كاظم احمد بش

 سم32ص؛415
 النظم السياسية والسياسات العامة-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-االسباب واالبعاد      ا-0النظم السياسية -4
 

111 

302,244 
 210س

 
 السلطاني,رشا رعد حميد شنشول

بغداد:جامعة -الوطنية في العراق/رشا رعد حميد شنشول السلطاني.مستقبل الدولة 
 0241كلية العلوم السياسية,-النهرين
 سم02ص؛092

 قسم النظم السياسية والسياسات العامة-رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-الدولة الوطنية       ا-0النظم السياسية -4
 

119 

302,244 
 251س

 
 جاسمسمير محمود 

-دور السلطة التشريعية في النظام السياسي االلماني/سمير محمود جاسم.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32ص؛003
 النظم السياسية والسياسات العامة-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-النظم السياسية         ا-4
 

111 

302,244 
 053ص

 
 حي,معتز اسماعيل خلفالصبي

صنع القرار السياسي في الديمقراطيات التوافقية)العراق انموذجا(/معتز اسماعيل 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-خلف الصبيحي.

 سم32ص؛454ث,-ا
 قسم النظم السياسية والسياسات العامة-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-لقرار السياسي      اا-0النظم السياسية -4
 

114 



302,244 
 001ع

 
 العبادي,علي مراد كاظم

م/علي مراد كاظم 0223التعددية السياسية واثرها في اداء البرلمان العراقي بعد عام 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-العبادي.

 سم32ص:ايض؛424ج,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-البرلمان العراقي       ا-0النظم السياسية -4
 

112 

302,244 
 115ع

 
 عبد العظيم جبر حافظ

بغداد:جامعة -الفيدرالية في العراق.المعوقات... الممكنات/عبد العظيم جبر حافظ.
 0241بغداد,كلية العلوم السياسية,

 سم02ص؛323ح,-ا
 النظم السياسيةفرع -رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-النظم السياسية      ا-4
 

115 

302,244 
 051ع

 
 عبير محمد عبد

-دراسة مقارنة/عبير محمد عبد.-0223صالحيات رئيس الوزراء في العراق بعد عام 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛329ه,-ا
 السياسيةرسالة ماجستير في العلوم السياسية فرع النظم 

 العنوان-النظم السياسية       ا-4
 

142 

302,244 
 15ع

 
 عدي فالح حسين

م/عدي فالح 0223جدلية الشراكة والمعارضية في النظام السياسي العراقي بعد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-حسين.

 سم02ص؛052ج,-ا
 النظم السياسيةفرع -اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-الشراكة والمعارضة         ا-0النظم السياسية -4
 

144 

302,244 
 905ع

 
 العزاوي,عمر وهيب ياسين 

م/عمر 0244يناير/كانون الثاني09بناء النظام السياسي الجديد في مصر بعد ثورة 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-وهيب ياسين العزاوي.

 سم32ص:ايض؛324ذ,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-النظم السياسية           ا-4
 

140 

302,244 
 200ع

 
 عالء عمر محمد

/عالء عمر 0244دراسة حالة مصر بعد -وسائل االتصال وصنع القرار السياسي
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-محمد.

 سم02ص,421ج,-ا
 النظم السياسية والسياسات العامة-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-االحوال السياسية       ا–مصر -0النظم السياسية -4
 

143 

302,244 
 530ع

 
 العيثاوي,وسام حسين علي

التنشئة السياسية في اسرائيل:تاثير االحزاب االسرائلية)انموذجا(/وسام حسين علي 
 0241كلية االعوم السياسية,-د:جامعة النهرينبغدا-العيثاوي.

 سم32ص:ايض؛014ح,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

141 



 العنوان-االحزاب السياسية     ا-اسرائيل-0النظم السياسية -4
 

302,244 
 590ع

 
 العيساوي,سحر عبد السادة دريعي علي

السياسي المعاصر/سحر عبد االحزاب السياسية في الهند واثرها في بنية النظام 
كلية العلوم -بغداد:الجامعة المستنصرية-السادة دريعي علي العيساوي.

 0241السياسية.
 سم32ص:ايض؛005ع,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-النظم السياسية            ا-4
 

149 

302,244 
 110ك

 
 الكرطاني,زيد حسن علي

لة دراسة حا-االنظمة السياسية في دول الخليج العربيهاالصالح السياسي ومستقبل 
وم كلية العل-بغداد:جامعة النهرين-المملكة العربية السعودية/زيد حسن علي الكرطاني.

 0241السياسية,
 سم32ص:ايض؛030د,-ا

 رسالة الماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-النظم السياسية         ا-4
 

141 

302,244 
 010ل

 
 حسين عليالرا 

-م/الرا حسين علي.0223دور الراي العام العراقي في الخياة السياسية بعد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛013ج,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-النظام السياسي           ا-4
 

144 

302,244 
 321م

 
 محمد ارمين كربيت

/محمد ارمين 0221المؤسسة العسكرية في النظام السياسي االسرائيلي بعد عام دور 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-كربيت.

 سم32؛022ه,-ا
قسم النظم السياسية والسياسات العامة -رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 والسياسات العامة
 العنوان-ية         االمؤسسات العسكر-0النظم السياسية -4
 

142 

302,244 
 152م

 
 مريم محمد حسين

-(/مريم محمد حسين.0223االحزاب السياسية والهوية الوطنية في العراق بعد )
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص:ايض؛444ث,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 انالعنو-النظم السياسية          ا-ا
 

145 

302,244 
 922م

 
 المسلمواوي,سوسن محمد علي

-دور رئيس الوزراء في النظام السياسي الياباني/سوسن محمد علي المسلماوي.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32ص:ايض؛34
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-النظم السياسية        ا-4
 

122 

302,244  124 



 مصطفى ظاهر صالح 914م
-الدولة العراقية في الفكر القوي واالحزاب السياسية الكردية/مصطفى ضاهر صالح.

 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛009

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-االحزاب السياسية الكردية        ا-0الفكر السياسي -4
 

302,244 
 509م

 
 منتصر حسين جواد وزه

كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-السلم االهلي في العراق/منتصر حسين جواد وزه.
 0241السياسية,

 سم32ص؛440ه,-ا
 فرع النظم السياسية-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-النظم السياسية          ا-4
 

120 

302,244 
 595م

 
 ,عطور حسين عليالموسوي

بغداد:جامعة -(/ عطور حسين علي.0242-4512الحقوق السياسية في العراق)
 0241كلية العلوم السياسية,-النهرين

 سم32ص:ايض؛052ث,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-(        ا0242-4512تاريخ حديث)–العراق -0النظم السياسية -4
 

123 

302,244 
 091ن

 
 كاظم خلفناصر 

-الحكومات االئتالفية وظاهرة عدم االستقرار الكحومي في اسرائيل/ناصر كاظم خلف.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص:ايض؛041ح,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-اسرائيل      ا-3االستقرار الحكومي -0النظم السياسية -4
 

121 

302,244 
 490ن

 
 النقشبندي,عماد نهاد عبد الواحد عبد القادر

سلطات الرئيس االمريكي في الظروف االستثنائية في الدستور/عماد نهاد عبد الواحد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-عبد القادر النقشبندي .

 سم32ص؛030و,-ا
 السياسية والسياسات العامةقسم النظم -رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-النظم السياسية          ا-4
 

129 

302,244 
 10ه

 
 هدى والي شويع كاظم

-اشكالية صياغة الساتير في الوطن العربي بعد التغيير/هدى والي شويع كاظم.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32ص:ايض؛001
 وم السياسيةرسالة ماجستير في العل

 العنوان -الدستور          ا-تونس-0النظم السياسية -4
 

121 

302,244 
 902ه

 
 هشام عز الدين مجيد

-/هشام عز الدين مجيد.0223دراسة في الهوية الوطنية في العراق بعد العام 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛049
 فرع النظم السياسية-السياسية اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم

 العنوان-الوطني في العراق         ا-0النظم السياسية -4

124 



 

302,244 
 091ي

 
 ياسر جميل باقر

لية ك-بغداد:جامعة بغداد-التجربة االسبانية في التحول الديمقراطي/ياسر جميل باقر.
 0241العلوم السياسية,

 سم32ص:ايض؛459
 لسياسيةرسالة ماجستير في العلوم ا

 العنوان-التحول الديمقراظي           ا-0النظم السياسية -4
 

122 

302,241 
 051ر

 
 الربيعي,والء محمد علي حسين

-الخطاب الدعائي االمريكية ازاء الشرق االوسط/والء محمج علي حسين الربيعي.
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛094ك,-ا
 االعالمرسالة ماجستير في 

 العنوان-قناة            ا-الحرة -0الدعاية السياسية -4
 

125 

302,245 
 059م

 
 منتصر شالل فرحان

-المشاركة السياسية وعالقتها بالتوجه نحو القوة االجتماعية/منتصر شالل فرحان.
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32ص؛494
 رسالة ماجستير في علم النفس

 العنوان-القوه االجتماعية          ا-0علم النفس السياسي -4
 

152 

302,4 
 501ع

 
 عواطف علي خريسان

بغداد:جامعة -النخبة وبناء الدولة:دراسة اجتماعية تحليلية/عواطف علي خريسان.
 0241كلية االداب,-بغداد

 سم02ص؛024ج,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع

 العنوان-ا          الدولة        -4
 

154 

302,424 
 201ع

 
 العمار,معمر منعم صاحي

-بغداد:جامعة النهرين-الدولة واستراتيجية ادارة التغيير/معمر منعم صاحي العمار.
 0241كلية العلوم السياسية,

 سم32ص:ايض؛012ز,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-ا       ادارة      –التغيير -0نظريات   –الدولة -4
 

150 

302,49 
 051ع

 
 العبيدي,محمد علي سلمان

حق تقرير المصير واثره على االمن االقليمي)جنوب السودان انموذجا(/محمد علي 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-سلمان العبيدي.

 سم32ص:ايض؛093ج,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-االمن االقليمي               ا-0مصير حق تقرير ال-4
 

153 

304,20 
 501ز

 
 الزيادي,وليد حسن حميد

بابل:جامعة -االختصاص التشريعي في الدولة االتحادية/وليد حسن حميد الزيادي.
 0241كلية القانون,-بابل

 سم32ص:ايض؛034خ,-ا

151 



 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-ا      الدولة االتحادية       -4
 

304,0 
 051ر

 
 الربيعي,نصير فكري ذياب

-غدادبغداد:جامعة ب-الثقافة السياسية في المجتمع العراقي/نصير فكري ذياب الربيعي.
 0241كلية االداب.

 سم32ص:ايض؛333ف,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في علم االجتماع

 العنوان-دراسات        ا-العراقيالمجتمع -0االنثروبولوجيا السياسية -4
 

159 

303,4 
 21ع

 
 عمر محمد امين حسن

-حماية االقليات غير المسلمة في الشريعة االسالمية والقانون/عمر محمد امين حسن.
 0241كلية االمام االعظم الجامعة,-بغداد:رئاسة ديوان الوقف السني

 سم32ص؛144
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

 العنوان-حقوق           ا-لياتاالق-4
 

151 

303,390 
 092ه

 
 الهاشمي,سناء جاسم ثامر

سوسيولوجيا حقوق الطفل في العراق:دراسة اجتماعية ميدانية لحق تعليم الطفل في 
كلية -القادسية:جامعة القادسية-محافظه ميسان/سناء جاسم ثامر الهاشمي.

 0241االداب,
 سم32ص؛442ش,-ت

 علم االجتماعرسالة ماجستير في 
 العنوان-العراق           ا-حقوق الطفل-4
 

154 

303,1 
 501ب

 
 البهادلي, هدى محمد مثنى

دور المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تعزيز حقوق االنسان في العراق بعد 
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-/هدى محمد مثنى البهادلي.0223عام 

 0241السياسية,
 مس32ص:ايض؛301

 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية
 العنوان-المؤسسات الحكومية         ا-0حقوق االنسان -4
 

152 

301,0 
 905ع

 
 العزاوي,زينب منعم كريم

-4540حركة االخوان واثرها في التطورات السياسية في الجزيره العربية)
 0241التربية,كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-(/زينب منعم كريم العزاوي.4532
 سم32ص:ايض؛041

 اطروحة الدكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث
 العنوان-الجزيره العربية      ا-0االحزاب السياسية)حركة االخوان( -4
 

155 

301,0914 
 51ن

 
 نور اختياري موحان

الصورة الذهنية لالحزاب السياسية العراقية لدى طلبة جامعة بغداد بعد عام 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-اختياري موحان./نور 0223

 سم02ص؛424و,-ج
 العالقات العامة–رسالة ماجستير في االعالم 

 العنوان-االحوال السياسية      ا-العراق-0االحزاب السياسية -العراق-4
 

922 

301,90  924 



 العامري,عالء فاضل احمد 021ع
التحوالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية الحزب الليبرالي الديمقراطي ودوره في 

 (/عالء فاضل احمد العامري4543-4599في اليابان)
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-.
 سم32ص:ايض؛331ن,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث والمعاصر
 عنوانال-االحزاب السياسية)الحزب الليبرالي الديمقراطي(        ا-اليابان-4
 

301,914 
 950ح

 
 الحسناوي,قصي محمود راضي كاطع

م(/قصي محمود راضي كاطع 4534-4509حزب التقدم في العراق ودوره السياسي)
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الحسناوي.

 سم32ص:ايض؛392ز,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان -)حزب التقدم(          ا-العراق–االحزاب السياسية -4
 

920 

301,914 
 955ح

 
 حسين جبار عبد هللا علي

كلية -بغداد:جامعةبغداد-م(/حسين جبار عبد هللا علي.4505-4509حزب الشعب )
 0241التربية,

 سم32ص:ايض؛413ي,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

-ا  4505-4509تاريخ حديث-عراقال-0العراق)حزب الشعب( -االحزاب السياسية-4
 العنوان

 

923 

301,40 
 52ك

 
 الكيم,حيدر ناظم شاكر

(/حيدر ناظم 4591-4531حزب العمال االمريكي ودورة في السياسة االمريكية)
 0241كلية التربية,-قسم التاريخ-واسط:جامعة واسط-شاكر الكيم.

 سم32ص؛440ح,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-امريكا)حزب العمال االمريكي(        ا-االحزاب السياسية-4
 

921 

304,4 
 321ا

 
 اثير ناظم عبد الواحد جاسور

استراتيجية حلف الشمال االطلسي تجاه اقليم البلقان مابعد الحرب البارده/اثير ناضم 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-عبد الواحد جاسور.

 سم32ص:ايض؛302خ,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-اقليم         ا-البلقان-0السياسة الدولية -4
 

929 

304,4 
 321ا

 
 احمد خليل ابراهيم

م/احمد خليل 0223التركية بعد عام -اثر القظية الكردية في العالقات العراقية
 0241السياسية,كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم.

 سم32ص:ايض؛041د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-القضية الكردية      ا-0السياسة الدولية -4
 

921 

304,4 
 500ا

 
 االنباري,احمد عبد االمير خضير

السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية والتحوالت العربية وانعكاساتها على 
بغداد:جامعة -/احمد عبد االمير خضير االنباري.0242ية منذ القضية الفلسطين

 0241كلية العلوم السياسية,-النهرين

924 



 سم32ص؛304
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/السياسة الدولية

 العنوان-القضية الفلسطينية      ا-3االحوال السياسية -امريكان-0السياسة الدولية -4
 

304,4 
 550ا

 
 ايهاب كريم محمد
( نماذج مختارة للدول االوربية/ايهاب 0243-4545االوربيةمن )-العالقات االيرانية

 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-كريم محمد.
 س02ص؛034و,-ا

 فرع الدراسات الدولية-رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-السياسة الدولية           ا-4
 

922 

304,4 
 252ج

 
 الجميلي,احمد يوسف كيطان

م(/احمد يوسف 0220متغيرات البيئه الداخلية والياسة الخارجية التركية بعد عام)
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-كيطان الجميلي.

 سم32ص؛023ذ,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية/السياسة الدولية

 العنوان-ا السياسة الدولية   -4
 

925 

304,4 
 252د

 
 الدليمي,صفاء رشيد برع

-البرنامج النووي االيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية/صفا رشيد برع الدليمي.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص:ايض؛025ح,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-ذرية       االطاقة ال -0السياسة الدولية -4
 

942 

304,4 
 051ر

 
 الربيعي,قاسم حسين بريدي مزيان

(/قاسم حسين بريدي 0244-0220االيرانية في المدة الواقعة بين)-العالقات التركية
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-مزيان الربيعي.

 سم02ص؛411ه,-ا
 الدراسات الدوليةرسالة ماجستير في العلوم السياسية فرع 

 العنوان-السياسة الدولية       ا-4
 

944 

304,4 
 502ر

 
 ريام علي حسين

-السياسة الخارجية الروسية حيال اقليم اوراسيا بعد الحرب الباردة/ريام علي حسين.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص؛012ج,-ا
 السياسة الدولية قسم-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-الحرب الباردة        ا-0السياسة الدولية -4
 

940 

304,4 
 051ز

 
 الزبيدي,زهير خضير عباس

الوكالة الدولية للطاقة الذرية والبرنامج النووي االيراني/زهير خضير عباس 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-الزبيدي.

 سم02ص؛392
 في العلوم السياسية دكتوراه فلسفة

 العنوان-البرنامج النووي االيراني    ا-3الطاقة الذرية -0السياسة الدولية -4
 

943 

304,4 
 011س

 
 الساعدي,رياض غالي مفتن

941 



بغداد:جامعة -/رياض غالي مفتن الساعدي.0223العالقات العراقية البحرينية بعد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد
 سم02ص؛029

 فرع الدراسات الدولية-ماجستير في العلوم السياسيةرسالة 
 العنوان-السياسة الدولية      ا-4
 

304,4 
 510س

 
 السوداني, غدير عبد الرسول شواي حاتم صيهود

االهمية الستراتيجية لمنطقة البلقان في السياسة الدولية/غدير عبد الرسول شواي 
 0241كلية العلوم السياسية,-ريةبغداد:جامعة المستنص-حاتم صيهود السوداني.

 سم32ص:ايض؛019ه,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-السياسة الدولية    ا-4
 

949 

304,4 
 320ش

 
 الشحماني,عدنان رميض خرنوب

/عدنان 0243-0229السياسة الخارجية لدولة مجلس التعاون الخليجي تجاه ايران 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-الشحماني.رميض خرنوب 

 سم32ص؛019ي,-ح
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية/فرع الدراسات الدولية

 العنوان-السياسة الدولية     ا-4
 

941 

304,4 
 215ش

 
 الشمري,عبد االمير عبد الحسن ابراهيم مريزه
متحدة االمريكية بعد الحرب الباردة/عبد تحول القوة في السياسة الخارجية للواليات ال
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-االمير عبد الحسن ابراهيم مريزة الشمري.

 0241السياسية,
 سم32ص:ايض؛133ح,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية
 العنوان-السياسة الدولية           ا-4
 

944 

304,4 
 215ش

 
 الشمري,علي فارس حميد

/علي فارس حميد 0224استراتيجية االمن القومي االمريكي تجاه الشرق االوسط بعد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-الشمري.

 سم32ص:ايض؛315خ,-ا
 اطروحة دكتوراة فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-االمن القومي االمريكي            ا-0السياسة الدولية -4
 

942 

304,4 
 51ش

 
 شهد وليد خالد

بغداد:جامعة -(/شهد وليد خالد.0240-0222الصينية للمدة)-العالقات االمريكية
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد

 سم02ص؛045و,-ا
 السياسة الدولية-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-السياسة الدولية         ا-4
 

945 

304,4 
 021ع

 
 عامر حميد حسين

م دراسة في التعاون والتحديات/عامر حميد 0243-4553رابطة الدول المستقلة 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-حسين.

 سم32ص؛054ه,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/الدراسات الدولية

 العنوان-السياسة الدولية        ا-4

902 



 

340,4 
 025ع

 
 بد الواحد فليحعبد االمير ع

التدخل الدولي االنساني ومبدا السيادة الوطنية بعد الحرب الباردة)العراق 
كلية العلوم السياسية -بغداد:جامعة النهرين-انموذجا(/عبد االمير عبد الواحد فليح.

,0241 
 سم32ص:ايض؛031ه,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-الحرب الباردة         ا-3السيادة الوطنية -0السياسة الدولية -4
 

904 

340,4 
 051ع

 
 العبودي,محسن خساني ظاهر مديهش

-/محسن حساني ضاهر مديهش العبودي.0240-0222السياسة الخارجية الروسية 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛041ر,-ا
 ات الدوليةاطروحة دكتوراة فلسفة في العلوم السياسية/فرع الدراس

 العنوان-السياسة الدولية          ا-4
 

900 

304,4 
 310ق

 
 قحطان حسين طاهر

م(/قحطان حسين 0240-4552الكويتي للحقبة)-االمم المتحدة وادارة النزاع العراقي
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-طاهر.

 سم32ص:ايض؛099و,-ا
 السياسيةاطروهة دكتوراه فلسفة في العلوم 

 العنوان-السياسة الدولية           ا-4
 

903 

304,4 
 321م

 
 محمد موفق مكي

-تطور تكنولوجيا االتصاالت واثرها في المهام الدبلوماسية/محمد موفق مكي.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛093ج,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-الدولية             االسياسة -4
 

901 

304,4 
 325م

 
 محمود عبيد محمد
الروسي في اسيا الوسطى والقوقاز بعد انتهاء الحرب -التنافس االمريكي

 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-الباردة/محمود عبيد محمد.
 سم32ص:ايض؛312ح,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية
 العنوان-السياسة الدولية       ا-4
 

909 

304,4 
 125م

 
 المعموري,علي عبد الخضر محمد زكيحي

قضايا االمن في اقليم شمال شرق اسيا بعد الحرب الباردة)دراسة في النتموذج 
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-الروسي(علي عبد الخضر محمد زكيحي المعموري.

 0241السياسية,
 سم02ص؛092د,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/الدراسات الدولية
 العنوان-الحرب الباردة       ا-0السياسة الدولية -4
 

901 

304,4 
 105ن

 
 النداوي,دعاء هادي صالح

904 



المكانة االستراتيجية لجمهوريات اسيا الوسطى االسالمية واثرها في السياسة 
كلية العلوم -بغداد:الجامعة المستنصرية-النداوي.الدولية/دعاء هادي صالح 

 0241السياسية,
 سم32ص؛422ب,-ا

 العالقات الدولية والسياسة الخارجية–رسالة ماجستير في العلوم السياسية 
 العنوان-السياسة الدولية      ا-4
 

304,4 
 510ن

 
 نورا رياض عبد هللا

(/نورا رياض عبد 0243-4553ايران)التحوالت في االستراتيجية االمريكية تجاه 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-هللا.

 سم32ص:ايض؛330
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 

 العنوان-السياسة الدولية    ا-4
 

902 

304,4 
 10ه

 
 هدى نبيل كاظم

-كاظم.(/هدى نبيل 0240-0220السياسة الخارجية االمريكية حيال تركيا)
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛049ت,-ا
 السياسة الدولية-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-السياسة الدولية        ا-4
 

905 

304,4 
 902و

 
 وسام محمد حسين

-حسين.البرازيل انموذجا/وسام محمد -دور الدول متوسطة القدرات في النظام الدولي
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛025
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-السياسة الدولية                  ا-4
 

932 

304,424 
 321ا

 
 اجمد نجم عبود صالح

/احمد نجم عبود 0243نهاية  0220محاوالت تركيا االنضمام الى االتحاد االوربي 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-لح.صا

 سم02ص؛044
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-االتحاد االوربي       ا-العالقات الخارجية-تركيا-0العالقات الدولية -تركيا-4
 

934 

304,424 
 505ج

 
 جوان علي مهدي

بغداد:جامعة -علي مهدي. (/جوان0242-4552تأثير الطاقة على االمن االسرائلي)
 0241كلية العلوم السياسية,-النهرين

 سم32ص:ايض؛494د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-االمن االسرائيلي      ا-0العالقات الدولية -4
 

930 

304,424 
 021ش

 
 شاكر رزيج محمد

-.دة/شاكر رزيج محمداثر المتغير النفطي في العالقات الصين الدولية بعد الحرب البار
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛011ه,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-الحرب الباردة        ا-0العالقات الدولية -4

933 



 

304,424 
 053ص

 
 الصبيحاوي,نوال عبد السادة كريم

الدولي/نوال عبد السادة كريم  مستقبل الدور االمريكي في النظام السياسي
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الصبيحاوي.

 سم32ص؛045
 رسالة ماجستير في العالقات الدوليةوالسياسة الدولية

 العنوان-النظام السياسي       ا-0العالقات الدولية -4
 

931 

304,424 
 009ع

 
 عباس فاضل عباس
-/عباس فاضل عباس.0222االتحادية واالتحاد االوربي بعد عام  العالقات بين روسيا
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛035و,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-العالقات الدولية          ا-4
 

393 

304,424 
 051ع

 
 العبودي,ندى عليوي لعيبي حسن

م/ندى عليوي لعيبي 0223ي وتأثيره على العراق بعد عام االيران-التنافس التركي
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-حسن العبودي.

 سم32ص:ايض؛093ز,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-العالقات الدولية          ا-4
 

931 

304,424 
 051ع

 
 العبيدي,سند وليد سعيد نعمان

-التغيير السياسي المصري وانعكاسات على اسرائيل/سند وليد سعيد نعمان العبيدي.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32ص:ايض؛021
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-العالقات الدولية            ا-4
 

934 

304,424 
 152ك

 
 ب عليالكريماوي,عبد الزهرة صاح

السياسة الخارجية التركية تجاه التغيير في العالم العربي/عبد الزهره صاحب علي 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الكريماوي.

 سم32ص؛022د,-ج
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية العالقات الدولية والسياسة الخارجية

 العنوان-العالقات الدولية           ا-4
 

932 

304,424 
 025ل

 
 الالمي,هدى مهدي صالح غالي

المجال الحيوي لروسيا االتحادية في اطار دورها االقليمي/هدى مهدي صالح غالي 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الالمي.
 سم32ص؛010

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان -العالقات الدولية        ا-4
 

935 

304,424 
 914م

 
 مصطفى عبد الستار جبار

التنافس السياسي واالقتصادي االمريكي الروسي على منطقة اسيا الوسطى بعد 
كلية العلوم -بغداد:جامعة النهرين-الحرب الباردة/مصطفى عبد الستار جبار .

 0241السياسية,

912 



 سم32ص:ايض؛043س,-ا
 ماجستير في العلوم السياسيةرسالة 

 العنوان-الحرب البارده        ا-0العالقات الدولية -4
 

304,424 
 509م

 
 مياسه اكرم خزعل
-4551االسرائيلية)دراسة في االبعاد االقتصادية والسياسية(للمدة)-العالقات التركية

 0241,كلية العلوم السياسية-بغداد:جامعة النهرين-(/مياسة اكرم خزعل.0240
 سم02ص؛423ج,-4

 قسم العالقات االقتصادية الدولية-رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-العالقات الدولية     ا-4
 

914 

304,10 
 051ج

 
 الجبوري,شاهه دحام عبد هللا

(/مشاهه دحام 4224-4221بنجامين دزرائيلي ودوره في سياسة بريطانيا الخارجية)
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الجبوري.عبد هللا 

 سم32ص:ايض؛022ه,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الترايخ الحديث

 العنوان-دزرائيلي,بينجامين)رئيس وزراء(     ا-0بريطانيا,العالقات الخارجية -4
 

910 

304,102211 
 021ث

 
 ثامر مكي علي مصطفى

/ثامر 4123-4992السبانية في عهد اليزابيث االولى ا-العالقات السياسية االنكليزية
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-مكي علي مصطفى.

 سم32ص:ايض؛052
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-اسبانيا    ا-العالقات الخارجية-االنكليز-4
 

913 

304,10243 
 951ق

 
 القصير,حسين محسن هاشم

/حسين 4591-4594العالقات السياسية بين بريطانيا والواليات المتحدة االمريكية 
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفة-محسن هاشم القصير.

 سم32ص:ايض؛092ع,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ المعاصر

 العنوان-امريكا     ا-العالقات الخارجية-بريطانيا-4
 

911 

304,112915 
 11ر

 
 رعد ناصر جاسم
-بغداد:جامعة بغداد-م/رعد ناصر جاسم.0240-0224االسرائيلية-العالقات الفرنسية

 0241كلية العلوم السياسية,
 سم32ص؛041

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية/العالقات الدولية
 العنوان-اسرائيل    ا-العالقات الخارجية-فرنسا-4
 

919 

304,11243 
 252ت

 
 عباس حسن التميمي,زينب

)دراسة 4515-4592العالقات السياسية الفرنسية االمريكية في عهد شارل ديغول
 0241كلية االداب,-البصرة:جامعة البصرة-تاريخية(/زينب عباس حسن التميمي.

 سم02ص؛321د,-ب
 اطروهة دكتوراه فلسفة في التاريخ المعاصر

 العنوان-أمريكا    ا-العالقات الخارجية-فرنسا-4
 

911 

304,14294 
 590ع

 
 العيساوي,سداد نوري جاسم

914 



-(/سداد نوري جاسم العيساوي.0240-0222الصينية للفترة)-العالقات الروسية
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص:ايض؛022د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-الصين    ا-عالقات خارجية-روسيا-4
 

304,142919 
 505ح

 
 حنان علي ابراهيم

وافاقها المستقبلية/حنان  4550السياسة الخارجية الروسية تجاه سوريا منذ عام 
 0241كلية العلوم االسالمية ,-بغداد:جامعة بغداد-علي ابراهيم.

 سم02ص؛131ح,-ا
 رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/الدراسات الدولية

 العنوان-سوريا    ا-ارجيةالعالقات الخ-روسيا-4
 

912 

304,99293 
 051ر

 
 رائد حسن زغير 

-السياسة الخارجية االيرانية تجاه التغيرات في العالم العربي/رائد حسن زغير.
كلية العلوم السياسية/العالقات الدولية والسياسة -بغداد:الجامعة المستنصرية

 0241الخارجية,
 سم32ص؛025

 السياسية/العالقات الدولية والسياسة الخارجيةرسالة ماجستير في العلوم 
 العنوان-العالم العربي    ا-العالقات الخارجية-ايران-4
 

915 

304,919291
2 
 915ا

 
 االسدي,كوثر عبد الحسن عبد هللا

(/كوثر عبد الحسن عبد هللا 4543-4514االردنية)-العالقات السياسية السورية
 0241التربية,كلية -ذي قار:جامعة ذي قار-االسدي.
 سم32ص:ايض؛050

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 العنوان-االردن    ا-العالقات الخارجية-سوريا-4
 

992 

304,914214 
 251ح

 
 الحميداوي,نهاد طالب عويد جبير

ذي -/نهاد طالب عويد جبير الحميداوي.4522-4540العالقات العراقية السوفيتية 
 0241االداب,كلية -قار:جامعة ذي قار

 سم32ص:ايض؛019
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-االتحاد السوفيتي     ا-العالقات الخارجية-العراق-4
 

994 

304,914294
5 
 510غ

 
 غيداق عبد المنعم محمد احمد

/غيداق عبد المنعم 4554-4549عالقات العراق االقتصادية مع جمهورية كوريا 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-محمد احمد.

 سم02ص؛452
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-كوريا    ا-العالقات الخارجية-العراق-4
 

990 

304,914293 
 915ا

 
 االسدي,عدنان هادي نور علي

/عدنان هادي نور علي 0240-0229سياسة العراق الخارجية تجاه المنطقة العربية 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-االسدي.

 سم32ص؛013خ,-ا
 العالقات الدولية والسياسة الخارجية-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-االحوال السياسية    ا-العارق-0العالم العربي -العالقات الخارجية-العراق-4

993 



 

304,914293
0 
 005ش

 
 الشباني,صباح حسن بديوي

(/صباح حسن بديوي 4542-4510اليمنية)الشطر الشمالي()-العالقات العراقية
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية-الشباني.

 سم32ص:ايض؛423
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

-3( 4542-4510تاريخ حديث)-العراق-0اليمن شمالي-العالقات الخارجية-العراق-4
 العنوان-تاريخ حديث     ا-اليمن

 

991 

304,914332
932 

 403خ

 
 

 الخفاجي,صالح عبد العالي خليف
ذي -(/صالح عبد العالي خليف الخفاجي.4541-4449العالقات البصرية الكويتية)

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-قار :جامعة ذي قار
 سم32ص,450

 الحديثرسالة ماجستير في التاريخ 
 العنوان-الكويت    ا-العالقات الخارجية-البصرة-4
 

999 

304,912293 
 252د

 
 الدليمي,هالة مهدي خيري عبد االمير

-4514السعودية(انموذجا -عالقات االردن الخارجية اتجاة دول الجوار العربي)العراق
للعلوم كلية التربية -بابل:جامعة بابل-/هالة مهدي خيري عبد االمير الدليمي.4552

 0241االنسانية,
 سم32ص؛440

 رسالة ماجستير في قسم التاريخ
 العنوان-العالم العربي    ا-العالقات الخارجية-االردن-4
 

991 

304,912291
5 
 510ن

 
 نورا رائد حسين علي

(:دراسة تاريخية/نورا رائد 4543-4514الفلسطينية)-العالقات السياسية االردنية
 0241كلية التربية للبنات,-ادبغداد:جامعة بغد-حسين علي.

 سم02ص؛003ه,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-فلسطين    ا-العالقات الخارجية-االردن-4
 

994 

304,924299 
 051ر

 
 الربيعي,اسيل فاضل كامل

بغداد:الجامعة -م/اسيل فاضل كامل الربيعي.4543-4505العالقات االفغانية االيرانية 
 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية

 سم32ص:ايض؛459
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-ايران    ا-العالقات الخارجية-افغانستان-4
 

992 

304,10219 
 550ز

 
 زينب خالد حسين

-م/زينب خالد حسين.4513-4500االيطالية -العالقات السياسية المصرية
 0241كلية التربية للبنات,-بغدادبغداد:جامعة 

 سم02ص؛335و,-ا
 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-ايطاليا    ا-عالقات خارجية-مصر-4
 

995 

304,102914 
 019ع

 
 العارضي,نهرين جواد الشرقي

912 



م(/نهرين جواد الشرقي 0244-4552السياسة الخارجية المصرية تجاه العراق)
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-العارضي.

 سم32ص؛055ج,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية/قسم الدراسات الدولية

-(    ا0244-4552تاريخ حديث)-مصر-0العراق -العالقات الخارجية-مصر-4
 العنوان

 

304,102912 
 250ل

 
 لمياء صفاء حسن
-م(/لمياء صفاء حسن.4542-4542االردنية )-المصريةالعالقات السياسية 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛019ه,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-االردن    ا-العالقات الخارجية-مصر-4
 

914 

304,10211 
 023ص

 
 الصالح,سالم شريف محمد

ذي -/سالم شريف محمد الصالح.4545-4591مصرية المغربية العالقات السياسية ال
 0241كلية االداب,–قار:جامعة ذي قار 

 سم32ص:ايض؛031ح,-ا
 رسالة ماجستير في الترايخ الحديث المعاصر

 العنوان-المغرب     ا-العالقات الخارجية-مصر-4
 

910 

304,43 
 155د

 
 الدرويش,ياسر عبد الحسين علوان

(/ياسر عبد الحسين 0240-4554السياسة الخارجية االمريكية)دور القيادة في 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-علوان الدرويش.

 سم32ص:ايض؛324ض,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-العالقات الخارجية    ا-امريكا-4
 

913 

304,43214 
 051ج

 
 علي الجبوري,ميسون عباس حسين

البريطانية في الشرق االوسط واثرها على السياسة المصرية -السياسة االمريكية
بغداد:جامعة -:دراسة تاريخية/ميسون عباس حسين علي الجبوري.4519-4594
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد

 سم32ص؛055خ,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

-برطانيا-3 4594-4519تريخ حديث-امريكا-0بريطانيا -الدوليةالعالقات -امريكا-4
 العنوان-ا     4594-4519تاري حديث 

 

911 

304,43210 
 320م

 
 المحالوي,ثامر عناد تركي فهد

االنبار: -/ثامر عناد تركي فهد المحالوي.4519-4514البريطانية -العالقات االمريكية
 0241كلية االداب,-جامعة االنبار

 سم32؛ص044ي,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-بريطانيا     ا-العالقات الخارجية-امريكا-4
 

919 

304,432131 
 51خ

 
 الخير هللا,بهجت شبيب فشاخ

/بهجت شبيب فشاخ 4519-4513سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه النمسا 
 0241كلية االداب,–ذي قار:جامعة ذي قار -الخير هللا.

 سم32ص؛459و,-ا

911 



 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 العنوان-النمسا    ا-العالقات الخارجية-امريكا-4
 

304,43219 
 95غ

 
 الغزي,زمن حسن كريدي

-م/زمن حسن كريدي الغزي.4519-4513السياسة االمريكية تجاه ايطاليا 
 0241كلية االداب,-الكوفة:جامعة الكوفة

 سم32ص؛010
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ المعاصر

 العنوان-ايطاليا     ا-العالقات الخارجية-امريكا-4
 

914 

304,43293 
 51ن

 
 نور علي صكب

-الدور االمريكي تجاه التغيير في العالم العربي)مصر انموذجا(/نور علي صكب.
 0241السياسية,كلية العلوم -بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32ص:ايض؛043
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-العالم العربي    ا-عالقات خارجية-امريكا-4
 

912 

304,432951 
 051ع

 
 العبيدي,مصطفى محمد جاسم

توظيف القوه الناعمة في السياسة الخارجية االمريكية اتجاة الشرق االوسط/مصطفى 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-العبيدي.محمد جاسم 

 سم32ص؛422
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية)العالقات الدوليةوالسياسة الخارجية(

 العنوان-الشرق االوسط     ا-العالقات الدولية-امريكا-4
 

915 

304,432951 
 321ا

 
 محمد حسن عبيد

-/محمد حسن عبيد.4513-4591االمريكية تجاه الوس سياسة الواليات المتحدة 
 0241كلية التربية للبنات,-البصرة:جامعة البصرة

 سم32ص؛032ج,-ب
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-لوس    ا-العالقات الخارجية-امريكا-4
 

942 

304,4321 
 05ب

 
 الربيعي,مصطفى اديب حميد عبد

-م/مصطفى اديب حميد عبد الربيعي.0224المصرية لبعد -العالقات االمريكية
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص؛414د,-ا
 السياسة الدولية-رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-مصر     ا-العالقات الخارجية-امريكا-4
 

940 

304,433 
 535ل

 
 الليثي,رشاد محمد جوف

-استخدام االسلحة في القانون الدولي العام/رشاد محمد جون الليثي.حظر وتقييد 
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛444
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قانون دولي     ا-االسلحة-4
 

943 

302,202 
 321م

 
 محمد عبد المحسن سعدون

941 



ية كل-بابل:جامعة بابل-المحسن سعدون.الحماية القانونية لضحايا الجريمة/محمد عبد 
 0241القانون,
 سم02ص؛145

 رسالة دكتوراه فلسفة في القانون العام
 العنوان-دراسات     ا-السلطة التشريعية-4
 

302,24 
 905ج

 
 الجزائري,مروج هادي

كلية -بغداد:جامعة بغداد-استقالل السلطة التشريعية/مروج هادي الجزائري.
 0241القانون,

 سم32ص:ايض؛314و,-ا
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 العنوان-دراسات     ا-السلطة التشريعية-4
 

949 

302,3 
 51ن

 
 نور محمد فرحان

-االختصاص التنفيذي لرئيس الدولة في النظام البرلماني/نور محمد فرحان.
 0241كلية القانون,-النجف:جامعة الكوفة

 سم32ص:ايض؛455خ,-ا
 ماجستير في القانون العامرسالة 

 العنوان-الهيئات التشريعية)البرلمان(     ا-4
 

941 

302,32914 
 11س

 
 سعد غازي طالب

بابل:جامعة -دراسة مقارنة/سعد غازي طالب.-حدود االختصاص التشريعي للبرلمان
 0241كلية القانون,-بابل
 سم02ص؛020

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-العراق    ا-التشريعيةالهيئات -4
 

944 

302,914 
 25ع

 
 علي سعد عمران

 0241كلية القانون,-بابل :جامعة بابل-حدود حل البرلمان/علي سعد عمران.
 سم32ص:ايض؛049ح,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في القانون العام
 العنوان-دراسات     ا-البرلمان العراقي-4
 

942 

305,59421 
 051ر

 
 صالح حسن ربيعالربيعي,

-/صالح حسن ربيع الربيعي.4515-4540الحزب السياسي في تاريخ الصين 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32ص:ايض؛351ي,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 العنوان-ا      4515-4540تاريخ حديث -الصين-0االحزاب السياسية -الصين-4
 

945 

332,25914 
 321ا

 
 احمد كريم باجي

تأثير التغيرات في مصادر واستخدامات اموال البنك المركزي العراقي في تحقيق 
كلية االداره -بغداد:الجامعة المستنصرية-/احمد كريم باجي.0240-0221اهدافة للمدة
 0241واالقتصاد,

 سم32ص؛419
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-االقتصادية      ااالحوال -العراق-4
 

922 



332,4 
 501ا

 
 اياد كاظم حسون

( مع 0242-4522تحليل العالقة بين التضخم والنمو االقتصادي في العراق للمدة)
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-اشارة لبلدان مختارة/اياد كاظم حسون.

 0241واالقتصاد,
a-f,419سم32ص:ايض؛ 

 العلوم االقتصاديةاطروحة دكتوراه فلسفة في 
 العنوان-االقتصاد التحليلي     ا-4
 

924 

332,4 
 105ز

 
 الزعبي,اسامة محمود عوض

بناء وتحليل جداول المداخالت والمخرجات لالقتصاد االردني في عامي  
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-/اسامة محمود عوض الزغبي.0225و0222

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛441خ,-ا
 طروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصاديةا
 العنوان-االقتصاد التحليلي     ا-4
 

920 

332,4 
 105س

 
 السراي,فاطمة رحيم حميد

تقييم كفاءه االداء المالي للمصارف التجارية في العراق باستخدام تحليل التكامل 
رحيم  (/فاطمة0244-4522المشترك/مصرف الرافدين والرشيد دراسة حالة للمدة )

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-واسط:جامعة واسط-حميد السراي.
 سم32ص:ايض؛442ط,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-الرافدين والرشيد     ا-3االداء المالي -0االقتصاد التحليلي -4
 

923 

332,4 
 215ش

 
 الشمري,حسن شاكر عبد

االسواق المالية العربية/حسن شاكر عبد  التحليل االقتصادي للكفاءة وفاعلية
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-النجف:جامعة الكوفة-الشمري.

 سم32ص:ايض؛045
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية

 العنوان-التحليل االقتصادي        ا-4
 

921 

332,4 
 055ط

 
 الطائي,علي عمران حسين عمران

سعر الصرف على المستوى العام لالسعار باستخدام نموذج تحليل عوامل انتقال اثر 
(/علي 0244-4552السببية في بعض الدول العربية مع اشارة خاصة للعراق للمدة)

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-النجف:جامعة الكوفة-عمران حسين عمران الطائي.
 سم32ص:ايض؛421د,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-االقتصادي      ا التحليل-4
 

929 

332,4 
 400ع

 
 العقابي,قيس انيس جميل

-4552تحليل العالقة بين النفقات العامة والنمو االقتصادي في العراق)
معة بغداد:الجا-(باستعمال دالة االستجابة المستحدثة/قيس انيس جميل العقابي.0243

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-المستنصرية
I-VIII,439سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-النفقات العامة        ا-االقتصاد التحليلي-4
 

921 

332,4  924 



 الكرعاوي,مقداد جاسم عبد 110ك
قياس الميزه النسبية النتاج فروج اللحم في محافظة المثنى باستعمال مصفوفة تحليل 

كلية -بغداد:جامعة بغداد-وي./ مقداد جاسم عبد الكرعا PAMالسياسة 

 0241الزراعة,
 سم02ص؛422ر,-ا

 االقتصاد الزراعي-رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-االقتصاد التحليلي      ا-4
  

332,4 
 215م

 
 ممدوح عطا هللا فيحان

-فيحان.تحليل دالة التكاليف لعدد من المصارف التجارية العراقية/ممدوح عطا هللا 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛411
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االقتصاد

 العنوان-االقتصاد التحليلي        ا-4
 

922 

332,4 
 50م

 
 مهى كريم علي محمد

 التنمية البشرية في العراق في ضوء رصد االهداف االنمائية لأللفية الثالثة/مهى كريم
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية-علي محمد.

 سم32ص:ايض؛409د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-االقتصاد التحليلي     ا-4
 

925 

332,404 
 951ر

 
 الرشيدي, بهاء الدين بكر حسين

االسالمي/بهاء الدين بكر حسين التطورات النقدية واثرها في تغيير احكام االقتصاد 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:الجامعة العراقية-الرشيدي.

 سم32ص:ايض؛112ح,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعه اسالمية تخصص اقتصاد اسالمي

 العنوان-االقتصاد االسالمي      ا-4
 

952 

332,404 
 450ر

 
 رقية انور احمد

-ي التنمية في المنظور االسالمي/رقية انور احمد.المشروعات الصغيرة واثرها ف
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛113
 دكتوراه في الشريعة االسالمية

 العنوان-االقتصاد االسالمي     ا-4
 

954 

 332,404 
 021س

 
 السامرائي,احمد مجيد علي

االسالمي/احمد مجيد علي الصناعة واثرها في نهضة المجتمع في االقتصاد 
 0241كلية االمام االعظم,-بغداد:ديوان الوقف السني-السامرائي.

 سم32ص؛311
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية,تخصص)اقتصاد اسالمي(

 العنوان-نهضة      ا-المجتمع-0االقتصاد االسالمي -4
 

950 

332,404 
 512ش

 
 الشيخلي,زينب عالء الدين عبد هللا

الربويه بين الضرورات والحضر الشرعي وتطبيقاتها المعاصرة دراسة  العقود
المام كلية ا-بغداد:ديوان الوقف السني-اقتصادية/زينب عالء الدين عبد هللا الشيخلي.

 0241االعظم,
 سم32ص؛341ج,-ا

953 



 رسالة ماجستير تخصص)اقتصاد اسالمي(
 العنوان-الضرورات والحظر     ا-0االقتصاد االسالمي -4
 

332,404 
 902ع

 
 عصام عادل محمد علي حسين

-اساسيات العملية االقتصادية في القران الكريم/عصام عادل محمد علي حسين.
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛024ب,-ا
 اطروحة دكتوراه في الشريعه االسالمية

 العنوان-االقتصاد االسالمي     ا-4
 

951 

332,404 
 050ق

 
 قتيبة ثامر صالح

 كلية االداره-بغداد:جامعة بغداد-الملكية في االسالم:رؤية معاصرة/قتيبة ثامر صالح.
 0241واالقتصاد,

 سم32ص؛449ج,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-االقتصاد االسالمي      ا-4
 

959 

332,404 
 059ك

 
 الكبيسي,عبد هللا عبد القادر عبد هللا

)دور االقتصاد االسالمي في تطوير اليات االدخار(/عبد هللا عبد القادر عبد هللا 
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد-الكبيسي.

 سم32ص:ايض؛424
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 العنوان-اليات     ا-االدخار-0االقتصاد االسالمي -4
 

951 

332,404 
 059ك

 
 الكبيسي,فائز محمد جمعة عبد الجبار

-حماية الملكية في االقتصاد االسالمي/فائز محمد جمعة عبد الجبار الكبيسي.
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛309
 اطروحة دكتوراه في الشريعة االسالمية

 العنوان-حماية     ا–الملكية -0االقتصاد االسالمي -4
 

954 

332,400 
 012ف

 
 فاطمة محسن محمد

مع اشارة الى العراق/فاطمة محسن -اقتصاد السوق واثارة على البيئة والموارد
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-محمد.

 سم32ص:ايض؛420ك,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-اقتصاديات السوق     ا-4
 

952 

332,54 
 251ح

 
 الحميدي,اركان ريسان عباس

التباين المكاني لتوزيع مصافي النفط الصغيرة واثرها في التنمية الصناعية في 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-العراق/اركان ريسان عباس الحميدي.

 سم32ص:ايض؛334ث,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية الصناعية

 العنوان-مصافي       ا-النفط-0الجغرافية الصناعية -4
 

955 

332,54 
 400ع

 
 العقابي,زينه مهدي حميد

122 



التحليل المكاني لتوطين صناعة الطباعة والنشر واستراتيجية تنميتها في مدينة 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-بغداد/زينة مهدي حميد العقابي.

 سم32ص:ايض؛002ظ,-ا
 الجغرافيةرسالة ماجستير اداب في 

 العنوان-الطباعة والنشر      ا-0العراق)مدينة بغداد( -الجغرافية الصناعية-4
 

334,244 
 302ح

 
 الحجامي,امين رحيم حميد

التنظيم القانوني لممارسة الموضف العام الحقوق السياسية/امين رحيم حميد 
 0241كلية القانون,-بابل :جامعة بابل-الحجامي.

 سم32ص:ايض؛049و,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-حقوق      ا–الموظفون -4
 

124 

334,40 
 510س

 
 السوداني,زهراء هاشم جايان

واقع التعليم المهني الثانوي ومتطلبات سوق العمل في العراق/زهراء هاشم جايان 
 0241بغداد:جامعة بغداد,كلية االدارة واالقتصاد,-السوداني.

 سم02ص؛411د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-التعليم المهني      ا-0سوق العمل -4
 

120 

334,434 
 955ح

 
 حسين علي عبد الحسين

تقييم معالجة البطالة في استراتيجية وزارة العمل والشؤون االجتماعية/حسين علي 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-عبد الحسين.

 سم32ص:ايض؛51ب,-ا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 العنوان-العراق      ا-البطالة-4
 

123 

334,434 
 921ع

 
 العسكري,عدنان ريسان حسين

-البطالة في محافظة ذي قار الواقع وفرصة التشغيل/عدنان ريسان حسين العسكري.
 كلية االدارة واالقتصاد-القادسية
 سم32ص:ايض؛401

 في العلوم االقتصاديةرسالة ماجستير 
 العنوان-العراق)محافظة ذي قار(     ا-البطالة-4
 

121 

334,1 
 021خ

 
 الخالدي,شذى سالم دكي

تمكين المرأة والتنمية االقتصادية في الدول العربية مع اشارة خاصة للعراق/شذى 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية-سالم دكي الخالدي.

 سم32ص:ايض؛409ت,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-العراق      ا-المرأة العاملة-4
 

129 

334,1 
 10ش

 
 شذى كاظم جالب

-المرأة العاملة في سلك الشرطة بين الواقع وتطلعات المستقبل/شذى كاظم جالب.
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛030
 علم االجتماعماجستير اداب في 

 العنوان-تطلعات      ا-المستقبل-0المرأة العاملة -4
 

121 



334,1 
 155م

 
 مروة عبد الرحيم عباس

(/مروة عبد 0244-4522التمكين االقتصادي وعالقتة بتمكين المراة في العراق)
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-البصرة:جامعة البصرة-الرحيم عباس.

 سم32ص:ايض؛011ي,-ا
 ماجستير في العلوم االقتصادية رسالة

 العنوان-العراق      ا-المرأة العاملة-4
 

124 

334,13 
 001ع

 
 العبادي,لقاء عبد الهادي مسير

صراع االدوار عند المرأة العاملة المتزوجة دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة 
ية كل-القادسية:جامعة القادسية-الديوانية/لقاء عبد الهادي مسير العابدي.

 0241االداب,
 سم32ص؛454ق,-ز

 رسالة ماجستير اداب في علم االجتماع
 العنوان-)المتزوجات(     ا-المرأة العاملة-4
 

122 

330,4004 
 10ش

 
 الشطب,عدنان هادي جعاز

-ماليزيا-الدور التنموي للمصارف االسالمية في بلدان مختارة)السعودية
كلية االدارة -البصرة:جامعة البصرة-الشطب.العراق(/عدنان هادي جعاز 

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛440ي,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-البنوك االسالمية     ا-4
 

125 

330,493 
 051ز

 
 الزبيدي,دعاء محمد نعمة

مشروع مقترح النشاء صندوق سيادي عراقي الدالالت وفرص النجاح/دعاء محمد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية-الزبيدي. نعمة
 سم02ص,445

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-الصندوق العراقي للتنمية      ا-4
 

142 

330,4490 
 252ع

 
 العكيلي,حميدة خضر ابراهيم

-0223العراق للمدة)تقدير العالقات التوازنية بين الودائع واالئتمان النقدي في 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-(/حميدة خضر ابراهيم العكيلي.0244

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛20

 رسالة ماجستير في علوم االحصاء
 العنوان-االئتمان النقدي       ا-0الودائع -4
 

144 

330,4493 
 912ج

 
 الجشعمي,فايزة حسن مسجت
/فايزه حسن 0240-0223االقتصادي في العراق للمدةدور االئتمان المصرفي بالنمو 

 0241كلية االدراة واالقتصاد,-البصرة:جامعة البصرة-مسجت الجشعمي.
 سم32ص؛445ز,-ا

 رسالة ماجستير في علوم االقتصاد
 العنوان-القروض     ا-البنوك التجارية-4
 

140 

330,4493 
 154ج

 
 الجعيفري,اسراء كاطع فياض

143 



في حل ازمة السكن في العراق واسط حالة دراسية/اسراء  دور االقراص المصرفي
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-واسط:جامعة واسط-كاطع فياض الجعيفري.

 سم32ص:ايض؛415ج,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-السكن في العراق     ا-0)محافضة واسط( -العراق-القروض-4
 

330,4493 
 210ح

 
 الحمداني,هناء نصر هللا خميس

انماط هيكل االئتمان وانعكاساتها على قيمة عدد من المصارف العراقية الخاصة/هناء 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-نصر اللة خميس الحمداني.

 سم32ص:ايض؛459ط,-ا
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال

 سم32ص:ايض؛459ط,-ا
 ماجستير في علوم ادارة االعمالرسالة 

 العنوان-العراق     ا-االئتمان المصرفي-4
 

141 

330,4493 
 151س

 
 السعيدي ,علياء كاظم عيال

-0223السياسة االئتمانية للمصارف العراقية الواقع واالفاق:دراسة تحليلية للمدة)
دارة كلية اال-القادسية:جامعة االقادسية-(/علياء كاظم عيال السعيدي.0242

 0241واالقتصاد,
 سم32ص؛441

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-الواقع واالفاق      ا-0القروض -البنوك التجارية-4
 

149 

330,4491 
 501س

 
 سهاد عبد الكريم عباس

 بغداد:المعهد العربي-برنامج مقترح لتدقيق مخاطر االستثمار/سهاد عبد الكريم عباس.
 0241القانونيين,للمحاسبين 

 سم32ص:ايض؛441ز, -ا
 رسالة ماجستير في المحاسبة القانونية

 العنوان-خدمات مصرفية     ا-االستثمارات-4
 

141 

330,442 
 955ح

 
 حسين عبد الجبار نجم

امعة بغداد:ج-دور القيادة التحويلية في اتخاذ القرارات الرشيدة/حسين عبد الجبار نجم.
 0241للدراسات المحاسبية والمالية,المعهد العالي -بغداد

 سم32ص:ايض؛410ك,-ا
 دبلوم عالي المعادل ماجستير في المصارف

 العنوان-العراق     ا-المصارف الخاصة-4
 

144 

330,32 
 055ش

 
 الشاوي,هاني فاضل جمعة

في قيمة شركات  porterتأثير اضافة حلقة خدمات مقبل البيع لنموذج سلسلة القيمة 

كلية االدارة -البصرة:جامعة البصرة-قية/هاني فاضل جمعة الشاوي.التامين العرا
 0241واالقتصاد,

 سم32ص:ايض؛005ر,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال

 العنوان-اقتصاديات المال      ا-شركات التامين-4
 

142 

330,1 
 515د

 
 الدوري,شيماء زهير محمود

وتاثيرهما في االداء المصرفي/شيماء زهير محمود ادارة فجوتي السيولة والميزانية 
 0241الكلية التقنية االداررية,-بغداد:الجامعة التقنية الوسطى-الدوري.

145 



 سم32ص:ايض,423د,-ا
 رسالة ماجستير في التقنيات المالية والمحاسبية

 العنوان-االداء المصرفي       ا-0السيولة النقدية -4
 

330,1 
 151م

 
 محسن توفيق المطيري,حسين

-تحليل السيولة المصرفية والعائد ومخاطرة السيولة/حسين محسن توفيق المطيري.
 0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛432ح,-4
 دبلوم عالي في المصارف المعادل للماجستير

 العنوان-السيولة النقدية    ا-4
 

102 

330,1911 
 153ف

 
 الفريجي,ندى علي صالح

المبررات االقتصادية العادة هيكلية مصرفي الرافدين والرشيد/ندى علي صالح 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الفريجي.

 سم32ص؛439
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-الرافدين والرشيد      ا-0االصالح النقدي -4
 

104 

330,11 
 04ج

 
 الجاف,استبرق اسماعيل حمه مراد

سياسة البنك المركزي وتاثيرها على استقرار سعر الصرف االجنبي في العراق 
كلية -واسط:جامعة واسط-(/استبرق اسماعيل حمة مراد الجاف.0240-4552للمدة)

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم32ص؛494و,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-البنك المركزي      ا-0السياسة النقدية -4
 

100 

330,11 
 54س

 
 سيف راضي محيي ناصر

/سيف 0244-4552استهداف سعر الفائدة واثرة في االستقار النقدي بالعراق للمدة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-راضي محي ناصر.

 سم02ص؛441
 القتصاديةرسالة ماجستير في العلوم ا

 العنوان-السياسة النقدية     ا-العراق-4
 

103 

330,15 
 300ر

 
 رجاء جابر عباس

-االصالح النقدي في العراق في ضوء بعض التجارب العالمية/رجاء جابر عباس.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-النجف:جامعة الكوفة

 سم32ص:ايض؛001ح,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-التجارب العالمية       ا-0العراق –االصالح النقدي -4
 

101 

330,1 
 101م

 
 مراد فالح مراد

تطوير بيئة االستثمار الصناعي لتحسين دور المنظم االقتصادي في صناعة االلبسة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-الجاهزه قي العراق/مراد فالح مراد.

 سم32ايض؛ص:441ز,-4
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية

 العنوان-االستثمار المالي     ا-4
 

109 

330,1  101 



 ميثم عبد الحميد روضان 532م
تطور العوائد النفطية وامكانات الطاقة االستيعابية لالستثمار في االقتصاد العراقي 

كلية االدارة -البصرةالبصرة:جامعة -(/ميثم عبد الحميد روضان.0242-4542للمدة)
 0241واالقتصاد,

 سم32ص:ايض؛449
 رسالة ماجستير علوم في االقتصاد

 العنوان-العراق      ا-االستثمار-4
 

330,1 
 594ي

 
 يوسف حاكم غدير

(/يوسف 0240-0223تقييم اداء السياسة النقدية في العراق في ظل مرحلة التحول)
 0241دارة واالقتصاد,كلية اال-النجف:جامعة الكوفة-حاكم غدير.

 سم32ص:ايض؛449
 رسالة ماجستير علوم في االقتصاد

 العنوان-العراق       ا-االستثمار-4
 

104 

330,143 
 510س

 
 السوداني,غزوان محمود جبر 

دور نظم المعلومات االدارية في تنشيط مناخ االستثمار االجنبي المباشر في 
كلية االدارة -بغداد:الجامعة المستنصرية-السوداني.العراق/غزوان محمود جبر 

 سم02واالقتصاد,
 سم02ص؛415ح,-ب

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال
 العنوان-4نظم المعلومات االدارية    -0االستثمارات االجنبية -4
 

102 

330,143 
 025ه

 
 هالة هاشم كاظم عبد

االستثمار االجنبي المباشر/هالة هاشم القدرات االقتصادية الجديدة للعراق وفرص 
 0241القادسية:جامعة القادسية:كلية االدارة واالقتصاد,-كاظم عبد.

 سم32ص؛443
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-االستثمارات االجنبية       ا-4
 

105 

330,143291
4 
 321م

 
 

 محمد غسان زالل
/محمد غسان 0220قتصاد التركي بعد عام دور االستثمار االجنبي في تطوير اال

 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-زالل.
 سم32ص:ايض؛454د,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-تركيا      ا-االستثمارات االجنبية-4
 

132 

333,431 
 951ن

 
 النصراوي,علياء رزاق عبد
وانعكاساتها االقتصادية على االمن الغذائي/علياء رزاق طاهرة التصحر في العراق 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-واسط:جامعة واسط-عبد النصراوي.
 سم32ص؛490ج,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-االمن الغذائي     ا-0)اقتصاديات( -التصحر-4
 

134 

333,54 
 505ح

 
 حنان مجيد علي ملك شاه

130 



سات المائية لدول الجوار وانعكاساتها علة الثروة المائية العراقية)دراسة السيا
كلية االدارة -واسط:جامعة واسط-اقتصادية(/حنان مجيد علي ملك شاه.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص؛444ت,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-اقتصاديات        ا-المياه-4
 

339,124 
 902و

 
 حسن فليح تويج وسام

-النقد الماركسي للخطاب الفلسفي العربي المعاصر/وسام حسن فليح تويج.
 0241كلية االداب,-الكوفة:جامعة الكوفة

 سم02؛041ر,-ا
 رسالة الدكتوراه في الفلسفة

 العنوان-فلسفة     ا-الماركسية-4
 

133 

331,0 
 350م

 
 المحياوي,زيد حبيب حسين
للضرائب في االقتصادات الريعية)العراق حالة دراسية للمدة فاعلية االدوار الوظيفية 

 كلية االدارة-بغداد:الجامعة المستنصرية-(/زيد حبيب حسين المحياوي.0223-0240
 0241واالقتصاد,

 سم02ص؛019و,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-االقتاصادات الريعية      ا-0العراق -الضرائب-4
 

131 

331,01 
 115ف

 
 الفرطوسي,حسام الدين عبد الرزاق

تحقيق دين الضريبة على ارباح االعمال التجارية في ضل قانون ضريبة الدخل 
-المعدل/حسام الدين عبد الرزاق حسين الفرطوسي. 4520لسنة  443المرقم

 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛421ل,-ا

 رسالة ماجستير في القانون
 العنوان-االعمال التجارية     ا-0العراق -يبة الدخلضر-4
 

139 

331,01 
 505ك

 
 الكناني,زينب عبد الكاظم حسن 

التناسب بين التجريم والعقاب في قانون ضريبة الدخل العراقي/زينب عبد الكاظم حسن 
 0241كلية القانون والسياسة,-البصرة:جامعة البصرة-الكناني.

 سم32ص:ايض؛442ح,-ا
 ماجستير في القانون العامرسالة 

 العنوان-العراق      ا-ضريبة الدخل-4
 

131 

331,01 
 100ه

 
 الهدابي,فريد جاسم حسن

السياسىة الضريبية في العراق واقعها ومتطلبات اصالحها في ضل التوجه نحو 
كلية االدارة -واسط:جامعة واسط-اقتصاد السوق/فريد جاسم حسن الهدابي.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص؛490ز,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-اقتصاد     ا-السوق-0العراق -الضرائب-4
 

134 

331,01 
 590ع

 
 العيساوي,محمد جواد جمعة

132 



( وافاقها 0244-4551دور الضرائب الكمركية في االقتصاد العراقي للمدة)
كلية االدارة -البصرةالبصرة:جامعة -المستقبلية/ محمد جواد جمعة العيساوي.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص؛415و,-ب

 رسالة ماجستير في علوم االقتصاد
 العنوان-العراق       ا-الضرائب الجمركية-4
 

331,0441 
 202س

 
 سالم صدام مهر

ضريبة القيمة المضافة كبديل عن منظومة الضرائب غير المباشرة في العراق/سالم 
 0241بغداد:المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية,بغداد:جامعة -صدام مهر.

 سم02ص,414و,-ا
 رسالة الدبلوم العالي المعادلة للماجستير في الضرائب

 العنوان-العراق      ا-الظرائب غير المباشرة-0الضرائب)القيمة المضافة( -4
 

135 

331,3 
 511ح

 
 حيدر جواد كاظم

اسة در-قياس اثر الدين العام في بعض المتغيرات االقتصادية في دول عربية مختارة
كلية االدارة -الكوفة:جامعة الكوفة-(/حيدر جواد كاضم.0244-0224للمدة من )
 0241واالقتصاد,

 سم02ص,425ا,
 رسالة الدكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية

 العنوان-الديون العامة        ا-4
 

112 

331,3139 
 509ج

 
 الجياشي,اكرم نعمة علي 

ازمات الديون السيادية اسبابها ومساراتها منطقة اليورو والعراق انموذجا/اكرم نعمة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-النجف:جامعة الكوفة-علي الجياشي.

 سم32ص:ايض؛415د,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية

 العنوان-اليورو والعراق       ا-0الديون الدولية -4
 

114 

331,35 
 022ز

 
 الزاملي,دعاء محمد رباط

-0223االنفاق الحكومي ودوره في االستقرار االقتصادي في العراق ببمدة)
كلية االدارة -القادسية:جامعة القادسية-(/دعاء محمد رباط الزاملي.0240

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛402د,-ا

 ي العلوم االقتصاديةرسالة ماجستير ف
 العنوان-االنفاق الحكومي     ا-4
 

110 

331,35 
 102ن

 
 نضال قادر حسان

قياس وتحليل العالقة بين االنفاق الحكومي والنمو االقتصادي في العراق باستعمال 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-انموذج تصحيح الخطأ/نضال قادر حسان.

 0241واالقتصاد,
 سم02ص,413

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-التنمية االقتصادية       ا-العراق-0النفقات العامة -4
 

113 

331,124 
 101س

 
 السعبري,ظاهر عمران موسى

التحويالت االجتماعية ودورها في تقليل التفاوت بين الدخول في العراق/ظاهر عمران 
 0241االدارة واالقتصاد,كلية -النجف:جامعة الكوفة-موسى السعبري.

111 



 سم32ص:ايض؛445و,-4
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-الدخول في العراق      ا-0الدخل ونضرية اقتصاديات العمل -4
 

332,25914 
 252ت

 
 

 التميمي,رياض حسين خليل
-يمي.التمدور الالمركزية في تحقيق التنمية االقتصادية المحلية/رياض حسين خليل 

 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين
 سم32ص:ايض؛451ج,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-العراق     ا-التنمية االقتصادية-4
 

119 

332,25914 
 545ت

 
 

 توفيق عبد هللا هجول
-4544اتجاهات التنمية المكانية في العراق مع اشارة خاصة لمحافظة البصرة للمدة)

كلية االدارة -البصرة:جامعة البصرة-م(/توفيق عبد هللا هجول.0240
 0241واالقتصاد,

 سم02ص؛493
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-التنمية االقتصادية      ا-العراق-4
 

114 

332,25914 
 550د

 
 

 دينا طالل صبيح شوقي
المناطق الحرة وتناثيراتها المحتكه في االقتصاد العراقي في ضوء تجارب بلدان 

كلية االدارة -بغداد:الجامعة المستنصرية-مختارة/دينا طالل صبيح شوقي.
 0241واالقتصاد,

 سم02ص؛444ش,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-ا        التنمية االقتصادية-العراق-4
 

112 

332,25914 
 351ش

 
 

 الشجيري,عماد خليل عيدان
مؤشرات االستدامة في عملية التنمية االقتصادية في العراق/عماد خليل عيدان 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-الشجيري.
 سم32؛041

 اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية
 العنوان-العراق       ا -االقتصاديةالتنمية -4
 

115 

332,25914 
 012ع

 
 

 عادل فضال مطير
دراسة العالقة السببية بين عرض النقد والناتج المحلي االجمالي من العراق 

كلية االدارة -القادسية:جامعة القادسية-(/عادل فضال مطير.0240-4522للمدة)
 0241واالقتصاد,

 سم32ص:ايض؛424ز,-ا
 ماجستير في العلوم االقتصاديةرسالة 

 العنوان-التنمية االقتصادية       ا-العراق-4
 

192 

332,25914 
 021ع

 
 

194 



 عامر سامي منير
السياسة االقتصادية بين رؤى المدارس الرأسمالية الكبرى والحاجة الموضوعية 

كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-التاريخية لالقتصاد العراقي/عامر سامي منير.
 0241واالقتصاد,

 سم32ص؛004د,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية

 العنوان-المدارس الرأسمالية      ا-0العراق -السياسة االقتصادية-4
 

332,25914 
 001ع

 
 

 العبادي,نصيف جاسم علي
(/نصيف جاسم 0240-0223الدور التنموي للتغيرات السياسية في العراق للمدة)

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-البصرة:جامعة البصرة-العبادي.علي 
 سم32ص:ايض؛409ط,-ا
 العنوان-التنمية االقتصادية      ا-العراق-4
 

190 

332,25914 
 000ع

 
 العتابي, ارشد عبد اللطيف تركي

-4542السياسة التجارية واثرها على النمو االقتصادي في العراق للمدة)
كلية االدارة -واسط:جامعة واسط-تركي العتابي. (/ارشد عبد اللطيف0242

 0241واالقتصاد,
 سم32ص؛020و,-ج

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-التنمية االقتصادية    ا-العراق-4
 

193 

332,25914 
 005ف

 
 فاتن عايد جاسم خلف

-فةالكو النجف:جامعة-دور التخطيط االستراتيجي في التنمية/فاتن عايد جاسم خلف.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,

 سم32ص:ايض؛450
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-التخطيط االستراتيجي      ا-0التنمية االقتصادية -العراق-4
 

191 

332,25914 
 592ف

 
 فيصل زيدان سهر

في  يالشراكة بين قطاعي الصناعة العام والخاص في ضل متطلبات االصالح االقتصاد
 0241كلية االدارةواالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-العراق/فيصل زيدان سهر.

 سم32ص؛420
 اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادية

 العنوان-التنمية االقتصادية      ا-العراق-4
 

199 

332,25914 
 321م

 
 محمد غازي نصيف

-4552تحليلية للمدة)اثر االنفاق العام على النمو االقتصادي في العراق:دراسة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-واسط: جامعة واسط-(/محمد غازي نصيف.0244
 سم02ص,439

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-العراق      ا-التنمية االقتصادية-4
 

191 

332,25914 
 355م

 
 المحنة,هند غانم محمد

التنموية في دول عربية مختارة مع اشارة خاصة االختالفات الهيكلية وسبل المعالجة 
كلية -النجف:جامعة الكوفة-(/هند غانم محمد المحنة.0242-4551الى العراق للمدة)
 0241االدارة واالقتصاد,

194 



 سم32ص:ايض؛012
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-العراق      ا-التنمية االقتصادية-4
 

332,25914 
 295م

 
 مكصوصي,غدير نجم عبد هللاال

-4552اشكالية التلوث الهايدروكاربوني والتنمية المستدامة في العراق للمدة)
كلية االدارة -واسط:جامعة واسط-(/غدير نجم عبد اللة المكصوصي.0240

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛441ر,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-ا   التنمية االقتصادية  -العراق-4
 

192 

332,25914 
 025ه

 
 هالة كاظم هاشم عبد

القدرات االقتصادية الجديدة للعراق وفرص االستثمار االجنبي المباشر/هالة هاشم 
 0241القادسية:جامعة القادسية,كلية االدارة واالقتصاد,-كاظم عبد.

 سم02ص؛443
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-االستثمار االجنبي       ا-0االقتصادية التنمية -العراق-4
 

195 

332,259140
9 
 501ز

 
 

 الزيادي,بدر دحام عبد اللة
التنمية المستدامة في محافضة المثنى الواقع وافاق المستقبل/بدر دحام عبد اللة 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية-الزيادي.
 سم32؛404

 في العلوم االقتصادية رسالة ماجستير
 العنوان-التنمية االقتصادية      ا-العراق)بابل(-4
 

112 

332,4 
 252ت

 
 التميمي,محمد رسول مكي سليم

دور العولمة في االداء الزراعي للبلدان الناميةالعراق ومصر انموذجا/محمد رسول 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-واسط:جامعة واسط-مكي سليم التميمي.

 سم32ص؛450ي,-ب
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-العراق ومصر       ا-0اقتصاديات     -الزراعة-4
 

114 

332,4 
 050ح

 
 الحبوبي,زهراء علي محمد 

-تقدير دالة االنتاج والتحليل المالي لمحصول القمح/زهراء علي محمد الحبوبي.
 0241كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛49و,-ا
 رسالة ماجستير في علوم الزراعة

 العنوان-العراق)ديالى(       ا-اقتصاديات-الزراعة-4
 

110 

332,4 
 302ح

 
 الحجامي,عيسى سوادي عايز

دراسة مقارنة للكفاءة الفنية واالقتصادية الصناف معتمدة لمحصول القمح في 
-سوادي عايز الحجامي. /عيسى0243-0240المناطق المروية في العراق للموسم 

 024كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد
 سم02ص؛459

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة
 العنوان-اقتصاديات      ا–الزراعة -4

113 



 

332,4 
 010غ

 
 غادة حازم محمود اغا

(/غادة 0244-4553تقدير دالة الطلب الفردي على بيض المائدة في العراق للمدة)
 0241كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد-اغا.حازم محمود 

 سم02ص,51خ,-ا
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة/االقتصاد الزراعي

 العنوان-العراق      ا-اقتصاديات-الزراعة-4
 

111 

332,4 
 595ق

 
 القيسي,سارة بسام علي

 قياس الكفاءة االقتصادية النتاج البطاطا باستخدام اسلوب مغلف البيانات)محافظة
كلية -بغداد:جامعة بغداد-انموذجا تطبيقيا(/سارة بسام علي القيسي.-بغداد

 0241الزراعة,
 سم02ص,41خ,-ا

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-اقتصاديات      ا-الزراعة-4
 

119 

332,4 
 031م

 
 ماجد عبد حمزة

االنبار انموذج محافظة  0240اقتصاديات انتاج مشاريع خروج اللحم في العراق لعام 
 0241كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد-تطبيقي/ماجد عبد حمزة.

 سم02ص؛400
 رسالة دكتوراه فلسفة علوم في الزراعة

 العنوان-اقتصاديات       ا-الزراعة-4
 

111 

332,4 
 155م

 
 مروة نجم عبد

في قياس االنتاجية الكلية للموارد والكفاءة االقتصادية لمزارعي محصول القمح 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-العراق)محافظة واسط انموذجا(/مروة نجم عبد.

 0241الزراعة,
 سم02ص,492ر,-ا

 االقتصاد الزراعي-رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-القمح في العراق      ا-0اقتصاديات  –الزراعة -4
 

114 

332,4 
 205م

 
 المكتومي,نغم رحمن محمد عبد اللة

اقتصادي الهم العوامل المؤثرة في الناتج المحلي الزراعي العراقي تحليل 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-(/ نغم رحمن محمد عبد اللة المكتومي.0242-4552للمدة)

 0241الزراعة,
 سم02ص,420

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية/االقتصاد الزراعي
 العراق-العراق     ا-اقتصاديات-الزراعة-4
 

112 

332,4 
 10ن

 
 ندى كريم عباس عبد

محافظة بابل )حالة دراسية للموسم -اقتصاديات انتاج الذرة الصفراء في العراق
 0241كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد-(/ندر كريم عباس عبد.0243الزراعي 

 سم02ص؛492
 االقتصاد الزراعي–رسالة ماجستير  في الزراعة 

 العنوان-زراعة      ا-الصفراءالذرة -0اقتصاديات -الزراعة-4
 

115 

332,4 
 00ه

 
 هبة كاتب جاسم

142 



(/هبة 0240-4522تقدير دالة الطلب الفردي على لحوم الدجاج في العراق للمدة)
 0241كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد-كاتب جاسم.

 سم02ص,424ذ,-ا
 االقتصاد الزراعي-رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 العنوان-ات      ااقتصادي-الزراعة-4
 

332,4 
 155و

 
 الوردي,حوراء جعفر محمد

قياس الكفاءة االقتصادية النتاج العسل في العراق باستخدام اسلوبي الحدود العشوائية 
بغداد:جامعة -حالة دراسية/حوراء جعفر محمد الوردي.-ومغلق البيانات محافظة بغداد

 0241كلية الزراعة,-بغداد
 سم02ص,415ش,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة في االقتصاد الزراعي/ادارة مزارع
 العنوان-العسل في العراق      ا-0اقتصاديات -الزراعة-4
 

144 

332,441 
 500ج

 
 الجنابي,اثير محمد اسماعيل

في نسبة نجاح  Co2واالغناء بغاز  Cppuتاثير نوع االصل والمعاملة بالسايتو كايني 

-ات نموه الخضري/اثير محمد اسماعيل الجنابي.طعوم البرتقال المحلي وبعض صف
 0241كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛492
 اطروحة دكتوراه في انتاج الفاكهة

 العنوان-البرتقال المحلي       ا-0اقتصاديات االنتاج -الفواكة-4
 

140 

332,42914 
 11س

 
 سعد حسين خلف

الحديثة في تطوير االنتاج الزراعي العراقي/سعد قياس اثر استخدام التقانات الزراعية 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-واسط:جامعة واسط-حسين خلف.

 سم02ص؛419ن,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-العراق     ا–اقتصاديات -الزراعة-4
 

143 

332,42914 
 151م

 
 مظهر نعمان عبد الرحمن
ي تخفيض التكاليف وزيادة انتاج المحاصيل الزراعية دور التقانة الزراعية ف

كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-الستراتيجية في العراق/مظهر نعمان عبد الرحمن.
 0241واالقتصاد,

 سم32ص؛413ط,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-العراق      ا-اقتصاديات-الزراعة-4
 

141 

332,42914 
 503م

 
 المياحي,مهنه عبد هللا محمود

محافظة ديالى)حالة دراسية(/مهنه عبد اللة -اقتصاديات انتاج فروج اللحم في العراق
 0241كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد-محمود المياحي.

 سم32ص:ايض؛54ح,-4
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 العنوان-العراق     ا-اقتصاديات-الزراعة-4
 

149 

332,45 
 252د

 
 الدليمي,امير سهيل عبد اللة

-العجز الغذائي العربي لمحاصيل الحبوب االستراتيجية/امير سهيل عبد اللة الدليمي.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية

 سم32ص:ايض؛401ش,-ا

141 



 رسالة ماجستير في العلوم
 العنوان-الواقع واالفاق     ا-0الغذاء )عجز( -4
 

332,0402 
 955ح

 
 حسين حسب اللة علوان

تحليل وقياس العالقة بين اسعار النفط واسعار الصرف في دول مختارة مع اشارة 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-خاصة للعراق/حسين حسب اللة علوان.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛491ز,-4

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-اسعار     ا-الصرف-0العراق -تاقتصاديا-النفط-4
 

144 

332,0402 
 511ح

 
 حيدر شلب وشكة

ايرادات النفط في العراق واكانات الستخدامها في التنويع االقتصادي/حيدر شنب 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,–بغداد:الجامعة المستنصرية -وشكة.
 سم02ص؛430

 ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-اقتصاديات     ا-النفط-4
 

142 

332,1454 
 092ق

 
 قاسم جبار خلف

تنمية القطاع السياحي في العراق المقومات.. التحديات.. المتطلبات/ قاسم جبار 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية-خلف.
 سم02ص؛401

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-اقتصاديات    ا-السياحة-4
 

145 

332,1454 
 105ك

 
 الكعبي,عدي صبيح الزم

استخدام االنموذج االحصائي للتنبؤ بالطلب السياحي وااليرادات في اتخاذ القرار 
بغداد:جامعة -لتحقيق التنمية السياحية في العراق/عدي صبيح الزم الكعبي.

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛091ح,-ا

 اطروحة دكتوراة فلسفة في علوم السياحة
 العنوان-اقتصاديات     ا-السياحة-4
 

122 

332,9 
 051م

 
 مائدة حسين علي

انموذج -الكفاءة االقتصادية لمشاريع انتاج اسماك التربية في العراق)بغداد
 0241الزراعة,كلية -بغداد:جامعة بغداد-/مائدة حسين علي.0240تطبيقي(للموسم 

 سم02ص؛434ب,-ا
االقتصاد الزراعي)اقتصاديات االنتاج -اطروحة دكتوراه فلسفة علوم في الزراعة

 الزراعي(
 العنوان-اقتصاديات      ا-االنتاج-4
 

124 

332,54 
 51ن

 
 نور صالح احمد

ة كلي-بغداد:جامعة النهرين-التكامل االقتصادي بين دول حوض النيل/نور صالح احمد.
 0241م السياسية,العلو

 سم32ص:ايض؛449ه,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-الفرص والتحديات    ا-0االقتصاد الدولي -4
 

120 



332,54 
 129ه

 
 الهرمزي,سيف نصرت توفيق

مقتديات القوة الذكية كألية من اليات التغيير الدولي )الواليات المتحدة االمريكية 
كلية العلوم -بغداد:جامعة النهرين-توفيق الهرمزي.انموذجا(/سيف نصرت 

 0241السياسية,
 سم02ص؛054

 دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية
 العنوان-القوة الذكية       ا-0العالقات الدولية االقتصادية -4
 

123 

332,5914 
 511ح

 
 الحيدري,حسن يحيى باقر

انعكاساتها على القطاع الزراعي االبعاد االستراتيجية لسياسات االصالح االقتصادي و
-واسط :جامعة واسط-(/حسن يحيى باقر الحيدري.0242-4524في العراق للمدة )

 0241كلية االدارة واالفتصاد,
 سم32ص:ايض؛013ث,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-السياسة االقتصادية      ا-4
 

121 

335,0 
 012ك

 
 كاظم جابر عبد

النفقات التحويلية الحكومية في اعادة توزيع الدخل القومي مؤسسة الشهداء في دور 
 0241بغداد:كلية االدارة واالقتصاد,-العراق حالة دراسية/كاظم جبار عبد.

 سم32ص؛430
 رسالة ماجستير في االقتصاد

-الشهداء في العراق    ا-3النفقات التحويلية الحكومية -0توزيع -الدخل القومي-4
 انالعنو

 

129 

335,11 
 505ا

 
 ابو نايلة,ازهار حسن علي

(/ازهار 0242-4522قياس العالقة بين التطور المصرفي والفقر في العراق للمدة)
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-حسن علي ابو نايلة.

 سم02ص؛025و,-ا
 رسالة دكتوراة فلسفة في العلوم االقتصادية

 العنوان-التطور المصرفي      ا-0الفقر في العراق -4
 

121 

335,11 
 913خ

 
 الخزرجي ,رايات قيس كاظم

كلية -بغداد:جامعةبغداد-تأنيث الفقر في العراق/رايات قيس كاظم الخزرجي.
 0241االداب,

 سم32ص:ايض؛003ع,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم االجتماع

 العنوان-الفقر      ا-4
 

124 

335,11 
 592م

 
 ياسين عبيد كاظمميسم 

لية ك-بغداد:جامعة بغداد-استجابات الفقراء لتحديات الفقر/ميسم ياسين عبيد كاظم.
 0241االداب,

 سم32ص:ايض؛041ص,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب

 العنوان-العراق        ا-الخدمة االجتماعية-0الفقر -4
 

122 

335,12 
 425ع

 
 العفلوكي,بسام مالك سرطان

 (/0242-4552لطلب لسلعتي الحنطة والرز في العراق للمدة)تقدير دالة ا

125 



 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية-بسام مالك سرحان العفلوكي.
 سم32ص:ايض؛429’ذ-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-الحنطة والرز      ا-0السلع االستهالكية -4
 

335,9 
 022م

 
 المالكي طويرش هاشم

-4552واقع السياسة المالية واثرها بالتوازن االقتصادي في العراق للمدة)
 0241البصرة:جامعة البصرة,-(/ضيدان طويرش هاشم المالكي.0242

 سم02ص؛019ي,-ا
 رسالة دكتوراه في العلوم االقتصادية

 العنوان-السياسة المالية       ا-0التوازن االقتصادي -4
 

152 

335,903 
 202ش

 
 الشالل,مهند عزيز محمد

قياس وتحليل االستدامة المالية باعتماد القيمة الخالية لقيود الموازنة.دور مختارة 
بغداد:جامعة بغداد,كلية االدارة -(/مهند عزيز محمد الشالل.0242-4552للمدة)

 0241واالقتصاد,
 سم02ص؛022ل,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية
 العنوان-االستدامة المالية       ا-0عجز -الميزانية-4
 

154 

335,93 
 152ن

 
 نعيم صباح جراح

-0223البنك المركزي ودوره في تحقيق االستقرار االقتصادي في العراق  للمدة)
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-البصرة:جامعة البصرة-(/نعيم صباح جراح.0243

 سم32ص:ايض؛094ي,-ا
 راه فلسفة في العلوم االقتصاديةاطروحة دكتو

 العنوان -سياسة اقتصادية        ا-البنوك المركزية-4
 

150 

312,25914 
 252ت

 
 التميمي,سارة خلف جاسم

لسنة  04المركز القانوني للمحافظ في قانون المحافظات غير المنظمة في اقليم رقم 
م 4515لسنة  495دراسة مقارنة مع قانون المحافظات رقم -المعدل 0222

 0241بغداد:جامعة النهرين,-الملغي/سارة خلف جاسم التميمي.
 سم02؛442ن,-ا

 رسالة دكتوراه في القانون العام
 العنوان-دراسات       ا-القانون العام-0العراق -القانون العام-4
 

153 

312,25914 
 295ح

 
 حمزه عيدان شياع

بغداد:جامعة -ه عيدان شياع.منع القدم في التشريع العراقي)دراسة مقارنة(/حمز
 0241كلية الحقوق,-النهرين

 سم02ص؛445خ,-4
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-دراسات    ا-القانون العام-0العراق -القانون العام-4
 

151 

312,25914 
 203ف

 
 فالح حسن عطية

دراسة -العراقياالختصاص المالي للمحافظة غير المنتضمة في اقليم في القانون 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-مقارنة/فالح حسن عطية.

 سم02ص؛004
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-القانون العام دراسة     ا-0العراق -القانون العام-4

159 



 

312,25914 
 100م

 
 المختار,طيبة جواد حمد

دراسة في القانون -ية الخاصة في العراقالتنظيم القانوني للشركات االمنية الدول
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-الدولي العام/طيبة جواد حمد المختار.

 سم02ص؛342
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 العنوان-الشركات االمنية الدولية       ا-0العراق -القانون العام-4
 

151 

312,449 
 110ك

 
 علوان الكرعاوي,امل عبد الحسن

المعوقات االجتماعية لسيادة القانون في الضروف االستثنائية:دراسة اجتماعية 
القادسية:جامعة -ميدانية في مدينة الديوانية/امل عبد الحسن علوان الكرعاوي.

 0241كلية االداب,-القادسية
 سم32ص؛022

 رسالة ماجستير في علم االجتماع
 العنوان-القانون والمجتمع     ا-4
 

154 

314 
 500ج

 
 الجنابي,عبد السالم عليوي عباس

بابل -مبدأ عدم التدخل في القانون الدولي العام/عبد السالم عليوي عباس الجنابي.
 0241كلية القانون,-:جامعة بابل

 سم02ص؛449
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-القانون الدولي      ا-4
 

152 

314,24 
 510ج

 
 نيل الجوحاني,حيدر جمال

بغداد:جامعة -مكافحة الفساد في ضوء القانون الدولي/حيدر جمال نيل الجوحاني.
 0241كلية القانون,-بغداد
 سم02ص؛050

 ماجستير في القانون الدولي
 العنوان-مكافحة      ا-الفساد-0دراسات  -القانون الدولي-4
 

155 

314,0 
 25ع

 
 الحلي,مروان سالم علي 

ة كلي-بغداد:جامعة النهرين-والنظام الدولي/مروان سالم علي الحلي.االقليمية الجديدة 
 0241العلوم السياسية,

 سم32ص:ايض؛123و,-ا4
 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسية

 العنوان-التاثير والتاثر     ا-3دراسات -االستراتيجية-0المجتمع الدولي -4
 

422 

314,124 
 501ع

 
 العوادي,فاهم عباس محمد

-م القانوني الدولي لحقوق االشخاص ذوي االعاقة/فاهم عباس محمد العوادي.التنظي
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص:ايض؛020ب,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قانون دولي       ا-حقوق االنسان-4
 

424 

314,124 
 321م

 
 محمد عدنان علي زبر

-على معاهدات حقوق االنسان/محمد عدنان علي زبر.اثار النزاعات المسلحة 
 0241كلية القانون,-النجف:جامعة الكوفة

420 



 سم32ص:ايض؛452ر,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-النزاعات المسلحة     ا-0قوانين وتشريعات -حقوق االنسان-4
 

314,120 
 31س

 
 سحر جاسم معن

بغداد:جامعة -في حقوق االنسان/سحر جاسم معن.مشكلة انعدام الجنسية واثارها 
 0241كلية القانون,-بغداد

 ماجستير في القانون الدولي
 العنوان-حقوق االنسان      ا-0القانون الدولي -الجنسية-4
 

423 

314,9 
 321ا

 
 احمد رحيم خضر

الحماية الدولية للقائمين بالخدمات االنسانية اثناء النزاعات المسلحة/احمد رحيم 
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-خضر.
 سم02ص,025

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-قانون دولي     ا-النزاعات-4
 

421 

314,4 
 051ر

 
 الربيعي,ماجد حاوي علوان

بغداد:جامعة -حظر االتجار بالبشر في القانون الدولي/ماجد حاوي علوان الربيعي.
 0241كلية القانون,-بغداد
 سم32ص:ايض؛422

 رسالة ماجستير في القانون الدولي
 العنوان-االتجار بالبشر      ا-0دراسات -القانون الدولي-4
 

429 

314,4 
 015س

 
 سارة سالم جاسم

-دور اللجنة الدولية للصليب االحمر في حماية النساء واالطفال/سارة سالم جاسم.
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛492
 رسالة ماجستير في القانون الدولي

 العنوان-النساء واالطفال       ا-3الصليب االحمر -0القانون الدولي -4
 

421 

314,4 
 021س

 
 سامر محيي عبد الحمزة

 الرقابة الدولية على االنتخابات الوطنية)دراسة مقارنة(
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-سامر محيي عبد الحمزة.

 سم02ص؛011
 رسالة دكتوراه فلسفة في القانون العام

 العنوان-االنتخابات الوطنية       ا-0دراسات -القانون الدولي-4
 

424 

314,4 
 215ش

 
 اشمري,عدنان داود عبد

الحماية الدولية لحقوق العمال المهاجرين وافراد اسرهم/عدنان داود عبد اللة 
 0241كلية القانون,-بغداد:جامهة بغداد-الشمري.

 سم32ص:ايض؛492ي,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الدولي

 العنوان -العمال المهاجرين      ا-0القانون الدولي -4
 

422 

314,4 
 021ع

 
 العامري,شروق خلف سلطان

425 



المسؤولية الدولية عن استعمال حرية التعبير في االساءة الى االسالم/شروق خلف 
 0241القانون والسياسة, كلية-البصرة:جامعة البصرة-سلطان العامري.

 سم32ص؛404
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-القانون الدولي       ا-4
 

314,4 
 052ع

 
 الغانمي,احمد عكل مزهر

كربالء:جامعة -دور المنظمات الدولية في حماية البيئة/احمد عكل مزهر الغانمي.
 0241كلية القانون,-بكربالء

 سم02ص؛420خ,-ا
 ماجستير في القانون العامرسالة 

 العنوان-حماية      ا-البيئة-0القانون الدولي -4
 

442 

314,491 
 90ر

 
 رشا عبد هللا عبد الحسن

-المعاملة الضريبية اليرادات السياحة الدينية في العراق/رشا عبد هللا عبد الحسن.
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛341
 القانون العامرسالة ماجستير في 

 العنوان-الضرائب       ا-0قوانين وتشريعات -الساحة-4
 

444 

314,410 
 915م

 
 المسعودي,اياد سعود هاشم عبد

دور االدارة المحلية في حماية البيئة في التشريع العراقي/اياد سعود هشام عبد 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-المسعودي.

 سم32ص:ايض؛451ز,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-االدارة المحلية       ا-0قوانين وتشريعات -حماية البيئة-4
 

440 

314,44 
 003ص

 
 صالح مهدي نصيف

الحماية الجنائية لالشخاص من االختفاء القسري في الموثيق الدولية والتشريع 
 0241القانون والسياحة,كلية -البصرة:جامعة البصرة-العراقي/صالح مهدي نصيف.

 سم32ص:ايص؛041
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-االختفاء القسري      ا-0دراسات -الدولي-القانون الجنائي-4
 

443 

310 
 010ا

 
 ابرار محمد حسين زينل

الموازنة بين المصلحة الخاصة والعامة في ضوء القانون الجنائي  والدستوري/ابرار 
 0241كلية القانون والسياسة,-البصرة:جامعة البصرة-زنيل.محمد حسين 

 سم02ص؛433
 ماجستير في القانون العام

 العنوان-الموازنة      ا-0دراسات -القانون العام-4
 

441 

310 
 401ص

 
 الصفار,احمد فاضل محمد

الحماية الدستورية لحرية ممارسة الشعائر الحسينية في العراق/احمد فاضل محمد 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-الصفار.

 سم32ص؛412ح,-ب
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-القانون الدستوري      ا-4
 

449 



310,224 
 950ح

 
 الحسناوي,عبد الخالق عبد الحسين سلمان 

مرحلة ماقبل المحاكمة)دراسة نظام روما االساس(/ عبد الخالق عبد الحسينت سلمان 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-الحسناوي.

 سم32ص؛034
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-دراسات     ا-القانون العام-4
 

441 

310,224 
 115س

 
 السعدوني,احمد هادي عبد الواحد

-الحماية الجنائية لالدوية الطبية)دراسة مقارنة(/احمد هادي عبد الواحد السعدوني.
 0241كلية القانون,-ل:جامعة بابلباب
 سم02ص؛021ب,-ا

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-االدوية الطبية      ا-0دراسات –القانون العام -4
 

444 

310,224 
 552ش

 
 الشويلي,حسين جبر حسين

-لبابل:جامعة باب-قرينة دستورية التشريع)دراسة مقارنة(/حسن جبر حسن الشويلي.
 0241القانون,كلية 
 سم02ص؛052

 رسالة الدكتوراه فلسفة في القانون العام
 العنوان-دراسات        ا-دستورية القوانين-4
 

442 

310,224 
 321م

 
 محمد حميد عبد

بابل:جامعة -الضرورة والتناسب في الترجيم والعقاب)دراسة مقارنة(/محمد حميد عبد.
 0241كلية القانون,-بابل
 سم02ص؛321

 دكتوراه فلسفة في القانون العامرسالة 
 العنوان-الترجيم والعقاب      ا-0دراسات  -القانون العام-4
 

445 

310,224 
 052ن

 
 النايلي,صالح علوان ناصر عبد

النجف:معهد -حرية التظاهر السلمي في العراق/صالح علوان ناصر عبد النايلي.
 0241المعلمين للدراسات العليا,

 سم32ص:ايض؛040ب,-ا
 الة ماجستير في القانون العامرس
 العنوان-التظاهر السلمي     ا-0دراسات -القانون العام-4
 

402 

310,225914 
 321ا

 
 احمد جبر محيس 

النجف:جامعة -التنظيم القانوني لحرية االجتماع والتضاهر السلمي/احمد جبر محيس.
 0241كلية القانون,-الكوفة

 سم32ص:ايض؛041د,-ا
 القانون العامرسالة ماجستير في 

 العنوان-التظاهر السلمي       ا-3حرية -االجتماع-0القانون الدستوري -4
 

404 

310,225914 
 915ا

 
 االسدي,هديل هاني صيوان

الحماية الدستورية للحريات الفكرية بموجب دستور جمهورية العراق لسنة 
 0241كلية القانون,-البصرة:جامعة البصرة-/هديل هاني صيوان االسدي.0229

 سم32ص:ايض؛452ه,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

400 



 العنوان-الحريات الفكرية       ا-0العراق -القانون الدستوري-4
 

310,225014 
 052ب

 
 بتول مجيد جاسم

حجية االراء التفسيرية للمحكمة االتحادية العليا بموجب دستور جمهورية العراق 
 0241كلية القانون,-البصرة:جامعة البصرة-جاسم./بتول مجيد 0229لسنة 

 سم32ص:ايض؛431د,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-المحكمة االتحداد       ا-0العراق -القانون الدستوري-4
 

403 

310,225914 
 955ح

 
 الحسني,سلى ظاهر حبيب

العراق االتجاهات الدستورية الحديثة لحقوق المرأة في دستور جمهورية 
 0241كلية القانون,-البصرة:جامعة البصرة-/سلى ظاهر حبيب الحسني.0229لسنة

 سم32ص:ايض؛449ت,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-حقوق       ا-المرأة-0الدستور -العراق-4
 

401 

310,225914 
 215ع

 
 

 عبد الكريم زغير جبر
-دراسة مقارنة-مجلس النواب العراقيالتنظيم الدستوري والقانوني الستقالل عضو 

 0241كلية القانون,-البصرة:جامعة البصرة-/عبد الكريم زغير جبر.
 سم32ص؛452

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-العراق       ا-القانون الدستوري-4
 

409 

310,225914 
 202ي

 
 يمامة محمد حسن كشكول

-الحياة السياسية/يمامة محمد حسن كشكول.دور القضاء في حماية حق المشاركة في 
 0241كلية الحقوق,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص:ايض؛443ك,-ا
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 العنوان-الحياة السياسية      ا-0العراق -القانون الدستوري-4
 

401 

310,22510 
 110ع

 
 العرداوي,حميد شهيد حسين

-م/حميد شهيد حسين العرداوي.4542-4590التطورات الدستورية في مصر 
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفة

 سم32ص:ايض؛413خ,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 العنوان-مصدر الدستور      ا-4
 

404 

310,211 
 520ج

 
 الجيالني,اقبال عبد اللة امين حسن

)دراسة مقارنة(/اقبال عبد اللة سلطة رئيس الدولة في النظامين البرلماني والرئاسي 
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-امين حسن الجيالني.

 سم32ص؛424
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-البرلماني والرئاسي      ا-0قوانين وتشريعات -السلطات-4
 

402 

310,21 
 295ا

 
 ابو كسور,اقبال فاضل خضير

405 



السبب في القرار االداري)دراسة مقارنة(/اقبال فاضل  الرقابة القضائية على عيب
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-خضير ابو كسور.

 سم02ص؛051ل,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-القانون االداري       ا-4
 

310,21 
 051ج

 
 الجبوري,عبد الحسين عبد نور هادي

العام على عقد االشغال العامة في العراق/عبد الحسين عبد الرقابة االدارية للمفتش 
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-نور هادي الجبوري.

 سم32ص؛455و,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-االشغال العامة      ا-0القانون االداري -4
 

432 

310,21 
 955ح

 
 الحسيني,صادق محمد علي

كلية -بابل :جامعة بابل-القانوني للهيئات المستقلة/صادق محمد علي الحسيني.النظام 
 0241القانون,

 سم32ص:ايض؛032د,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في القانون العام

 العنوان-دراسات     ا-القانون االداري-4
 

434 

310,21 
955 

 
 الحسيني,عالء ابراهيم محمود عبد اللة

لناشئة عن القرار االداري/عالء ابراهيم محمود عبد اللة حماية الحقوق المكتبية ا
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-الحسيني.

 سم32ص:ايض؛052ي,-ا
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 العنوان-الحقوق المكتسبة       ا-0القانون االداري -4
 

430 

310,21 
 955ح

 
 الحسيني,محمد طه حسين

النيابي في المسائلة الجزائية العظاء السلطة التنفيذية/محمد طه اختصاص المجلس 
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-حسين الحسيني.

 سم32ص:ايض؛342خ,-ا
 اطروحة دكتوراة في القانون العام

 العنوان-السلطة التنفيذية     ا-العراق-4
 

433 

310,21 
 021خ

 
 الخالدي,خضير عبد الحسين عبد زيد

-بابل:جامعة بابل-السؤولية التعاقدية االدارة/خضير عبد الحسين عبد زيد الخالدي.
 0243كلية القانون,

 سم32ص:ايض؛452و,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-القانون االداري      ا-4
 

431 

310,21 
 10ش

 
 شذى غائب عز الدين

-االدارية في العراق/شذى غائب عز الدين.االحكام القانونية لحسم منازعات العقود 
 0241كلية الحقوق,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص:ايض؛444
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-العراق      ا-القانون االداري-4
 

439 



310,21 
 009ع

 
 العباسي,احمد حبيب الخبط

-احمد حبيب الخبط العباسي.هيأة النزاهة في العراق حكم القانون والبحث عن العدالة/
 0241كلية الحقوق,-بغداد:جامعة النهرين

 سم02ص؛045ح,-ب
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-هيأة      ا-النزاهة-0العراق -القانون االداري-4
 

431 

310,21 
 150ع

 
 عدنان ظاهر علي

-بغداد:جامعة النهرين-علي.التحكيم في المنازعة االدارية:دراسة مقارنة/عدنان ظاهر 
 0241كلية الحقوق,

 سم02ص؛419
 رسالة ماجستير في الحقوق

 العنوان-دراسات      ا-القانون االداري-4
 

434 

310,21 
 25ع

 
 علي عباس خلف

االسباب القانونية لضعف اداء السلطة التنفيذية في دستور جمهورية العراق 
 0241كلية الحقوق,-النهرينبغداد:جامعة -/علي عباس خلف.0229لسنة
 سم32ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-العراق     ا-السلطة التنفيذية-4
 

432 

310,21 
 201ع

 
 عماد محمد شاطي الهندي

-مدى سلطة القاضي االداري في توجية االدارة العامة/عماد محمد شاطي هندي.
 0241كلية الحقوق,-بغداد:جمعة النهرين

 سم02ص؛494و,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-االدارة العامة      ا-0القانون االداري -4
 

435 

310,21 
 551م

 
 مهند قاسم زغير

السلطة التقديرية لالدارة في مجال الظبط االداري في الضروف العادية)دراسة مقارنة( 
كلية -بغداد:جامعة النهرين-زغير.في القانون الوضعي والشريعه االسالمية/مهند قاسم 

 0241الحقوق,
 سم32ص؛024ز,-ا

 اطروحة دكتوراه في القانون العام
 العنوان-الظروف العادية      ا-0دراسات -القانون االداري-4
 

412 

310,21 
 092ه

 
 الهاشمي,رشا محمد جعفر

 سلطة االدارة في تضمين الموظف في القانون العراقي:دراسة مقارنة/رشا محمد
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-جعفر .

 سم32ص؛015و,-ب
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 العنوان-العراق       ا-القانون االداري-4
 

414 

310,212 
 515ز

 
 الزيدي,وسام رزاق فليح

-الزيدي.اجرائات التقاض امام محكمة قضاء الموظفين في العراق/وسام رزاق فليح 
 0241كلية القانون,-كربالء

 سم32ص:ايض؛042د,-ا

410 



 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-قانون اداري      ا-الموظفون-4
 

310,212 
 595م

 
 الموسوي,حسن جبار اسماعيل

-التنظيم القانوني لترفيع الموضوف العام/حسن جابر اسماعيل الموسوي.
 0241القانون,كلية -النجف:جامعة الكوفة

 سم32ص:ايض؛455ك,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قوانين وتشريعات     ا-الموضفون-4
 

413 

310,212 
 152ن

 
 النعيمي,وفاء عبد الفتاح عواد

الحقوق السياسية للموظف العام في العراق ومدى تمتعة بها/وفاء عبد الفتاح عواد 
المعهد العالي للدكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية -اللبنانيةلبنان:جامهة -النعيمي.

 0241واالدارية,
 سم32ص:ايض,021

 اطروحة دكتوراه في الحقوق والعلوم السياسية واالدارية
 العنوان-قانون اداري     ا-الموضفون-4
 

411 

310,222 
 103ج

 
 الجراحي,كريم لفتة مشاري

-النظام البرلماني/كريم لفتة مشاري الجراحي.المسؤلية السياسية للوزارة في 
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص,041ي,-ب
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-النظام البرلماني       ا-0القانون العام -مسؤولية الدولة-4
 

419 

313,231 
 055ط

 
 الطائي,اسعد خليل الزم

على مشاريع الموازنة االستثمارية للحكومات تفعيل دور الرقابة الخارجية 
المعهد العالي للدراسات -بغداد:جامعة بغداد-المحلية/اسعد خليل الزم الطائي.

 0241المحاسبية والمالية,
 سم32ص:ايض؛003ي,-ا

 اطروحة دكتوراه في درجه محاسب قانوني
 العنوان-الرقابة الخارجية       ا-0قوانين وتشريعات -الميزانية-4
 

411 

313,231 
 155ك

 
 الكروي,لمياء محمد عبد الرسول

الموازنة االستثمارية ودورها في تحويل مشاريع البنى التحتية وتنظيم االيرادات/لمياء 
 0241المعهد العربي للمحاسبين القانونيين,-محمد عبد الرسول الكروي.

 سم02ص؛421
 شهادة المحاسبة القانونية

 العنوان-تنضيم      ا-االيرادات-3البنى التحتية -0قوانين وتشريعات -الموازنة-4
 

414 

313,21 
 540ا

 
 ايفان عزيز عليوي

-بغداد:جامعة النهرين-الضرائب ذات القالب الحر)دراسة مقارنة(/ايفان عزيز عليوي.
 0241كلية الحقوق,

 سم32ص؛443
 رسالة ماجستير في القانون

 العنوان-قوانين وتشريعات       ا-الضرائب-4
 

412 

313,220  415 



 الكناني,ضياء حمد عاجل 505ك
جرائم الدعاية االنتخابية في القانون العراقي)دراسة مقارنة(/ضياء حمد عاجل 

 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-الكناني.
 سم32ص؛424س,-خ

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-قوانين وتشريعات        ا-الدعاية-4
 

313,224 
 009ع

 
 عباس حمزه عباس كاظم

التنظيم القانوني للقرارات واالحكام الكمركية في التشريع العراقي/عباس حمزه عباس 
 0241كلية الحقوق,-بغداد:جامعة النهرين-كاظم.
 سم32ص:ايض؛332

 اطروحة دكتوراه في القانون العام
-التشريع العراقي     ا-3االحكام الكمركية -0قوانين وتشريعات -التجارة الدولية-4

 العنوان
 

492 

313,2552 
 012ع

 
 عادل كاظم سعود

-ضمانات الصحفي في التشريع الجزائي العراقي:دراسة مقارنة/عادل كاظم سعود.
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص؛300
 اطروحة دكتوراه فلسفه في القانون العام

 العنوان-قانون الصحافة     ا-4
 

494 

313,2555 
 152ق

 
 القرة لوسي,زينب عدنان توفيق

عة بغداد:جام-عقد بيع البرامج النموذجية للمعلومات/زينب عدنان توفيق القرة لوسي.
 0241كلية القانون,-بغداد
 سم32ص:ايض؛421

 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 العنوان-قانون الحسابات     ا-4
 

490 

311,30 
 151ك

 
 الكاظم جبار  الكريطي,ايمان عبد

نظم االمان االجتماعي في دول مختارة وامكانية بناء نموذج مقترح للعراق/ايمان عبد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-الكوفة:جامعة الكوفة-الكاظم جبار الكريطي.

 سم02ص؛493
 دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية

 العنوان-قوانين وتشريعات       ا-االمن االجتماعي-4
 

493 

311,21 
 215ش

 
 الشمري,خالد جابر خضير

واجب االدارة في تحقيق الصحة العامة وحمايتها في القانون العراقي/ خالد جابر 
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-خضير الشمري.

 سم02ص؛020ج,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قوانين وتشريعات     ا-الصحة العامة-4
 

491 

311,21451 
 011س

 
 الساعدي,سهيلة فيصل عليوي

مسؤولية المنتج المدنية عن الكائنات الهندسية وراثيا/سهيلة فيصل عليوي 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-الساعدي.

 سم02ص؛414
 العنوان-قوانين وتشريعات        ا-الوراثة الطبية-4

499 



 

311,211 
 20ع

 
 غيدانعال سامح لطفي 

سلطة االدارة في حماية البيئة من التلوث في القانون العراقي:دراسة مقارنة/عال 
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-سامع لطفي غيدان.

 سم32ص؛454
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قوانين وتشريعات       ا-الحماية البيئية-4
 

491 

319 
 51ف

 
 فهد حامد دحام

البصرة:جامعة -حجية الحكم الجزائي على الدعوى االنظباطية/فهد حامد دحام.
 0241كلية القانون,-البصرة

 سم32ص:ايض؛425ج,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-دراسات     ا-القانون الجنائي-4
 

494 

319,224 
 210ح

 
 الحمداوي,ابراهيم صالح كاظم سلمان

ثبات الجنائي)دراسة مقارنة(/ابراهيم صالح سلمان دور الطب العدلي في اال
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-الحمداوي.

 سم02ص؛044د,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-دراسات       ا-القانون الجنائي-4
 

492 

319,224 
 403خ

 
 الخفاجي,مرتضى فيصل حمزة

العامة في التشريع العراقي/مرتضى فيصل حمزة الحكم الجزائي واثرة في الوضيفة 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-الخفاجي.

 سم32ص:ايض؛041
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-التشريع العراقي      ا-3الوظيفة العامة -0دراسات -القانون الجنائي-4
 

495 

319,224 
 051ر

 
 الربيعي,حيدر غازي فيصل

لية ك-بغداد:جامعة النهرين-ناد في القاعدة الجنائية/حيدر غازي فيصل الربيعي.االس
 0241الحقوق,

 سم32ص:ايض؛902ه,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في القانون الجنائي

 العنوان-دراسات      ا-القانون الجنائي-4
 

412 

319,224 
 130ف

 
 فلرحة دعيم مظلوم

االوراق المالية في التشريع العراقي :دراسة الحماية الجزائية للتداول في سوق 
 0241كلية القانون والسياسة,-البصرة:جامعة البصرة-مقارنة/فرحة دعيم مظلوم.

 سم32ص؛420
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-التشريع العراقي      ا-0دراسات -القانون الجنائي-4
 

414 

319,24 
 955ح

 
 يالحسيني,فخري جعفر احمد عل

-دور االدعاء العام في القضاء الدولي الجنائي/فخري جعفر احمد علي الحسيني.
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء

 سم32ص:ايض,423ح,-ا

410 



 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-قانون الجنائي      ا-االدعائ العام-4
 

319,20931 
 550ز

 
 

 زينب ياسين عبد الخضر
البصرة:جامعة -حقوق الطفل في النزاعات المسلحة/زينب ياسين عبد الخظر.حماية 
 0241كلية القانون والسياسة,-البصرة
 سم32ص:ايض؛454

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-النزاعات المسلحة      ا-0قوانين وتشريعات -االطفال-4
 

413 

319,2091 
 153ز

 
 الزيرجاوي,مجيد مجهول درويش

التنظيم القانوني لوظيفة مجلس شورى الدولة العراقي في االفتاء/مجيد مجهول 
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-درويش الزيرجاوي.

 سم32ص:ايض؛344ر,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في القانون العام

 العنوان-مجلس شورى الدولة العراقي      ا-0قوانين وتشريعات -االفتاء-4
 

411 

319,2013 
 051ج

 
 الجبوري,سامر سلمان عبد 

بغداد:جامعة -جريمة االحتيال االلكتروني:دراسة مقارنة/سامر سلمان عبد الجبوري.
 0241كلية الحقوق,-النهرين

 سم32ص؛411ه,-ب
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قوانين وتشريعات        ا-االحتيال-4
 

419 

319,2012 
 505ح

 
 الحياني,صابرين يوسف عبد اللة

جرائم االموال الناجمة عن الستعمال الحاسوب:دراسة مقارنة/صابرين يوسف عبد 
 0241كلية الحقوق,-بغداد:جامعة النهرين-اللة الحياني.

 سم32ص؛421ج,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قوانين وتشريعات       ا-الجرائم الحاسوبية-4
 

411 

319,21 
 321ا

 
 احمد حمد اللة احمد

سة درا-المسؤولية الجنائية الناشئة عن االستعمال غير المشروع لخدمة الهاتف النقال
 0241كلية الحقوق,-بغداد:جامعة النهرين-مقارنة/احمد حمد اللة احمد.

 سم02ص؛332س,-ا
 رسالة الدكتوراه في القانون العام

 العنوان-ا   الهاتف النقال  -0المسؤلية الجنائية -4
 

414 

319,21 
 252ت

 
 التميمي,مائدة حسين مجيد

-بغداد:جامعة النهرين-حجية الصوت في االثبات الجنائي/مائدة جسين مجيد التميمي.
 0241كلية الحقوق,

 سم32ص:ايض؛435خ,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-االثبات الجنائي        ا-4
 

412 

319,24 
 021ث

 
 رمضان امينثامر 

415 



-الحماية الجنائية لملكية االراضي الزراعية:دراسة مقارنة/ثامر رمضان اميم.
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص,041ج,-ب
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-دراسات      ا-القانون الجنائي-4
 

319,24 
 01ش

 
 شبر ليلى حمزه راضي حمادي

الجزائية للقنواة الفضائية,دراسة تأصيلية تطبيقية ومقارنة/ليلى حمزة المسؤولية 
 0241كلية القانون,-الكوفة:جامعة الكوفة-راضي حمادي شبر.

 سم02ص؛422
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-القنوات الفضائية      ا-0دراسات -القانون الجنائي-ا
 

442 

  319,242 
                                                                       012ع

 
 العبدلي,محمد جبار جدوع

اختصاص مجلس االمن في طلب ارجاء التحقيق او المقاضاة امام المحكمة الجنائية 
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-الدولية/محمد جبار جدوع العبدلي.

 سم32ص:ايض؛4224ز,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قانون جنائي        ا-المحاكاة-4
 

444 

311,224 
 905ح

 
 الحساني,هند صالح عبود

-النظام القانوني لعقد االشتراك بخدمة الهاتف المحمول/هند صالح عبود الحساني.
 0241كلية القانون والسياسة,-البصرة:جامعة البصرة

 سم02ص؛045
 القانون الخاصماجستير في 

 العنوان-الهاتف المحمول       ا-0دراسات -القانون الخاص-4
 

440 

311,224 
 051ر

 
 الربيعي,ميادة صباح حسن

القانون واجب التطبيق على عقود االستثمار النفطي)دراسة مقارنة(/ميادة صباح 
 0241كلية القانون السياسية,-البصرة:جامعة البصرة-حسن الربيعي.

 سم02ص؛410ت,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-االستثمار النفطي       ا-0دراسات -القانون الخاص-4
 

443 

311,224 
 25ع

 
 علي عبد االمير محمد

كربالء:جامعة -دور النظام العام في تطبيق قانون القاضي/علي عبد االمير محمد.
 0241كلية القانون,-كربالء
 سم02ص؛400

 ماجستير في القانون الخاصرسالة 
 العنوان-دراسات     ا-القانون الخاص-4
 

441 

311,224 
 110ك

 
 الكرعاوي,نصيف جاسم محمد عباس

بابل:جامعة -التقاضي عن بعد)دراسة مقارنة(/نصيف جاسم محمد عباس الكرعاوي.
 0241كلية القانون,-بابل
 سم02ص؛419ح,-ج

 رسالة الماجستير في القانون الخاص
 العنوان-دراسات       ا-انون الخاصالق-4
 

449 



311,244 
 215ش

 
 الشمري,حيدر حسين كاظم

-االخصاب االصطناعي الالحقة الحتالل الرابطة الزوجية/حيدر حسين كاظم الشمري.
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء

 سم32ص:ايض؛320و,-ا
 اطروحة دكتوراه في القانون

 العنوان-االسرة      اقانون -االخصاب الصناعي-4
 

441 

311,209 
 051ز

 
 الزبيدي,مريم عبد طارش

التنظيم القانوني لحق التجريد في التنظيم القانوني لحق التجريد في عقد الكفالة/مريم 
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-عبد طارش الزبيدي.

 سم32ص:ايض؛041
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-قانون الخاص      اال-الكفالة-4
 

444 

311,205914 
 141ج

 
 الجعفري,اسامة شهاب حمد

-بابل:جامعة بابل-عقد التمويل العاقاري)دراسة مقارنة(/اسامة شهاب حمد الجعفري.
 0241كلية القانون,

 سم32ص؛491
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-ا     التمويل العراقي -0العقود )القانون الخاص(العراق -4
 

442 

311,205914 
 202س

 
 سالم كاظم حسين

-النظام القانوني لعقود االستثمار النفطي)دراسة مقارنة(/سالم كاظم حسين.
 0241كلية القانون والسياسة,-البصرة:جامعة البصرة

 سم02ص؛441ج,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-النفطي     ا االستثمار-0دراسات -العقود)القانون الخاص(-4
 

445 

311,205914 
 203س

 
 سماح حسين علي

التنظيم القانوني لعقد الخيار في سوق االوراق المالية:دراسة مقارنة/سماح حسين 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-علي.
 سم32ص؛014

 اطروحة دكتوراه في القانون الخاص
 العنوان-االعراق       -العقود)القانون الخاص(-4
 

424 

311,205914 
 012ف

 
 قاطمة عبد مهدي دهش

اعهادة التفاوض وسيلة بديلة لحل النزاع في عقود التجارة الدولية/فاطمة عبد مهدي 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-دهش.

 سم02ص؛412ه,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-ا)القانون الخاص(العراق       -العقود-4
 

420 

311,205914 
 595م

 
 الموسوي,زيد عماد محسن

-الحماية المدنية للمشتري في عقد البيع االلكتروني/زيد عماد محسن الموسوي.
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص:ايض؛431
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

423 



 العنوان-ا    البيع االلكتروني  -0العقود)القانون الخاص( العراق -4
 

311,23 
 15ع

 
-المسؤولية القانونية لطلبة التعليم العالي في العراق:دراسة مقارنة/عدي محمد طالع.

 0241كلية الحقوق,-بغداد:جامعة النهرين
 سم02ص؛419

 ماجستير في القانون العام
 العنوان-المسؤولية القانونية       ا-4
 

421 

311,23 
 042ع

 
 عبد هللا ابراهيمالغافلي,هويدا 

السؤولية المدنية الناشئة عن غش االدوية:دراسة مقارنة/هويدا عبد اللة ابراهيم 
 0241كليبة القانون,-كربالء:جامعة كربالء-الغافلي.

 سم02ص؛045و,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-غش       ا-االدوية-0المسؤولية القانونية -4
 

429 

311,21313 
 901خ

 
 الخزعلي,حيدر هادي عبد

 كلية-بابل:جامعة بابل-ضمان مطابقة المبيع:دراسة مقارنة/حيدر هادي عبد الخزعلي.
 0241القانون,

 سم32ص؛434ج,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-الضمان      ا-0قانون خاص -البيع-4
 

421 

311,21311 
 215ش

 
 الشمري,عادل شمران حميد

جزئة الرهن:دراسة قانونية مقارنة بالفقة االسالمي/عادل شمران حميد قاعدة عدم ت
 0243كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-الشمري.

 سم32ص؛042ح,-ا
 اطروحة دكتوراه في القانون الخاص

 العنوان-قانون خاص        ا-الرهن-4
 

424 

310,21 
 215ش

 
 الشمري,عبد اللة سعدون عبد الحمزة

لنفسها في القانون العراقي:دراسة مقارنة/عبد اللة سعدون عبد الحمزة قضاء االدارة 
 0241كلية الحقوق,-بغداد:جامعة النهرين-الشمري.

 سم02ص؛033
 اطروحة دكتوراه في القانون العام

 العنوان-العراق       ا-القانون االداري-4
 

422 

311,2110 
 011س

 
 الساعدي,هيفاء مزهر فلحي

كربالء:جامعة -االستثمار)دراسة مقارنة(/هيفاء مزهر فلحي الساعدي.شركة صندوق 
 0241كلية القانون,-كربالء

 سم32ص؛322ي,-ب
 الطروحة دكتوراه في القانون الخاص

 العنوان-قوانين وتشريعات         ا-االستثمار-4
 

425 

311,24 
 915ا

 
 االسدي,بهاء عبد الحسين مجيد
رية في المشروع التجاري:دراسة مقارنة/بهاء عبد االطار القانوني للحوافز التجا

 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-الحسين مجيد االسدي.
 سم32ص؛421

452 



 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 العنوان-دراسات        ا-القانون التجاري-4
 

311,24 
 251ا

 
 امير عبد اللطيف علي جعفر

-دراسة مقارنة/امير عبد اللطيف علي جعفر.-جواالعقد االلكتروني لنقل االشخاص 
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛494
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-دراسات      ا-القانون الخاص-4
 

454 

311,24 
 051ع

 
 العبيدي,عبير سامي هادي

-مي هادي العبيدي.الحماية المدنية للمنتج الوطني من االغراق التجاري/عبير سا
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛442
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-القانون التجاري    ا-4
 

450 

311,243 
 915ا

 
 االسدي ,حمدية عبود كاظم

التزام المصرف لتقديم معلومات االئتمان المالي:دراسة مقارنة/حمدية عبود كاظم 
 0243كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-االسدي.

 سم32ص؛020ب,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-المصرف      ا-0قوانين وتشريعات -االئتمان-4
 

453 

311,250 
 151ع

 
 الغريري,شامل ابراهيم ماجد حرج

راهيم ماجد ضمان البيوع المتعاقبة)دراسة مقارنة بين القانون والشريعة(/شامل اب
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-حرج الغريري.

 سم32ص؛440خ,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-الضمان)القانون الخاص(       ا-4
 

451 

311,2550 
 125م

 
 المعموري,معتز محمود

كلية -كربالءكربالء:جامعة -ضمان المرتهن للمال المرهون/معتز محمود المعموري.
 0241القانون,

 سم02ص؛102ل,-ا
 رسالة الدكتوراه في القانون الخاص

 العنوان-المال المرهون       ا-0الضمانات)قانون خاص( -4
 

459 

311,4 
 321ا

 
 احمد محمود مدلول تاية

كلية -بغداد:جامعة بغداد-التعويض عن القوات القرصية/احمد محمود مدلول تاية.
 0241القانون,

 سم32ص:ايض؛454و,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-قوات        ا-الفرصة-0دراسات -القانون الخاص-4
 

451 

311,4 
 252ت

 
 التميمي,اكرم محمد حسين 

454 



 بغداد:جامعة-االخالل بالتنفيذ في بيوع التجارة الدولية/اكرم محمد حسين التميمي.
 0241كلية القانون,-بغداد

 سم32يض؛ص:ا020ز,-ا
 اطروحة دكتوراه في القانون الخاص

 العنوان-التجارة الدولية       ا-0دراسات  -القانون الخاص-4
 

311,4 
 252ت

 
 التميمي,رفعت حمود شجيل

البصرة:جامعة -التحكيم في منازعات العالقة التجارية/رفعت حمود شجيل التميمي.
 0241كلية القانون,-البصرة

 سم32ص:ايض؛491و,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-دراسات        ا-القانون الخاص-4
 

452 

311,4 
 051ج

 
 الجبوري,احمد سمير محمد ياسين

دور القوة القاهرة في القوانين االجرائية:دراسة مقارنة/احمد سمير محمد ياسين 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-الجبوري.

 سم02ص؛099
 دكتوراه في القانون الخاصاطروحة 

 العنوان-دراسات       ا-القانون الخاص-4
 

455 

311,4 
 510د

 
 الدودان,نبأ ابراهيم فرحان

-البصرة:جامعة البصرة-النظام القانوني لوثائق االستثمار/نبأ ابراهيم فرحان الدودان.
 0241كلية القانون والسياسة,

 سم02ص,444
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-دراسات        ا-القانون الخاص-4
 

222 

311,4 
 11ر

 
 رعد عداي حسين

دور المتضرر في تحقيق الضرر في نطاق المسؤولية المدنية)دراسة مقارنة(/رعد 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-عداي حسين.

 سم02ص؛095ذ,-ا
 رسالة الدكتوراه في فلسفة القانون

 العنوان-المسؤولية المدنية     ا-0دراسات -الخاصالقانون -4
 

224 

314,4 
 150س

 
 السرياوي,حسن منديل عبد اللة

عة بابل:جام-الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي/حسن منديل عبد اللة السرياوي.
 0243كلية القانون,-بابل

 سم32ص:ايض؛002ح,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-راسات        اد-القانون الخاص-4
 

220 

311,4 
 115س

 
 السعدي,لؤي شوقي ناجي

-بغداد:جامعة بغداد-موانع الدعوى المدنية)دراسة مقارنة(/لؤي شوقي ناجي السعدي.
 0241كلية القانون,

 سم02ص؛423
 القسم الخاص-رسالة الماجستير في القانون

 العنوان-دراسات       ا-القانون الخاص-4
 

223 



311,4 
 215ش

 
 الشكري,علي حميد كاظم

كلية -كربالء:جامعة كربالء-استقرار المعامالت المالية/علي حميد كاظم الشكري.
 0241القانون,

 سم32ص:ايض؛095ط,-ا
 اطروحة دكتوراة فلسفة في القانون الخاص

 العنوان-استقرار      ا-المعامالت المالية-0دراسات -القانون الخاص-4
 

221 

311,4 
 025ع

 
 االمير جفات كروان عبد

التنظيم القانوني للمرحلة التالية للفسخ القضائي:دراسة مقارنة/عبد االمير جفات 
 0241كلية القانون,-كربالء:جامعة كربالء-كروان.

 سم02ص؛322د,-ث
 اطروحة دكتوراه في القانون الخاص

 العنوان-دراسات      ا-القانون الخاص-4
 

229 

311,4 
 25ع

 
 علي جاسم محمد

االلتزام بعد افشاء االسرار التجارية في مفاوضات عقود نقل التكنولوجيا/علي جاسم 
 0241كلية القانون والسياسية,-البصرة:جامعة البصرة-محمد.

 سم32ص:ايض؛041ه,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-نقل        ا-التكنولوجيا-3االسرار التجارية -0دراسات -القانون الخاص-4
 

221 

311,4 
 005ف

 
 فاتن يونس حسين

المسؤولية المدنية للدولة عن االعمال االرهابية في القانون العراقي:دراسة 
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد-مقارنة/فاتن يونس حسين.

 سم02ص؛402ز,-ا
 رسالة الماجستير في القانون الخاص

 العنوان-ا   االعمال االرهابية   -0دراسات -القانون الخاص-4
 

224 

311,4 
 10ن

 
 ندى عبد الرحمن قيصر

كلية -بغداد:جامعة بغداد-تسوية منازعات االستثمار/ندى عبد الرحمن قيصر.
 0241القانون,

 سم32ص:ايض؛002ه,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-دراسات          ا-القانون الخاص-4
 

222 

311,4 
 251و

 
 وليد طعمة مفتن

البصرة:جامعة -االلتزام باالعالم قبل التقاعد في عقود االستهالك/وليد طعمة مفتن.
 0241البصرة,
 سم32ص:ايض؛012

 رسالة ماجستير في القانون الخاص
 العنوان-دراسات       ا-القانون الخاص-4
 

225 

311,4 
 091ي

 
 الياسري,احمد عبد الحسين كاظم

:دراسة مقارنة/احمد عبد الحسين كاظم النظام القانون لعقد المشاركة بالوقت 
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل-الياسري.

 سم02ص؛453
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

242 



 العنوان-المشاركة بالوقت      ا-0دراسات -القانونالخاص-4
 

314,23 
 595م

 
 الموسوي,احمد صبري غاوي

-مد صبري خاوي الموسوي.نطاق الدعوى في االستئناف:دراسة مقارنة/اح
 0241كلية القانون,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص؛020
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-محاكم االستئناف      ا-4
 

244 

314,21 
 25ع

 
 علي عبد اللة مجيد حساني

-البصمة الوراثية ومدى حجيتها في االثبات الجنائي/علي عبد اللة مجيد حساني.
 0241كلية الحقوق,-النهرينبغداد:جامعة 

 سم32ص:ايض؛422ح,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-قانون      ا-االثبات-4
 

240 

314,25 
 500ج

 
 الجنابي,علي صباح خضير

النظام القانوني الحكام التحكيم التجاري الدولي)دراسة مقارنة(/علي صباح خضير 
 0243ن,كلية القانو-بابل:جامعة بابل-الجنابي.

 سم02ص؛033و,-ا
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان-قوانين وتشريعات       ا-التحكيم-4
 

243 

312,225914 
 540ا

 
 

 انفال عصام علي
-التنظيم القانوني لمهنة الصيدلة والرقابة على ممارستها/انفال عصام علي.

 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛044ه,-ا

 رسالة ماجستير في القانون العام
 العنوان-الصيدلة والرقابة        ا-0العراق -القضاء-4
 

241 

392 
 009ا

 
 ابتسامة رعد ابراهيم

انماط التفكير وفقا لمنظور هيرمان وتأثيرها في خفة حركة القيادة/ابتسامة رعد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم.

 سم32ص:ايض؛490د,-ا
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة

 العنوان-انماط      ا–التفكير -0االدارة العامة -4
 

249 

392,2243 
 021خ

 
 خالد مهدي صالح

لية ك-بغداد:جامعة بغداد-تأثير الصراع البناء في التماثل التنظيمي/خالد مهدي صالح.
 0241االدارة واالقتصاد,

 سم32ص:ايض؛403ح,-ا
 رسالة ماجستير علوم في االدارة العامة

 العنوان-العراق      ا-التنظيم االداري-4
 

241 

392,2243 
 021ع

 
 العامري,هند مزهر سلمان

244 



-دور المقدرات الجوهرية في تحقيق التميز التنظيمي/هند مزهر سلمان العامري.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛451م,-ا
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة

 العنوان-شركة       ا-المعتصم-3المقدرات الجوهرية -0التنظيم االداري -4
 

392,2243 
 914م

 
 مصطفى ناطق ناجي

-دور التغيير التنظيمي في تحقيق النجاح الستراتيجي/مصطفى ناطق ناجي.
 0241واالقتصاد, كلية االدارة-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛492ز,-ا
 رسالة ماجستير في االدارة العامة

 العنوان-البحث والتطوير      ا-3النجاح الستراتيجي -0التنظيم االداري -4
 

242 

392,2241 
 401ا

 
 افتخار عبد الحسين كاطع

-اطع.كدور القيادة الستراتيجية في تبني ممارسات ادارة الموهبة/افتخار عبد الحسين 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛410ز,-ا
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة

 العنوان-العلوم والتكنولوجيا       ا-0القيادة االدارية -4
 

245 

392,2241 
 501ب

 
 البهادلي,سلمان صدام جاسم

البشرية)دراسة تحليلية في تشكيالت دور القيادة الريادية في عملية استثمار الموارد 
ية كل-بغداد:الجامعة المستنصرية-وزارة النقل العراقية(/سلمان صدام جاسم البهادلي.

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم02ص؛431ي,-د

 رسالة ماجستير في ادارة االعمال
 العنوان-القيادة االدارية       ا-4
 

202 

392,2241 
 021ع

 
 كهيةالعامري,حسين عليوي 

-تاثير االنماط القيادية في تعزيز التمييز التنظيمي/حسين عليوي كهية العامري.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛453ح,-ا
 رسالة ماجستير في االدارة العامة

 العنوان-القيادة االدارية         ا-4
 

204 

392,225914 
 204ع

 
 العالق,عصام مجيد حسين

عالقة الحكومة المركزية بالحكومات المحلية في ضوء المركزية والالمركزية:دراسة 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-حالة في مجلس محافظة بغداد/عصام مجيد حسين العالق.

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم02ص؛413و,-ا

 رسالة ماجستير علوم في االدارة العامة
 العنوان-لمركزية والالمركزية        اا-0العراق)بغداد( -االدارة العامة-4
 

200 

392,225914 
 551م

 
 مهند كاظم سلمان

-توظيف عوامل النجاح الحاسمة في تعزيز الريادة االستراتيجية/مهند كاظم سلمان.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛422د,-ا
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة

203 



 العنوان-المنتجات النفطية        ا-3الريادة االستراتيجية -0العراق -دارة العامةاال-4
 

392,40 
 200ا

 
 االء جميل عبد الرضا

ابعاد التفكير االستراتيجي وانعكاساتة في القرارات المالية لبعض المصارف 
 0241واالقتصاد,كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-الحكومية/االء جميل عبد الرضا.

 سم32ص:ايض؛442ز,-ا
 رسالة ماجستير علوم في االدارة العامة

 العنوان-التفكير االستراتيجي       ا-0االدارة المالية العامة -4
 

201 

309,41 
 912خ

 
 الخزعلي,حيدر محسن محمد

جامعة بغداد:-استراتيجيات االستثمار في النفايات الصلبة/حيدر محسن محمد الخزعلي.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-دبغدا

 سم32ص:ايض؛443ط,-ا
 رسالة ماجستير في ادارة البلديات

 العنوان-محافظة كربالء المقدسة        ا-البلديات-4
 

209 

390,0 
 912خ

 
 الخزعلي,علي سامي عبد الزهرة

عالقة التعلم التنظيمي وتاثيرة برأس المال الفكري بحث تحليلي مقارن في جامعتي 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-بغدادو المستنصرية/علي سامي عبد الزهرة الخزعلي.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛444و,-ا

 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة
 العنوان-ية      ابغداد والمستنصر-0تنظيم االدراة -4
 

201 

390,0 
 152ع

 
 العظيمي,سيف طالب خضر

-تاثير المناخ التنظيمي في تقييم اداء العاملين/سيف طالب خضر العظيمي.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛435خ,-ا
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة

 العنوان-اتنظيم         -االدارة العامة-4
 

204 

309,33 
 321م

 
 محمد عبد اللة امين

رسم السياسات المحلية واثرها علة اداء محافظة بغداد:بحث تطبيقي/محمد عبد اللة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-امين.

 سم32ص؛431ك,-ب
 رسالة ماجستير في االدارة العامة

 العنوان-اادارة عامة        -اتخاذ القرارات-4
 

202 

390,33 
 510م

 
 ميعاد حميد ظاهر

مقدرات الذكاء الشعوري واثرها في اساليب اتخاذ القرار االداري:بحث تحليلي مقارن 
بين الشركة العامة لصناعة السيارات االسكندريةوالشركة العامة للصناعات 

 0241واالقتصاد,كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-الميكانيكية/ميعاد حميد ظاهر.
 سم02ص؛419

 ماجستير علوم في االدارة العامة
 العنوان-الذكاء       ا-0اتخاذ القرارات -االدارة العامة-4
 

205 

390,39 
 252ج

 
 جميلة عبد الزهرة علي

232 



تقويم نظام الرقابة الداخلية لرفع فاعلية وكفائة اداء المنشئات المالية/جميلة عبد 
المعهد العربي -حاد العام للمحاسبين والمراجعين العربالقاهرة:االت-الزهرة علي.

 0241للمحاسبين القانونيين,
 سم32ص:ايض؛450س,-ا

 رسالة ماجستير في المحاسبة القانونية
 العنوان-الرقابة الداخلية      ا-4
 

390,39 
 103د

 
 الدراجي,احمد جاسم جبار

-الداخلية/احمد جاسم جبار الدراجي.تاثير راس المال الفكري في نظام الرقابة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛402ح,-ا
 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 العنوان-الرقابة الداخلية        ا-4
 

234 

390,39 
 151س

 
 السعيدي, عبير خالد احمد

المشروع ومعايير االيزو/عبير تقويم نظام الرقابة الداخلية وفق اطار ادارة مخاطر 
المعهد العالي للدراسات الحاسبية -بغداد:جامعة بغداد-خالد احمد السعيدي.

 0241والمالية,
 سم32ص:ايض؛009ي,-ا

 اطروحة دكتوراه في محاسب قانوني
 مخاطر-الشروع-0الرقابة الداخلية -4
 

230 

390,39 
 021ع

 
 العامري,حامد عبد الهادي احمد مليح

انموذج لفحص نظام الرقابة الداخلية من قبل قسم التدقيق الداخلي في الوحدات بناء 
-الحكومية على وفق المعايير الدولية/حامد عبد الهادي احمد فليح العامري.

المعهد العربي للمحاسبين -بغداد:االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب
 0241القانونيين,

 سم32ص:ايض؛433ز,-ا
 تير في المحاسبة القانونيةرسالة ماجس

 العنوان-استثمار      ا-البصرة-0الرقابة الداخلية -4
 

233 

390,39 
 015ن

 
 نادية ناجي حسن

فاعلية مكاتب المفتشين العموميين على وفق تطبيق االدارة االلكترونية للموارد 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-البشرية:بحث استطالعي/نادية ناجي حسن.

 0241واالقتصاد,
 سم02ص؛412

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش
 العنوان-االدارة االلكترونية       ا-0التفتيش االداري -4
 

231 

390,35 
 051ز

 
 الربيعي,نصير حسين محمد

متطلبات المسار الوضيفي للعاملين لتطوير انظمة التحفيز والتدريب :دراسة حالة في 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-النفط/نصير حسين محمد الربيعي.مكتب المفتش العام لوزارة 

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم02ص؛443و,-ا

 رسالة الدبلوم العالي)المعادل للماجستير( في الرقابة والتفتيش
 العنوان-التحفيز والتدريب      ا-0ادارة -الموظفون-4
 

239 

390,13 
 021ع

 
 العامري,علي جاسم محمد علي

231 



بغداد:جامعة -التمويل في العائد والمخاطرة/علي جاسم محمد علي العامري. تأثير هيكل
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد

 سم32ص:ايض؛424ز,-ا
 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 العنوان-العائد والمخاطرة       ا-3التمويل الدولي -0الرقابة المالية -4
 

390,13 
 25ع

 
 نعيمعلي عبد العباس 

-الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية االتحادية في العراق/علي عبد عباس نعيم.
 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛019ج,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-الرقابة المالية       ا-4
 

234 

390,13 
 201ع

 
 عمار هادي حسون

العراقي في الرقابة من غسل االموال في اطار القانون العراقي دور الجهاز المصرفي 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-واالتفاقيات الدولية/عمار هادي حسون.

 0241واالقتصاد,
 سم02ص؛042ل,-ا

 رسالة الدبلوم العالي في الرقابة والتفتيش)المعادل للماجستير(
 العنوان-فاقيات الدولية      ااالت-3القانون العراقي -0الرقابة المالية -4
 

232 

390,13 
 105ن

 
 النداوي,عمار جبار موسى

تحليل العالقة بين خصائص واليات حوكمة المؤسسة الحكومية في ديوان الرقابة 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-المالية:دراسة حالة/عمار جبار موسى النداوي.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛459ض,-ا

 عالي في ادارة االعمالدبلوم 
 العنوان-الرقابة المالية      ا-4
 

235 

390,13 
 025ه

 
 هالة عايد هادي

دور الرقابة والتقييم الداخلي في تحقيق االمتثال المصرفي:دراسة تطبيقية في عينة 
كلية -بغداد:هيئة التعليم التقني-من المصارف العراقية الخاصة/هالة عايد هادي.

 0241,التقنية االدارية
 سم32ص:ايض؛430ح,-ا

 رسالة ماجستير في التقنيات المالية
 العنوان-الرقابة المالية      ا-4
 

212 

39013 
 052و

 
 الوائلي,وداد عبد اللة سلمان

-بغداد:جامعة بغداد-دور الرقابة في الحاكمية الرشيدة/ وداد عبد اللة سلمان الوائلي.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,

 سم32ص:ايض؛431ذ,-ا
 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 العنوان-الرقابة المالية     ا-4
 

214 

390,13 
 902و

 
 وسام ياسين محسن شهل

المشاركة في المعرفة لتحسين جودة االعمال الرقابية:بحث ميداني في ديوان الرقابة 
بغداد:كلية االدارة بغداد:جامعة -المالية االتحادية/وسام ياسين محسن شهل.

 0241واالقتصاد,

210 



 سم02ص؛002
 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 العنوان-الرقابة والمالية        ا-4
 

390,11 
 595ق

 
 القيسي,سنان فاضل حمد

دور ابعاد ادارة االداء في التميز التنظيمي:بحث ميداني في الهيئة العامة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-القيسي.للضرائب/سنان فاضل حمد 

 سم02ص؛420د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االدارية

 العنوان-ادارة عامة       ا-الضرائب-4
 

213 

390,12 
 501ز

 
 الزيادي,عذراء باسم جالب

اثر انفاق الموازنة العامة على بعض مؤشرات التنمية البشرية في العراق 
كلية االدارة -واسط:جامعة واسط-(/عذراء باسم جالب الزيادي.0242-4554للمدة)

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛412و,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-التنمية البشرية      ا-0الموازنة -4
 

211 

390,12 
 501ز

 
 الزيادي,عالء حمد عبد 

-0221للموازنات الفدرالية في العراق للمدة)تحليل وتقويم االبعاد االستثمارية 
القادسية:جامعة -( ودورها في التنمية االقتصادية/عالء حمد عبد الزيادي.0240
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية

 سم32ص:ايض؛401ح,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 انالعنو-التنمية االقتصادية      ا-0العراق  -الميزانية-4
 

219 

390,12 
 051ز

 
 الزبيدي,بتول حسن رداد

(/بتول حسن رداد 0240-0223تقييم اداء الموازنة العامة في العراق للمدة)
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-واسط:جامعة واسط-الزبيدي.

 سم32ص:ايض؛450ط,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-العراق     ا-الموازنة-4
 

211 

390,12 
 550ز

 
 زينب احمد محمد

االزمات المالية العالمية واثرها على تمويل الموازنة العامة في العراق/زينب احمد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد-محمد.

 سم32ص:ايض؛412ر,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية

 العنوان-العراق       ا-الموازنة-4
 

214 

390,12 
 210س

 
 السلطاني,صابرين كاظم زيدان 

-4552اثر الموازنة الحكومية على سعر الصرف االجنبي :حالة دراسية للمدة)
كلية االدارة -النجف:جامعة الكوفة-(/صابرين كاظم زيدان السلطاني.0240

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛440ح,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-الموازنة       ا-4

212 



 

390,12 
 150م

 
 مروة واسط كاظم عطار

اثر االختالل في الموازنة العامة في بعض متغيرات االقتصاد الكلي في العراق/مروة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-واسط:جامعة واسط-واسط كاظم عطار.

I-VIII ,494سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-ا    العراق     -الموازنة-4
 

215 

390,11 
 051ر

 
 الربيعي,ريام قاسم محمد 

-تأثير بيئة االبداع المنظمي في احتواء القوى العاملة/ريام قاسم محمد الربيعي.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛449ع,-ا
 رسالة ماجستير في االدارة العامة

 العنوان-القوى العاملى        ا-0ادارة عامة  -االبداع-4
 

292 

390,2 
 951ن

 
 النصيري,قاسم حبوب عباس

الدور الرقابي لمجلس المحافظة في تحسين اداء الوحدات المحلية/قاسم حبوب عباس 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-النصيري.

 سم32ص:ايض؛455ش,-ا
 العامةرسالة ماجستير علوم في االدارة 

 العنوان-الوحدات المحلية        ا-0الرقابة)ادارة( -4
 

294 

393,11 
 321م

 
 محمد عبد االمير مغير

تشخيص معايير جودة العمل الرقابي تاثيرها في تجاوز حاالت الفساد االداري/محمد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-عبد االمير مغير.

 سم32ص:ايض؛020ن,-ا
 بلوم عالي في الرقابة والتفتيشد
 العنوان-جودة العمل       ا-0ادارة -الفساد االداري-4
 

290 

391,43 
 400ا

 
 اقبال مهدي جاسم

السياحة البيئية ودورها في معالجة التلوث البيئي لتنمية المواقع السياحية)دراسة 
بغداد:الجامعة -جاسم.ميدانية لمواقع سياحية في محافظة بغداد(/اقبال مهدي 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-المستنصرية
 سم32ص؛415ذ,-ب

 رسالة ماجستير في علوم ادارة السياحة والفنادق
 العنوان-التلوث البيئي      ا-0ادارة عامة -السياحة-4
 

293 

391,43 
 31س

 
 سحر جبار كيالن

سياحي من خالل االدوات تقدم اداء وزارة السياحة واالثار العراقية في النشاط ال
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-المتاحة لتنفيذ السياسات السياحية/سحر جبار كيالن.

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛420د,-ا

 رسالة ماجستير في علوم السياحة
 العنوان-ادارة عامة        ا-السياحة-4
 

291 

391,43 
 021ع

 
 العامري مهند جميل كاظم

299 



اساليب مقترحة لتفعيل دور الحكومة في تنشيط حركة االستثمار السياحي في 
كلية االدارة -بغداد:جامعة المستنصرية-العراق/مهند جميل كاظم العامري.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛432د,-ا

 رسالة ماجستير في علوم السياحة وادارة الفنادق
 العنوان-ادارة          ا–السياحة -4
 

391,43 
 00ك

 
 كبة,فرح فائز عبد الكريم

دور االبداع التنظيمي في جودة الخدمات السياحية)دراسة تحليلية مقارنة لعينة من 
-فنادق القطاع المختلط والخاص في مدينة بغداد(/فرح فائز عبد الكريم كبة.

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص؛049

 العنوان-االيداع التنظيمي       ا-0ادارة عامة -السياحة-4
 

291 

391,43 
 321م

 
 المحمداوي,علي عيسى جاسم

تاثير خصائص شخصية الدليل السياحي في ادارة انفعاالت السائح/على عيسى جاسم 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:الجامعة المستنصرية-المحمداوي.

 سم32ص:ايض؛449ث,-ا
 رسالة ماجستير في علوم ادارة السياحة

 العنوان-بغداد وموسكو       ا-0ادارة عامة -السياحة-4
 

294 

391,43 
 505ه

 
 هناء حسن كاظم

مستقبل الشوارع التراثية في مركز مدينة بغداد ودورها في تنشيط السياحة 
-ستنصريةبغداد:الجامعة الم-شارع الرشيد/هناء حسن كاظم.-الثقافية:منطقة الدراسة
 0241كلية االدارة واالقتصاد,

 سم02ص؛455ع,-ا
 رسالة الماجستير في علوم ادارة السياحة والفنادق

 العنوان-شارع      ا-الرشيد-0ادارة -السياحة-4
 

292 

391,43 
 200و

 
 والء سلمان عبد الحمزة

ين بدور التسويق االبتكاري في تحقيق التنمية السياحية المستدامة)دراسة مقارنة 
فنادق الدرجة االولى وفنادق الدرجة الثانية في محافظة النجف االشرف(/والء سلمان 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-الكوفة:جامعة الكوفة-عبد الحمزه.
 سم32ص,441و,-ا

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال
 العنوان-التسويق االبتكاري       ا-0ادارة -السياحة-4
 

295 

399,20 
 911ا

 
 اسعد نبيل محمد علي

-م/اسعد نبيل محمد علي.0220االستراتيجية التركية حيال الجول العرابية بعد عام 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص:ايض؛451خ,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-العراق وسوريا        ا-0االستراتيجية العسكرية -4
 

212 

399,20 
 520ا

 
 ايالف نوفل احمد

االهمية الجيو ستراتيجية لمنطقة الشرق االوسط واثرها على العالقات الروسية 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-االيرانية/ايالف نوفل احمد.

 سم32ص:ايض؛433د,-ا

214 



 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-ا       علوم عسكرية-االستراتيجية-4
 

399,20 
 092ب

 
 باسم خميس خير اللة 

 بغداد:جامعة-تركيا والمتغيرات االقليمية في الشرق االوسط/باسم خميس خير اللة.
 0241كلية العلوم السياسية,-النهرين

 سم32ص:ايض؛419ك,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-سوريا      االوضع في -0علوم عسكرية -االستراتيجية-4
 

210 

399,20 
 055ب

 
 الباوي,احمد مصطاف ناصر

-االبعاد االستراتيجية لقضية المياه في الشرق االوسط/احمد مصطاف ناصر الباوي.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم02ص؛452ت,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية/االستراتيجية

 العنوان-علوم عسكرية        ا-االستراتيجية-4
 

213 

399,20 
 500ب

 
 البياتي,اسراء رشيد عبد اللة

/اسراء رشيد عبد اللة 0224االستراتيجية االمريكية تجاه منطقة القرن االفريقي بعد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-البياتي.

 سم32ص:ايض؛003ه,-ا
 في العلوم السياسية/االستراتيجيةرسالة ماجستير 

 العنوان-علوم عسكرية        ا-االستراتيجية-4
 

211 

399,20 
 955ح

 
 حسنين عبد الرضا حسن

كلية العلوم -بغداد:جامعة النهرين-ايران وامن الطاقة/حسنين عبد الرضا حسن.
 0241السياسية,

 سم32ص:ايض؛000ج,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-علوم عسكرية        ا-االستراتيجية-4
 

219 

399,20 
 201ح

 
 الحمادي,شجاع عدي محمد

الردع النووي االسرائيلي في ضوء المتغيرات االقليمية)الواقع والمستقبل(/شجاع 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-عدي محمد الحمادي.

 سم32ص؛041ح,-ا
 علوم السياسية/االستراتيجيةرسالة ماجستير في ال

-الواقع والمستقبل     ا-3المتغيرات االقليمية -0علوم عسكرية -االستراتيجية-4
 العنوان

 

211 

399,20 
 551ز

 
 الزهيري,انمار علي ابراهيم محمد

االتحاداالوربي واالداء االستراتيجي االلماني)بعد الحرب الباردة(/انمار علي ابراهيم 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-الزهيري.محمد 

 سم32ص:ايض؛043ز,-ا
 العنوان-علوم عسكرية       ا-االستراتيجية-4
 

214 

399,20 
 50س

 
 سهى سامي حسين

212 



/سهى سامي 0229االستراتيجية االمريكية حيال السودان بعد اتفاق السالم الشامل
 0241وم السياسية,كلية العل-بغداد:جامعة النهرين-حسين.

I-IV ,454سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية
 العنوان-اتفاق        ا-السالم-0علوم عسكرية -االستراتيجية-4
 

399,20 
 300ع

 
 عبد الجبار اسماعيل ابراهيم

اثر العامل النفطي على االستراتيجية االمريكية في منطقة الخليج العربي بعد الحرب 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة بغداد-الباردة/عبد الجبار اسماعيل ابراهيم.

 سم32ص:ايض؛043ث,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-علوم عسكرية       ا-االستراتيجية-4
 

215 

399,20 
 905ع

 
 العزاوي,رعد قاسم صالح اسماعيل

ستراتيجية االمريكية الشاملة/رعد قاسم صالح العامل االجتماعي ودوره في صنع اال
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-اسماعيل العزاوي.

 سم02ص؛349و,-ج
 اطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم السياسية/الدراسات االستراتيجية

 العنوان-العلوم العسكرية      ا-االستراتيجية-4
 

242 

399,20 
 595ق

 
 القيسي,محمد وائل عبد الرحمن

-م/محمد وائل عبد الرحمن القيسي.0222االداء الستراتيجي االمريكي بعد عام 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم32ص:ايض؛302ر,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسية

 العنوان-ا      اوباما,باراك)رئيس امريكي(-0علوم عسكرية -االستراتيجية-4
 

244 

399,20 
 413م

 
 المفرجي,محمد قاسم هادي

التخطيط االستراتيجي واثره في صنع القرار االمريكي االنسحاب من العراق/محمد 
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين-قاسم هادي المفرجي.

 سم32ص:ايض؛394د,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-علوم عسكرية        ا-االسترتيجية-4
 

240 

399,204 
 459ر

 
 الرفيعي,علي محمد امنيف

-القوه الناعمة واثرها في مستقبل الهيمنة االمريكية/علي محمد امنيف الرفيعي.
 0241كلية العلوم السياسية,-بغداد:جامعة النهرين

 سم02ص؛011
 ماجستير في العلوم السياسية االستراتيجية

 العنوان-الهيمنة االمريكية        ا-0فكر -االستراتيجية-4
 

243 

399,1 
 105ع

 
 الغراوي,توفيق جبار عبود

الواليات المتحدة االمريكية ومستقبل االقليات في منطقة الشرق االوسط بعد 
كلية العوم -بغداد:جامعة النهرين-)الكرد نموذجا(/توفيق جبار عبود الغراوي.0223

 0241السياسية,
 سم32ص:440

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية االستراتيجية
 العنوان-االقليات      ا-0االستراتيجية العسكرية -4

241 



 

310 
 5ض

 
 ضي سامي جاسم

الشعور بالمسؤولية االجتماعية:دراسة ميدانية من وجهة نضر طلبة جامعة بغداد 
 0241التربية للبنات,كلية -بغداد:جامعة بغداد-مجمع الجادرية/ضي سامي جاسم.

 سم32ص؛440
 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية

 العنوان-الخدمة االجتماعية    ا-4
 

249 

310,4223 
 595ق

 
 القيسي, نوري سعدون عبد اللة

الشباب بين االندماج واالستبعاد)دراسة ميدانية في مدينة بغداد(/نوري سعدون عبد 
 0241االداب,كلية -بغداد:جامعة بغداد-اللة.

 سم32ص؛014و,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في علم االجتماع)خدمة اجتماعية(

 العنوان-االندماج واالستبعاد        ا-0خدمة اجتماعية -الشباب-4
 

241 

310,1 
 25ع

 
 علي جواد صالح

-صالح.واقع التأهيل المهني لمعاهد المعاقين في العراق)دراسة تقويمية(/علي جواد 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛114ك,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع

 العنوان-التأهيل المهني      ا-0العراق -رعاية وعالج-المعوقون-4
 

244 

310,9 
 125ا

 
 ال علوش ,محمد عادل حمد اسماعيل

كلية -بغداد:جامعة بغداد-علوش.تسول كبار السن/محمد عادل احمد اسماعيل ال 
 0241االداب,

 سم32ص:ايض؛043ع,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم االجتماع

 العنوان-مدينة بغداد      ا-التسول-4
 

242 

310,425914 
 215ش

 
 شكرية رحمة محمد رميلي

-رميلي.الرعاية االسرية لالطفال مجهولي النسب الضم انموذجا/شكرية رحمة محمد 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛454ظ,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم االجتماع)خدمة اجتماعية(

 العنوان-العراق        ا-الخدمة االجتماعية لالطفال-4
 

245 

310,591404 
 90ر

 
 رشا خميس عبد اللة

-/رشا خميس عبد اللة.االنعكاسات االجتماعية للتقاعد الوظيفي على العائلة العراقية
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛420ز,-ا
 رسالة ماجستير في االجتماع

-العائلة العراقية       ا-3التقاعد الوظيفي -0العراق)بغداد( -الخدمة االجتماعية-4
 العنوان

 

222 

310,591404 
 51ن

 
 نور علي شاكر

ة كلي-بغداد:جامعة بغداد-الجامعيين/نور علي شاكر.استثمار وقت الفراغ لدى الطلبة 
 0241التربية للبنات,

224 



 سم32ص:ايض؛412ك,-ا
 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية

 العنوان-الحكومية واالهلية       ا-0العراق)بغداد( -الخدمة االجتماعية-4
 

313,4 
 500ب

 
 البياتي,اخالص محمود سلطان

للتلوث البيئي في المجتمع الحضري:دراسة اجتماعية ميدانية المشكالت االجتماعية 
كلية -جامعة القادسية-في مدينة الديوانية/اخالص محمود سلطان البياتي.

 0241االداب,
 سم02ص؛454

 ماجستير اداب في علم االجتماع
 العنوان-العراق)الديوانية(        ا-تلوث البيئة-4
 

220 

313,4 
 25ع

 
 اللطيفعلي حسين عبد 

منطقة -مجاالت استخدام الطاقة المتجددة لتليل التلوث البيئي في العراق
 0241بغداد:جامع بغداد,-الدراسة)زيونة(/علي حسين عبد اللطيف.

 سم02ص؛23
 رسالة الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي/تخصص التخطيط البيئي

 العنوان-التلوث البيئة      ا-4
 

223 

313,4 
 152ه

 
 هديل علي غجيري علي

 sativum l. alliumكفاءة تراكيز المستخلصات المائية والكحولية ألبصال الثوم 

والمبيدات في السيطرة على بعض االحياء المجهرية المرافقة لحبوب القمح/هديل علي 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-ذي قار:جامعة ذي قار-غجيري علي.

 سم02ص؛22ب,-ا
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة)بيئة وتلوث(

 العنوان-المائية والكحولية       ا-0تلوث البيئة -4
 

221 

313,4 
 251و

 
 وليد عبد الزهرة محمد حسين

االدارة البيئية لموقع الطمر الصحي المقترح في النهروان/وليد عبد الزهرة محمد 
 0241ري واالقليمي للدراسات العليا,مركز التخطيط الحض-بغداد:جامعة بغداد-حسين.

 سم02؛55ص
 دبلوم عالي في التخطيط البيئي

 العنوان-الطمر الصحي      ا-0المشاكل البيئة -4
 

229 

313,4351 
 955ح

 
 الحسيني,ليث رزاق شمران

دراسة بيئية لتلوث التربة ببعض العناصر الثقيلة والمجاميع البكتيرية الممرضة في 
كلية -بابل:جامعة بابل-بابل:العراق/ليث رزاق شمران الحسيني.محافظة 
 0241الزراعة,

i-x ,423سم02ص؛ 

 تربة وموارد مائية-رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان-تلوث      ا-التربة-4
 

221 

313,4351 
 510ز

 
 زهراء رافع طه ياسين

 الثقيلة في بغداد وباستعمال نباتي:الدفنالمعالجة البايولوجية للتربة الملوثة بالمعادن 
كلية العلوم -بغداد:جامعة بغداد-والماش الملقحة بالمايكورايزا/زهراء رافع طة ياسين.

 0241للبنات,
 سم02ص؛429

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/النبات

224 



 العنوان-تلوث       ا-التربة-4
 

313,5 
 051ج

 
 الجبوري,حسين عبد شنان هاشم

التحويل االسكاني ودوره في معالجة ازمة السكن في العراق مع اشارة الى محافظة 
كلية االدارة -القادسية:جامعة القادسية-القادسية/حسين عبد شنان هاشم الجبوري.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛442ط,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-ازمة      ا-السكن-3ويل تح-االسكان-0المشاكل االقتصادية -العراق-4
 

222 

311,4931 
 51س

 
 السيد علي كريم عبد

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-االتجار بالنساء/علي كريم عبد السيد.
 سم32ص:ايض؛459ك,-ا

 رسالة ماجستير في علم االجتماع
 العنوان-دراسات      ا-المجتمع العراقي-0تجار الرقيق االبيض -4
 

225 

311,491 
 950ح

 
 الحسناوي,غصن مناحي خيون

-جريمة االتجار بالبشر في التشريع العراقي والمقارن/غصن مناحي خيون الحسناوي.
 0241كلية القانون والسياسة,-البصرة:جامعة البصرة

 سم32ص؛411ت,-ا
 رسالة ماجستير في القانون العام

 العنوان-الجريمة والمجرمون)خطف(        ا-4
 

252 

391,19250 
 515ن

 
 النوري,ابرار حسن جابر

دراسة مقارنة في تنظيم االنفعال على وفق العوامل الخمسة لدى السجناء 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة افلمستنصرية-السياسيين/ابرار حسن جابر النوري.

 سم32ص؛443م,-ب
 رسالة ماجستير اداب في )علم النفس العام(

 العنوان-االنفعال تنظيم       ا-0المسيحيون السياسيون -4
 

254 

319,1 
 95ح

 
 حسن هاشم حمود

المشكالت االجتماعية السوء النزالء في سجن التاجي)دراسة ميدانية(/حسن هاشم 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-حمود.

 سم02ص؛014ب,-ا
 رسالة الماجستير في علم االجتماع

 عنوانال-سجن التاجي(        ا-النزالء-4
 

250 

312,2219 
 051ج

 
 الجبوري,محمدهاشم حمود

بغداج:جامعة -دور العالقات العامة في صناعة التأمين/محمد هاشم حمود الجبوري.
 0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية,-بغداد

 سم32ص:ايض؛413ح,-ا
 دبلوم عالي في التامين

 العنوان-االعالقات العامة       -0شركات -التامين-4
 

253 

312,44 
 110ك

 
 الكرطاني,فراس علي محمد

251 



تأثير ادارة الوقت في تسوية تعويضات وثيقة التامين من الحريق النموذجية/فراس 
المعهد العالي للدراسات المحاسبية -بغداد:جامعة بغداد-علي محمد الكرطاني.

 0241والمالية,
 سم32ص:ايض؛422ن,-ا

 دبلوم عالي في التامين
 العنوان-الوقت ادارة         ا-0مين ضد الحريق التأ-4
 

 312,00 
 50م

 
 منى عبد الجليل اسماعيل

بغداد:جامعة -تاثير النقل البحري في التجارة الخارجية/منى عبد الجليل اسماعيل.
 0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية,-بغداد

 سم32ص:ايض؛439ز,-ا
 الدراسات الماليةدبلوم عالي في حقل 

 العنوان-التأمين البحري       ا-4
 

259 

312,30 
 200ع

 
 عالء الدين عبد الوهاب سلوم

الثقافة التأمينية واثرها في تسويق وثيقة حماية االسرة ومسكنها/عالء الدين عبد 
 0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية,-بغداد:جامعة بغداد-الوهاب سلوم.

 سم32ص:ايض؛412خ,-ا
 دبلوم عالي في التامين

 العنوان-حماية االسرة        ا-0التامين على الحياة  -4
 

251 

312,291 
 25ع

 
 علي حسن زاير محمد

امكانية اعتماد نظام التامين على الودائع ودوره في االصالح المصرفي في 
 0241واالقتصاد,كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-العراق/علي حسن زاير محمد.

 سم32ص؛452و,-ب
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية

 العنوان-التامين على الودائع المصرفية     ا-4
 

254 

315,1 
 502س

 
 سهام محمود صابط

لدى شعب التربية الكشفية في  swocدراسة تحليلية للتخطيط االستراتيجي باسلوب 

كلية -بغداد:جامعة بغداد-مديريات النشاط الرياضي والكشفي/سهام محمود صابط.
 0241التربية الرياضية للبنات,

 سم32ص؛421
 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 العنوان-العراق      ا-الكشافة-4
 

252 

342,424 
 051ع

 
 العبيدي,قاسم حسين جاسم حمادي

-بغداد:جامعة بغداد-فكر التربوي لدى االجرى/قاسم حسين جاسم حمادي العبيدي.ال
 0241كلية التربية)ابن رشد(,

 سم02ص؛449
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية)اصول التربية(

 العنوان-دراسات       ا-الفكر التربوي-4
 

255 

342,424 
 595ق

 
 القيسي,اشرف عيسى عبد

-في الفكر التربوي االسالمي والغربي/اشرف عيسى عبد القيس. جودة التعليم
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى

 سم32ص:ايض؛002ش,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية

522 



 العنوان-نظريات        ا-التعليم-0دراسات -الفكر التربوي-4
 

342,44 
 905ج

 
 الجزائري,علي فاخر محسن

معيارية اكتساب العلم لدى الرسول محمد)صلى هللا علية والة وسلم( وتصنيف 
بغداد:جامعة -االهداف التعليمية االمريكي)دراسة مقارنة(/علي فاخر محسن الجزائري.

 0241كلية التربية,-بغداد
 سم02ص؛444ي,-ا

 رسالة دتوراه ىفلسفة في العلوم التربوية/اصول التربية
 العنوان-ا  اهداف     -التعليم-4
 

524 

342,49 
 01ا

 
 ابراهيم خليل عيدان الجار اللة

اثر برنامج تدريبي قائم على استراتيجية خرائط العقل لتنمية االسترجاع المباشر 
البصرة:جامعة -والمؤجل لدى طالب المرحلة االعدادية/ابراهيم خليل عيدان الجار اللة.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة
 سم32ص:ايض؛025ق,-ا

 رالة ماجتير تربية في )علم النف التربوي(
 العنوان-المباشر المؤجل        ا-3خرائط -العقل-0علم النفس التربوي -4
 

520 

342,49 
 321ا

 
 احمد عبد الكاظم جوني

-فضيلة التفاني وعالقتها بما بعد المزاج واالسلوب المعرفي)االستيعابي
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المتنصرية-ظم جوني.االتقبالي(/احمد عبد الكا

 سم02ص؛410
 اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي

 العنوان-المزاج واالسلوب      ا-0علم النفس التربوي -4
 

523 

342,49 
 915ا

 
 االسدي,صابرين حسن

بناء اختبار محلي المرجع على وفق التحويالت اللغوية لمادة االحصاء 
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد-الوصفي/صابرين حسن االسدي.

 سم32ص:ايض؛014ف,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية

 العنوان-االحصاء الوصفي       ا-0علم النفس التربوي -4
 

521 

342,49 
 055ب

 
 الباوي,علي هاشم جاوش

الجمود -المسايرة االجتماعية-التفكير الناقد)التعصبسمات الشخصية المرتبطة بتدني 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-الفكري(لدى مدرسي الثانوية/علي هاشم جاوش الباوي.

 التربية ابن رشد
 سم32ص؛324ح,-ج

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم النفسية/علم النفس التربوي
 وانالعن-التفكير الناقد       ا-0علم النفس التربوي -4
 

529 

342,49 
 315ب

 
 البجري,رغد حسين حمزة

المعتقدات المعرفية وعالقتها باالسلوبين المعرفيين تكوين المدركات والفحص 
بابل:جامعة -والتدقيق لدى طلبة الصف السادس االعدادي/رغد حسين حمزة البجري.

 0241كلية العلوم التربوية والنفسية,-بابل
 سم02ص؛414

 علم النفس التربويماجستير تربية في 
 العنوان-علم النفس التربوي        ا-4
 

521 



342,49 
 151ب

 
 البديري,حيدر مالك فرج

-نحو بناء فلسفة تربوية مهنية لنظام التعليم في العراق/حيدر مالك فرج البديري.
 0241كلية التربية للعلوم,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛024
 التربوية)اصول تربية(رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم 

 العنوان-التعليم في العراق        ا-0علم النفس التربوي -4
 

524 

342,49 
 500ب

 
 البياتي,صفاء رياض خورشيد

عند طلبة  H.B.D.Iاسلوب حل المشكالت وفق نمط السيطرة الدماغية لهرمات 

-تي.المدارس الثانوية للمتميزين واقرانهم العاديين/صفاء رياض خورشيد البيا
 0241قسم العلوم التربوية والنفسية,–كلية التربية -القادسية:جامعة القادسية

 سم32ص؛442
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-السيطرة الدماغية         ا-0علم النفس التربوي -4
 

522 

342,49 
 252ت

 
 التميمي,حسين هادي علي

نظرية فالفيل في تنمية مهارات التفكير ماوراء فاعلية برنامج تعليمي على وفق 
ديالى:جامعة -المعرقة لدى طالب المرحلة المتوسطة/حسين هادي علي التميمي.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالى
 سم02ص؛005ن,-ا

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي
 نوانالع-مهارات       ا-التفكير-0علم النفس التربوي -4
 

525 

342,49 
 505ج

 
 جنان محمود توفيق نصرت

الفهم القرائي وعالقتة باالنتباه التنفيذي والسرعة االدراكية لدى ثنائي واحادي اللغة 
لية ك-بغداد:الجامعة المستنصرية-في المرحلة االبتدائية/جنان محمود توفيق نصرت.

 0241التربية,
 سم02ص؛453ه,-ب

 في علم النفس التربوي اطروحة دكتوراه فلسفة تربية
 العنوان-السرعة االدراكية       ا-3االنتباه التنفيذي -0علم النفس التربوي -4
 

542 

342,49 
 245ح

 
 الحلفي ,حسين علي عزيز

التعليم المنظم ذاتيا وعالقتة باستراتيجيات التذكر لدى طلبة المرحلة االعدادية/حسن 
 0241لية التربية للعلوم االنسانية,ك-البصرة:جامعة البصرة-على عزيز الحلفي.

 سم32ص:ايض؛494ص,-4
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-استراتيجيات      ا-التذكر-0علم النفس التربوي -4
 

544 

342,49 
 210ح

 
 الحمداني,عذراء محمد سعيد عبد اللة

محمد سعيد عبد اللة  دراسة مقارنة في الذاكرة العامة بين مرحلة المتوسطة/عذراء
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة مستنصرية-الحمداني.

 سم32ص:ايض؛411م,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التربية

 العنوان-نبساطيين واالنطوائيين       ا-3الذاكرة العاملة -0علم النفس التربوي -4
 

540 

342,49 
 511ح

 
 حيدر كريم هاشم

543 



اب التوافق لدى طلبة المرحلة االعدادية/حيدر كريم المناخ االسري وعالقتة باضطر
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-هاشم.

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي)الصحة النفسية(
 العنوان-علم النفس التربوي        ا-4
 

342,49 
 021خ

 
 خالد احمد حاجم
ارشادي على وفق اسلوب المفهوم الخاظئ في خفض مستوى اثر بناء برنامج 

كلية -بغداد:جامعة بغداد-التعصب عند طالب المرحلة االعدادية/خالد احمد حاجم.
 0241التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم,

 سم32ص:ايض؛440س,-ا
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 العنوان-علم النفس التربوي         ا-4
 

541 

342,49 
 021خ

 
 خالدة ابراهيم عزت

االتجاهات نحو سوء استعمال العقاقير لدى طلبة المرحلة الثانوية وعالقتها بمخاوفهم 
ن كلية التربية ب-بغداد:جامعة بغداد-وتوافقهم النفسي واالجتماعي/خالدة ابراهيم عزت.

 0241رشد,
 سم32ص:ايض؛090ر,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس 
 العنوان-استعمال        ا-العقاقير-0علم النفس التربوي -4
 

549 

342,49 
 910خ

 
 الخزرجي,زينب وحيد سلمان

انموذج مقترح لتطوير نظام االمتحانات العامة للمرحلة االعدادية في العراق/زينب 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-وحيد سلمان الخزرجي.

 سم32ص؛49ه,-ب
 ماجستير في علم النفس التربوي رسالة

 العنوان-االمتحانات العامة        ا-0علم النفس التربوي -4
 

541 

342,49 
 15د

 
 الددة,وهاب رزاق عبد الحسين

المساندة االجتماعية المدركة وعالقتها بالسرعة االدراكية لدى تالمذة المدارس 
-عبد الحسين الددة.االبتدائية المدعومة من جهات غير رسمية/وهاب رزاق 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل
 سم02ص؛491م,-ب

 رسالة ماجستير تربية في علم النفس التربوي
 العنوان-السرعة االدراكية       ا-0علم النفس التربوي -4
 

544 

342,49 
 100د

 
 دعاء عيدان عبد اللة

دراك البنائي لدى الطلبة المتميزين واقرانهم االندفاع( واال-االسلوب المعرفي )التأمل
 0241كلية التربية للبنت,-بغداد:جامعة بغداد-العاديين/دعاء عيدان عبد اللة.

 سم32ص:ايض؛439ذ,-ا
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 العنوان-االدراك البنائي       ا-0علم النفس التربوي -4
 

542 

342,49 
 252د

 
 عباس خضيرالدليمي,راقية 

ما وراء الذاكرة وعادات االستذكار  لدى طلبة الصف الثاني المتوسط المتميزين 
والعاديين من ذوي اليد اليمنى واليد اليسرى)دراسة مقارنة(/راقية عباس خضير 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل-الدليمي.
 سم02ص؛432

545 



 بويرسالة ماجستير في علم النفس التر
 العنوان-الذاكرة        ا-0علم النفس التربوي -4
 

342,49 
 505ذ

 
 الذهبي,ميثاق عيسى عبد الحسين

دراسة مقارنة في الميول القرائية بين المستلين وغير المستقلين  نفسيا عن الوالدين 
بغداد:الجامعة -من طلبة المرحلة االعدادية/ميثاق عيسى عبد الحسين الذهبي.

 0241كلية التربية,-يةالمستنصر
 سم32ص؛499ص,-ب

 رسالة ماجستير اداب في التربية/علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي          ا-4
 

502 

342,49 
 505ذ

 
 الذهبي,هناء مزعل حسين

تقنين اختبارات فالنكات لتصنيف االستعدادات الخاصة بمهنة تدريس الرياضيات 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-حسين الذهبي.وتطبيقها/هناء مزعل 

 سم32ص:ايض؛005ق,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة علم النفس التربوي

 العنوان-علم النفس التربوي        ا-4
 

504 

342,49 
 200ر

 
 الركابي,همسة رعد ابراهيم

المرحلة  التوجهات الدافعية وعالقتها باساليب التعزيز الصفي لدى الطلبة في
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-االعدادية/همسة رعد ابراهيم الركابي.

 0241التربية,
 سم32ص؛431ر,-ب

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي       ا-4
 

500 

342,49 
 551ر

 
 رويدة وليد اسماعيل فتحي 

عة بغداد:جام-العراقية/رويدة وليد اسماعيل فتحي.بناء منضومة قيم تربويه للفتاة 
 0241كلية التربية,-بغداد

 سم32ص:ايض؛459ع,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية

 العنوان-الفتاة العراقية        ا-0علم النفس التربوي -4
 

503 

342,49 
 510ز

 
 زهراء عبد الواحد وداعة

االيجابية للبيئة الصفية كما يدركها طلبة المرحلة عالقة السلوك التوكيدي بالمكونات 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-االعدادية/زهراء عبد الواحد وداعة.

 سم02ص؛411ف,-ب
 علم النفس التربوي-رسالة ماجستير اداب في التربية

 العنوان-علم النفس التربوي       ا-4
 

501 

342,49 
 101س

 
 نسعاد عباس ريوا

النتاج الجمالي وعالقتة بالتفكير التأملي والتمكن المعرفي لدى طلبة معاهد الفنون 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الجميلة/سعاد عباس ريوان.

 سم02ص؛041ق,.-د
 رسالة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي

 نوانالع-التفكير التأملي          ا-0علم النفس التربوي -4
 

509 

342,49  501 



 السعداوي,احمد سلطان سرحان 110س
التشوه االدراكي وعالقتة باساليب التعلم وعوامل الشخصية الخمسة الكيري لدى طلبة 

كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-المرحلة االعدادية/احمد سلطان سرحان السعداوي.
 0241للعلوم االنسانية,

 سم32ص:ايض؛012ش,-ا
 دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوياطروحة 

 العنوان-علم النفس التربوي          ا-4
 

342,49 
 115س

 
 سعدي احمد علي

بناء اختبار للقدرات العقلية وفقا الستراتيجية التحليل البنائي الهرمي لدى طلبة 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-المرحلة االعدادية/سعدي احمد علي.

 0241النسانية,ا
 سم32ص:ايض؛453ع,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم النفسية
 العنوان-التحليل البنائي         ا-3القدرات العقلية -0علم النفس التربوي -4
 

504 

342,49 
 115س

 
 السعدي ,انتظار حكيم محمود يوسف

المتوسطة/انتظار حكيم عالقة قلق االمتحان بالتفكير المنظومي لدى طلبة المرحلة 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-محمود يوسف السعدي.

 سم02ص؛024ط,-ث
 رسالة ماجستير اداب في التربية /علم النفس التربوي

 العنوان-التفكير المنظومي        ا-3قلق -االمتحان-0علم النفس التربوي -4
 

502 

342,49 
 115س

 
 ةالسعدي,بتول حميد عود

الخوف من الفشل الدراسي وعالقتة باالسناد االجتماعي لدى طلبة المرحلة 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-االعدادية/بتول حميد عودة السعدي.

 سم32ص:ايض؛404ف,-ا
 رسالة ماجستير تربية علم النفس التربوي

 العنوان-الفشل الدراسي         ا-0علم النفس التربوي -4
 

505 

342,49 
 01ش

 
 شبر,احمد محمد حسين

اسلوب التعلم ثالثي البعد وعالقتة بالتفكيرين العقالني والالعقالني لدى طلبة الصف 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-الخامس االعدادي/احمد محمد حسين شبر.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛335ك,-ا

 اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
 العنوان-العقالني والالعقالني      ا-0علم النفس التربوي -4
 

532 

342,49 
 10ش

 
 شذى جمعة فرحان

اثر برنامج تدريبي الستراتيجيات مافوق المعرفة في تعديل اتجاهات طالبات الصف 
 كلية-البصرة:جامعة البصرة-الخامس االدبي نحو مادة علم النفس/شذى جمعة فرحان.

 0241االنسانية,التربية للعلوم 
 سم02ص؛041

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي          ا-4
 

534 

342,49 
 201ظ

 
 الظالمي,عماد عبود هاني

530 



المعتقدات المعرفية وعالقتها باستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا ومهارات اتخاذ القرار 
اديين في المرحلة الثانوية/عماد عبود هاني لدى الطلبة المتميزين واقرانهم الع

 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-الظالمي.
 سم02ص؛029ل,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم النفسية/علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي          ا-4
 

342,49 
 051ع

 
 موسى العبودي,ندوة محسن

دافع االنجاز وعالقتة باتلسلوك التكيفي والنضج االجتماعي لدى الطلبة االيتام وغير 
بغداد:جامعة -االيتام في المرحلة المتوسطة/ندوة محسن موسى العبودي.

 0241كلية التربية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛451ر,-ا

 اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
 العنوان-الطلبة االيتام     ا-3سلوك التكيفي ال-0علم النفس التربوي -4
 

533 

342,49 
 410غ

 
 غفران كامل ناصر

االخفاقات المعرفية وعالقتها باساليب التعلم لدى طلبة المرحلة االعدادية/غفران كامل 
 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط-ناصر.

 سم32ص:ايض؛490ط,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التربوي         اعلم النفس -4
 

531 

342,49 
 020ف

 
 الفتالوي,حيدر قيصر علي

اساليب التعلم على وفق الذاكرة االنفعالية لدى طلبة الجامعة/حيدر قيصر علي 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية-الفتالوي.

 سم02ص؛401
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-الذاكرة االنفعالية        ا-0تربوي علم النفس ال-4
 

539 

342,49 
 159ق

 
 القريشي,اثير عداي سلمان

تقنين اختبار القدرة العقلية)المستوى المتقدم ج ( الوتيس لينون في البيئة 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-العراقية/اثير عداي سلمان القريشي.

 سم32ص:ايض؛432ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي

 العنوان-البيئة العراقية       ا-3القدرة العقلية -0علم النفس التربوي -4
 

531 

342,49 
 012ك

 
 الكاظمي,علي محمد حسين

بناء اختبار تحصيلي محكي المرجع لمادة الفلسفة وعلم النفس للصف الخامس االدبي 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-ي محمد حسين الكاظمي.وفق نظرية السمات الكامنة/عل

 0241التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,
 سم32ص:ايض؛012ف,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم النفسية
 العنوان-علم النفس التربوي        ا-4
 

534 

342,49 
 110ك

 
 الكرعاوي,ريام كاظم كريم

بالدافعية العقلية لدة طلبة االعدادية/ريام ستراتيجيات التعلم المنظم ذاتيا وعالقتها 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية-كاظم كريم الكريعاوي.

 سم32ص؛454

532 



 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي
 العنوان -التعلم المنظم         ا-0علم النفس التربوي -4
 

342,49 
 505ك

 
 الكناني,حيدر الزم خنيصر

نتباه االنتقائي والذاكرة العاملة والكفاءة االجتماعية لدى الطلبة الذين يعانون من اال
-اعراض اجهاد ما بعد الصدمة واقرانهم العاديين/حيدر الزم خنيصر الكناني.

 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة المستنصرية
 سم32ص:ايض؛454ذ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي
 العنوان-الكفاءة االجتماعية        ا-0النفس التربوي علم -4
 

535 

342,49 
 321م

 
 محمد خالد عارف

قياس التفكير الناقد لدى طلبة المرحلة االعدادية من المتوفقين عقليا واقرانهم 
-البصرة:جامعة البصرة-العاديين في مدينة البصرة)دراسة مقارنة(/محمد خالد عارف.

 0241االنسانية,كلية التربية للعلوم 
 سم02ص؛049ص,-ب

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي
 العنوان-التفكير        ا-0علم النفس التربوي   -4
 

512 

342,49 
 150م

 
 مروه محمد عبد اللة

توقعات الكفاءة الذاتية وعالقتها بالمهارات الحياتية لدى مدرسي المرحلة 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-اللة.االعدادية/مروه محمد عبد 

 سم32ص:ايض؛452
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 سم32ص:ايض؛452
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 العنوان-المهارات الحياتية       ا-3الكفاءة الذاتية -0علم النفس التربوي -4
 

514 

342,49 
 595م

 
 عدنان خضير مرزةالموسوي,ليث 

قوة السيطرة المعرفية وعالقتها بالتحكم الذاتي لدى طلبة الصف الخامس 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-االعدادي/ليث عدنان خضير مرزة الموسوي.

 0241االساسية,
 سم02ص؛452

 ماجستير في علم النفس التربوي
 العنوان-علم النفس التربوي      ا-4
 

510 

342,49 
 151ن

 
 نظيرة ابراهيم حسن

المخططات االدراكية وعالقتها بالتمركز حول الذات ومهارة التعايش لدى الطلبة 
كلية التربية للعلوم -ديالى:جامعة ديالى-المتميزين/نظيرة ابراهيم حسن.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛002

 اطروحة دكتوراه في التربية/علم النفس التربوي
 العنوان-مهارة      ا-التعايش-0علم النفس التربوي -4
 

513 

342,49 
 152ن

 
 النعيمي,وسناء مالو علي

انماط التعلم السائدة دماغيا واالبداع الجاد لدى طلبة المرحلة الثانوية المتميزين 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-والعاديين/وسناء مالو علي النعيمي.

 سم32ص:ايض؛002ق,-ا

511 



 ستير في العلوم التربوية والنفسيةرسالة ماج
 العنوان-االبداع الجاد         ا-3انماط -التعلم-0علم النفس التربوي -4
 

342,49 
 51ن

 
 نور قاسم عبود

الميول المهنية لدى معلقات وغير معلقات الهوية من طلبة المرحلة االعدادية/نور 
 0241التربية,كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-قاسم عبود.

 سم02ص؛419
 ماجستير اداب في التربية/علم النفس التربوي

 العنوان-علم النفس التربوي        ا-4
 

519 

342,49 
 510ن

 
 نور حازم جواد

التوقعات المستقبلية وعالقتها بقوة السيطرة المعرفية لدى طلبة المرحلة 
 0241كلية التربية,-المستنصريةبغداد:الجامعة -االعدادية/نور حازم جواد.

 سم32ص:ايض؛412ي,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التربية

 العنوان-السيطرة المعرفية          ا-0علم النفس التربوي -4
 

511 

342,49 
 209ه

 
 الهماشي,عالء نجم عبد

الحاجات النفسية وعالقتها بالتفكير االبداعي لدى الطلبة المتميزين واقرانهم 
كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-االعتياديين/عالء نجم عبد الهاشمي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛429ط,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-الطلبة المتميزين       ا-3التفكير االبداعي -0علم النفس التربوي -4
 

514 

342,49 
 202ه

 
 همام رزاق حمود عليان

المدركة وعالقتها بالمعتقدات المعرفية لدى طلبة المدارس الثانوية كفاءة الذات 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-للمتميزين/همام رزاق حمود عليان.

 سم02ص؛492ق,-ب
 رسالة ماجستير اداب في التربية/علم النفس التربوي

 العنوان-الذات        ا-0علم النفس التربوي -4
 

512 

342,49 
 405و

 
 وفاء محمد علي البركات

 وفاء محمد-اتجاهات المعلمين نحو التعليم المحوسب وعالقتها بدافعتيهم نحو المهنة
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة-علي البركات.

 سم02ص:023ي,-ا
 نيل درجة ماجستير )اداب( في علم النفس التربوي

 العنوان-التعليم المحوسب        ا-0علم النفس التربوي -4
 

515 

342,4901 
 401ص

 
 الصفار ,ازهار كامل محمد حبيب

اثر اختالف درجة القطع على بعض طرائق الثبات الختبار القدرة على التفكير العلمي 
-بغداد:جامعة بغداد-على وفق نظرية استجابة للفقرة/ازهار كامل محمد حبيب الصفار.

 0241للعلوم االنسانية, كلية التربية ابن رشد
 سم32ص:ايض؛041ف,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم النفسية
 العنوان-علم النفس التربوي     ا-التفكير-4
 

592 

344,20  594 



 السبعاوي,عادل نمر عطية 010س
دراسة ميدانية مقارنة في مدينة -واقع المدارس االهلية وابعادها االجتماعية والتربوية

 0241كلية االداب,-نينوى:جامعة الموصل-عادل نمر عطية السبعاوي.-الموصل.
 سم02ص؛442

 رسالة ماجستير في علم االجتماع
 العنوان-العراق)مدينة الموصل(          ا-المدارس الخاصة-4
 

344,244 
 911م

 
 المسعراوي,محمد عبد مطشر

محمد باقر الحكيم)قدس سرة(/محمد الفكر التربوي عند شهيد المحراب اية اللة السيد 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-عبد مطشر المسعراوي.

 سم02ص؛434ك,-ب
 رسالة دكتوراه فلسفة في التربية)اصول التربية(

 العنوان-الحكيم,محمد باقر)رجل ديني(        ا-0تربية -االسالم-4
 

590 

344,0 
 245ا

 
 الفة محسن مهدي

وعالقتة بالثقة التنظيمية لدى مديري المدارس االعدادية في محافظة  االبداع االداري
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-بغداد/الفة محسن مهدي.

 سم32ص:ايض؛024ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-الثقافة التنظيمية        ا-0االدراة التربوية -4
 

593 

344,0 
 051ج

 
 الجبوري,فراس وليد احمد

انموذج تدريبي مقترح لتطوير اداء الموارد البشرية في الجامعة المستنصرية في 
بغداد:الجامعة -ضوء معايير ادارة الجودة الشاملة/فراس وليد احمد الجبوري.

 0241كلية التربية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛014ع,-ا

 رسالة ماجستير في التربية)االدراة التربوية(
 العنوان-ادارة       ا-الموارد البشرية-0االدارة التربوية -4
 

591 

344,0 
 153خ

 
 خديجة واجد عبود

الكفايات االدارية الواجب توفرها عند مديري المدارس االبتدائية في بغداد)من وجة 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-نظر المشرفين التربويين(/ خديجة واجد عبود.

 0241التربية,
 سم02ص؛414ق,-ج

 رسالة ماجستير تربية/ادارة تربوية
 العنوان-االدارة التربوية           ا-4
 

599 

344,0 
 200ر

 
 الركابي,طالب شاكر بخيت

-التوجهات المستقبلية الدارة التعليم المهني في العراق/طالب شاكر بخيت الركابي.
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛044غ,-ب
 رسالة ماجستير في التربية)االدارة التربوية(

 العنوان-االدارة التربوية         ا-4
 

591 

344,0 
 550ش

 
 الشوهاني,حيدر جليل علوان

واقع االشراف التربوي االختصاصي للتعليم الثانوي في العراق ومتطلبات 
كلية التربية للعلوم -بغدادبغداد:جامعة -تطويرة/حيدر جليل علوان الشوهاني.

 0241الصرفة,

594 



 سم02ص؛420ع,-ب
 رسالة ماجستير في االدارة التربوية

 العنوان-التعليم الثانوي          ا-0العراق  -االدارة التربوية-4
 

344,0 
 520ش

 
 شيماء فاروق رزوقي

في  واقع ادارة الجودة الشاملة لمديري المدارس االبتدائية في ضوء مبادي ديمنج
كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-مدينة بغداد /شيماء فاروق رزوقي.

 0241االساسية,
 سم02ص؛402ر,-ب

 رسالة ماجستير في التربية)االدارة التربوية(
 العنوان-ادارة الجودة        ا-0العراق -االدارة التربوية-4
 

592 

344,0 
 505ك

 
 الكناني مها صبري سالم

الدراسي باساليب تعامل ادارة المدرسة مع الطالبات االيتام وقريناتهن  عالقة التحصيل
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-في المرحلة االعدادية/مها صبري سالم الكناني.

 0241التربية,
 سم02ص؛429ي,-ب

 رسالة ماجستير اداب في التربية وعلم النفس/االدارة التربوية
 العنوان-االيتام        االطالبات -0االدارة التربوية -4
 

595 

344,0 
 025ل

 
 الالمي,احمد فاضل عباس

عالقة ادارة االنفعاالت باالنماط القيادية لدى مديري ومديرات المدارس االعدادية/احمد 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-فاضل عباس الالمي.

 سم02ص؛452ي,-ب
 والنفسية)االدارة التربوية(رسالة ماجستير في العلوم التربوية 

 العنوان-العراق     ا-المدارس االعدادية-0االدارة التربوية -4
 

512 

344,0 
 321م

 
 محمد عبد هللا مرزوك

-التطوير االداري في كليات التربية باستخدام ادارة التمكين/محمد عبد اللة مرزوك.
 0241ة,كلية التربية ابن الهيثم للعلوم الصرف-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛004غ,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االدارة التربوية          ا-4
 

514 

344,0 
 510م

 
 المهداوي,هدى غني عباس

العدالة التنظيمية لمديري لمدارس الثانوية وعالقتها بالروح المعنوية للمدرسين 
كلية -المستنصريةبغداد:الجامعة -والمدرسات/هدى غني عباس المهداوي.

 0241التربية,
 سم32ص؛491ن,-ب

 رسالة ماجستير في التربية)االدارة التربوية(
 العنوان-االدارة التربوية       ا-4
 

510 

344,0 
 502ه

 
 هيام كاظم عمران

المحدودات التنظيمية لمديري مدارس التعليم الثانوي في محافظة بغداد من وجهه 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-.نضر معاونيهم/هيام كاظم عمران

 سم02ص؛444ف,-ط
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية/االدارة التربوية

 العنوان-التعليم الثانوي        ا-0العراق)بغداد( -االدارة التربوية-4

513 



 

344,3 
 251ح

 
 الحميري,هاجر عبد الدايم مهدي

التاريخية في تحصيل مادة التاريخ عند  اثر استراتيجية التعلم التعاوني والوثائق
-بغداد:جامعة بغداد-طالبات معهد اعداد المعلمات/هاجر عبد الدايم مهدي الحميري.

 0241كلية التربية للبنات,
 سم32ص:ايض؛421ف,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التعلم التعاوني       ا-0معهد اعداد المعلمات -طرق تدريس-التاريخ-4
 

511 

344,3 
 009ع

 
 عباس خضير حسين

اثر استراتيجية التدريس التبادلي في اكتساب المفاهيم الرياضية واتجاهات طالبات 
-بغداد:جامعة بغداد-معاهد اعداد المعلمات نحو مادة الرياضيات/عباس خضير حسين.

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,
 سم32ص:ايض؛451ز,-ا

 تدريس الرياضياترسالة ماجستير في طرائق 
 العنوان-معهد اعداد المعلمات       ا-طرق تدريس-الرياضيات-4
 

519 

344,3 
 591م

 
 المنشداوي,مريم ياسر كاظم

اثر انموذج ستيبانز في تعديل المفاهيم النحوية الخاطئة لدى طالبات معهد اعداد 
ية التربية كل-بغداد:جامعة بغداد-المعلمات في ميسان/مريم ياسر كاظم المنشداوي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛022ق,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-طرق تدريس,معهد اعداد المعلمات         ا-اللغة العربية-4
 

511 

543,355 
 501خ

 
 الخياط,مخلد ناهض فليح

واقع المسرح المدرسي في العراق على وفق نظرية العنف الرمزي لبرديو/مخلد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-الخياط.ناهض فليح 

 سم02ص؛415
 ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-العراق        ا-المسرح المدرسي-4
 

514 

344,355 
 501خ

 
 الخياط,مخلد ناهض فليح

واقع المسرح المدرسي في العراق على وفق نظرية العنف الرمزي لبورديو/مخلد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل جامعة بابل-.ناهض فليح الخياط

 سم32ص؛451
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-لبورديو,الرمزي)عالم اجتماع فرنسي(        ا-0المسرح المدرسي -4
 

512 

344,355 
 25ع

 
 علي حسن حمدان

-حمدان.تطبيقات منهج بريخت في عروض المسرح المدرسي/علي حسين 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛422ي,-ا
 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 العنوان-المسرح المدرسي         ا-4
 

515 

344,355 
 905ك

 
 الكبيسي,ايمان عبد الستار عطا اللة

542 



ايمان /التصوير الفني في قصص القرأن الكريم وتوظيفة دراميا في المسرح المدرسي
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-عبد الستار عطا اللة الكبيسي.

 سم32ص:ايض؛452ف,-ا
 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 العنوان-المسرح المدرسي          ا-4
 

344,10 
 952ا

 
 اسيل صبار محمد سمير

-الموظفين/اسيل صبار محمد سمير.السعادة الزوجية وعالقتها بالغيرة وااليثار لدة 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛422و,-ب
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-الغيرة وااليثار         ا-0االرشاد النفسي -4
 

544 

344,10 
 901ا

 
 اصاد خضير محمد صالح

بادارة االنفعاالت لدى المرشدين التربويين/اصاد خضير الشخصية المنتجة وعالقتها 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-محمد صالح.

 سم32ص:ايض؛442س,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-االرشاد التربوي         ا-4
 

540 

344,10 
 401ا

 
 افتخار مزهر علي

برنامج ارشادي سلوكي معرفي في تنمية الضبط الذكي لدى طالبات المرحلة تأثير 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-المتوسطة/افتخار مزهر علي.

 سم32ص:ايض؛411س,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 الضبط الذاتي-0االرشاد النفسي -4
 

543 

344,10 
 151ب

 
 البرزنجي,انتصار صباح عبد اللطيف

قضايا المرأة في الصحافة الخليجية)دراسة تحليلية لمجلتي سيدتي والصدى(/انتصار 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-صباح عبد اللطيف البرزنجي.

 سم02ص؛441م,-ا
 رسالة ماجستير في االعالم/الصحافة

 العنوان-االرشاد النفسي      ا-4
 

541 

344,10 
 090ال

 
 ال بشارة,بيداء مراد عيفان

التواصل االجتماعي وعالقته بالرضا المهني لدى المرشدين التربويين/بيداء مراد 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة مستنصرية-عيفان ال بشارة.

 سم32ص:ايض؛430س,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-الرضا المهني        ا-0ربوي االرشاد الت-4
 

549 

344,10 
 201ا

 
 االمارة,غفران ثروة عبد الحسن

 غفران-فاعلية الذات وعالقتها بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة االعدادية
كلية التربية للعلوم -البصرة:جامعة البصرة-ثروة عبد الحسن االمارة.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛421س,-ب

 نيل درجة الماجستير تربية في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 العنوان-الذات      ا-0االرشاد النفسي -4

541 



 

344,10 
 509ا

 
 انتصار جسام حمود

اثر برنامج ارشادي في تعديل السلوك االتكالي لدى تلميذات المرحلة االبتدائية/انتصار 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالىديالى:جامعة -جسام حمود.

 سم32ص:ايض؛421ن,-ا
 رسالة ماجستير تربية في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 التلميذات-3السلوك االتكالي -0االرشاد النفسي -4
 

544 

344,10 
 520ا

 
 ايمان شريف عباس

لدى المعرفة لدى الشخصية المبدعة وعالقتها بحل المشكالت والحاجة الى المعرفة 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-طلبة معاهد الفنون الجميلة/ايمان شريف عباس.

 0241التربية,
 سم02ص؛492

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-االرشاد النفسي       ا-4
 

542 

344,10 
 092ب

 
 باسم محمد علي محمد
معرفي في تنمية االرادة لدى الطالب فاقدي الوالدين في المرحلة  اثر برنامج ارشادي

كلية التربية للعلوم -ديالى:جامعة ديالى-المتوسطة/باسم محمد علي محمد.
 0241االنسانية,

 سم32ص:ايض؛444ف,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-تنمية          ا-االدارة-0االرشاد النفسي -4
 

545 

344,10 
 110ب

 
 البدران,هناء صادق كريم

السلوكي في تنمية التفكير االيجابي والرفاه العاطفي لدى -اثر االرشاد المعرفي
-البصرة:جامعة البصرة-الموظفات المتأخرات في الزواج/هناء صادك كريم البدران.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,
 سم32ص:ايض؛042ع,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-االرشاد النفسي        ا-4
 

522 

344,10 
 523ب

 
 البو محمد,بتول صادق عبد الحسن

مهارات االتصال االداري وعالقتها بالقيادة االبداعية لدى مديري المدارس 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-الثانوية/بتول صادق عبد الحسن البو محمد.

 0241التربية,
 سم02ص؛414ع,-ب

 ماجستير)ادارة تربوية(رسالة 
 العنوان-المدارس الثانوية      ا-0االدارة التربوية -4
 

524 

344,10 
 252ت

 
 التميمي,قادسية محمد حسين

اثر برنامج ارشادي معرفي في خفض التصلب في التفكير لدى طالبات المرحلة 
للعلوم كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-االعدادية/قادسية محمد حسين التميمي.

 0241االنسانية,
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التصلب في التفكير        ا-0االرشاد النفسي -4
 

520 

344,10  523 



 التميمي,ياسر هيمتي جاسم 252ت
اثر برنامج ارشادي في خفض الشعور باليأس لدى طالب المرحلة االعدادية/ياسر 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالىديالى:جامعة -هيمتي جاسم التميمي.
 سم32ص:ايض؛444س,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-الشعور باليأس       ا-0االرشاد النفسي -4
 

344,10 
 595ت

 
 تيسير عبد هللا كريم

بغداد:الجامعة -التعصب االجتماعي وعالقته بالعدائية/تيسير عبد هللا كريم.
 0241ة التربيه,كلي-المستنصرية

 سم32ص:ايض؛442ص,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 العنوان-االرشاد النفسي         ا-4
 

521 

344,10 
 021ث

 
 ثامر عبد علي عباس

اثر برنامج ارشادي في تنمية الكفاية المهنية لدى منتسبي حمايات جامعة بغداد/ثامر 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-عباس.عبد علي 

 سم32ص:ايض؛415س,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم النفسية

 العنوان-الكفاية المهنية        ا-0االرشاد النفسي -4
 

529 

344,10 
 051ج

 
 الجبوري,ثابت حسن جمعة

قي لدى االخالاثر االرشاد العقالني االنفعالي في تنمية السؤولية االجتماعية والتفكير 
-البصرة:جامعة البصرة-طلبة مرحلة الدراسة االعدادية/ثابت حسن جمعة الجبوري

 0241كلية التربية,
 سم02ص؛002ص,-ج

 اطروحة دكتوراه اداب فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-التفكير االخالقي        ا-0االرشاد النفسي -4
 

521 

344,10 
 252ج

 
 الجميلي,علي عبد الحسين حمدان

الحاجات االرشادية وعالقتها بالمناخ التنظيمي لدى طلبة المدارس الثانوية 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-واالهلية/علي عبد الحسين حمدان الجميلي.

 0241التربية,
 سم02سم؛432س,-ج

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-العراق)بغداد(       ا-الدارس الثانوية االهلية-0شاد النفسي االر-4
 

524 

344,10 
 515ج

 
 الجنديل,هدى عبد الرزاق محمد 

التفرد وعالقته بالتفكير االخالقي والمسؤولية االجتماعية لدى المرشدات 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-التربويات/هدى عبد الرزاق محمد الجنديل.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛419ف,-ا

 اطروحه دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
المرشدات -1المسؤولية االجتماعية -3التفكير االخالقي -0االرشاد النفسي -4

 العنوان-التربويات      ا
 

522 

344,10 
 95ح

 
 حسن والي شيال

525 



معلمي مرحلة الدراسات  اساليب الحياة وعالقتها بالتوافق االسري لدى
كلية التربية للعلوم -البصرة:جامعة البصرة-االبتدائية/حسن والي شيال.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛429

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-التوافق االسري           ا-0االرشاد النفسي -4
 

344,10 
 955ح

 
 حسين على حسين راشد

تاثير برنامج ارشادي معرفي في تحسين الندم الموقفي لدى طالب المرحلة 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-االعدادية/حسين علي حسين راشد.

 سم32ص:ايض؛423ظ,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التربية

 العنوان-الندم الموقفي         ا-0االرشاد النفسي -4
 

552 

344,10 
 510ح

 
 حيدر حبيب عذيب

اثر برنامج ارشادي في تنمية ادراك الذات االجتماعية لدى معاقيل حركيا/حيدر   
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-حبيب عذيب.

 سم32ص:ايض؛422ع,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم النفسية

 العنوان-المعوقون        ا-3ادراك -الذات-0االرشاد النفسي -4
 

554 

344,10 
 500خ

 
 الخزرجي,سناء علي حسون

اثر اسلوبين ارشاديين)العقالني السلوكي االنفعالي العاطفي والعالج الواقعي( في 
-تنمية الذكاء االخالقي لدى طالبات المرحلة االعدادية/سناء علي حسون الخزرجي.

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى
 سم32ص:ايض؛001ع,-ا

 دكتوراه فلسفة في التربيةاطروحة 
 العنوان-الذكاء االخالقي       ا-0العالج الواقعي -االرشاد النفسي-4
 

550 

344,10 
 501خ

 
 الخياط,عمران حيدر عزيز

اثر برنامج ارشادي في خفض االلم االجتماعي لدى طالب المرحلة االعدادية/عمران 
 0241للعلوم االنسانية,كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-حيدر عزيز الخياط.

 سم32ص:ايض؛410ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االلم االجتماعي       ا-0االرشاد النفسي -4
 

553 

344,10 
 100د

 
 دعاء عبد الجبار فيصل مصطاف

اثر برنامج ارشادي في خفض الشك لدى طالبات المرحلة االعدادية/دعاء عبد الجبار 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-امعة ديالىديالى:ج-فيصل مصطاف.

 سم32ص:ايض؛444ث,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية

 العنون-خفض          ا-الشك-0االرشاد النفسي -4
 

551 

344,10 
 252د

 
 الدليمي,فيصل جمعة نجم عبد هللا

المرحلة االعدادية/قيصل اثر برنامج ارشادي في تنمية مقاومة االغراء لدى طالب 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالى:جامعة ديالى-جمعة نجم عبد اللة الدليمي.

 سم32ص:ايض؛450ف,-4
 رسالة ماجستير في االداب

559 



 العنوان-مقاومة        ا-االغراء-0االرشاد النفسي -
 

344,10 
 252ز

 
 زكية عبد الجبار شهاب
لفعال لدى المرشدين في المقابلة االرشادية من وجهه نظر قياس مهارات االتصال ا

كلية التربية للعلوم -البصرة:جامعة البصرة-المسترشدين/زكية عبد الجبار شهاب.
 0241االنسانية,

 سم32ص:ايض؛415ع,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي

 العنوان-االرشاد النفسي       ا-4
 

551 

344,10 
 515ز

 
 الزيدي,وسام نايف عدنان زغير

االستقرار المهني وعالقتة باالمن النفسي لدى المرشدين التربويين/وسام نايف عدنان 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة-زغير الزيدي.

 سم32ص:ايض؛433ع,-ا
 التربويرسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه 

 العنوان-االرشاد النفسي       ا-4
 

554 

344,10 
 250س

 
 سلوى عبد العالي جبر

فاعلية اسلوبين ارشاديين )العالج المعرفي والسيكودراما( لتنمية التواصل غير 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-اللفضي لدى االمهات/سلوى عبد العالي جبر.

 0241التربية,
 سم02ص؛029ن,-ح

 دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي اطروحة
 العنوان-االرشاد النفسي              ا-4
 

552 

344,10 
 11س

 
 سعد قاسم عباس

تأثير برنامج ارشادي سلوكي معرفي لتنمية الهوية االجتماعية االيجابية لدى طالب 
كلية -عة ديالىديالى :جام-المرحلة المتوسطة في محافظة ديالى/سعد قاسم عباس.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛429ع,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-الهوية االجتماعية االيجابية        ا-0االرشاد النفسي -4
 

555 

344,10 
 220س

 
 السلمان,نور عباس كاظم محمد

المرحلة الحرمان وعالقتة بالمسايرة/المغايره لدى فاقدي احد الوالدين من طلبة 
كلية التربية -البصرة:جامعة البصرة-المتوسطة/نور عباس كاضم محمد السلمان.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛421

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي
 العنوان-االرشاد التربوي        ا-4
 

4222 

344,10 
 552ش

 
 الشويلي,عالء عبد االمير صبر

م تربوية للمرشدين التربويين ومدى تمثلهم لها/عالء عبد االمير صبر بناء منظومة قي
 0241كلية التربية للعلوم االنسانيه,-بغداد:جامعة بغداد-الشويلي.

 سم32ص:ايض؛021ف,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية

 العنوان-االرشاد التربوي         ا-4
 

4224 



344,10 
 012ع

 
 عادل علي محمد حبيب

اسلوبين ارشاديين لتنمية السلوك البقض لدى القوات االمنية في مواجهه اثر 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-الجريمة/عادل علي محمد حبيب.

 سم32ص:ايض؛303ص,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم النفسية

-ا مواجهه    -الجريمة-1القوات االمنية -3السلوك اليقض -0االرشاد النفسي -4
 العنوان

 

4220 

344,10 
 051ع

 
 العبودي,خولة حسن حمود

المعرفي في تخفيف الضغوط النفسية لمرضى القولون -اثر االرشاد السلوكي
كلية التربية للعلوم -البصرة:جامعة البصرة-العصبي/خولة حسن محمود العبودي.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛021ي,-ا

 د النفسي والتوجية التربوي(رسالة دكتوراه فلسفة في التربية)االرشا
 العنوان-القولون العصبي        ا-0االرشاد النفسي -4
 

4223 

344,10 
 051ع

 
 العبودي,فرحات عباس فرحان

اثر اسلوب التعزيز في البناء النفسي للصم والبكم بمحافظة البصرة/فرحات عباس 
 0241االنسانية,كلية التربية للعلوم -البصرة:جامعة البصرة-فرحان العبودي.

 سم02ص؛450ن,-ب
 رسالة دكتوراه فلسفة في )االرشاد النفسي والتوجية التربوي(

 العنوان-الصم والبكم           ا-0االرشاد النفسي -4
 

4221 

344,10 
 051ع

 
 العبيدي,محمد خضير محمود

هوية انا الموهوب وعالقتها بالمثالية الزائدة والمحاسبة للمشكالت/محمد خضير 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-محمود العبيدي.

 سم02ص؛454ع,-ب
 رسالة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-المثالية الزائدة        ا-0االرشاد النفسي -4
 

4229 

344,10 
 005ع

 
 العتبي,ايمان خلف مهدي

تربوية من اجل التنمية المستدامة/ايمان خلف اعداد معلم العلوم على وفق متطلبات 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-مهدي العتبي.

 سم32ص:ايض؛443ض,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في)فلسفة التربية(

 العنوان-التوجية التربوي         ا-4
 

4221 

344,10 
 905ع

 
 العزاوي,حازم ابراهيم صالح زوين

العالج الواقعي في الحياة لدى الطالب فاقدي الوالدين في المرحلة اثر اسلوب 
كلية التربية للعلوم -ديالى:جامعة ديالى-المتوسطة/حازم ابراهيم صالح زوين العزاوي.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛493ن,-ا

 رسالة كماجستير في التربية
 العنوان-العالج الواقعي       ا-0االرشاد النفسي -4
 

4224 

344,10 
 252ع

 
 العكيلي,رجاء خليل عبيد

4222 



اثر اسلوب التعامل مع الذات واعادة البناء المعرفي في تنمية مهارات ادارة قلق 
-االمتحان لدة طالبات المرحلة االعدادية في محافظة البصرة/رجاء خليل عبيد العكيلي.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة
 سم02ص؛445ط,,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-الذات      ا-0االرشاد النفسي -4
 

344,10 
 25ع

 
 علي رسن شندوخ

الرضا عن العمل االرشادي وعالقتة ببعض سمات الشخصية لدى المرشدين 
للعلوم كلية التربية -البصرة:جامعة البصرة-التربويين/علي رسن شندوخ.

 0243االنسانية,
 سم32ص؛405ش,-ب

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-االرشاد النفسي      ا-4
 

4225 

344,10 
 25ع

 
 العلي,سلمان فياض داود

تأثير حقيبة تدريبية ارشادية باستخدام دراسة الحالة في تطوير اداء المرشدين 
ية كل-البصرة:جامعة البصرة-ب(/سلمان فياض داود العلي.تدري-التربويين)تصميم

 0241التربية للعلوم االنسانية,
 سم32ص:ايض؛043س,-ا

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-االرشاد النفسي         ا-4
 

4242 

344,10 
 950غ

 
 غزوة فيصل كاظم

وحل المشكالت لدى المرشدين التربويين/غزوه فيصل االلفة وعالقتها بالنظام التمثيلي 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-كاظم.

 سم32ص:ايض؛495م,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية

 العنوان-االرشاد النفسي      ا-4
 

4244 

344,10 
 020ف

 
 الفتالوي,ثائر صكبان حسين

بعقدة النقص وعقدة التفوق/ثائر صكبان حسين اخطاء التصورات العصابية وعالقتها 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الفتالوي.

 سم32ص:ايض؛499م,-ا
 اطروحة دكتوراه في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-االرشاد النفسي         ا-4
 

4240 

344,10 
 012ك

 
 كاظمية محمد غانم عسل

وعالقتة بالتسامح االجتماعي لدى طالبات المرحلة االعدادية الوعي االخالقي 
 0241بغداد:جامعة بغداد,-المهجرات قسرا/كاظمية محمد غانم عسل.

 سم02ص,425ع,-ا
 رسالة الماجستير في العلوم النفسيةى )االرشاد النفسي والتوجية التربوي(

 العنوان-التسامح االجتماعي        ا-0االرشاد النفسي -4
 

4243 

344,10 
 152ك

 
 كريم عبد الحسين مطير

اثر اسلوبي كشف المشاعر والتعليمات الذاتية في تنمية استبصار الذات لدى شرطة 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-المرور في واسط/كريم عبد الحسين مطير.

 سم32ص:ايض؛041ف,-ا

4241 



 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم النفسية
 العنوان-استبصار        ا-الذات-3المشاعر والتعليمات -0النفسي االرشاد -4
 

344,10 
 022م

 
 المالكي,طالب فرحان شفيق

اثر االرشاد المباشر في تحسين الكفايات المهنية لدى طلبة معاهد اعداد 
كلية التربية للعلوم -البصرة:جامعة البصرة-المعلمين/طالب سرحان شفيق المالكي.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛002ف,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-كفايات المهنية        ا-0االرشاد النفسي -4
 

4249 

344,10 
 951م

 
 مزهر مطر شبيب

فاعلية تقنيتي االندماج واشباع الحاجات في تنمية الهوية الناجحة لدى طلبة المرحلة 
 0241كلية التربية,-المستنصرية بغداد:الجامعة-المتوسطة/مزهر مطر شبيب.

 سم02ص؛031
 اطروحة دكتوراه في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-الهوية الناجحة         ا-0التوجية التربوي -4
 

4241 

344,10 
 505م

 
 مواهب عماد محمد

الشخصية اليقظة وعالقتها باالستقرار النفسي لدى المرشدين التربويين/مواهب عماد 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-حمد.م
 سم02ص؛449ي,-ب

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-المرشدين التربويين         ا-0االرشاد النفسي -4
 

4244 

332,5914 
 200ر

 
 الركابي,زهرة خليف رفاك

-4522مؤشرات االقتصاد العراقي للمدة)قياس فاعلية النفقات العامة في بعض 
كلية االدارة -واسط:جامعة واسط-( /زهرة خليف رفاك الركابي.0240

 0241واالقتصاد,
 سم02ص:ايض؛495ك,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية
 العنوان-احوال اقتصادية       ا-العراق-4
 

4242 

344,10 
 544م

 
 موفق كاظم مهدي
الرصافة من -العمل االداري لمديري المدارس الثانوية لمحافظة بغدادواقع اخالقيات 

كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-وجهه نضر المعاونين/موفق كاظم مهدي.
 0241االنسانية,

 سم02ص؛492ر,-ح
 رسالة ماجستير فلسفة تربية/ادارة تربوي

 نالعنوا-اخالقيات          ا-العمل-0االدارة التربوية -4
 

4245 

344,10 
 595م

 
 ميسون صبري سعيد

تأثير برنامج ارشادي سلوكي معرفي في تنمية التوافق السلوكي لدى التلميذات 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-بطيئات التعلم/ميسون صبري سعيد.

 سم32ص:ايض؛490ص,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-لسلوكي       االتوافق ا-0االرشاد النفسي -4
 

4202 



344,10 
 595م

 
 ميسون طه خماس

فاعلية فنيات بيرن)الساؤل,التحديد,الشرح( في تنمية التفاعل التوافقي لدى طالبات 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-المرحلة المتوسطة/ميسون طه خماس.

 0241التربية,
 سم02ص؛429م,-ب

 النفسي والتوجية التربوياطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد 
 العنوان-التفاعل التوافقي       ا-0االرشاد النفسي -4
 

4204 

344,10 
 091ن

 
 ناصر ثامر لفته

الصالبة النفسية وعالقتها باحداث الحياة الظاغطة لدى طلبة المرحلة االعدادية/ناصر 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة-ثامر لفتة.

 سم02ص؛422ق,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي

 العنوان-االرشاد النفسي          ا-4
 

4200 

344,10 
 052ن

 
 نبيل عباس رشيد

التوجة نحو الحياة وعالقتة بالصحة النفسية لدى السجناء السياسيين/نبيل عباس  
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-رشيد.

 سم32ص:ايض؛404ن,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-السجناء السياسيين        ا-0االرشاد النفسي -4
 

4203 

344,10 
 300ن

 
 نجاة علي صالح

تأثير برنامج ارشادي سلوكي معرفي في تنمية الطمأنينة االنفاعلية لفاقدي االب من 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-االبتدائية/نجاة علي صالح.تلميذات المرحلة 

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛005ق,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-الطمأنينة االنقعالية        ا-0االرشاد التربوي -4
 

4201 

344,10 
 50م

 
 منى لعيبي سهم

خفض العجز النفسي لدى واعادة البنية المعرفية في -تأثير اسلوبي)وفق االفكار
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-طالبات المرحلة االعدادية/نهى لعيبي سهم .

 0241التربية,
 سم32ص؛321

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-االرشاد النفسي        ا-4
 

4209 

344,10 
 502ه

 
 هيام قاسم محمد مصطاف

االرشادي باسلوبي ملئ الفراغ واعادة البنية المعرفية في تنمية الذكاء التداخل 
ديالى:جامعة -الروحي لدى طالبات المرحلة االعدادية/هيام قاسم محمد مصطاف.

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى
 سم32ص:ايض؛092ق,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-ا      الذكاء الروحي    -0االرشاد النفسي -4
 

4201 

344,10 
 532ه

 
 هيثم قاسم عبد الرزاق

4204 



تأثير برنامج ارشادي معرفي في تنمية اتخاذ القرار لدى طالب المرحلة 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-االعدادية/هيثم قاسم عبد الرزاق.

 سم32ص:ايض؛444ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-سي         ااالرشاد النف-4
 

344,10 
 155و

 
 وطنية رهيف امير

اثر اسلوبين ارشاديين لخفض الشعور باالغتراب الثقافي لدى طلبة جامعة 
كلية التربية ابن رشد للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-بغداد/وطنية رهيف امير.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛309ع,-ا

 النفسيةاطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم 
 العنوان-االغتراب الثقافي        ا-0االرشاد النفسي -4
 

4202 

344,44 
 520ا

 
 ايمان عبد الحسين معن

تنظيم الوقت وعالقتة بالرضا الوضيفي لدى معلمي الصف االول االبتدائي/ايمان عبد 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الحسين معن.

 سم32ص:ايض؛402ف,-ا
 ماجستير في االداب رسالة

 العنوان-تنضيم        ا-الوقت-0الصحة النفسية -4
 

4205 

344,541 
 592ف

 
 فيصل غازي رهيف

فاعلية برنامج تدريبي للتعويض عن الشعور بالنقص لدى المعاقين حركيا/فيصل 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-غازي رهيف.

 سم02ص؛035ع,-ب
 اجستير تربية/تربية خاصةرسالة م

 العنوان-تعليم)المعاقين حركيا(         ا-المعوقون-4
 

4232 

344,541 
 321م

 
 محمد بشير حسن

-مستوى الطموح وعالقتة بالخجل لدى المعاقين حركيا/محمد بشير حسن .
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم02ص؛494
 التربية الخاصةرسالة الماجستير في 

 العنوان-تعليم        ا-المعوقون-4
 

4234 

344,50 
 051ج

 
 الجبوري,عادل مطشر صالح

فاعلية برنامج تدريبي لزيادة دافعية التعلم للتالمذة بطيئي التعلم/عادل مطشر صالح 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الجبوري.

 سم02ص؛422ن,-ب
 تير في التربية الخاصةرسالة ماجس

 العنوان-العراق         ا-االطفال بطيئي التعلم-4
 

4230 

344,50 
 051ز

 
 الزبيدي,شروق بشار طليع

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية الكفايات التعليمية لمعلمات الصفوف الخاصة وتعديل 
بغداد:جامعة -الزبيدي.اتجاهاتهن نحو التالميذ البطيئي التعلم/شروق بشار طليع 

 0241كلية التربية للبنات,-بغداد
 سم02ص:ايض؛049

 اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي

4233 



 العنوان-الكفايات التعليمية       ا-0االطفال بطيئي التعلم -4
 

344,59 
 021ع

 
 العامري,سامر احمد شكر

زمة دوان(وعالقتة ببعض السلوك التكيفي لدى االطفال المعاقين عقليا من ذوي)متال
كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-المتغيرات/سامر احمد شكر العامري.

 0241االساسية,
 سم32ص؛495و,-ب

 رسالة ماجستير في التربية الخاصة
 العنوان-العراق       ا-االطفال المعوقون-4
 

4231 

340,042 
 159ا

 
 ال عيسى,تغريد مكي باقر

االنشطة في تنمية الذكاء الروحي لطالبات اقسام رياض االطفال/تغريد اثر برنامج 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-مكي باقر ال عيسى.

 سم32ص:ايض؛422ف,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في رياض االطفال

 العنوان-الذكاء الروحي        ا-0رياض االطفال -4
 

4239 

340,042 
 530ا

 
 النايثار منتصر شع

-اثر االلعاب في خفض السلوك االندفاعي لدى اطفال الرياض/ايثار منتصر شعالن.
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛421س,-ا
 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال

 العنوان-السلوك االندفاعي       ا-0رياض االطفال -4
 

4231 

340,042 
 550ا

 
 عارفايناس ثامر 

-اثر اللعب في تنمية مفهوم التنميط الجنسي لدى اطفال الرياض/ايناس ثامر عارف.
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛410ص,-ا
 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال

 العنوان-التنميط الجنسي        ا-0رياض االطفال -4
 

4234 

340,042 
 550ا

 
 اسماعيلايناس مالك 

الوعي المهني وعالقتة بالكفاية العقلية لدى معلمات رياض االطفال/ ايناس مالك 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-اسماعيل.

 سم02ص؛499ط,-ا
 رسالة الماجستير اداب في رياض االطفال

 العنوان-المعلمات       ا-0رياض االطفال -4
 

4232 

340,042 
 515ج

 
 معين عليجوري 

-وجبة الفطور لدى طفل الروضة وعالقتها بالعمليات العقلية/ جوري معين علي .
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛029
 دكتوراه فلسفة في لرياض االطفال

 العنوان-العمليات العقلية        ا-0رياض االطفال -4
 

4235 

340,042 
 252د

 
 الجبار سلمانالدليمي,اسماء عبد 

4212 



تأثير برنامج مقترح لتنمية الهارات الحياتية الخاصة بالبيئة والتعامل مع المشاعر 
ية كلية الترب-بغداد:جامعة بغداد-لدى اطفال الرياضة/اسماء عبد الجبار سلمان الدليمي.

 0241للبنات,
 سم32ص؛045

 اطروحة دكتوراه فلسفة في رياض االطفال
 العنوان-الحياتية        ا المهارات-0رياض االطفال -4
 

340,042 
 505ذ

 
 الذهبي,دالل جاسم عبد الرضا

التنور العلمي لدى معلمات رياض االطفال وعالقتة ببعض المتغيرات/دالل جاسم عبد 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-الرضا الذهبي.

 سم32ص:ايض؛443ع,-ا
 رسالة ماجستير اداب رياض االطفال

 العنوان-رياض االطفال      ا-4
 

4214 

340,042 
 155ر

 
 الرديني,رقية حسين علي

اثر برنامج مستند الى نظرية التعلم االجتماعي في تخفيف السلوك االتكالي لدى اطفال 
كلية التربية -بغداد:جامعة المستنصرية-الروضة/رقية حسين على الرديني.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛003ص,-ا

 ماجستير في التربية رسالة
 العنوان-السلوك االتكالي        ا-3التعلم االجتماعي -0رياض االطفال -4
 

4210 

340,042 
 41ر

 
 رغد شكيب رشيد

اثر برنامج ارشادي في خفض تدني مفهوم الذات لدى االطفال المصابين 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-بالسكري/رغد شكيب رشيد.

 سم32ص:ايض؛459ض,-ا
 اطروحة دكتواه في اداب رياض االطفال

 العنوان-رياض االطفال       ا-4
 

4213 

340,042 
 551ر

 
 الزهيري,قاهرة علوان صوان صالح 

تأثير برنامج ارشادي في تنمية االندماج االجتماعي لدى االطفال االنطوائيين/قاهره 
 0241كلية التربية للبنات,-بغدادبغداد:جامعة -علوان صيوان صالح الزهيري.

 سم32ص:ايض؛432ف,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الرياض االطفال

 العنوان-االندماج االجتماعي         ا-0العراق -رياض االطفال-4
 

4211 

340,042 
 055س

 
 الساهي,زينب محمد كاطع

ع الروضة/زينب محمد كاطاثر التعلم التعاوني في تنمية الخصائص القيادية لدى اطفال 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:امعة بغداد-الساهي.

 سم32ص:ايض؛025ع,-ا
 اطروحة دكتوراه اداب في رياض االطفال

 العنوان-الخصائص القيادية       ا-3التعلم التعاوني -0رياض االطفال -4
 

4219 

340,042 
 215ش

 
 الشمري,رغد احمد ابراهيم

لدى اطفال الرياض وعالقتة ببعض المتغيرات/رغد احمد ابراهيم تأخر النحوالجسمي 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-الشمري.

 سم32ص:ايض؛419ص,-ا
 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال

4211 



 العنوان-النمو الجسمي         ا-0العراق -رياض االطفال-4
 

340,042 
 515ك

 
 خلفالكندي,مروج عادل 

تأثير برنامج تعليمي في تنمية معنى الحياة لدى اطفال الرياض/مروج عادل خلف 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-الكندي.

 سم32ص:ايض؛411ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في رياض االطفال

 العنوان-رياض االطفال       ا-4
 

4214 

340,042 
 595م

 
 ي محمدالموسوي,سهام عبد الهاد

تأثير الهندسة النفسية في تنمية قوة التحمل النفسي لدى معلمات رياض االطفال/سهام 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-عبد الهادي محمد الموسوي.

 سم32ص:ايض؛023ع,-ا
 اطروحة دكتوراه اداب رياض االطفال

 العنوان-الهندسة النفسية        ا-0رياض االطفال -4
 

4212 

340,042 
 51ن

 
 نور عبد الكريم راضي

بناء برنامج تدريبي وفقا لفلسفة العمل التربوية لتنمية المثابره والتفكير االيجابي لدى 
 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط-اطفال الرياض/نور عبد الكريم راضي.

 سم32ص؛029
 رسالة ماجستير تربية في علم النفس التربوي

 العنوان-التفكير االيجابي       ا-0 رياض االطفال-4
 

4215 

340,042 
 00ه

 
 هبه سالم حسين مهدي

اثر التصحيح الزائد في تعديل بعض العادات الغذائية غير السليمة لدى االطفال 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-المصابين بسوء التغذية/هبه سالم حسين مهدي.

 0241للبنات,
 سم32ص:ايض؛441س,-ا

 ماجستير في رياض االطفال رسالة
 العنوان-العادات الغذائية       ا-0رياض االطفال -4
 

4292 

340,39 
 590ج

 
 الجيزاني,فاتن فاضل كريم

اثر تدريس مادة العلوم باالنضمة التمثيلية في تحصيل تلميذات الصف الخامس 
ة بغداد:الجامع-االبتدائي وحب االستطالع لديهن/فاتن فاضل كريم الجيزاني.

 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية
 م32ص:ايض؛495ز,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االبتدائي       ا-طرق تدريس-العلوم-4
 

4294 

340,39 
 120ز

 
 الزركاني,نصير داخل سلطان

اثر استراتيجية التعلم المتمركز حول المشكلة في تحصيل تالميذ الصف الخامس 
-مادة العلوم وتنمية تفكيرهم االبداعي/نصير داخل سلطان الزركاني.االبتدائي في 

 0241قسم العلوم التربوية,-كلية التربية-واسط:جامعة واسط
 سم02ص؛425

 رسالة ماجستير في التربية المناهج وطرائق تدريس
 العنوان-طرق تدريس االبتدائي         ا-العلوم-4
 

4290 

340,39  4293 



 ل شكرالسعدي,ياسمين خلي 115س
فاعلية انموذج درايفر في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة مبادئ 

كلية -واسط:جامعة واسط-العلوم وتحقيق ذواتهم/ياسمين خليل شكر السعدي.
 0241التربية,
 سم02ص:ايض؛490

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االبتدائي       ا-طرق تدريس-العلوم-4
 

340,39 
 154ش

 
 الشريفي,ماهر جاسم هادي

اثر استراتيجية مكفرالند في تحصيل مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس 
كلية تربية ابن رشد للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-االبتدائي/ماهر جاسم هادي الشريفي.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛411ع,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم التربوية
 العنوان-االبتدائي        ا-ريسطرق تد-العلوم-4
 

4291 

340,39 
 192ق

 
 القره لوسي,افراح جبار شوكت

اثر دورة التعلم الخماسي في اكتساب المفاهيم العلمية واستبقائها لدى تلميذات الصف 
-بغداد:جامعة بغداد-الخامس االبتدائي في مادة العلوم/افراح جبار شوكت القره لوسي.

 0241للعلوم االنسانية,كلية التربية ابن رشد 
 سم32ص:ايض؛441ع,-ا-4

 رسالة ماجستير في العلوم التربوية
 العنوان-االبتدائي      ا-طرق تدريس-العلوم-4
 

4299 

340,39 
 595ق

 
 القيسي,محمد محسن علي
 -في اكتساب تالميذ الصف السادس االبتدائي kolbاثر تدريس العلوم بانموذج 

-بغداد:جامعة المستنصرية-المفاهيم العلمية وعمليات العلم/محمد محسن علي القيسي.
 0241كلية التربية االساسية,

 سم32ص:ايض؛019ي,-4
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التالميذ       ا-0االبتدائي -طرق التدريس-العلوم-4
 

4291 

340,14 
 401د

 
 الدفاعي,سيف على حسين

تقويم اداء معلمي اللغة العربية في تعليم القراءة في ضوء المهارات الالزمة لتنمية 
التفكير االبتكاري لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي/سيف على حسين 

 0241كلية التربية االساسية,-الدفاعي.يالى:جامعة ديالى
 سم32ص:ايض؛414ظ,-ا

 في التربية رسالة ماجستير
 العنوان-التفكير االبتكاري       ا-0االبتدائي -طرق تدريس-تعليم القراءة-4
 

4294 

340,14 
 115س

 
 السعدي,بشائر جواد كاظم

تقويم اداء معلمات اللغة العربية في المرحلة االبتدائية في ضوء المعايير المقترحة 
كلية التربية -ى:جامعة ديالىديال-لجودة االداء التعليمي/بشائر جواد كاظم السعدي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛492

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االبتدائي       ا-طرق تدريس-اللغه العربية-4
 

4292 

340,190  4295 



 انعام عبد اللة خميس 510ا
بناء برنامج مقترح لتنمية المهارات االساسية للقراءة الجهرية للتالمذة المرحلة 

وم كلية التربية للعل-ديالى:جامعة ديالى-االبتدائية وقياس اثرة/انعام عبد اللة خميس.
 0241االنسانية,

 سم32ص:ايض؛012ض,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-المهارات االساسية       ا-0االبتدائي -طرق تدريس-القراءة الجهرية-4
 

340,190 
 15ع

 
 عدي صبحي جبير عياش

م اسئلة كتب القراءة للمرحلة االبتدائبة على وفق مستويات الفهم القرائي/عدي تقوي
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-صبحي جبير عياش.

 سم32ص:ايض؛493ر,-ا
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس

 العنوان-االبتدائي         ا-طرق تدريس-القراءة-4
 

4212 

340,9 
 013ح

 
 حسينحارث محمد 

فاعلية استراتيجية القبعات تاست في تنمية التفكير االبداعي لدى طلبة التربية 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الفنية/حارث محمد حسين.

 سم02ص؛020
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية

 العنوان-التفكير االبداعي      ا-0التربية الفنية -4
 

4214 

340,9 
 352ع

 
 العجيلي,نهى سالم جبار

الدالالت التعبيرية لرسوم التالميذ بطيئي التعلم وعالقتها بسماتهم الشخصية/نهى سالم 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-جبار العجيلي.

 سم32ص:ايض؛459ط,-ا
-ا   االبتدائي  -طرق تدريس-التربية الفنية-4رسالة ماجستير في التربية الفنية 

 العنوان
 

4210 

340,9 
 021س

 
 السامرائي,طيف جبار رؤوف

االسس التربوية والفنية في تصاميم سينوغرافيا عروض المسرح المدرسي/طيف 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-جبار رؤوف السامرائي.

 سم32ص:ايض؛490ك,-ا
 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 العنوان-المسرح المدرسي       ا-0التربية الفنية -4
 

4213 

340,9 
 055ع

 
 العاني,مصطفى عبد اللطيف عبد الحميد 

اثر طرقة العراض بالحاسوب في تنمية التعبير الفني لدى تالمذة المرحلة 
لية ك-بغداد:جامعة المستنصرية-االبتدائية/مصطفى عبد اللطيف عبد الحميد العاني.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛041ه,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-العرض بالحاسوب        ا-0االبتدائي -طرق تدريس-التربية الفنية-4
 

4211 

340,1211 
 25ع

 
 على فاضل مهدي

اثر استراتيجية النشاط المباشر للقراءة في الفهم القرأني عند تالميذ الصف الخامس 
ن اب-كلية التربية للعلوم االنسانية-د:جامعة بغدادبغدا-االبتدائي/علي فاضل مهدي.

 0241رشد,

4219 



 سم32ص:ايض؛412س,.-ا
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس

 العنوان-النشاط المباشر      ا-0االبتدائي -طرق تدريس-القراءة-4
 

340,14 
 051ر

 
 الربيعي,حسين علي عباس

للمرحلة االبتدائية/حسين علي عباس  بناء اداة قياس جودة كتب القواعد وتوضيفها
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-الربيعي.
 سم32ص:ايض؛492

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االبتدائي        ا-طرق تدريس-قواعد اللغة العربية-4
 

4211 

340,14 
 401ر

 
 الرفاعي,علي محسن خضير
لمدخل للتدريس في تحصيل تالميذ الصف الخامس اثر استخدام االلعاب اللغوية 

بغداد:الجامعة -االبتدائي في قواعد اللغة العربية/علي محسن خضير الرفاعي.
 0241كلية التربية,-المستنصرية

 سم32ص:ايض؛412ن,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التالميذ         ا-0طرق تدريس االبتدائي -قواعد اللغه العربية-4
 

4214 

340,14 
 115ف

 
 الفرطوسي,علي حمزة جخيور

سيلفرمان(في تحصيل مادة قواعد اللغة العربية وتنمية -اثر انموذج)كولب وفيلدر
التفكير االستداللي عند تالمذة الصف الخامس االبتدائي/علي حمزة جخيور 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-الفرطوسي.
 سم02ص؛094

 اطروحة دكتوراه في التربية وعلم النفس
التالميذ          -3التفكير االستداللي -0االبتدائي -طرق تدريس-قواعد اللغه العربية-4
 العنوان-ا
 

4212 

340,10 
 510س

 
 السوداني,اسامة قاسم جبر

اثر استراتيجية التمثيل المعرفي في االداء التعبيري للصف الخامس االبتدائي/اسامة 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-جبر السوداني. قاسم

 سم32ص:ايض؛494ض,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التمثيل المعرفي          ا-0االبتدائي -طرق تدريس-االداء التعبيري-4
 

4215 

330,10 
 512ش

 
 الشيخلي,رحيق عيسى محمد

قصه المصوره في االداء التعبيري لدى تالميذ الصف اثر اسلوبي القصه الشعرية وال
 كلية-بغداد:الجامعه المستنصرية-الخامس االبتدائي/رحيق عيسى محمد الشيخلي.

 0241التربية,
 ص410ص:ايض؛411

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغه العربية
-1ة القصة المصور-3القصة الشعرية -0االبتدائي -طرق تدريس-االداء التعبيري-4

 العنوان-التالميذ          ا
 

4242 

340,10 
 500ف

 
 فؤاد داود سلمان

اثر استعمال الرسوم التعليمية في حفظ النصوص الشعرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-الصف الخامس االبتدائي/فؤاد داود سلمان.

 0241االساسية,

4244 



 سم32ص:ايض؛444
 في التربيةرسالة ماجستير 

 العنوان-الرسوم التعليمية         ا-0االبتدائي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

340,103 
 951ا

 
 االزيرجاوي,علي عبد داخل

فاعلية برنامج مقترح باستعمال الحقول الداللية في االستيعاب القرائي واالداء 
-ل االزيرجاوي.التعبيري عند تالمذة الصف الخامس االبتدائي/علي عبد داخ

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم02ص؛340س,-ا

 فلسفة في التربية وعلم النفس)طرائق تدريس اللغة العربية(-رسالة الدكتوراه
االستيعاب القرائي          -3الحقول الداللية -0االبتدائي -طرق التدريس-االداء التعبيري-4
 العنوان-ا
 

4240 

340,13 
 925ا

 
 اسكندر احمد محمد

اثر برنامج مقترح تنمية بعض مهارات الخط العربي لدى تالميذ الصف الرابع 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-االبتدائي/اسكندر احمد محمد.

 سم32ص:ايض؛022
 رسالة ماجستير في علوم التربية

 العنوان-ا      االبتدائي       -طرق تدريس-الخط العربي-4
 

4243 

340,4 
 115ب

 
 البدري,هند عبد الرزاق ناجي
( في التحصيل والتفكير االبداعي في s.c.a.m.p.e.rاثر استراتيجية توليد االفكار)

مادة الرياضيات لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي/هند عبد الرزاق ناجي 
 0241االساسية,كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-البدري.

 سم32ص:ايض؛022م,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-توليد           ا-االفكار-0االبتدائي -طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4241 

340,4 
 500ب

 
 البياتي,بتول حسين ابراهيم

العسر الحسابي)الدسكلكوليا( وعالقته بالتحصيل لدى تالمذة المدارس االبتدائية في 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-بغداد/بتول حسين ابراهيم البياتي.مدينة 

 0241الصرفة,
 سم32ص:ايض؛414ذ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-طرق تدريس         ا-التعليم االبتدائي-الرياضيات-4
 

4249 

340,4 
 350م

 
 المحياوي,شذى خضير ريحان
للمرحلة االبتدائية على وفق مكونات المعرفة تحليل محتوى كتب الرياضيات 

كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-الرياضية/شذى خضير ريحان المحياوي.
 0241الصرفة,

 سم32ص:ايض؛404ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االبتدائي       ا-طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4241 

340,4 
 191م

 
 الحسين المرشدي,رشا حسين عبد

شارك في تنمية التفكير االستداللي وحسب االستطالع لدى -زواج-اثر استراتيجية فكر
-تالميذ الصف الخامس االبتدائي بمادة الرياضيات/رشا حسين عبد الحسين المرشدي.

 0241كلية التربية,-واسط :جامعة واسط

4244 



 سم32ص:ايض؛419ط,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التفكير االستداللي       ا-0س االبتدائي طرق تدري-الرياضيات-4
 

340,23 
 020ف

 
 الفتالوي, سماح عبد الحسين عبود

اثر اسلوبي القصة والحوار التعلمي في التحصيل واالتجاه نحو مادة االجتماعيات لدى 
بغداد:جامعة -تلميذات الصف الخامس االبتدائي/سماح عبد الحسين عبود الفتالوي.

 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛454ف,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-الدقة والحوار         ا-0االبتدائي -طرق تدريس-االجتماعيات-4
 

4242 

340,25 
 90ر

 
 رشا علوان ماهود

البات طاثر استعمال استراتيجية التخيل الموجه في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى 
القادسية:جامعة -الصف الخامس االبتدائي في مادة التاريخ/رشا علوان ماهود.

 0241قسم العلوم التربوية والنفسية,-القادسية
 سم02ص؛022

 طرائق تدريس التاريخ-ماجستير في التربية
 العنوان-استراتيجية     ا-التخيل-0االبتدائي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4245 

343,45 
 010ا

 
 ابراهيم عويد هراط

اثر منشطات االدراك في االستيعاب القرأني لدى طالب الصف الثاني المتوسط في مادة 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل-المطالعة/ابراهيم عويد هراط.

 سم32ص؛454
 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية

 العنوان-منشطات          ا-االدراك-0متوسط ال-الطالعة وطرق تدريس-4
 

4222 

343,45 
 305ا

 
 احسان عدنان عبد الرزاق

اثر انموذجي)بوستر( والتعليم البنائي في تحصيل مادة البالغة واالتجاه نحوها لدى 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-طالب الخامس االدبي/احسان عدنان عبد الرزاق.

 0241التربية االساسية,
 سم02ص؛045

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-التعلم البنائي         ا-0االعدادي -طرق تدريس-البالغة-4
 
 

4224 

343,45 
 321ا

 
 احمد طاهر حسين

اثر استراتيجيتي التعلم المتمركز حول المشكلةو والتغير المفهومي في تحصيل مادة 
بغداد:الجامعة -المتوسط/احمد طاهر حسين.االمالء لدى طالب الصف الثاني 

 0241كلية االداب,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛415س,-ا

 رسالة ماجستير اداب في التربة
 العنوان-المتوسط          ا-طرق تدريس-االمالء-4
 

4220 

343,45 
 321ا

 
 احمد نعمة رسن

فكير الناقد وتنمية التاثر استراتيجيتي التساؤل التباعدية والتأملية في تحصيل التاريخ 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-لدى طالب الصف الثاني المتوسط/احمد نعمة رسن.

 0241ابن رشد,-للعلوم االنسانية

4223 



 سم32ص:ايض؛330ص,-ا
 اطروحة دكوراه فلسفة في التربية وعلم النفس

-ا   التفكير الناقد   -3التباعدية والتأملية -0المتوسط -طرق تدريس-التاريخ-4
 العنوان

 

343,45 
 904ا

 
 استقالل فالح حسن

اثر انموذج تعديل التصورات الخاطئة للمفاهيم الرياضية في تحصيل مادة الرياضيات 
ة كلية التربي-بغداد:جامعة بغداد-لطالب الصف الثاني المتوسط/استقالل فالح حسن.

 0241للعلوم الصرفة,
 سم32ص:ايض؛441ز,-ا

 التربيةرسالة ماجستير في 
 العنوان-المتوسط           ا-طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4221 

343,45 
 212ا

 
 اكرم محمد كريم

اثر استراتيجية المتناقضات في االداء التعبيري االبداعي لدى طالب الصف الرابع 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد: الجامعة المستنصرية-االدبي/اكرم محمد كريم.

 سم32ص:ايض؛423ض,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

-استراتيجية        ا–المتناقضات -0االعدادي -طرق تدريس-االداء التعبيري-4
 العنوان

 

4229 

343,45 
 315ال

 
 ال جريو,سرى سعد صالح

اثر استراتيجية الخريطة الذهنية في اكتساب المفاهيم الجغرافية عند طالبات الصف 
ة كلي-بغداد:جامعة بغداد-مادة الجغرافية/سرى سعد صالح ال جريو. الخامس االدبي في

 0241التربية للبنات,
 سم32ص:ايض؛494ص,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية
 العنوان-الخريطة الذهنية        ا-0االعدادي –طرق تدريس -الجغرافية-4
 

4221 

343,45 
 22ا

 
 امل داوود سلمان

التعلم التوليدي في تحصيل مادة قواعد اللغة العربية عند طالبات الصف اثر انموذج 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-االول المتوسط/امل داوود سلمان.

 سم32ص:ايض؛423
 رسالة ماجستير في تربية

 العنوان-التعلم التولدي        ا-0المتوسط -طرق تدريس-قواعد اللغة العربية-4
 

4224 

343,45 
 509ا

 
 انتصار ضامن اسماعيل خليل

اثر استراتيجية اتخاذ القرار في التحصيل وتنمية التنفكير االبداعي لدى طالبات الصف 
-ديالى:جامعة ديالى-الخامس االدبي في مادة التاريخ/انتصار ضامن اسماعيل خليل.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,
 سم32ص؛009

 في التربية طرائق تدريس تاريخرسالة ماجستير 
 العنوان-التفكير االبداعي           ا-0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4222 

343,45 
 509ا

 
 انتصار جبار ابراهيم

فاعلية انموذج بايبي البنائي في التحصيل واالستبقاء في مادة الجغرافية لدى طالبات 
-كلية التربية االساسية-بابل:جامعة بابل-الصف الخامس االدبي/انتصار جبار ابراهيم.

 0241الدراسات العليا,

4225 



 سم02ص؛443
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات

 العنوان-االعدادي        ا-طرق تدريس-الجغرافية-4
 

343,45 
 510ا

 
 اوراس كاظم نعمة خلف

لدى طالبات المرحلة اثر استخدام انموذج درايفر في تعلم مهارات الرسم على الزجاج 
كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-المتوسطة/اوراس كاظم نعمة خلف.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛411م,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-مهارات          ا -الرسم-0المتوسط -طرق تدريس-التربية الفنية-4
 

4252 

343,45 
 501ا

 
 ياياد صاحب حمادي علي تك

فاعلية انموذج مقرح لتصميم تعليمي على وفق منشطات االدراك في تحصيل مادة 
الجغرافيا وتنمية مهارات التفكير العلمي لدى طالب الصف االول متوسط/اياد صاحب 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-حمادي علي تكي.
 سم02ص؛301ي,-ب

 ربية وعلم النفس)طرائق تدريس الجغرافية(اطروحة دكتوراه فلسفة في الت
 العنوان-منشطات       ا-االدراك-0المتوسط  -طرق تدريس-الجغرافيا-4
 

4254 

343,45 
 535ب

 
 البوحية,عالء حسين علي

اثر استراتيجية الجدول الذاتي في التحصيل واالستبقاء لدى طالب الصف الثاني 
بية كلية التر-بابل:جامعة بابل-البوحية. المتوسط في مادة الجغرافية/عالء حسين علي

 0241االساسية,
 سم02ص؛454

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات
التحصيل واالستبقاء            -3الجدول الذاتي -0المتوسط -طرق تدريس–الجغرافية -4
 العنوان-ا
 

4250 

343,45 
 590ب

 
 البيضاني,مهند حسن عبد اللة

مقترحة لتدريس التاريخ واثرها في تحصيل طالب الصف الثاني منظومة تعليمية 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-المتوسط ودافعيتهم نحو المادة/مهند حسن عبد اللة البيضاني.

 0241التربية للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛004ظ,-ا

 رسالة الدكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفس)طرائق تدريس التاريخ(
 العنوان-المتوسط          ا-طرق تدريس-التاريخ-4
 

4253 

343,45 
 092ب

 
 باسم محمد ياسين

اثر استراتيجيتي خرائط التفكير وحدائق وحدائق االفكار في تحصيل مادة الجغرافية 
امعة بغداد:ج-وتنمية التفكير العلمي لطالبات الصف الخامس االدبي/باسم محمد ياسين.

 0241للعلوم االنسانية,كلية التربية -بغداد
 سم32ص:ايض؛022ع,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
-التفكير العلمي         ا-3حدائق -االفكار-0االعدادي -طرق تدريس-الجغرافية-4

 العنوان
 

4251 

343,45 
 055ب

 
 الباوي,ماجدة ابراهيم علي

4259 



ية عند الخاطي للمفاهيم الفيزيائاثر استراتيجية تفكير الحالة المتطرفة في تعديل الفهم 
-طالب الثاني متوسط ومهارات تفكيرهم االساسية/ماجدة ابراهيم علي الباوي.

 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛043ط,-ا

 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس الفيزياء(
 العنوان-المتوسط          ا -طرق تدريس-الفيزياء-4
 

343,45 
 151ب

 
 البديري,رشا فرحان ظفير

اثر استعجال استراتيجية دائرة االسئلة في التحصيل بمادة التاريخ والميل نحوها لدى 
-القادسية:جامعة القادسية-طالبات الصف الثاني المتوسط/رشا فرحان ظفير البديري.

 0241كلية التربية,
 سم32ص:ايض؛491ك,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-تاريخال-4
 

4251 

343,45 
 920ب

 
 بسمة حسام الدين عبد الحميد

في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء  Zاثر استراتيجية 

كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-وذكائهن االجتماعي/بسمة حسام الدين عبد الحميد.
 0241للعلوم الصرفة,

 سم32ص:ايض؛021ظ,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-الفيزياء-4
 

4254 

343,45 
 955ب

 
 بسهي عمران محمود

( في الفهم القرأني عند طالبات الصف الثاني bondyاثر طريقة بوندي)

 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-المتوسط/بسهي عمران محمود.
 سم32ص:ايض؛443ض,-ا

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 العنوان-المتوسط            ا–طرق تدريس -اللغة العربية-4
 

4252 

343,45 
 321ب

 
 البو محمد,تحسين عبيد محمد

اثر اسلوب باكسا في التحصيل والتفكير االبداعي لدى طالب الصف الخامس االدبي 
بغداد:الجامعة -عبيد محمد البو محمد. في مادة االدب والنصوص/تحسين

 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛092ط,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير االيداعي          ا-0االعدادي -طرق تدريس-االدب والنصوص-4
 

4255 

343,45 
 510ب

 
 البيضاني,فاضل حمود جبر

االحياء للمرحلة االعدادية وفقا لتصنيف حاالجر واشنر/فاضل تقويم اسئلة كتب علم 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد:جامعة بغداد-حمود جبر البيضاني.

 سم32ص:ايض؛425ق,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االعدادي       ا-طرق تدريس-علم االحياء-4
 

4422 

343,45 
 510ب

 
 زعلالبيضاني,رحاب عبد م

اثر القصص الفكاهية في التحصيل االمالئي لدى طالبات الصف االول المتوسط/رحاب 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-عبد مزعل البيضاني.

4424 



 سم32ص:ايض؛412ط,-ا
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية

 العنوان-اهية         االقصص الفك-0المتوسط -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

343,45 
 252ت

 
 التميمي,عبد العظيم على كاظم

اثر استخدام استراتيجية العصف الذهني في تحصيل مادة الهندسة لدى طالب الصف 
بغداد:جامعة -الثالث في المدارس الصناعية العراقية/عبد العظيم على كاظم التميمي.

 0241العليا,المعهد العراقي للدراسات -بغداد
 سم32ص؛410و,-ا

 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس الرياضيات(
المدارس الصناعية -3العصف الذهني -0االعدادي -طرق تدريس-الرياضيات-4

 العنوان-العراقية       ا
 

4420 

343,45 
 252ت

 
 التميمي,فراس غزال شعالن

للغوية لدى طالب الصف الرابع اثر استراتيجية تحليل السمات الداللية في القدرة ا
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-االدبي في مادة المطالعة/فراس غزال شعالن التميمي.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛499

 رسالة الماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية
 العنوان-االعدادي          ا-طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4423 

343,45 
 000ث

 
 ثابت كامل هادي علي

اثر مهارات التفكير التأملي في االداء التعبيري لدى طالب الصف الرابع العلمي/ثابت 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل-كامل هادي علي.

 سم02ص؛404ذ,-ا
 رسالة ماجستير تربية في )طرائق تدريس اللغة العربية(

 العنوان-التفكير التأملي         ا-0الثانوي طرق تدريس -اللغة العربية-4
 

4421 

343,45 
 092ج

 
 الجاسمي,حيدر عماد عبد الكريم

اثر منشطات الذاكرة في التحصيل واالستبقاء في مادة الكيمياء لدى طالب الصف 
 0241كلية التربية,-بابل:جامعة بابل-االول المتوسط/حيدر عماد عبد الكريم الجاسمي.

 سم02ص؛424ع,-ت
 رسالة الماجستير في طرائق تدريس العلوم العامة

-التحصيل واالستبقاء    ا-3منشطات -الذاكرة-0المتوسط -طرق تدريس-الكيمياء-4
 العنوان

 

4429 

343,45 
 051ج

 
 الجبوري,ايناس علي حسين

اثر استراتيجية باير في التحصيل والتفكير الناقد لدى طالبات الصف الرابع االدبي في 
ة كلي-بغداد:الجامعة المستنصرية-االدب والنصوص/ايناس على حسين الجبوري.مادة 

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛454ع,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير الناقل        ا-0الثانوي -طرق تدريس-االدب والنصوص-4
 

4421 

343,45 
 051ج

 
 الجبوري,فاطمة صبيح مهدي

انموذج تسريع التفكير في التحصيل والذكاء الوجداني لدى طالبات الصف فاعلية 
ة كلي-بابل:جامعة بابل-االول المتوسط في مادة التاريخ/فاطمة صبيح مهدي الجبوري.

 0241التربية للعلوم االنسانية,

4424 



 سم02ص؛445
 رسالة ماجستير في طرق تدريس االجتماعيات

 العنوان-ا    اجتماعيات       -المتوسط-طرق تدريس-4
 

343,45 
 051ج

 
 الجبوري,مؤيد حسين محيسن

( في التحصيل وتنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف riskفاعلية برنامج رسك)

ية كل-بابل:جامعة بابل-الخامس العلمي في مادة االحياء/مؤيد حسين محيسن الجبوري.
 0241التربية االساسية,

 سم02ص؛443د,-ا
 ي طرائق تدريس العلوم العامةرسالة ماجستير ف

 العنوان-التفكير الناقد         ا-0االعدادي -طرق تدريس-االحياء-4
 

4422 

343,45 
 051ج

 
 الجبوري,نجالء علي سلطان

اثر استراتيجية عادات العقل في االستيعاب القرائي لدى طالبات الصف الرابع 
كلية التربية للعلوم -بابلبابل:جامعة -العلمي/نجالء علي سلطان الجبوري.

 0241االسالمية,
 سم02ص؛499

 ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية
 العنوان-االستيعاب القرائي         ا-0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4425 

343,45 
 051ج

 
 الجبوري,نصير محمد ظاهر

يللدى طالب الصف الثاني اثر استعمال اسلوب االثارة غير المنتظمة في التحص
ة كلية التربي-بابل:جامعة بابل-المتوسط في مادة التاريخ/نصير محمد ظاهر الجبوري.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛412ط,-ب

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس االجتماعيات
 العنوان-االثارة اسلوب        ا-0المتوسط -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4442 

343,45 
 103ج

 
 الجراح,عدي عبيدان سلمان

اثر استراتيجيتي التعلم التماثلي وتألف االشتات في اكتساب المفاهيم االدبية والتذوق 
بغداد:الجامعة -االدبي عند طلبة الصف الخامس االدبي/عدي عبيدان سلمان الجراح.

 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛341ظ,-ا

 كتوراه فلسفة في التربيةاطروحة د
-1المفاهيم االدبية -3التعلم التماثلي -0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4

 العنوان-التذوق االدبي           ا
 

4444 

343,45 
 500ج

 
 الجنابي,جمال نصر عبد الكاظم 

في التحصيل وتنمية التفكير التاقدي لدى طالب الصف الرابع  ristاثر برنامج ريست 

ربية كلية الت-بابل:جامعة بابل-العلمي في مادة الكيمياء/جمال نصر عبد الكاظم الجنابي.
 0241االساسية,

 سم32ص:ايض؛090ر,-ا
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس العلوم العامة

 العنوان-االثانوي        -طرق التدريس-الكيمياء-4
 

4440 

343,45 
 500ج

 
 الجنابي,رائد عبد الكاظم حسين

4443 



اثر استخدام انموذج مارازانو في تحصيل طالب الصف الرابع العلمي وتنمية 
ة كلي-بابل:جامعة بابل-اتجاهاتهم نحو مادة الكيمياء/رائد عبد الكاظم حسين الجنابي.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛032ل,-ا

 تير في التربيةرسالة ماجس
 العنوان-االعدادي        ا -طرق تدريس-الكيمياء-4
 

343,45 
 500ج

 
 الجنابي,محمود حمزة فرحان

اثر استخدام الخرائط الذهنية في تحصيل وحل المشكالت الكيميائية لطالب الصف 
للعلوم كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-الرابع العلمي/محمود حمزة فرحان الجنابي.

 0241الصرفة,
 سم32ص:ايض؛442س,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-الخرائط الذهنية        ا-0االعدادي -طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4441 

343,45 
 510ج

 
 الجوراني,بشائر سالم الزم

اثر استعمال انموذج سكمان في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة قواعد 
معة ديالى:جا-ربية وتنمية مهارات التفكير الناقد/بشائر سالم الزم الجوراني.اللغة الع
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى

 سم32ص:ايض؛449ط,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-الفكير الناقد         ا-0المتوسط -طرق تدريس-قواعد اللغه العربية-4
 

4449 

343,45 
 352ح

 
 جبار عبد الحجيمي,انتصار

اثر استراتيجية عظم السمك في تنمية مهارات القراءة الناقدة لطالبات الصف الثاني 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-متوسط/انتصار جبار عبد الحجيمي.

 سم32ص:ايض؛041غ,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التربية

 العنوان-االمتوسط           -طرق تدريس-الغة العربية-4
 

4441 

343,45 
 159ح

 
 الحريشاوي,قصي عابر عبد الحسين

توظيف القصص في تدريس مادة الفيزياء واثرها في التحصيل والتفكير االستنتاجي 
بغداد:جامعة -عند طالب الصف االول المتوسط/قصي عابر عبد الحسين الحريشاوي.

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد
 سم32ص:ايض؛431ز,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير االستنتاجي          ا-0المتوسط -طرق تدريس-الفيزياء-4
 

4444 

343,45 
 902ح

 
 حسام الدين سعد

اثر استعمال انموذج ابعاد التعلم لمارزانو في تنمية التفكير الساير لدى طالب الصف 
ية كلية الترب-بابل:جامعة بابل-سعد.الثاني المتوسط في مادة الجغرافية/حسام الدين 

 0241للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛459

 ماجستير في تربية طرائق تدريس االجتماعيات
 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4442 

343,45 
 905ح

 
 الحسان, لؤي علي حسين

4445 



في تحصيل مادة علم االحياء ومهارات التفكير المحوري عند  pqurاثر استراتيجية 

كلية -بغداد:جامعة بغداد-طالب الصف الثاني المتوسط/لؤي علي حسين الحسان.
 0241التربية للعلوم الصرفة,

 سم32ص:ايض؛022خ,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 وانالعن-التفكير المحوري       ا-0المتوسط -طرق تدريس-علم االحياء-4
 

343,45 
 95ح

 
 حسن محمد كاظم

اثر النصوص الفائقة والوسائط المتعددة التفاعلية في تحصيل مادة التاريخ والفعية 
-بغداد:جامعة بغداد-نحو التعلم لدى طالب الصف االول المتوسط/حسن محمد كاظم.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛329

 لتربية وعلم النفس)طرق تدريس التاريخ(اطروحة دكتوراه فلسفة في ا
 العنوان-المتوسط             ا-طرق تدريس-التاريخ-4
 

4402 

343,45 
 955ح

 
 الحسني,احمد لطيف عبد اللة

اثر استعمال االسئلة المتشبعة في التحصيل واالحتفاظ لدى طالب الصف الثاني 
كلية -بابل:جامعة بابل-الحسني.المتوسط في مادة الجغرافيا/احمد لطيف عبد اللة 

 0241التربية للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛445ع,-ب

 طرق تدريس االجتماعيات-رسالة ماجستير في التربية
التحصيل واالحتفاض       -3االسئلة المتشعبة -0المتوسط -طرق تدريس–الجغرافية -4
 العنوان-ا
 

4404 

343,45 
 955ح

 
 الحسيناوي,عالء عبد الحسين شبيب

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات ما وراء المعرفة عند طالب الصف الرابع 
امعة بغدادكج-االدبي وعالقتها بادائهم التعبيري/عالء عبد الحسين شبيب الحسيناوي.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد
 سم02ص؛311ي,-ب

 دريس اللغة العربية(اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفس)طرائق ت
 العنوان-االعدادي         ا-طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4400 

343,45 
 955ح

 
 الحسيني,ريام عبد الستار كاظم

اثر استخدام انموذج درايفر في تعديل مفاهيم الكيمياء المخطوءة واالحتفاض ىبها لدى 
كلية -بابل:جامعة بابل-الحسيني.طالبات الصف الثاني المتوسط/ريام عبد الستار كاظم 

 0241التربية االساسية,
 سم02ص؛043

 رسالة ماجستير في تدريس العلوم العامة
 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4403 

343,45 
 20ح

 
 حال لطيف حسين

اثر استخدام المدخل البيئي في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط في مادة 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-ة واتجاهاتهن نحو البيئة/حال لطيف حسين.الجغرافي
 0241التربية,
 سم32ص؛022

 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس(
 العنوان-المتوسط          ا-طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4401 

343,45  4409 



 الحلفي,علي جبار جمعة 245ح
التفكير االستداللي في مادة قواعد اللغة العربية  اثر استراتيجية اتخاذ القرار في تنمية

كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-لطالب الصف الرابع االدبي/علي جبار جمعة الحلفي.
 0241التربية,

 سم32ص:ايض؛492ف,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 نوانالع-التفكير االستداللي         ا-0طرق تدريس االعدادي -قواعد اللغة العربية-4
 

343,45 
 252ح

 
 حليمة خلف شوكة صالح

مهارات تدريس التاريخ لدى مدرسي المرحلة االعدادية على وفق معايير 
 0241بغداد:جامعة بغداد,-الجودة/حليمة خلف شوكة صالح.

 سم02ص؛491ط,-ا
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس)طرائق تدريس التاريخ(

 العنوان-الجودة معايير         ا-0االعدادي -تدريسطرائق -التاريخ-4
 

4401 

343,45 
 251ح

 
 الحميداوي,مسلم مجيد مضلوم

اثر مهارات االستماع النشط في الفهم القرائي والطالقة اللفظية عند طالبات الصف 
بابل:جامعة -الرابع االدبي في تدريس مادة المطالعة/مسلم مجيد مظلوم الحميداوي.

 0241التربية االساسية,كلية -بابل
 سم02ص؛013ع,-ا

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية
 العنوان-الطالقة اللفظية         ا-0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4404 

343,45 
 505ح

 
 حنان اركان ناجي

الصف ( في التحصيل والميل نحو مادة الكيمياء لدى طالبات E,sاثر انموذج بايبي)

 كلية التربية-بابل:جامعة بابل-الثاني المتوسط في مادة الكيمياء/حنان اركان ناجي.
 0241االساسية,

 سم02ص؛455
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس العلوم العامة

 العنوان-المتوسط          ا-طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4402 

343,45 
 511ح

 
 حيدر حسين كريم

التخيل الموجه في اكتساب المفاهيم الجغرافية واستبقائها اثر استعمال استراتيجية 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-لدى طالب الصف االول المتوسط/حيدر حسين كريم.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم32ص؛441

 طرائق تدريس االجتماعيات-رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-طرق تدريس المتوسط          ا-الجغرافية-4
 

4405 

343,45 
 511ح

 
 حيدر معن ابراهيم

اثر الجدول االسترجاعي في تحصيل مادة علم االحياء والتفكير االستداللي لطالب 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-الصف الثاني المتوسط/حيدر معن ابراهيم.

 0241الصرفة,
 سم32ص:ايض؛023ك,-ا

 الحياةرسالة ماجستير في طرائق تدريس علوم 
التفكير االستداللي          -3الجدول االسترجاعي -0طرق تدريس المتوسط -علم االحياء-4
 العنوان-ا
 

4432 

343,45  4434 



 خالد راهي هادي 021خ
اثر برنامج قائم على استراتيجية المنظمات الشكلية في اكتساب المفاهيم النحوية 

ة كلية التربي-بغداد:الجامعة المستنصرية-هادي.لطلبة الصف الرابع االدبي/خالد راهي 
 0241االساسية,

 سم02ص؛344
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية)طرائق تدريس اللغة العربية(

 العنوان-المنظمات الشكلية          ا-0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

343,45 
 913خ

 
 الخزرجي,نغم خالد جاسم

التساؤل الذاتي في تحصيل طالبات الصف الرابع االدبي في مادة االدب  اثر استراتيجية
ة كلية التربي-ديالى:جامعة ديالى-والنصوص واالحتفاض بة/نغم خالد جاسم الخزرجي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛492

 رسالة ماجستير في التربية
 لعنوانا-التساؤل الذاتي          ا-0الثانوي -طرق تدريس-االدب والنصوص-4
 

4430 

343,45 
 912خ

 
 الخزعلي,كريم جابر صبر

اثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل طالب الصف الرابع العلمي لمادة 
لتربية كلية ا-بغداد:جامعة بغداد-الفيزياء ودافعيتهم العقلية/كريم جابر صبر الخزعلي.

 0241للعلوم الصرفة,
 سم32ص:ايض؛444ز,-ا

 التربيةرسالة ماجستير في 
 العنوان-االعدادي         ا-طرق تدريس-الفيزياء-4
 

4433 

343,45 
 900خ

 
 الخشاب,دعاء اياد سعدو محمد

بناء منهج التربية الحضارية لمادة التربية الوطنية المرحلة المتوسطة في ضوء 
 مكلية التربية للعلو-بغداد:جامعة بغداد-الرؤية القرانية/دعاء اياد سعدو محمد الخشاب.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛440ج,-ا

 اطروحة دكوراه فلسفة في علوم التربية
 المتوسط           العنوان-طرق تدريس-التربية االسالمية-4
 

4431 

343,45 
 403خ

 
 الخفاجي,رحمان مسلم حمزة

تقويم كتاب الفيزياء للصف االول المتوسط من وجهة نظر المدرسين واالختصاصيين 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-التربويين/رحمان مسلم حمزة الخفاجي.

 0241االساسية,
 سم02ص؛494

 ماجستير طرائق تدريس العلوم العامة
 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-الفيزياء-4
 

4439 

343,45 
 403خ

 
 الخفاجي,شيماء كريم حسون

في التفكير الرياضي لدى طالبات  التدريس باستراتيجية االحداث المتناقضة واثرة
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-الصف الثاني المتوسط/شيماء كريم حسون الخفاجي.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛491ح,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير الرياضي        ا-0المتوسط -طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4431 

343,45  4434 



 الخفاجي,ضياء حيدر جبار 403خ

التعليمي في تحصيل طالب االول المتوسط في مادة الكيمياء  Jordonاثر انموذج 

كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-واكتسابهم عمليات العلم/ضياء حيدر جبار الخفاجي.
 0241التربية االساسية,

 سم32ص:ايض؛012ذ,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-المتوسط           ا-سطرق تدري-الكيمياء-4
 

343,45 
 403خ

 
 الخفاجي,نازك علي مطشر 

اثر انموذج المكعب في تحصيل مادة الجغرافية واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-االول المتوسط/نازك علي مطشر الخفاجي.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛431ع,-ا

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 العنوان-المتوسط         ا -طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4432 

343,45 
 100د

 
 دعاء سعد عبد الرحيم

اثر استخدام استراتيجية النمذجة في التحصيل والتفكير الهندسي لدى طالبات الصف 
كلية التربية -صريةبغداد:الجامعة المستن-الثاني المتوسط/دعاء سعد عبد الرحيم.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛045و,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير الهندسي        ا-0المتوسط -طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4435 

343,45 
 252د

 
 الدليمي,لميس محسن جاعد

المتوسط اثر انموذج كارين في تحصيل مادة مبادئ االحياء عند طالبات الصف االول 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-وتفكيرهن المنظومي/لميس محسن جاعد الدليمي.

 0241ابن الهيثم,-للعلوم الصرفة
 سم32ص:ايض؛029س,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-مبادئ االحياء-4
 

4412 

343,45 
 252د

 
 الدليمي,نورا نزار حسن

التدريس باستراتيجية ابعاد التعلم في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط فاعلية 
بغداد:الجامعة -لمادة االحياء وتفكيرهن االستداللي/نورا نزار حسن الدليمي.

 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية
 سم02ص؛452و,-ا

 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس العلوم(
 العنوان-المتوسط        ا–طرق تدريس -االحياء-4
 

4414 

343,45 
 055ر

 
 الراوي,يسرى سرحان خليل

اثر استخدام برمجية تعليمية في تحصيل طالب الصف الثاني المتوسط لمادة قواعد 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-اللغة العربية/يسرة سرحان خليل الراوي.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛453ظ,-ا

 اداب في التربيةرسالة ماجستير 
 العنوان-المتوسط            ا-طرق تدريس-قواعد اللغة العربية-4
 

4410 

343,45  4413 



 الربيعي,راهي عبد الصاحب ازعيل 051ر
اثر التعلم النشط في تحصيل مادة الكيمياء عند طالب الثاني المتوسط وتفكيرهم 

م كلية التربية للعلو-دادبغداد:جامعة بغ-االستداللي/راهي عبد الصاحب ازعيل الربيعي.
 0241الصرفة,

 سم32ص:ايض؛443
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التعلم النشط         ا-0المتوسط -طرق تدريس-الكيمياء-4
 

343,45 
 051ر

 
 الربيعي,سالي جمعة رشيد

لثاني ااثر االشكال المنظمة في التحصيل وتنمية التفكير الجغرافي لدى طالبات الصف 
كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-المتوسط/سالي جمعة رشيد الربيعي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛450ر,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير الجغرافي       ا-0المتوسط -طرق تدريس-االجتماعيات-4
 

4411 

343,45 
 051ر

 
 الربيعي,ضياء حامد كاظم

( في تنمية التفكير االبداعي لدى طالب  K-W-L-Hاثر استراتيجية الجدول الذاتي) 

-بابل:جامعة بابل-الصف الثاني المتوسط في مادة الكيمياء/ضياء حامد كاظم الربيعي.
 0243كلية التربية االساسية,

 سم02ص؛424
 ماجستير في طرائق تدريس الكيمياء

 العنوان-ا المتوسط       -طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4419 

343,45 
 051ر

 
 الربيعي,يسرى قاسم طالب

اثر استراتيجية تنال القمر في تحصيل مادة علم االحياء والفهم القرائي عند طالبات 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-الصف االول المتوسط/يسرى قاسم طالب الربيعي.

 0241للعلوم الصرفة,
 سم32ص:ايض؛420ي,-ا

 في التربية رسالة ماجستير
 العنوان-المتوسط          ا -طرق تدريس-علم االحياء-4
 

4411 

343,45 
 90ر

 
 رشا حكمت جميل

اثر انموذج بارمان في تنمية الفهم القرائي لدى طالبات الصف الرابع االدبي في مادة 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالى:جامعة ديالى-المطالعة/رشا حكمت جميل.

 سم32ص؛042
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية

 العنوان-الفهم القرأني          ا-0االعدادي -طرق تدريس-المطالعة-4
 

4414 

343,45 
 90ر

 
 رشا رعد احمد

فاعلية انموذج دن ودن في تحصيل مادة التربية الفنية لطالبات المرحلة االعدادية/رشا 
 0241كلية التربية االساسية,-مستنصريةبغداد:الجامعة ال-رعد احمد.

 سم32ص؛450ي,-ا
 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس التربية الفنية(

 العنوان-االعدادية         ا-طرق تدريس-التربية الفنية-4
 

4412 

343,45 
 200ر

 
 الركابي,اسماء نعيمة غضيب

4415 



الصف الخامس  اثر انموذج التفكير النشط في االدء التعبيري لدى طالبات
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-االدبي/اسماء نعيمة غضيب الركابي.

 سم32ص:ايض؛445ع,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التربية

 العنوان-التفكير النشط         ا-0الثانوي -طرق تدريس-االداء التعبيري-4
 

343,45 
 200ر

 
 الركابي,عقيل جبار عبيد

استراتيجية التلخيص في تنمية مهارة التنظيم واالداء التعبيري عند طالب الصف اثر 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-الرابع العلمي/عقيل جبار عبيد الركابي.

 0241ابن رشد,-االنسانية
 سم32ص:ايض؛411س,-ا

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
التنظيم مهارة       -3التلخيص استراتيجية -0االعدادي -تدريسطرق -اللغة العربية-4
 العنوان-ا
 

4492 

343,45 
 200ر

 
 الركابي ,هديل راهي علي حسين

اثر انموذج هيلدا تابا المحوسب في اكتساب المفاهيم التاريخية واستبقائها لدى 
 0241كلية االتربية االساسية,-بابل:جامعة بابل-طالبات الصف الخامس االدبي.

 سم02ص؛015ط,-ب
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-طرق تدريس االعدادي        ا-االجتماعيات-4
 

4494 

343,45 
 200ر

 
 الركابي, هديل مهدي معارج

اثر استراتيجية لعب االدوار في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية 
بغداد:الجامعة -معارج الركابي.تفكيرهن االستداللي في مادة التاريخ/هديل مهدي 

 0241كلية التربية االساسية ,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛459ق,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط          ا -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4490 

343,45 
 50ر

 
 رنا كريم عبد الكريم بدوي

يم العلمي/رنا كريم عبد الكربنية المفاهيم الكيميائية وعالقتها بتحصيل طلبة الخامس 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد:جامعة بغداد-بدوي.

 سم32ص:ايض؛440ض,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-الثانوي       ا -طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4493 

343,45 
 502ر

 
 ريام محمد حاتم

ت التاريخية واستبقائها لدى طالبااثر استراتيجيتي كارول واشور في اكتساب المفاهيم 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-الصف الثاني المتوسط/ريام محمد حاتم.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛421ص,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-كارول واشور        ا-0المتوسط -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4491 

343,45 
 022ز

 
 رحيم الزاملي,احمد عبد االمير

4499 



فاعلية التدريس باستراتيجية التعلم بالتعاقد في تحصيل مادة علم االحياء لدى طالب 
-الصف الثاني المتوسط وتفكيرهم االبداعي/احمد عبد االمير رحيم الزاملي.

 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية
 سم02ص؛414ح,-ا

 (رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس علوم الحياة
 العنوان-التعلم بالتعاقد        ا-0المتوسط -طرق تدريس-علم االحياء-4
 

343,45 
 051ز

 
 الزبيدي,سالم عالوي كريم

اثر استراتيجية )روبنسون( في تحصيل واستبقاء المعلومات في مادة التاريخ لدى 
كلية -بابلبابل :جامعة  -طالب الصف الخامس االدبي/سالم عالوي كريم الزبيدي.

 0241التربيةاالساسية,
 سم02ص؛421

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات
 العنوان-طرق تدريس االعدادي          ا-التاريخ-4
 

4491 

343,45 
 051ز

 
 الزبيدي, قيصر اسماعيل ابراهيم

ي ففاعلية استراتيجية باير في تنمية التفكير الناقد لدى طالبات المرحلة االعدادية 
وم كلية التربية للعل-ديالى:جامعة ديالى-مادة التاريخ/قيصر اسماعيل ابراهيم الزبيدي.

 0241االنسانية,
 سم02ص:ايض؛412

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير الناقد        ا-0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4494 

343,45 
 555ز

 
 الزويني,ابتسام صاحب موسى

ية كتب المطالعة للمرحلة االعدادية في العراق وعالقتها بعدد من قياس مقرون
 0241كلية التربية,-يغدا:جامعة بغداد-المتغيرات/ابتسام صاحب موسى الزويني.

 سم02؛450
 اطروحة دكتوراه فلسفة تربية وعلم نفس

 العنوان-االعدادي        ا-طرق تدريس-المطالعة-4
 

4492 

343,45 
 555ز

 
 الزويني,عذراء مجيد حميد

تقويم كتب الكيمياء للمرحلة المتوسطة على وفق معايير جودة الكتاب 
قسم العلوم -كلية التربية-واسط:جامعة واسط-المدرسي/عذراء مجيد حميد الزويني.

 0241التربوية والنفسية,
 سم32ص؛044

 رسالة ماجستير في المناهج وطرق التدريس
 العنوان-الكتاب المدرسي        ا-0دادي االع-طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4495 

343,45 
 515ز

 
 الزيدي ,نور نعيم عاجل

في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة  trizفاعلية التدريس بنضرية 

بغداد:الجامعة -الفيزياء وقدرتهن على اتخاذ القرار/نور نعيم عاجل الزيدي.
 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية

 سم02ص؛453ي,-ب
 اطروحة دكتوراه فلسفة تربية في علم النفس التربوي

 العنوان-ارات        ااتخاذ القر-0المتوسط -طرق تدريس-الفيزياء-4
 

4412 

343,45 
 550ز

 
 زينب جاسب مجيد

4414 



اثر استراتيجية التعليم المتمايز في تعديل التصورات البديلة للمفاهيم الجغرافية عند 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-طالبات الصف االول المتوسط/زينب جاسب مجيد.

 0241للبنات,
 0241ص:ايض؛421ع,-ا

 في العلوم التربويةرسالة ماجستير 
 العنوان-التطورات البديلة         ا-0المتوسط -طرق تدريس-الجغرافية-4
 

343,45 
 550ز

 
 زينب محمد عبد الرحمن

مقروئية كتاب علم االحياء للصف االول المتوسط وعالقتها بتحصيل الطلبة ودافعيتهم 
-لية التربية للعلوم الصرفةك-بغداد:جامعة بغداد-نحو المادة/زينب محمد عبد الرحمن.

 0241ابن الهيثم,
 سم32ص؛439

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط        ا -طرق تدريس-االحياء-4
 

4410 

343,45 
 015س

 
 سارة ناطق عدنان

( في التفكير  االبتكاري والدافعية لدى 7ESفاعلية التدريس في دورة التعلم السباعية)

بغداد:الجامعة -المتوسط في مادة الرياضيات/سارة ناطق عدنان. طالبات الصف االول
 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية

 سم32ص؛423و,-ا
 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس الرياضيات(

 العنوان-التفكير االبتكاري         ا-0المتوسط -طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4413 

343,45 
 011س

 
 الساعدي,زياد رحيمة محمد

اثر استراتيجية التفكير التشابهي المتوالد ذاتيا في اكتساب طالب الصف الرابع العلمي 
-بغداد:جامعة بغداد-للمفاهيم الفيزيائية وتفكيرهم الناقد/زياد رحيمة محمد الساعدي.

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,
 سم32ص:ايض؛025خ,-ا

 ةرسالة ماجتير في التربي
 العنوان-التفكير التشابهي         ا-0االعدادي  -طرق تدري-الفيزياء-4
 

4411 

343,45 
 011س

 
 الساعدي,علي رحيم محصر

اثر بعض استراتيجيات نظرية تريز في اكتساب المفاهيم البالغية لدى طالب الصف 
ية التربكلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-الخامس االدبي/علي رحيم محصر الساعدي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛422غ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االعدادي        ا-طرق تدريس-المفاهيم البالغية-4
 

4419 

343,45 
 011س

 
 الساعدي,مدين عباس غانم

تحليل كتاب الرياضيات للصف الثالث المتوسط على وفق تصنيف وليم عبيد/مدين 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد:جامعة بغداد-الساعدي.عباس غانم 

 سم32ص:ايض؛412ل,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-المتوسط          ا-طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4411 

343,45 
 011س

 
 الساعدي,نجلة حسين عجيل

4414 



بداعي عند اثر انموذجي ويتلي في تحصيل مادة علم االجتماع وتنمية التفكير اال
كلية -بغداد:جامعة بغداد-طالبات الصف الرابع االدبي/نجلة حسين عجيل الساعدي.

 0241التربيةوالنفسية,
 سم32ص:ايض؛051د,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم التربوية
التفكير االبداعي        -3وتلي وبروسلي -0الثانوي  -طرق تدريس-علم االجتماع-4
 العنوان-ا
 

343,45 
 021س

 
 السامرائي,هدى هادي خميس

فاعلية استراتيجية شكل البيت الدائري في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات الصف 
بغداد:الجامعة -الثاني المتوسط واتجاهاتهن نحوها/هدى هادي خميس السامرائي.

 0241-كلية التربية -المستنصرية
 سم02ص؛492ه,-ب

 طرائق تدريس االجتماعيات(رسالة ماجستير اداب في التربية)
 العنوان-البيت الدائري        ا-0المتوسط -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4412 

343,45 
 105س

 
 السراي,فالح حسن لفتة

التوافق النفسي وعالقته بالتفاعل االجتماعي لدى طلبة المرحلة االعدادية/فالح حسن 
 0241تربوية والنفسية,بغداد:المعهد العالي العربي للدراسات ال-لفتة السراي.

 سم02ص؛420
 ماجستير اداب في التربية

 العنوان-التفاعل االجتماعي         ا-0مناهج -التعليم االعدادي-4
 

4415 

343,45 
 115س

 
 السعدي,وئام محمد سكر 

اثر انموذج رودز في تحصيل مادة تاريخ الحضارات القديمة واستبقائها لدى طالبات 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-المتوسط/وئام محمد سكر الساعدي.الصف االول 

 0241االساسية,
 سم02ص؛445

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات
 العنوان-المتوسط          ا-طرق تدريس-تاريخ الحضارات القديمة-4
 

4442 

343,45 
 500س

 
 سناء عبد الصمد جوامير

مارزانو في تطوير االحكام الجماية في الرسم لدى طلبة برنامج تعليمي وفق انموذج 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-المرحل الثاوية/سناء عبد الصمد جوامير.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛099ص,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية النفسية
 العنوان-الثانوي         ا-طرق تدريس-التربية الفنية-4
 

4444 

343,45 
 501س

 
 سهاد اكرم مجيد

اثر استراتيجية االثراء الوسيلي في اكتساب المفاهيم الجغرافية عند طالبات الصف 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-االول المتوسط/سهاد اكرم مجيد.

 سم32ص:ايض؛001ر,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية

 العنوان-االثراء الوسيلي         ا-0لمتوسط ا-طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4440 

343,45 
 510س

 
 السوداني,منى فاضل عيسى

4443 



تقويم اداء مدرسي التاريخ في المرحلة المتوسطة للكفاية التخطيط الدراسي 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-واتجاهاتهم نحوها/منى فاضل عيسى السوداني.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛001ت,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط          ا-طرق تدريس-التاريخ-4
 

343,45 
 54س

 
 سيف سعد محمود عزيز

فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات التعبير االبداعي واالتجاه نحو المادة لدى 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-طالب الصف الخامس العلمي/سيف سعد محمود عزيز.

 0241لتربية للعلوم االنسانية,ا
 سم02ص؛325و,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفس)طرائق تدريس اللغة العربية(
 العنوان-مهارات        ا-التعبير-0الثانوي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4441 

343,45 
 301ش

 
 شجاع محمد طعان 

الجغرافية والتفكير التاملي لدى طالب الصف اثر استراتيجية باير في تحصيل مادة 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-االول المتوسط/شجاع محمد طعان.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛029ف,-ا

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 العنوان-التفكير  التأملي        ا-0المتوسط -طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4449 

343,45 
 215ش

 
 الشكري,منتظر مجباس حوان

فاعلية الوسائل التعليمية المختارة في تحصيل طالب الصف االول المتوسط في مادة 
 0241كلية التربية االساسية,-بابل:جامعة بابل-التاريخ/منتظر مجباس حوان الشكري.

 سم02ص؛451ع,-ا
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات

 العنوان-الوسائل التعليمية        ا-0المتوسط -تدريسطرق -التاريخ-4
 

4441 

343,45 
 215ش

 
 الشمري,سحر حسين محمد

فاعلية انوذج التعلم التوليدي في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف 
-الخامس االدبي واتجاهاتهن نحو مادة التاريخ/سحر حسين محمد الشمري.

 0241لية التربية,ك-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم02ص؛010

 رسالة ماجستير اداب في التربية
 العنوان-التعلم التولدي       ا-0الثانوي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4444 

343,45 
 215ش

 
 الشمري,عامر عبد الحسين نعمة

فاعلية التدريس باالنموذج الواقعي في اكتساب المفاهيم االحيائية واالتجاه نحو البيئة 
-لدى طالب الصف الرابع العلمي/عامر عبد الحسين نعمة الشمري. المدرسية

 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية
 سم02ص؛452و,-ب

 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس علوم الحياة(
 العنوان-البيئة المدرسية          ا-0الثانوي -طرق تدريس-االحياء-4
 

4442 

343,45 
552 

 
 عامر فيصل عليالشهيلي,

4445 



اثر استراتيجيات التعلم البصري في اكتساب المفاهيم الفيزيائية والتفكير البصري عند 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-طالب الصف الرابع العلمي/عامر فيصل علي الشهيلي.

 0241ابن الهيثم,-التربية
 سم02ص؛459

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس الفيزياء
 العنوان-التفكير البصري         ا-0االعدادي   -طرق تدريس-الفيزياء-4
 

343,45 
 001ص

 
 صابر بن حسن عليوي

اثر رزمة تعليمية في تحصيل مادة التاريخ وتنمية التفكير االبتكاري لدى طالبات 
بية كلية التر-بغداد:الجامعة المستنصرية-الصف الرابع االدبي/صابرين حسن عليوي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛009ق,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير االبتكاري         ا-0الثانوي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4422 

343,45 
 023ص

 
الصالحي,ازدهار اديب اكرم اثر استراتيجيتي معالجة المعلومات والمحاطات العلمية 

ات الصف الخامس في تحصيل مادة الجغرافية وانتقال اثر تعلمها لدى طالب
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد-االدبي/ازدهار اديب اكرم الصالحي.

 سم32ص:ايض؛454ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفس

-المحطات العلمية       ا-3معالجة -المعلومات-0االعدادي -طرق تدريس-الجغرافيا-4
 العنوان

 

4424 

343,45 
 054ص

 
 الصائغ,امنة حاتم عبد الواحد

( في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط pq4rاثر استراتيجية تومسن وروبنسون)

كلية التربية -بابل:جامعة بابل-في مادة الجغرافية/امنو حاتم عبد الواحد الصائغ.
 0241االساسية,

 سم02ص؛413
 ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات

 العنوان-المتوسط          ا-ريسطرق التد-الجغرافية-4
 

4420 

343,45 
 00ص

 
 صبا حامد حسين

تقويم كتب االدب والنصوص للمرحلة االعدادية على وفق معايير التذوق االدبي/صبا 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-حامد حسين.

 سم32ص:ايض؛445س,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية

 العنوان-التذوق االدبي      ا-0االعدادي -طرق تدريس-االدب والنصوص-4
 

4423 

343,45 
 055ط

 
 الطائي,ابتهال اسمر اعبود

اثر استخدام انموذج جيرالك وايلي في اكتساب المفاهيم الرياضية واستبقائها لدى 
بغداد:الجامعة -طالبات الصف الثاني المتوسط/ابتهال اسمر اعبود الطائي.

 0241كلية التربية االنسانية,-ستنصريةالم
 سم32ص:ايض؛440ح,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4421 

343,45 
 055ط

 
 الطائي,ياسر عباس علي

4429 



اثر انموذج اوزبورن في تحصيل مادة قواعد اللغة العربية وتنمية التفكير االبداعي 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-الصف الخامس االدبي/ياسر عباس علي الطائي.عند طالب 

 0241ابن رشد,-التربية للعلوم االنسانية
 سم32ص:ايض؛023ف,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفس
 العنوان-التفكير االبداعي        ا-0االعدادي -طرق تدريس-قواعد اللغة العربية-4
 

343,45 
 021ع

 
 العامري,عباس محسن ياس

اثر انموذج بايبي في التحصيل والقدرة على حل المشكالت في مادة الجغرافية لطالب 
 كلية-بغداد:الجامعة المستنصرية-الصف الخامس االدبي/عباس محسن ياس العامري.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛414ف,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
-المشكالت حل       ا-3التحصيل والقدرة -0االعدادي -دريسطرق ت-الجغرافية-4

 العنوان
 

4421 

343,45 
 001ع

 
 العايدي,خالد مرزة كاظم

فاعلية استعمال انموذج هيرمان في تنمية التفكير الناقد لدى طالب الصف الرابع 
-العايدي.االدبي في مادة تاريخ الحضارة العربية االسالمية/خالد مرزة كاظم 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل
 سم02ص؛499ص,-ب

 طرائق تدريس االجتماعيات-رسالة ماجستير  في التربية
 العنوان-التفكير الناقد         ا-0االعدادي -طرق تدريس-تاريخ-4
 

 4424 

343,45 
 001ع

 
 العبادي,احمد كريم مصطفى جمعة

مدارس اللغة العربية في طرائق التدريس على وفق معايير بناء برنامج تدريبي ل
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-الجودة الشاملة/احمد كريم مصطفى جمعة العبادي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛004ص,-ا

 رسالة ماجستير طرائق تدريس اللغة العربية
 العنوان-ا الجودة الشاملة        -0الثانوي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4422 

343,45 
 009ع

 
 العباسي,دريد قيس عبد الكريم موسى

اثر المدخل التفاوضي في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط في مادة التاريخ/دريد 
كلية التربية للعلوم -ديالى:جامعة ديالى-قيس عبد الكريم موسى العباسي.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛492

 )طرائق تدريس التاريخ(رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط          ا-طرق تدريس-التاريخ-4
 

4425 

343,45 
 051ع

 
 العبيدي,االء عبد الحسين علوان 

( في اكتساب المفاهيم النحوية لدى طالبات الصف الثاني 7E,Sاثر دورة التعلم المعدلة)

ية كل-ديالى:جامعة ديالى-العبيدي.المتوسط في مادة القواعد/االء عبد الحسين علوان 
 0241التربية االساسية,

 سم32ص:ايض؛031
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-المتوسط       ا-طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4452 

343,45  4454 



 العبيدي,سوسن موسى مدحت 051ع
ادة مفاعلية التدريس بالمدخل المنظومي في تحصيل طالبات الصف االول المتوسط في 

كلية -ديالى:جامعة ديالى-التاريخ الحضارات القديمة/سوسن موسى مدحت العبيدي.
 0241التربية للعلوم االنسانية,

 سم02ص:ايض؛434
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-الحضارات القديمة       ا-0المتوسط -طرق تدريس-التاريخ-4
 

343,45 
 051ع

 
 العبيدي,علي محمد عبد محمد

تقويم تمرينات كتاب االمالء للمرحلة المتوسطة في ضوء اهداف المادة/علي محمد 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-عبد محمد العبيدي.

 سم32ص:ايض؛411ف,-ا
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس

 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4450 

343,45 
 051ع

 
 العبيدي,فرقد محمد غفوري

اثر استراتيجية النمذجة في تحصيل مادة مبادئ االحياء والذكاء االجتماعي عند طالب 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-الصف االول المتوسط/فرقد محمد غفوري العبيدي.

 0241للعلوم الصرفة,
 سم32ص:ايض؛423ض,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
الذكاء االجتماعي         -3النمذجة استراتيجية -0المتوسط -طرق تدريس-بادئ االحياءم-4
 العنوان-ا
 

4453 

343,45 
 051ع

 
 العبيدي,نادية بهجت شوكت

اثر برنامج تربوي للتخفيف من السلوك النرجسي لدى طالبات ثانوية المتميزات/نادية 
 0241التربية للعلوم االنسانية,كلية -نينوى:جامعة الموصل-بهجت شوكت العبيدي.

 سم32ص:ايض؛430ح,-ا
 رسالة ماجستير العلوم التربوية والنفسية

 العنوان-السلوك النرجسي         ا-0علم النفس التربوي -4
 

4451 

343,45 
 150ع

 
 عروبة صالح دلى

مفاهيم الديمقراطية وحقوق االننسان المتضمنة في كتب التاريخ للمرحلة الثانوية في 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية-جمهورية العراق/عروبة صالح دلي.

 سم02ص؛420
 ماجستير اداب في التربية

 العنوان -حقوق         ا-االنسان-3الديمقراطية -0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4459 

343,45 
 905ع

 
 العزاوي,مريم سعدي هندي

مادة التاريخ العربي االسالمي واالحتفاظ بها لدى اثر انموذج كارين في تحصيل 
كلية -بابل:جامعة بابل-طالبات الصف الثاني المتوسط/مريم سعدي هندي العزاوي.

 0241التربية االساسية,
 سم02ص؛412و,-ب

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات
 وانالعن-المتوسط           ا-طرق تدريس-التاريخ العربي االسالمي-4
 

4451 

343,45 
 905ع

 
 العزاوي,ميزر ستار عبيد

4454 



التقويم( في تحصيل مادة التاريخ لدى طالب الصف -االستجابة-اثر استراتيجية)البداية
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-الرابع االدبي/ميزر ستار عبيد العزاوي.

 0241ابن رشد,-االنسانية
 سم32ص:ايض؛412ط,-ا

 في التربية وعلم النفسرسالة ماجستير 
 العنوان-االعدادي        ا-طرق تدريس-التاريخ-4
 

343,45 
 101ع

 
 العطار زيد بدر محمد

اثر استراتيجية التصور الذهني في فهم المقروء والتفكير االبداعي عند طالبات الصف 
ية التربية كل-بابل:جامعة بابل-الرابع االدبي في مادة المطالعة/زيد بدر محمد العطار.

 0241االساسية,
 ص425سم؛02ص؛-ب

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية
 العنوان-التفكير االبداعي          ا-0االعدادي -طرق تدريس-المطالعة-4
 

4452 

343,45 
 251ع

 
 العكيدي,مصعب علي عبد الرحيم

طالبات الصف الخامس اثر انموذج التعلم البنائي في اكتساب المفاهيم البالغية لدى 
كلية التربية -ديالى :جامعة ديالى-االدبي/مصعب علي عبد الرحيم العكيدي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛429

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التعلم البنائي        ا-0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4455 

343,45 
 252ع

 
 العكيلي,احمد علي عبد السادة

اثر استراتيجيتي اتخاذ القرار والتعليم البنائي في تحصيل مادة الجغرافية وتنمية 
-التفكير الناقد لدى طالبات الصف الخامس االدبي/احمد علي عبد السادة العكيلي.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛091غ,-ا

 علم النفساطروحة دكتوراه فلسفة في التربية و
 العنوان-التفكير الناقد        ا-3التعلم البنائي -0طرق التدريس الثانوي -الجغرافية-4
 

4022 

343,45 
 204ع

 
 العالق,محمد فاخر خريبط

واثرة في التفكير الهندسي لدى طالب الصف  TRIZتدريس الرياضيات وفقا لنظرية 

ية كلية الترب-بغداد:الجامعة المستنصرية-الثالث المتوسط/محمد فاخر خريبط العالق.
 0241االساسية,

 سم32ص:ايض؛434ح,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التفكير الهندسي         ا-0المتوسط -طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4024 

343,45 
 259ع

 
 العلوش,محمد كمال محمد

اثر انموذج التعلم التوليدي في تحصيل مادة الكيمياء لدى طالب الصف الثاني 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-المتوسط وتفكيرهم المنطقي/محمد كمال محمد العلوش.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛454خ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التعلم التوليدي         ا-0المتوسط -طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4020 

343,45 
 250ع

 
 علياء محمد داود

4023 



( في التحصيل واالستبقاء لدى طالبات الصف الثاني المتوسط PQ4Rاثر استراتيجية )

كلية التربية -بابل:جامعة بابل-في مادة علم االحياء/علياء محمد داود.
 0241االساسية,

 سم02ص؛451
 ائق تدريس العلوم العامةرسالة ماجستير في طر

 العنوان-المتوسط            ا-طرق تدريس-االحياء-4
 

343,45 
 25ع

 
 علي عبد الحسين مطشر

اثر استراتيجية معينات التذكر في التحصيل وتنمية التفكير التأملي في مادة التاريخ 
كلية -المستنصريةبغداد:الجامعة -لطالب الرابع االدبي/علي عبد الحسين مطشر.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛413ع,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير التأملي         ا-0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4021 

343,45 
 505ع

 
 عناية يوسف حمزة

لتعبيري ااثر برنامج تعليمي قائم على استراتيجيات التدريس البصري في تنمية االداء 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-لطالبات الصف الثاني المتوسط/عناية يوسف حمزة.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛010س,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-االداء اتعبيري-4
 

4029 

343,45 
 502ع

 
دمج مهارات التفكير ضمن المحتوى المعرفي في  العنبكي,ايمان حسين مظلوم اثر

تحصيل مادة علم االحياء والدافعية العقلية عند طالبات الصف الرابع العلمي/ايمان 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد:جامعة بغداد-حسن مظلوم العنبكي.

 سم32ص:ايض؛451ي,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االعدادي       ا-طرق تدريس-علم االحياء-4
 

4021 

343,45 
 502ع

 
 العنبكي,عبد اللة فرحان عبد اللة

فاعلية برنامج تعليمي على وفق المدخل المنظومي في التحصيل وتنمية المهارات 
-الجغرافية لدى طالب الصف الخامس االدبي/عبد اللة فرحان عبد اللة العنبكي.

 0241شد للعلوم االنسانية,كلية التربية ابن ر-بغداد:جامعة بغداد
 02ص؛031ط,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفس)طرائق تدريس الجغرافية(
 العنوان-االعدادي         ا-طرق تدريس-الجغرافية-4
  

4024 

343,45 
 502ع

 
 العنبكي,قحطان عدنان حسين

واالحتفاظ بها لدى طالب تينسون في اكتساب المفاهيم النحوية -اثر انموذج ميرل
ديالى:جامعة -الصف الثاني المتوسط في مادة القواعد/قحطان عدنان حسين العنبكي.

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى
 سم32ص:ايض؛415ض,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-قواعد اللغة العربية-4
 

4022 

343,45 
 501ع

 
 باس حلومحمد ع

4025 



اثر ستراتيجية التسريع المعرفي تحصيل مادة علم االحياء ومهارات ما وراء المعرفة 
لطالب علم االحياء ومهارات ما وراء المعرفة لطالب الصف الرابع العلمي/محمد 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد:جامعة بغداد-عباس حلو.
 سم32ص:ايض؛499ز,-ا

 التربيةرسالة ماجستير في 
 االعدادي        العنوان -طرق تدريس-علم االحياء-4
 

343,45 
 052ع

 
 الغانمي,مرتضى عباس حسن

شارك( في تحصيل طالب الصف الخامس االدبي في مادة -زواج-اثر استراتيجية )فكر
 0241كلية التربية االساسية,-بابل:جامعة بابل-البالغة/مرتضى عباس حسن الغانمي.

 سم02ص؛415
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية

 االعدادي-االعدادي          ا-طرق تدريس-البالغة-4
 

4042 

343,45 
 052غ

 
 الغانمي,مسلم حسن خليف

اثر استراتيجية التفكير بصوت عال في التحصيل وتنمية مهارات ما وراء المعرفة في 
بغداد:الجامعة -حسن خليف الغانمي.مادة التاريخ لطالب الصف االول المتوسط/مسلم 

 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛494ظ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير استراتيجية         ا-0المتوسط -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4044 

343,45 
 012ف

 
 فاطمة عبد العباس مهدي

لة داخل الجماعة التعاونية في التحصيل اثر اسلوبي التعاون الجماعي والمجاد
واالستبقاء لدى طالبات الصف الرابع االعدادي في مادة التاريخ/ فاطمة عبد العباس 

 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-مهدي.
 سم32ص:ايض؛433س,-ا

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات
-التحصيل واالستبقاء     ا-3عاون الجماعي الت-0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4

 العنوان
 

4040 

343,45 
 012ف

 
 فاطمة محسن جاعد

اثر استراتيجية التفاوض في تحصيل مادة علم االحياء والذكاء الوجداني عند طالبات 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-الصف الثاني المتوسط/فاطمة محسن جاعد.

 0241الصرفة,
 سم32ص:ايض؛412ف,-ا

 رسالة ماجستير في فلسفة)طرائق تدريس علوم الحياة(
الذكاء الوجداني          -3استراتيجية -التفاوض-0المتوسط -طرق تدريس-علم االحياء-4
 العنوان-ا
 

4043 

343,45 
 020ف

 
 الفتالوي,فائز محسن مهدي

االدبي لدى طالب اثر تضمين كلمات قصار لالمام علي )علية السالم( في التذوق 
بابل:جامعة -الصف الخامس االدبي في مادة المطالعة/فائز محسن مهدي الفتالوي.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل
 سم32ص:ايض؛412ط,-ا

 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية
علي ابن ابي طالب)علية -0االعدادي -طرائق تدريس-اللغة العربية-4

 العنوان-التذوق االدبي          ا-3ه(, امير المؤمنين 12-ق,م03السالم()
 

4041 



343,45 
 525ف

 
 الفيلي,رياض نوري محمد

تقويم الطرائق التدريسية المستعملة عند مدرسي مادة الجغرافية في المرحلة 
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد-االعدادية/رياض نوري محمد الفيلي.

 سم32ص:ايض؛442ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االعدادي         ا-طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4049 

343,45 
 012ك

 
 الكاظمي,هيام مهدي جواد

اقتران التوافق لمعتقدات مدرسي الرياضيات بالدافع المعرفي والتحصيل لدى طلبة 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-الكاظمي.الصف الثاني المتوسط/هيام مهدي جواد 

 0241للعلوم الصرفة,
 سم32ص:ايض؛444ف,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4041 

343,45 
 155ك

 
 الكروي,حيدر عمار عبد الحسين
يائية واتخاذ القرار ( في اكتساب المفاهيم الفيزpdeodeفاعلية التدريس باستراتيجية)

القادسية:جامعة -لدى طالب الصف الثاني المتوسط/حيدر عمار عبد الحسين الكروي.
 0241كلية التربية,-القادسية

 سم02ص؛423و,-ا
 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس الفيزياء(

 العنوان-المتوسط       ا-طرق تدريس-الفيزياء-4
 

4044 

343,45 
 151ك

 
 الكريطي,احمد شاكر مزهر

المهارات التدريسية لمدرسي التاريخ في المرحلة االعدادية وعالقتها بتحصيل 
كلية التربية للعلوم -ديالى:جامعة ديالى-طلبتهم/ احمد شاكر مزهر الكريطي.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛435

 ماجستير في التربية)طرائق تدريس التاريخ(
 العنوان-ي          ااالعداد-طرق تدريس-التاريخ-4
 

4042 

343,45 
 251ح

 
 حميد محمود كطب

بناء برنامج قائم على حاجات طلبة المرحلة االعدادية من اللغة الوظيفية واالبداعية 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-في تنمية مهارات التعبير الكتابي/حميد محمود كطب.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛313ص,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-الوظيفية واالبداعية        ا-0االعدادي -طرق تدريس-التعبير الكتابي-4
 

4045 

343,45 
 151ك

 
 الكريطي,رشا محمد عبيد

المهارات العقلية المتضمنة في اسئلة وانشطة كتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة في 

كلية -بابل:جامعة بابل-محمد عبيد الكريطي. (/رشاmarzanoظوء انموذج مارزانو)

 0241التربية االساسية,
 سم02ص؛419

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس العلوم العامة
 العنوان-اسئلة وانشطة        ا-0المتوسط -طرق تدريس-الفيزياء-4
 

4002 

343,45  4004 



 الكعبي,قاسم خنيصر شويع  105ك
لتفكير الناقد لدى طالب الصف الرابع االدبي في اثر استراتيجية مكفر الند في تنمية ا

كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-مادة التاريخ/قاسم خنيصر شويع الكعبي.
 0241التربية,

 سم32ص:ايض؛421ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-التفكير الناقد         ا-0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

343,45 
 200ك

 
الكالبي,مهدي جادر حبيب اثر استراتيجيتي التدريس التبادلي والتساؤل الذاتي في 

تحصيل مادة التاريخ لدى طالب الصف الثاني المتوسط وتنمية تفكيرهم 
كلية التربية ابن رشد للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-االبداعي/مهدي جادر حبيب الكالبي.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛330ش,-ا

 دكتوراه فلسفة في التربية اطروحة
 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-التاريخ-4
 

4000 

343,45 
 25ك

 
 الكلي,حمدي اسماعيل احمد

تقويم كتب اللغة العربية للمرحلة المتوسطة في اقليم كردستان العراق على وفق 
كلية -المستنصريةبغداد:الجامعة -معايير الكتاب الجيد/حمدي اسماعيل احمد الكلي.

 0241التربية االساسية,
 سم 32ص:ايض؛044ر,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4003 

343,45 
 505ك

 
 الكناني,امجد خلف فياض

الول ااثر استراتيجية التعلم مها في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى طالبات الصف 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-المتوسط/امجد خلف فياض الكناني.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛411س,-ا

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-التاريخ-4
 

4001 

343,45 
 505ك

 
 الكناني,حسنين علي دعير

السمات الداللية في الفهم القرائي عند طالب الصف الخامس اثر استراتيجية تحليل 
 0241كلية التربية)ابن رشد(,-بغداد:جامعة بغداد-االدبي/حسنين علي دعير الكناني.

 سم32ص:ايض؛091ظ,-ا
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس

 العنوان-االعدادي       ا-طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4009 

343,45 
 022م

 
 لمالكي,اسيل صبيح حسينا

اثر استراتيجية مكفر الند في الفهم القرائي واالداء التعبيري لدى طالبات الصف االول 
كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-المتوسط/اسيل صبيح حسين المالكي.

 0241االساسية,
 سم02ص؛425

 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس(
 العنوان-المتوسط     ا -دريسطرق ت-اللغة العربية-4
 

4001 

343,45 
 321م

 
 محمد احمد رسمي

4004 



اثر استراتيجية لتدريس الفيزياء وفق انموذج كولب في تحصيل طالب الصف الثاني 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-متوسط وذكائهم المنطقي/محمد احمد رسمي.

 0241الصرفة,
 سم32ص:ايض؛414ض,-ا

 في التربيةرسالة ماجستير 
 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-الفيزياء-4
 

343,45 
 321م

 
 محمد فرحان عبيد

اثر استعمال الخرائط االلكترونية والصور الفضائية عبر الشبكة العالمية في تحصيل 
-واحتفاظ طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية/محمد فرحان عبيد.

 0241ية التربية للعلوم االنسانية,كل-بابل:جامعة بابل
 سم32ص:ايض؛444غ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 الصور الفضائية-3الخرائط االلكترونية -0المتوسط -طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4002 

343,45 
 321م

 
 المحمداوي,اسماعيل عريبي نافل

ف االول طالب الصاثر التدريس بطريقتي التنقيب الحواري والتعلم الفردي في تحصيل 
-المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية/اسماعيل عريبي نافل المحمداوي.

 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص:ايض؛022ع,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
ي           التعلم الفرد-3التنقيب الحواري -0المتوسط -طرق تدريس-قواعد اللغة العربية-4
 العنوان-ا
 

4005 

343,45 
 353م

 
 المحنة,اكرم كامل

تقويم كتاب مادة الفيزياء للصف السادس العلمي من وجهة نظر المدرسين 
 0241كلية التربية,-بابل:جامعة بابل-واالختصاصيين التربويين/اكرم كامل المحنة.

 سم02ص؛330
 اطروحة دكتوراه في القانون الخاص

 العنوان-االعدادي       ا-تدريسطرق -الفيزياء-4
 

4032 

343,45 
 195م

 
 المرزوك,نغم احسان حسين

فاعلية مهارات التنظيم في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في مادة االدب 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-والنصوص/نغم احسان حسين المرزوك.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛492ر,-ا

 تربية في طرائق تدريس اللغة العربيةرسالة ماجستير 
 العنوان-االعدادي      ا-طرق تدريس-االداب والنصوص-4
 

4034 

343,45 
 195م

 
 المرسومي,عهود سامي هاشم

( واالتصال المتكرر في الفهم القرائي واالداء التعبيري لدى leadاثر استراتيجيتي ليد)

 كلية-بغداد:جامعة بغداد-المرسومي.طالبات الصف الثاني المتوسط/عهود سامي هاشم 
 0241ابن رشد,-التربية للعلوم االنسانية

 سم32ص:ايض؛032ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية

 العنوان-االداء التعبيري        ا-0المتوسط -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4030 

343,45 
 251ح

 
 حميدي,مروة طه حسن

4033 



ة في تحصيل مادة االدب والنصوص لدى طالبات اثر استراتيجيتين لطرح االسئل
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-الصف الرابع العلمي/مروة طه حسين حميدي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛044

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االعدادي        ا-طرق تدريس-االداب والنصوص-4
 

343,45 
 151م

 
 مريم مهدي هادي

( في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في مادة 5q3rاستعمال استراتيجية)اثر 

 0241كلية التربية االساسية,-بابل:جامعة بابل-الجغرافية الطبيعية/مريم مهدي هادي.
 سم32ص:ايض؛442ض,-ا

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات
 وانالعن-االعدادي     ا -طرق تدريس-الجغرافية الطبيعية-4
 

4031 

343,45 
 915م

 
 المسعودي,علي صافي فواز

اثر استعمال استراتيجية التفكير التناظري في تحصيل طالب الصف الرابع العلمي في 
ة كلي-بابل:جامعة بابل-مادة قواعد اللغة العربية/علي صافي فاضل فواز المسعودي.

 0241التربية االساسية,
 سم02ص؛421

 تدريس اللغة العربيةرسالة ماجستير في طرائق 
 العنوان-التفكير التناظري     ا-0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4039 

343,45 
 915م

 
 المسعودي,لواء عبد اللة علوان فواز

تحليل محتوى كتاب المطالعة والنصوص للصف االول المتوسط في ضوء اهداف 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-وزارة التربية/لواء عبد اللة علوان فواز المسعودي.

 0241االساسية,
 سم02ص؛439

 ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية
 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4031 

343,45 
 925م

 
 المشكور,رشوان جليل سعيد

-ور.مشكالتنور الكيميائي في كتب الكيمياء للمرحلة المتوسطة/رشوان جليل سعيد 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛401ك,-ا
 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس الكيمياء(

 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4034 

343,45 
 914م

 
 مصطفى سوادي جاسم

في ضوء مهارات التفكير  دراسة تحليلية لكتب االدب والنصوص للمرحلة االعدادية
بغداد:الجامعة -عالي الرتبة ومدى توفرها لدى الطلبة/مصطفى سوادي جاسم.

 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛033ف,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-مهارات      ا-التفكير-0االعدادي -طرق تدريس-االدب والنصوص-4
 

4032 

343,45 
 125م

 
 المعموري,افراح فخري داود

تحليل كتاب المطالعة للصف الرابع االعدادي في ضوء مهارات التفكير االبداعي/افراح 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-فخري داود المعموري.

4035 



 سم32ص:ايض؛444
 رسالة ماجستير في التربية )طرق تدريس اللغة العربية(

 العنوان-التفكير االبداعي         ا-0االعدادي -طرق تدريس-المطالعة-4
 

343,45 
 125م

 
 المعموري,سرة ثامر عبير

فاعلية التفكير بالمقلوب فب التحصيل والتذوق االدبي لدى طالبات الصف الخامس 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-االدبي في مادة البالغة/سارة ثامر عبير المعموري.

 0241ية,االساس
 سم02ص؛042ق,-ج

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية
 العنوان-التفكير بالمقلوب       ا-0االعدادي -طرق تدريس-البالغة-4
 

4012 

343,45 
 125م

 
 المعموري,عمار جاسم كاظم

اثر استراتيجية االدراك المنفصلة في تحصيل مادة التاريخ واستبقاؤها لدى طالبات 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-الخامس االدبي/عمار جاسم كاظم المعموري.الصف 

 0241للعلوم االنسانية,
 سم32ص:ايض؛424ص,-ا

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 العنوان-استراتيجية       ا-االدراك-0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4014 

343,45 
 295م

 
 المكصوصي,احمد محمد راضي

اثر استخدام المصادر التاريخية االصلية في تنمية التفكير التاريخي لدى طالب الصف 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-الرابع االدبي/احمد محمد راضي المكصوصي.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛454ف,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-ا  التفكير التاريخي      -0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4010 

343,45 
 505م

 
 منتهى قاسم عبد حمزة

فاعلية التدريس باستخدام الوسائط المتعددة في تحصيل طالبات الصف الثاني 
-المتوسط في مادة الفيزياء وتفكيرهن البصري /منتهى قاسم عبد حمزة.

 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية
 سم02ص؛414و,-ج

 التربية)طرائق تدريس الفيزياء( رسالة ماجستير في
 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-الفيزياء-4
 

4013 

343,45 
 512م

 
 المندالوي,ضياء عبد الخالق حسين

اثر استراتيجية التعلم التنافسي في تحصيل مادة التاريخ لدى طالبات الصف الخامس 
كلية التربية للعلوم -بغدادبغداد:جامعة -االدبي/ضياء عبد الخالق حسين المندالوي.

 0241ابن رشد,-االنسانية
 سم32ص:ايض؛422ع,-ا

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس
 العنوان-الثانوي        ا-طرق تدريس-التاريخ-4
 

4011 

343,45 
 591م

 
 المنشداوي,علي حطاب مشتت

هيم النحوية مفااثر استراتيجيتي المتشاتبهات وتنتشيط المعرفة السابقة في اكتساب ال
-بغداد:جامعة بغداد-عند طالب الصف الرابع العلمي/علي حطاب مشتت المنشداوي.

 0241ابن رشد,-كلية التربية للعلوم االنسانية

4019 



 سم32ص:ايض؛454ط,-ا
 اطروحة دكتوراه في التربية وعلم النفس

 العنوان-تنشيط        ا-المعرفة-0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

343,45 
 591م

 
 المنشداوي,علي عيدان عفلوك

اثر منشطات االدراك في تحصيل مادة البالغة واالحتفاظ بها لدى طالب الصف 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-الخامس االدبي/علي عيدان عفلوك المنشداوي.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛419س,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االعدادي         ا-طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4011 

343,45 
 595م

 
 المنصوري,حيدر عبد زيد جبر

اثر استراتيجية تألف االشتات في اكتساب طالب الصف الخامس االدبي المفاهيم 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-البالغية/حيدر عبد زيد جبر المنصوري.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛414ط,-ا

 رسالة ماجستير تربية في)طرائق تدريس اللغة العربية(
 العنوان-المفاهيم البالغية       ا-0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4014 

343,45 
 595م

 
 الموسوي,علي يوسف عيسى

اثر استراتيجيتي المتشابهات والتفكير بالمقلوب في اكتساب المفاهيم الجغرافية وتنمية 
-داعي لدى طالب الصف االول المتوسط/علي يوسف عيسى الموسوي.التفكير االب

 0241ابن رشد,-كلية التربية للعلوم االنسانية-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛043ظ,-ا

 اطروحة دكتوراه في التربية وعلم النفس
 العنوان-التفكير بالمقلوب      ا-0المتوسط -طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4012 

343,45 
 551م

 
 مهند حسن عباس حسين

اثر االسئلة الصيفية في اكتساب المفاهيم الرياضياتية لدى طالبات المرحلة المتوسطة 
 كلية-بغداد:الجامعة المستنصرية-ومهارات تفكيرهن الناقد/مهند حسن عباس حسن.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛450ي,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط        ا-طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4015 

343,45 
 595م

 
 الموسوي,صفاء عامر هاشم

( في تحصيل مادة الفلسفة وعلم النفس وتنمية التفكير clmاثر انموج ياكر البنائي)

بغداد:جامعة -االبداعي لدى طالب الصف الخامس االدبي/صفاء عامر هاشم الموسوي.
 0241ن رشد,,اب-كلية التربية للعلوم االنسانية-بغداد

 سم32ص:ايض؛014ظ,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية

 العنوان-التفكير االبداعي        ا-0مناهج -التعليم الثانوي-4
 

4092 

343,45 
 595م

 
 الموسوي,علي حسن محيسن

( في الفهم القرائي بمادة المطالعة لدى طالب الصف الثاني p.l.a.nاثر استراتيجية)

كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-حسن محيسن الموسوي.المتوسط/علي 
 0241التربية,

4094 



 سم32ص:ايض؛020ض,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-المتوسط         ا-طرق تدريس-المطالعة-4
 

343,45 
 901ن

 
 النهار,نهى حسن خضر

ق بي على وفتقويم االسئلة الوزارية لمادتي التاريخ والجغرافية للصف السادس االد
-(/نهى حسن خضير النصار.0240الى0223تصنيف كيري لالعوام)من 

 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط
 سم32ص:ايض؛400ص,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االسئلة الوزارية       ا-0االعدادي -طرق تدريس-الجغرافية والتاريخ-4
 

4090 

343,45 
 21ن

 
 صالحالنمر,اية مؤيد 

اثر استراتيجية التدريس التبادلي في اكتساب مهارة رسم وقراءة الخرائط الجغرافية 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-لدى طالبات الصف الخامس االدبي/اية مؤيد صالح النمر.

 0241التربية للبنات,
 سم32ص:ايض؛410ف,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية
 العنوان-استراتيجية       ا-التدريس-0الثانوي -تدريسطرق -الجغرافية-4
 

4093 

343,45 
 50ن

 
 نهى محمد جياد

دراسة تحليلية لالختبارات النهائية الوزارية للصف السادس العلمي في ضوء معايير 
ة كلي-بغداد:جامعة المستنصرية-الجودة العالمية في مادة الرياضيات/نهى محمد جياد.

 0241االساسية,التربية 
 سم32ص:ايض؛495ح,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-الجودة العالمية        ا-0االعدادي -طرق تدريس-الرياضيات-4
 

4091 

343,45 
 51ن

 
 نور الدين حيدر فليح

اثر استراتيجية االسئلة الستة في االداء التعبيري عند طالب الصف الخامس 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-ح.االدبي/نور الدين حيدر فلي

 سم32ص:ايض؛431ص,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االعدادي        ا-طرق تدريس-االداء التعبيري-4
 

4099 

343,45 
 00ه

 
 هبة حميد وادي محمد

فاعلية انموذج التعلم التوليدي في تحصيل طالبات الصف الرابع االعدادي في مادة 
كلية التربية للعلوم -ديالى جامعة ديالى-التاريخ/هبة حميد وادي محمد.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛492

 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس التاريخ(
 العنوان-التعلم التوليدي        ا-0االعدادي -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4091 

343,45 
 10ه

 
 هدى حامد مصطفى عبد الرزاق

اء التعبيري لدى طلبة الصف السادس االعدادي/هدى حامد مصطفى عبد مستوى االد
 0241بغداد:كلية التربية االساسية,-الرزاق.

 سم02ص؛445ن,-ب
 رسالة ماجستير في التربية)طراءق تدريس اللغة العربية(

4094 



 العنوان-االداء التعبيري        ا-0االعدادي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

343,45 
 031و

 
 الواجدي,حسنين عدنان مرتضى

اثر الخرائط الذهنية والمفاهيمية في تحصيل مادة التاريخ وتنمية التفكير الناقد لدى 
ة كلي-بغداد:جامعة بغداد-طالب الصف االول المتوسط/حسنين عدنان مرتضى الواجدي.

 0241التربية للعلوم االنسانية/ابن رشد,
 سم32ص:ايض؛032ع,-ا

 فة في التربية وعلم النفساطروحة دكتوراه فلس
 العنوان-التفكير الناقد      ا-3الخرائط الذهنية -0المتوسط -طرق تدريس-التاريخ-4
 

4092 

343,45 
 95و

 
 وسن عبد الوهاب اسماعيل

اثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل مادة الجغرافية لدى طالبات الصف 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-اسماعيل.الثاني المتوسط/وسن عبد الوهاب 

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛494س,-ا

 رساله ماجستير في التربية وعلم النفس
 العنوان-المتوسط       ا -طرق تدريس-الجغرافية-4
 

4095 

343,45 
 95و

 
 وسن قاسم علوان حسين

االني والالجل لمادة االحياء ( التعليمية في التحصيل s q 3 rاثر استخدام استراتيجية )

ية كل-بغداد:الجامعة المستنصرية-للصف الثاني المتوسط/وسن قاسم علوان حسين.
 0241التربية االساسية,

 سم32ص:ايض؛024ز,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االني واالجل        ا-0المتوسط -طرق تدريس-االحياء-4
 

4012 

343,45 
 95و

 
 وسن قاسم نعمة
في تحصيل مادة الكيمياء واالستيعاب القرائي عند طالبات  K.W.L.Hاثر استراتيجية 

كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-الصف االول المتوسط/وسن قاسم نعمة.
 0241الصرفة,

 سم32ص:ايض؛423ل,-ا
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس الكيمياء

 العنوان-ب القرائي       ااالستيعا-0المتوسط -طرق تدريس-الكيمياء-4
 

4014 

343,45 
 400و

 
 وفاء محمود احمد

اثر انموذج ابلتون في تحصيل مادة علم االجتماع والتفكير الناقد عند طالبات الصف 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-الرابع االدبي/وفاء محمود احمد.

 سم02ص؛451
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية

 العنوان-مناهج        ا-يم الثانويالتعل-4
 

4010 

343,45 
 251و

 
 وليد خليل ابراهيم

اثر انموذج تراجيست في اكتساب المفاهيم الجغرافية لدى طالبات الصف الثاني 
ابن –كلية التربية للعلوم االنسانية -بغداد:جامعة بغداد-المتوسط/وليد خليل ابراهيم.

 0241رشد,
 سم32ص:ايض؛411ص,-ا

 ماجستير في التربيةرسالة 
 العنوان-المتوسط         ا -طرق تدريس-الجغرافية-4

4013 



  

343,45 
 092ي

 
 ياسمين بديع احمد

اثر االنموذج االنتقائي في اكتساب مفاهيم قواعد اللغة العربية لدى طالبات الصف 
-انيةسكلية التربية للعلوم االن-بغداد:جامعة بغداد-االول المتوسط/ياسمين بديع احمد.

 0241ابن رشد,
 سم32ص:ايض؛410ص,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-المتوسط       ا-طرق تدريس-قواعد اللغة العربية-4
 

4011 

343,45 
 901ي

 
 اليساري,هديل طالب فخري

اثر استراتيجية التفكير التناظري في االداء التعبيري لدى طالبات الصف الخامس 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-اليساري. االدبي/هديل طالب فخري

 0241االنسانية,
 سم02ص؛403

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية
 العنوان-التفكير التناضري       ا-0الثانوي -طرق تدريس-اللغة العربية-4
 

4019 

342,224 
 502ع

 
 العنبكي,اسعد طارق حمدي

هه نظر التدريسيين للكليات التربية الرياضية في دراسة واقع البحث العلمي من وج
ة كلية التربي-القادسية:جامعة القادسية-الجامعات العراقية/اسعد طارق حمدي العنبكي.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛409ض,-ا

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-بحوث       ا-التعليم العالي-4
 

4011 

342,22 
 321ا

 
 احمد عبد علي مهودر

اتخاذ القرار وعالقتة باسلوب المعرفي)التركيب التكاملي( ونمط الشخصية احادية 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-العقلية لدى طلبة الجامعة/احمد عبد علي مهودر.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛001ر,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية
 العنوان-ا    العراق    -طلبة الجامعة-4
 

4014 

342,22 
 410ا

 
 افراح احمد نجف

التجنبوية وعالقتها بالشعور بالنقص وقوة االرداة لدى طلبة الجامعة/افراح احمد 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-نجف.

 سم32ص:ايض؛444ق,-ا
 اطروحة دكتوراه اداب فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-قوة االرادة        ا-3الشعور بالنقص -0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4012 

342,22 
 255ا

 
 امنة جبار حسن

اساليب التفكير على وفق نموذج غريغرري وعالقتها بالسيطرة الدماغية لدى طلبة 
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد-الجامعة/امنة جبار حسن.

 سم32؛ص:ايض492ق,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم النفسية

 العنوان-السيطرة الدماغية        ا-3اساليب -التفكير-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4015 

342,22  4042 



 البدري,صالح حسن صكبان 115ب
بناء برنامج تدريبي لتنمية الثقة بالنفس لدى طلبة الجامعة/صالح حسن صكبان 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرةالبصرة:جامعة -البدري.
 سم32ص:ايض؛441ع,-ا

 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-الثقة بالنفس       ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

342,22 
 115ب

 
 البدري,محسن كعب سميط

الجامعة/محسن كعب سميط التفكير االخالقي وعالقتة بالتطرف االجتماعي لدى طلبة 
 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط-البدري.
 سم32ص؛424

 رسالة ماجستير في التربية)علم النفس التربوي(
 العنوان-التطرف االجتماعي       ا-0العراق -طلبة الجامعات

 

4044 

342,22 
 591ب

 
 بشيرة وخلف سعيد

-طلبة الجامعة/بشيرة وخلف سعيد.المعتقدات المعرفية وعالقتها بموقع الضبط لدى 
 0241ابن الهيثم,-كلية التربية للعلوم الصرفة-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛410
 ماجستير في علم النفس التربوي

 العنوان-العراق        ا-طلبة الجامعات-4
 

4040 

342,22 
 051ج

 
 الجبوري,اوراس حميد ادريس

االجتماعية لدى الطلبة المتميزين  الشعور بالذات وعالقتة بالكفاية االنفعالية
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-واقرانهم/اوراس حميد ادريس الجبوري.

 سم32ص؛032ن,-ب
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس

 العنوان-الذات        ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4043 

342,22 
 001ج

 
 الجالد,عال احمد محمد
-قتة بالدافع المعرفي لدى طلبة الجامعة /عال احمد محمد الجالد.التفكير المرن وعال
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛419ع,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس

 العنوان-الدافع المعرفي         ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4041 

342,22 
 202ج

 
 الجمالي,احمد كامل وادي

الحياة وعالقتة بالصراع المعرفي لدى طلبة الجامعة/احمد كامل وادي معنى 
 0241كلية التربية,-الجمالي:بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم02ص؛410
 ماجستير اداب تربية في علم النفس التربوي

 العنوان-العراق       ا-طلبة الجامعات-4
 

4049 

342,22 
 500ج

 
 الجنابي,خولة محي حسن

اكية وعالقتها بأنماط الشخصية االنفعالية عند طلبة الجامعة/خولة محي السرعة االدر
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة/ابن الهيثم,-بغداد:جامعة بغداد-حسن الجنابي.

 سم32؛441و,-ب
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 العنوان-الشخصية االنفعالية        ا-0العراق -طلبة الجامعات-4

4041 



 

342,22 
 500ج

 
 الجنابي,سالم احمد غجر

التهميش االجتماعي وعالقتة باالتجاهات نحو الموت واالحساس بالخلود الرمزي لدى 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-تدريسيي الجامعة/سالم احمد غجر الجنابي.

 سم32ص:ايض؛422ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في علم النفس

 العنوان-العراق        ا-طلبة الجامعات-4
 

4044 

342,22 
 505ج

 
 جوان خسرو جوامير

اثر اسلوبين ارشاديين في تنمية التماسك االجتماعي لدى طلبة جامعة بغداد/جوان 
 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم,-بغداد:جامعة بغداد-خسرو جوامير.

 سم32ص:ايض؛091ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم النفسية

 العنوان-التماسك االجتماعي       ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4042 

342,22 
 105ح

 
 الحربي,احمد حميد خلف

التدخل االرشادي باسلوبي تغيير القواعد والتحصين التدريجي في تنمية االنفتاح على 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-الخبرة لدى طلبة الجامعة/احمد حميد خلف الحربي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛022ع,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-تنمية        ا-االنفتاح-3تغيير -القواعد-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4045 

342,22 
 950ح

 
 الحسناوي,علي شريف ناصر

التوجة نحو الحياة وعالقتة بقدرة الذات على المواجهه لدى طلبة الجامعة/علي 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية-ناصر الحسناوي. شريف

 سم32ص:ايض؛442ف,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-العراق         ا-طلبة الجامعات-4
 

4022 

342,22 
955 

 
 حسين خليل ابراهيم

لبة الجامعة/حسين الذاكرة العاملة ما وراء الذاكرة وعالقتها بالضغوط النفسية لدى ط
 0241بغداد:جامعة بغداد,كلية التربية للعلوم الصرفة,-خليل ابراهيم.

 سم02ص؛019ف,-ب
 رسالة دكتوراه فلسفة )في علم النفس التربوي(

 العنوان-الضغوط النفسية        ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4024 

342,22 
 500ح

 
 حياة علي جاسم

اساليب مواجهه ازمة الهوية وعالقتها بالضبط الذاتي لدى طلبة الجامعة/حياة علي 
 0241ابن الهيثم,-كلية التربية للعلوم الصرفة-بغداد:جامعة بغداد-جاسم.

 سم32ص:ايض؛411س,-ا
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 العنوان-العراق       ا-طلبة الجامعات-4
 

4020 

342,22 
 021ح

 
 الخالدي,منى رحمن عبد اللة

التفكير الدوكماتي وعالقته باالنطواء وتقدير الذات عند طلبة جامعة بغداد/منى حمن 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-عبد هللا الخالدي.

4023 



 سم02ص,044
 رسالة ماجستير فلسفة في علم النفس التربوي

 العنوان-العراق        ا-طلبة الجامعات-4
 

342,22 
 913ح

 
 الخزرجي,ضياء ابراهيم محمد

المهارات الحياتية والسيادة الدماغية وعالقتهما بقابلية االستهواء لدى طلبة 
كلية التربية للعلوم -ديالى:جامعة ديالى-الجامعة/ضباء ابراهيم محمد الخزرجي.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛320ق,-ب

 لتربوي(رسالة دكتوراه فلسفة في )علم النفس ا
 العنوان-العراق       ا-طلبة الجامعات-4
 

4021 

342,22 
 403ج

 
 الخفاجي,محمد كاظم عبد كاطع

كفاية الذات االجتماعية وعالقتها باالغتراب التنفسي لدى طلبة الجامعة/محمد كاظم 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-عبد كاطع الخفاجي.

 سم02ص؛440ع,-ي
 في علم النفس رسالة ماجستير اداب

 العنوان-العراق       ا-طلبة الجامعات
 

4029 

342,22 
 051ر

 
 الربيعي,دينا ماجد عبد االمير

التسويف االكاديمي وعالقتة بأنماط الشخصية)االنيكرام(لدى طلبة المرحلة الثالثة 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-بجامعة بابل/دينا ماجد عبد االمير الربيعي.

 0241نسانية,اال
 سم32ص:ايض؛490س,-ا

 رسالة ماجستير تربية في علم النفس التربوي
 العنوان-العراق      ا-طلبة الجامعات-4
 

4021 

342,444 
 051ر

 
 الربيعي,عبد كاطع سموم

العالقات االنسانية السائدة لدى عمداء الكليات في جامعة واسط وعالقتها بالوالء 
-االقسام والتدريسيين/عبد كاطع سموم الربيعي.التنظيمي من وجهه نظر رؤساء 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد
 0241ص؛091ع,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية)ادارة تربوية(
 العنوان-ادارة       ا-التعليم العالي-4
 

4024 

342,22 
 200و

 
 الركابي,هدى ابراهيم صباح

ارشادي في تعديل اتجاهات طلبة نحو ذوي االحتياجات الخاصة/هدة اثر برنامج 
كلية التربية للعلوم االنسانية)ابن -بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم صباح الركابي.

 0241رشد(,
 سم32ص:ايض؛413ف,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم النفسية
 العنوان-العراق      ا-طلبة الجامعات-4
 

4022 

342,22 
 051ز

 
 الزبيدي,حيدر ابراهيم غضبان

التنافر االخالقي وعالقتة باالسلوب المعرفي )االستقالل مقابل االعتماد( على المجال 
كلية -واسط:جامعة واسط-االدراكي لدى طلبة الجامعة/حيدر ابراهيم غضبات الزبيدي.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛004غ,-ا

4025 



 رسالة ماجستير قي علم النفس التربوي
 العنوان-االسلوب المعرفي      ا-0العراق -لجامعاتطلبة ا-4
 

342,22 
 51ز

 
 زيد عباس ناجي فعلة

-قلق التفاعل وعالقتة باالحباط الوجودي لدى طلبة الجامعة/زيد عباس ناجي المعلمة.
 0241كلية التربية ,-القادسية:جامعة القادسية

 سم02ص؛493
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-االحباط الوجودي        ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4052 

342,22 
 550ز

 
 زينب كريم حميد

قلق التدريس وعالقتة بسمات الشخصية المبدعة للمتقدمين في اختيار صالحية 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-التدريس في الجامعة/زينب كريم حميد.

 0241االنسانية,
 سم02؛ص490ع,-ا

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي
 العنوان-الشخصية المبدعة       ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4054 

342,22 
 154ش

 
 شروق كاظم جبار

-التمايز النفسي وعالقته بسمات الشخصية لدى طلبة الجامعة/شروق كاظم جبار.
 0241االنسانية,كلية التربية للعلوم -كربالء :جامعة كربالء

 سم32ص:ايض؛491ب,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-الشخصية      ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4050 

342,22 
 053ص

 
 الصبيحاوي,وحيد عقال ضمد

السلوك التوكيدي وعالقته بالحاجة الى المعرفة لدى طلبة الجامعة/وحيد عقال ضمد 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ة:جامعة البصرةالبصر-الصبيحاوي.

 سم02ص؛449ق,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-العراق       ا-طلبة الجامعات-4
 

4053 

342,22 
 010س

 
 سارة ثامر كاظم العبد اللة

الجامعة/سارة ثامر كاظم العبد الرضا عن الحياة وعالقتة بارادة االنفعاالت لدى طلبة 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية-اللة.

 سم02ص؛411ذ,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-ادارة       ا-االنفعاالت-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4051 

342,22 
 015س

 
 الساري,محمد جاسم عيدي
ب واالفكار الال عقالنية لدى طلبة الجامعة/جاسم محمد الصنمية وعالقتها باالغترا

 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعةالمستنصرية-عيدي الساري.
 سم02ص؛441ز,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-االفكار الالعقالنية       ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4059 

342,22 
 011س

 
 الساعدي,اياد جواد كاظم

4051 



رؤى العالم وعالقتها بالتوجيه الزمني لدى اساتذة جامعة القادسية/اياد جواد كاظم 
 0241كلية االداب,-القادسية:جامعة القادسية-الساعدي.

 سم02ص؛414ح,-ب
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس العام

 العنوان-العراق        ا-الجامعات والكليات-4
 

342,22 
 310س

 
 سجراء هادي نصرت

-قلق االرهاب وعالقتة بالتحكم الذاتي لدى طلبة الجامعة/سجراء هادي نصرت.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛412
 رسالة ماجستير في العلوم النفسية

 العنوان-االرهاب        ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4054 

342,22 
 220س

 
 سلمى عبيد محمد

تقرير المصير والخبرة العاطفية وعالقتهما بالكفاح التحصيلي لدى طلبة 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-بغداد:جامعة بغداد-الجامعة/سلمى عبيد محمد.

 سم32ص:ايض؛340ع,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي

 العنوان-العاطفية       االخبرة -0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4052 

342,22 
 590س

 
 سوزان غالم رضا علي

المناخ التنظيمي في الجامعة المستنصرية وعالقته باالحتراق النفسي لدى اعضاء 
ة كلية التربي-بغداد:الجامعة المستنصرية-الهيئة التدريسية/سوزان غالم رضا علي.

 0241االساسية,
 سم32ص؛449ع,-ب

 التربية)االدارة التربوية( رسالة ماجستير في
 العنوان-االحتراق النفسي       ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4055 

342,22 
 055ط

 
 الطائي,هبة خالد كامل عيدان

االسلوب المعرفي )البؤرة مقابل الفحص( وعالقته بالذكاء المكاني لدى طلبة كلية 
 0241كلية التربية,-دادبغداد:جامعة بغ-الهندسة/هبة خالد كامل عيدان الطائي.

 سم32ص:ايض؛419ص,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-الذكاء المكاني        ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4322 

342,22 
 001ع

 
 العبادي,نور فاضل محمود

العبء المعرفي وعالقتة بقدرة الذات على المواجهه لدى طلبة الجامعة/نور فاضل 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالى:جامعة ديالى-العبادي.محمود 

 سم32ص:ايض؛402م,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-الذات        ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4324 

342,22 
 905ع

 
 العزاوي,شمم عبد الرحمن خزعل

بل لدى طلبة الجامعة/شمم عبد الرحمن العطف على الذات وعالقته بالقلق من المستق
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-خزعل العزاوي.

 سم02ص؛53و,-ب
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-العراق     ا-طلبة الجامعات-4

4320 



 

342,22 
 21ع

 
 عمر محمود احمد

-بادارة االنفعاالت لدى طلبة جامعة ديالى/عمر محمود احمد.التحكم الذاتي وعالقتة 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالى:جامعة ديالى

 سم32ص:ايض؛419ع,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التربية

 العنوان-ادارة        ا-االنفعاالت-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4323 

342,22 
 215ع

 
 العمري,علي ريسان سنيم

قوة االنا وعالقتها بالحكم الخلقي لدى طلبة قسم االرشاد النفسي والتوجية التربوي 
-ةالبصرة:جامعة البصر-في جامعتي البصرة والمستنصرية/علي ريسان سنيم العمري.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛431ع,-و

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي
 العنوان-التوجية التربوي      ا-3االرشاد النفسي -0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4321 

342,22 
 595ع

 
 العنزي,حسين كريم محمد

االتجاهات التعصبية وعالقتها بالمعتقدات المعرفية لدى طلبة الجامعة/حسين كريم 
 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط-محمد العنزي.

 سم32ص:ايض؛009ع,-ا
 سالة ماجستير في علم النفس التربوير
 العنوان-العراق      ا-طلبة الجامعات-4
 

4329 

342,22 
 590ع

 
 العيساوي,افتخار محي محمد

السلوك االخالقي وعالقتة بالمرونة االخالقية وما وراء المعرفة االخالقية لدى طلبة 
كلية -المستنصريةبغداد:الجامعة -الجامعة/افتخار محيي محمد العيساوي.

 0241التربية,
 سم32ص؛049ظ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة تربية في علم النفس التربوي
 العنوان-المرونة االخالقية       ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4321 

342,22 
 151غ

 
 الغريري,سالم عبد ابراهيم

الم عبد ابراهيم التهكم وعالقتة بالثقة االجتماعية المتبادلة لدى طلبة الجامعة/س
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-الغريري.

 سم32ص:ايض؛494غ,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس

 العنوان-العراق        ا-طلبة الجامعات-4
 

4324 

342,22 
 105ك

 
 الكعبي,هشام مهدي كريم

طلبة  ادارة الهوية االجتماعية وعالقتها بالذكاء الناجح وحل المشكالت لدى
 0241كلية العلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-الجامعة/هشام مهدي كريم الكعبي.

 سم32ص:ايض؛014ر,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم النفسية

 العنوان-الذكاء الناجح       ا-3الهوية االجتماعية -0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4322 

342,22 
 505ك

 
 الكناني,ميثم مهدي عبد

4325 



التصويري(وعالقتة باالفكار المتضادة لدى طلبة -االسلوب المعرفي)اللفظي
 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط-الجامعة/ميثم مهدي عبد الكناني.

 سم32ص:ايض؛041ش,-ا
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي

 العنوان-االفكار المتضادة      ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

342,22 
 500ل

 
 الليباوي,ختام محمد حسن عباس

قلق التصور المعرفي وعالقتة بالكفاية الذاتية المدركة لدى طلبة الجامعة/ختام محمد 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية-حسن عباس الليباوي.

 سم02ص,421
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-الذاتية       ا الكفاية-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4342 

342,22 
 031م

 
 ماجد اسعد محمد

بناء برنامج ارشادي لتنمية الشخصية)االنسانية( لدى طلبة الجامعة/ماجد اسعد 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم,-بغداد:جامعة بغداد-محمد.

 سم32ص:ايض؛452ث,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس

 العنوان-الشخصية االنسانية        ا-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4344 

342,22 
 512م

 
 المندالوي,ابراهيم حسين شالل

بناء منظومة قيم تربوية لطلبة الجامعة  ومدى تمثلهم لها/ابراهيم حسين شالل 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد-المندالوي.

 سم32ص:ايض؛011ف,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم التربوية

 العنوان-العراق     ا-طلبة الجامعات-4
 

4340 

342,22 
 551م

 
 مهند علي محمد حبيب

بناء اختبار القدرة على حل المشكالت لدى طلبة الجامعة على وفق نظرية السمات 
كلية -بغدادبغداد:جامعة -الكامنة باستخدام انموذج راش/مهند علي محمد حبيب.

 0241التربية للعلوم االنسانية,.
 سم32ص:ايض؛422س,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم النفسية
 العنوان-حل      ا-المشكالت-0العراق -طلبة الجامعات-4
 

4343 

342,22 
 595م

 
 الموسوي,علي حمدان كافي

الجامعة/علي الحذر(لدى طلبة -الشعور بالذات وعالقته باالسلوب المعرفي )المجازفة
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية-حمدان كافي الموسوي.

 سم32ص؛424و,-ا
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي

 العنوان-العراق       ا-طلبة الجامعات-4
 

4341 

342,22 
 595م

 
 الموسوي,قيس سلمان رجا
باالتجاه نحو التحديث لدى طلبة جامعة التجديدي وعالقتة -االسلوب المعرفي التكيفي

 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد-بغداد/قيس سلمان رجا الموسوي.
 سم32ص:ايض؛415ع,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم النفسية     
 العنوان-العراق       ا-طلبة الجامعات-4

4349 



 

342,22 
 091ن

 
 الناصري,عماد سالم دشر

-وعالقتة بتدمير الذات لدى طلبة الجامعة/عماد سالم دشر الناصري.موقع الظبط 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة

 سم32ص؛443
 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي

 العنوان-العراق      ا-طلبة الجامعات-4
 

4341 

342,22 
 025ه

 
 هالة رحيم عطية

الراديكالي( لدى رؤساء االقسام  -بعامل الشخصية)المحافظالتفكير التسلطي وعالقتة 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-العلمية في الجامعة/هالة رحيم عطية.

 سم32ص:ايض؛449ق,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التربية

 العنوان-العراق        ا-طلبة الجامعات-4
 

4344 

342,424 
 505ز

 
 محمود كرمالزهاوي,سحر 

ادارة االداء لدى رؤساء االقسام في الجامعة المستنصرية من وجهه نظر 
كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-التدريسيين/سحر محمود كرم الزهاوي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛414ص,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-ادارة       ا-التعليم العالي-4
 

4342 

  342,424 
 051ز

 
 الزبيدي,رباب عبد الوهاب عبود

ادارة المخاطر في الكليات االهلية الجامعة لمحافظة بغداد من وجهه نظر رؤساء 
بية كلية التر-بغداد:جامعة بغداد-االقسام التدريسيين/رباب عبد الوهاب عبود الزبيدي.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم32ص:ايض؛423ع,-ا

 التربويةرسالة ماجستير في العلوم 
 العنوان-ادارة       ا-المخاطر-0ادارة -الجامعات والكليات

 

4345 

342,424 
 555ز

 
 الزويني,عباس ناهي عكيد

ادارة المعرفة لدى عمداء كليات جامعة ذي قار وعالقتها في القدرة القيادية التربوية 
بغداد:جامعة -الزويني.من وجهه نظر رؤساء االقسام والتدريسيين/عباس ناهي عكيد 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية ابن رشد,-بغداد
 سم32ص:ايض؛002ق,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدارة التربوية
 العنوان-القيادة التربوية       ا-0ادارة -التعليم العالي-4
 

4302 

342,424 
 021ع

 
 العامري,رؤى كاظم عبد اللة
يعاته لدى رؤساء االقسام العلمية في جامعة بغداد من مهارات ادارة الوقت ومض

كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-وجهه نظر التدريسسن/رؤى كاظم عبد اللة العامري.
 0241للبنات,

 سم02ص؛459ط,-ا
 رسالة الماجستير في التربية

 العنوان-ادارة      ا-الوقت-0ادارة -التعليم العالي-4
 

4304 

342,424  4300 



 الكفيفاني,ثائر راشد محمد 454ك
االداء الوظيفي لدى عمداء كليات جامعات بغداد وعالقته بالنظام االداري 

كلية العلوم التربوية -بغداد:جامعة بغداد-المركزي/ثائر راشد محمد الكفيفاني.
 0241والنفسية,

 سم32ص:ايض؛010ت,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية

 العنوان-ا      ادارة    -التعليم العالي-4
 

342,424 
 505ك

 
 الكناني,سحر حسين علي

درجة امتالك عمداء كليات هيئة التعليم التقني ومعاهدها الوظيفية التخطيط من وجهه 
-نظر رؤساء اقسام وتدريسيي الهيئة في محافظة بغداد/سحر حسين علي الكناني.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص؛425ي,-ب

 االدارة التربوية-رسالة ماجستير في العلوم التربوية والنفسية
 العنوان-التخطيط       ا-التعليم العالي-4
 

4303 

342,424 
 09ي

 
 الياس, مي فيصل احمد

التوقعات المستقبلية الستراتيجية االدارة الالمركزية في الجامعات العراقية/مي فيصل 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-الياس.احمد 

 سم32ص:ايض؛004ك,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم التربوية

 العنوان-ادارة       ا-التعليم العالي-4
 

4301 

342,424 
 095ه

 
 الهاشمي,عباس رحمة زاير

رؤساء االقسام العلمية انماط السلوك االداري وعالقته بالشعور باالمن النفسي لدى 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-في جامعة بغداد/عباس رحمة زاير الهاشمي.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛429ف,-ا

 رسالة ماجستير اداب في التربية وعلم النفس
 العنوان-االمن النفسي       ا-0ادارة -التعليم العالي-4
 

4309 

342,4 
 500ر

 
 رؤى وليد يحيى

ادارة التغيير بالتخطيط االستراتيجي لدى رؤساء االقسام العلمية في الجامعة عالقة 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-المستنصرية/رؤى وليد يحيى.

 سم02ص؛435ز,-ب
 رسالة ماجستير اداب في التربية)االدارة التربوية(

 العنوان-ادراة        ا-الجامعات والكليات-4
 

4301 

342,444 
 920ا

 
 اسماء غازي عبد

اثر تصميم تعليمي في تنمية مهارات الطلبة العمال الجلد في مادة االشغال 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-اليدوية/اسماء غازي عبد.

 سم32ص:ايض؛042ي,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-االشغال اليدوية        ا-3ارات مه–الطلبة -0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4304 

342,444 
 920ا

 
 اسماء عبد احمد خظير

4302 



تصميم برنامج تدريبي الكساب طلبة قسم التربية الفنية مهارات االشغال اليدوية في 
كلية التربية -بغداد:الجامعة المستنصرية-صنع المكرميات/اسماء عبد احمد خضير.

 0241االساسية,
 سم32ض؛ص:اي421ن,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-االشغال اليدوية       ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

342,444 
 920ا

 
 اسماعيل موسى حميدي

-اثر خرائط التفكير في التحصيل واالتجاه نحو مادة العروض لدى طلبة كلية التربية
ية كلية الترب-بغداد:الجامعة المستنصرية-حميدي.قسم اللغة العربية/اسماعيل موسى 

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛031ظ,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية
 العنوان-خرائط       ا–التفكير -0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4305 

342,444 
 230ا

 
 امجد عبد الرزاق حبيب

الجاد لتنمية مهارات التدريس فاعلية برنامج تدريبي وفق استراتيجيات االبداع 
-االبداعي لدى الطلبة/المدرسين في كلية التربية/امجد عبد الرزاق حبيب.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة
 سم02ص؛012

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-االبداع الجاد      ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4332 

342,444 
 509ا

 
 انتصار علي حسين

شارك( في تنحصيل طلبة قسم الفنية في مادة -زواج-اثر استخدام استراتيجية)فكر
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-المسرح المدرسي/انتصار علي حسين.

 0241االساسية,
 سم32ص؛024

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس
 العنوان-لمدرسي       االمسرح ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4334 

342,444 
 595ا

 
 االوسي, حسن فهد عواد

اثر استراتيجية التنظيم في تحصيل مادة العروض لدى الطلبة/حسن فهد عواد 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى :جامعة ديالى-االوسي.
 سم32ص:ايض؛449

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-استراتيجية      ا-التنظيم-0طرق تدريس -اللغة العربية-4
 

4330 

342,444 
 215ب

 
 البكري,سامر عوني رزوقي

توظيف السيمائية في تدريس العالقات التكوينية لفن الرسم/سامر عوني رزوقي 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى: جامعة ديالى-البكري.
 سم02ص؛010

 اطروحة دكتوراه في طرائق تدريس الفنون
 العنوان-طرق تدريس         ا-التعليم العالي-4
 

4333 

342,444 
 210ب

 
 البلداوي,عبد االلة حميد فاضل

4331 



فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة اصول التربية على وفق منحى التنظيم في تحصيل 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-طلبة كلية التربية االساسية/عبد االلة حميد فاضل البلداوي.

 0241التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛124ع,-ب

 مناهج وطرق تدريس–اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم التربوية 
 العنوان-طرق تدريس       ا-التعليم العالي-4
 

342,444 
 500ب

 
 البياتي,مها نائل حسن

بية قبول في قسم التربطارية اختبار لقياس مهارات الذكاء المتعدد للطلبة المتقدمين لل
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الفنية/مها نائل حسن البياتي.

 سم32ص:ايض؛024ع,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية

 العنوان-الذكاء مهارات       ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4339 

342,444 
 04ج

 
 الجاف,صفاء محمد نامق

االنزياح بانظمة التكوين للفن الحديث وتوظيفة في مادة االنشاء التصويري في قسم 
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-التربية الفنية/صفاء محمد نامق الجاف.

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛033ع,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الفنية
 العنوان-االنشاء التصويري      ا-3الفن الحديث -0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4331 

342,444 
 051ج

 
 الجبوري,جيهان فارس يوسف

فاعلية استراتيجية الحصاد لالبداع الجاد في تحصيل مادة الكيمياء العضوية العملي 
ة بغداد:جامع-والدافع المعرفي عند طلبة قسم الكيمياء/جيهان فارس يوسف الجبوري.

 0241الصرفة,كلية التربية للعلوم -بغداد
 سم02ص:ايض؛349

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس الكيمياء
 العنوان-الكيمياء العضوية        ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4334 

342,444 
 454ج

 
 الجغيفي,عدي علي حماد

تقويم النتاجات النحتية لطلبة قسم التربية الفنية على وفق االتجاه البنائي/عدي علي 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الجغيفي.حماد 

 سم32ص:ايض؛400م,-ا
 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 العنوان-النتاجات النحتية        ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4332 

342,444 
 205ج

 
 الجلبي,محمد خالد عبد الرحمن

مختبر الكيمياء التحليلية عند طلبة قسم عمليات العلم وعالقتها باالداء المختبري في 
كلية التربية للعلوم -بغدتد:جامعة بغداد-الكيمياء/محمد خالد عبد الرحمن الجلبي.

 0241ابن الهيثم,-الصرفة
 سم02ص؛442و,-ب

 رسالة ماجستير في التربية)طرق تدريس الكيمياء(
 العنوان-تحليلية      االكيمياء ال-3االداء المختبري -0طرق التدريس -التعليم العالي-4
 

4335 

342,444 
 500ج

 
 الجنابي,نغم عطية علي

ة بغداد:الجامع-المقبولية وعالقتها بالعدوان لدى طلبة الجامعة/نغم عطية علي الجنابي.
 0241كلية التربية,-المستنصرية

4312 



 سم02ص؛403ع,-ا
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجية التربوي

 العنوان-العراق        ا-اتطلبة الجامع-4
 

342,444 
 590ج

 
 الجيزاني,حسن جار هللا جماغ فهد

التربية الجمالية وانعكاسها في تنمية مهارات تحليل العمل الفني لدى طلبة التربية 
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-الفنية/حسن جار اللة جماغ فهد الجيزاني.

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛022ل,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الفنية
 العنوان-العمل الفني         ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4314 

342,444 
 955ح

 
 حسين علي ناصر علي

اثر التدريس بانموذجي )وودز( و)بايبي( في تحصيل مادة النحو وتنمية مهارات 
-/حسين علي ناصر علي .التفكير المعرفية لدى طلبة كلية التربية االساسية

 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص:ايض؛311ق,-4

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-مهارات       ا-التفكير-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4310 

342,444 
 502ح

 
 الحيالي,رغد سلمان خليل

في تحصيل طلبة كلية الفنون الجميلة في مادة تاريخ  اثر التعلم المتحفي االلكتروني
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-الفن/رغد سلمان خليل الحيالي.

 سم32ص:ايض؛412ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية

 العنوان-تاريخ       ا-الفن-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4313 

342,444 
 403خ

 
 الكريم رزوقي جبرالخفاجي,عبد 

فاعلية برنامج تدريبي لصيانة وخزن النتاج التشكيلي لدى طلبة قسم التربية 
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-الفنية/عبد الكريم رزوقي جبر الخفاجي.

 0241الجميلة,
 سم02ص؛041ه,-ج

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 العنوان-ي       االنتاج التشكيل-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4311 

342,444 
 90ر

 
 رشا سعد عزيز

تأثير تمرينات بدنية خاصة في تطوير بعض المتغيرات البيوكينماتيكية لمهارات قفزة 
 كلية التربية االساسية/رشا–الغزال في الجمناستك االيقاعي لطالبات المرحلة الثالثة 

 0241ية,كلية التربية االساس-ديالى :جامعة ديالى-سعد عزيز.
 سم32ص:ايض؛412

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
-قفزة        ا–الغزال -3الجمناستك االيقاعي -0طرق تدريس -التعليم العالي-4

 العنوان
 

4319  

342,444 
 451ر

 
 الرفيعي,سامي رستم حمزة

مهارات ل فاعلية التعلم البنائي في اكتساب طلبة قسم التربية االسرية والمهن الفنية
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-الزخرفة الهندسية/سامي رستم حمزة الرفيعي.

 0241التربية االساسية,

4311 



 سم02ص؛454و,-ا
 رسالة ماجستير في التربية)طرائق تدريس التربية الفنية(

الزخرفة -1التربية االسرية -3التعلم البنائي -0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 العنوان-الهندسية      ا

 

342,444 
 051ز

 
 الزبيدي,بالل جاسم نصيف

تعلمي قائم على المدخل الفلسفي لتدريس الميكانيك الكمي في -اثر برنامج تعليمي
اكتساب المفاهيم وتنمية التفكير الشاملي والقيم العلمية لدى الطلبة/بالل جاسم نصيف 

 0241صرفة)ابن الهيثم(,كلية التربية للعلوم ال-بغداد:جامعة بغداد-الزبيدي.
 سم32ص:ايض؛031د,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-التفكير التأملي      ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4314 

342,444 
 550ز

 
 زينب تركي نعمة موسى

واقع توظيف تدريسيي قسم الجغرافية لمهارات التفكير في التدريس من وجهه نظر 
كلية التربية للعلوم -كربالء:جامعة كربالء-تركي نعمة موسى. الطلبة/زينب
 0241االنسانية,

 سم02ص؛442ط,-ب
 طرائق تدريس العلوم االجتماعية-رسالة ماجستير في العلوم التربوية

 العنوان-التفكير      ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4312 

342,444 
 500س

 
 سينا ارام كيورك كرابيديان

( في اكتسالب المفاهيم واالتصورات S.T.S.Eاستراتيجية مدخل القضايا البيئية)اثر 

ة جامع-البيئيىة الصحيحة ومهارات حل المشكالت البيئية لدى طلبة كلية التربية
كلية التربية للعلوم -البصرة:جامعة البصرة-البصرة/سينا ارام كيورك كرابيديان.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛345

 ه فلسفة في التربية)طرائق تدريس العامة(رسالة دكتورا
 العنوان-المشكالت البيئية       ا-0طرق التدريس -التعليم العالي-4
  

4315 

342,444 
 11ش

 
 الشرج,عباس حسين مكسر

بناء برنامج مقترح لتدريس مادة تحليل النص القرأني لطلبة اقسام اللغة العربية في 
وبات تدريس المادة/عباس حسين مكسر كليات التربية في العراق في ضوء صع

 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-الشرج.
 سم32ص:ايض؛041س,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-طرق تدريس        ا-التعليم العالي-4
 

4392 

342,444 
 512ش

 
 الشيخلي,بان حسن مجيد
ومهارة اتخاذ القرار وعالقتها بالتحصيل عند طلبة كليات الذكاء المنطقي الرياضي 

ية كلية الترب-بغداد:جامعة بغداد-التربية في محافظة بغداد/بان حسن مجيد الشيخلي.
 0241للعلوم الصرفة,

 سم02ص؛453ط,-ا
 رسالة ماجستير في التربية/طرائق تدريس الرياضيات

 العنوان-ا    اتخاذ القرارات   -0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4394 

342,444 
 401ص

 
 الصفار, غازي لعيبي مجيد

4390 



االبعاد الجمالية للموروث الشعبي في الفن التشكيلي العراقي وتوظيفها في مشاريع 
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-طلبة قسم التربية الفنية/غازي لعيبي مجيد.

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛011ن,-ا

 فلسفة في التربية الفنيةاطروحة دكتوراه 
 العنوان-الفن التشكيلي        ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

342,444 
 010س

 
 سارة ماجد شعباب طويب

التفكير الناقد لتدريسي كليات التربية االساسية وعالقة بتحصيل طلبتهم وتفكيرهم 
كلية التربية -المستنصريةبغداد:الجامعة -العلمي/سارة ماجد شعباب طويب.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛445ي,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-طرق تدريس        ا-التعليم العالي-4
 

4393 

342,444 
 011س

 
 الساعدي,عالء صبيح عبد اللة

تصميم برنامج تعليمي وفق النظرية الجشتالتية لتنمية مهارات الفخار لدى طلبة معهد 
 كلية-بغداد:الجامعة المستنصرية-ن الجميلة/عالء صبيح عبد اللة الساعدي.الفنو

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛003ر,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-الفخار مهارات      ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4391 

342,444 
 10س

 
 سرى رشيد عزيز

كمب في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة اثر برنامج تعليمي وفق انموذج 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-علم الجمال/سرى رشيد عزيز.

 سم32ص:ايض؛411ن,-ا
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية

 العنوان-علم       ا-الجمال-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4399 

342,444 
 005ع

 
 العتبي,كرار حيدر نعمة

اثر انموذج دانيال في التحصيل والتفكير العلمي في مادة االلكهربائية الجزء العلمي 
ية كل-بابل:جامعة بابل-لدى طلبة كليات التربية االساسية/كرار حيدر نعمة العتبي.

 0241التربية االساسية,
 سم02ص؛441ل,-ا

 رسالة ماجستير في طرائق التدريس
 العنوان-التفكير العلمي       ا-0طرق تدريس -عاليالتعليم ال-4
 

4391 

342,444 
 25ع

 
 علي عطية رشم

التدريس باستخدام طريقة)لويب كويست( واثرها في التفكير الرياضي االتجاه لدى 
لتربية كلية ا-بغداد:الجامعة المستنصرية-طلبة كلية التربية االساسية/علي عطية رشم.

 0241االساسية,
 سم32ايض؛ص:431م,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-التفكير الرياضي        ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4394 

342,444 
 201ع

 
 عمار اسماعيل خليل

4392 



اثر برنامج قائم على وفق نظرية ابن خلدون اللغوية في تحصيل طلبة كلية التربية 
-بغداد:الجامعة المستنصرية-اسماعيل خليل.االساسية لمادة اللغة العربية العامة/عمار 

 0241كلية التربيبة االساسية,
 سم32ص:ايض؛324ل,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية/طرائ تدريس اللغة العربية
 العنوان-طرق تدريس      ا-التعليم العالي-4
 

342,444 
 21ع

 
 عمر عنيزي سلمان جعفر 

السالمية ةتوظيفها في تنمية التتصور الذهني لطلبة جماليات التكوين في المنمنمات ا
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-التربية الفنية/عمر عنيزي سلمان جعفر.

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛441ن,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التقنيات طرائق تدريس التربية الفنية
 العنوان-التطور الذهني      ا-3المنمنمات االسالمية -0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4395 

342,444 
 051ع

 
 العبيدي,احمد ضياء احمد

تقويم اداء مطبقي قسم اللغة العربية في كلية التربية االساسية في ضوء المهارات 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى :جامعة ديالى-اللغوية/احمد ضياء احمد العبيدي.

 سم32ص:ايض؛421
 في التربيةرسالة ماجستير 

 العنوان-المهارات اللغوية      ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4312 

342,444 
 019ف

 
 فارس مطشر حسن

فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات التفكير المنظومي لطلبة اقسام اللغة العربية في 
-ن.كليات التربية في مادة المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية/فارس مطشر حس

 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم02ص؛344ر,-ب

 رسالة دكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفس)طرائق تدريس اللغة العربية(
 العنوان-التفكير المنظومي      ا-0طرق التدريس -التعليم العالي-4
 

4314 

342,444 
 020ف

 
 الفتالوي,زينب صالح حسن
الالزمة لطلبة اقسام التاريخ في كليات التربية من وجهه مهارات التفكير التاريخي 

 كلية-بغداد:الجامعة المستنصرية-نظر التدريسيين/زينب صالح حسن الفتالوي.
 0241التربية,

 سم02ص؛414ب,-ا
 رسالة ماجستير في التاربية)طرائق تدريس االجتماعيات(

 نوانالع-التفكير التاريخي      ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4310 

342,444 
 203ف

 
 فالح حسن فرحان

بناء برنامج ثالثي االبعاد العداد مدرسي اللغة العربية في كليات التربية في العراق 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-على وفق معايير منظمة اليونسكو/فالح حسن فرحان.

 0241التربية,
 سم02ص؛320

 اطروحة دكتوراه في التربية وعلم النفس
 العنوان-منظمة      ا-اليونسكو-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4313 

342,444 
 191م

 
 المرشدي,عدي جفات حمزة

4311 



مدى توفر مهارات االتصال غير اللفظية لدى تدريس كلية التربية للعلوم 
كلية التربية للعلوم -بابل :جامعة بابل-االنسانية/عدي جفات حمزة المرشدي.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛411

 رسالة ماجستير في التربية
 طرائق تدريس االجتماعيات

 العنوان-طرق التدريس     ا-التعليم العالي-4
 

342,444 
 151م

 
 المطيري,وسام احمد شهاب

تطوير التفكير الناقد لطلبة الدراسات العليا في التحليل والنقد على وفق استراتيجيات 
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-المطيري.التعلم البنائي/وسام احمد شهاب 

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛445س,-ا

 اطروحة دكتوراه في التربية الفنية
 العنوان-التحليل والنقد     ا-3التفكير الناقد -0طرق التدريس -التعليم العالي-4
 

4319 

342,444 
 595م

 
 الموسوي,مرتضي حمد هادي

االولى في كليات التربية االساسية من وجهه  تقويم اداء مطبقي قسم معلم الصفوف
كلية التربية ابن -بغداد:جامعة بغداد-نظر مشرفيهم/مرتضى حمد هادي الموسوي.

 0241رشد,
 سم32ص:ايض؛432ن,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان-طرق تدريس     ا-التعليم العالي-4
 

4311 

342,444 
 595ا

 
 الموسوي,نجم عبد اللة غالي

( في التحصيل واالستبقاء لدى طلبة كلية التربية k.w.lاستراتيجية الجدول الذاتي) اثر

-في مادة المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية/نجم عبد اللة غالي الموسوي.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة

 سم02ص؛033و,-ا
 التربوية)طرق التدريس العامة(اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم 

 العنوان-التحصيل واالستبقاء      ا-3الجدول الذاتي -0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4314 

342,444 
 503م

 
 المياحي,ميساء عبد حمزة

فاعلية برنامج تدريبي بالوسائط المتعددة قائم على منحى النظم في تنمية مهارات 
-في كلية التربية/ميساء عبد حمزة المياحي.التدريس عند الطلبة والمدرسين 

 0241كلية التربية,-البصرة:جامعة البصرة
 سم02ص؛040

 العلوم االنسانية -دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان-طرق تدريس      ا-التعليم العالي-4
 

4312 

342,444 
 95و

 
 وسن عباس جاسم

ى طلبة اقسام اللغة العربية مستوى التحصيل )النحوي,الصرفي,البالغي واالمالئي(لد
كلية -بغداد:جامعة بغداد-في كليات التربية في العراق/وسن عباس جاسم.

 0241التربية,
 سم02ص؛455ن,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة في التربية وعلم النفس)طرائق تدريس اللغة العربية(
 العنوان-طرق تدريس      ا-التعليم العالي-4
 

4315 

342,444  4342 



 مهدي كريم مهديوسن  95و
م/وسن اسس التصمي-اثر برنامج تعليمي في تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة

 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-مهدي كريم مهدي.
 سم32ص:ايض؛451س,-ا

 رسالة ماجستير في التربية
 نالعنوا-اسس       ا-التعليم-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

342,444 
 515ن

 
 النوري,نجوى عبد المنعم

اثر المختبر االفتراضي في تحصيل مادة الكيمياء التحليلية العملي والوعي التكنولوجي 
-ادبغداد:جامعة بغد-عند طلبة كليات التربية للعلوم الصرفة/نجوى عبد المنعم النوري.

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,
 سم32ص:ايض؛419
 ماجستير في التربية رسالة

 العنوان-الكيمياء التحليلية      ا-0طرق تدريس -التعليم العالي-4
 

4344 

342,455 
 520ا

 
 ايالف عزيز الزم عبد السيد

تقويم منهج مادة المناهج وطرائق تدريس للمرحلة الثالثة في كلية التربية من وجهه 
 0241البصرة:جامعة البصرة,-السيد.نظر الطلبة/ايالف عزيز الزم عبد 

 سم02ص؛022
 رسالة ماجستير في المناهج وطرائق التدريس العامة

 العنوان-مناهج      ا-التعليم العالي-4
 

4340 

321,19 
 212س

 
 السمرمد,عالء نجاح نوري

االعتماد على االذاعات الدولية الموجهة ودولرة في بناء المعرفة السياسية لدى 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-العراقيين/عالء نجاح نوري السمرمد.االعالميين 

 0241االعالم,
 سم32ص:ايض؛323ع,-ا

 اطروحة دكتوراه في قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية
 العنوان-المعرفة السياسية       ا-0االذاعة الدولية -4
 

4343 

354 
 051ز

 
 الزبيدي,راضي عنون مهدي شمخي

دالالته االجتماعية.ومظاهر االنحراف:دراسة ميدانية في جامعة رمزية الحجاب 
كلية -القادسية:جامعة القادسية-القادسية/راضي عنون مهدي شمخي الزبيدي.

 0241االداب,
 سم32ص؛422و,-ت

 رسالة ماجستير في علم االجتماع
 العنوان-مظاهر     ا-االنحراف-0الحجاب والسفور -4
 

4341 

352,0 
 400ص

 
 ذياب علوانصفاء 

تمثالت العجب في السيرة الشعبية العربية سيرة الملك سيف بن ذي يزن 
 0241كلية االداب,-البصرة:جامعة البصرة-انموذجا/صفاء ذياب علوان.

 سم32ص:ايض؛012ح,-ا
 رسالة ماجستير في اداب اللغة العربية

ك ق م( من ملو 92-442الملك سيف بن ذي يزن)-0اليمن -االساطير العربية-4
 العنوان-الغرب اليمانيين        ا

 

4349 

352,0 
 051ع

 
 العبيدي,وسام حسين جاسم

4341 



صوره المجنون في المتخيل العربي حتى القرن الرابع الهجري/وسام حسين جاسم 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل-العبيدي.
 سم32ص؛049

 داباطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية/ا
 العنوان-االدب الشعبي       ا-4
 

352,5 
 355م

 
 المحنة,زينب حسين كاظم حسون

صورة المرأة في المثل العربي القديم مجمع االمثال للميداني انموذجا/زينب حسين 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة اللقادسية-كاظم حسون المحنة.

 سم32ص:ايض؛040د,-ا
 اللغة العربية وادبهارسالة ماجستير في 

 العنوان-ه(,االديب       ا942-222الميداني,احمد بن محمد بن احمد)-0االمثال -4
 

4344 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أللغات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

142,4 
 105أ

 
 هـ(143 -222أبن طاووس, احمد بن موسى بن جعفر )

التماسك النصي/ احمد بن موسى دراسة في ضوء  -مهج الدعوات البن طاووس
بغداد: الجامعة  -2بن جعفر أبن طاووس؛ دراسة وتحقيق سليم رسول حنيتي

 0241المستنصرية, 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -دراسات   أ -ـ اللغة العربية4
    

4342 

142,4 
 405أ

 
 هـ(041 -043أبن قتيبة, عبد هللا مسلم بن قتيبة )

( دراسة لغوية موازنة/ عبد 041شروع ادب الكاتب المطبوعة البن قتيبة )ت 
بغداد: الجامعة  -2هللا مسلم بن قتيبة؛ دراسة وتقديم حسين علي خضير العزيزي

 0241كلية االداب,  -المستنصرية
 سم02ص, 121ج, -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها/ لغة
 العنوان -اسات   أدر -ـ اللغة العربية4
 

4345 

142,4 
 350أ

 
 هـ(1222نحو222ابو حيان التوحيدي, علي بن محمد  )

دراسة في لسانيات النص/ علي بن محمد ابو  -المقايسات البي حيان التوحيدي
بغداد: الجامعة  -2حيان التوحيدي؛ دراسة وتحقيق احمد هادي شمام

 0241المستنصرية, 
 سم02ص؛ 421ث, -أ

 دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابهارسالة 
 العنوان -دراسات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4322 

142,4 
 952أ

 
 أسيل جياد عباس

 -2اثر الدراسات اللغوية الحديثة في توجيه النص القرائي/ أسيل اجياد عباس
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية

 سم32: أيض؛ 449د, -أ
 ستير في اللغة العربية وادابهارسالة ماج

 العنوان -دراسات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4324 

142,4 
 540ب

 
 هـ(129 -222البيضاوي, عبد هللا بن عمر بن محمد )

اثر السياق في فهم النص القراني )تفسير البيضاوي انموذجا(/ عبد هللا بن عمر 
البصرة: جامعة  -2المناعبن محمد البيضاوي؛ تحقيق  رحاب فيصل عبد الوهاب 

 0241كلية االداب,  -البصرة
 سم32ص؛ 441

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات    أ -ـ اللغة العربية4
 

4320 
 

142,4 
 205ج

 
 الجلبي, محمد معروف محمد

أصول االسماء الثنائية في اللغة العربية بين القدماء والمحدثين دراسة لغوية 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2موازنة/ محمد معروف محمد الجلبي

 سم02ص؛ 135
 رسالة ماجستير في اداب اللغة العربية تخصص )لغة(

 العنوان -دراسات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4323 
 



142,4 
 050ح

 
 الحبيب, منار خالد بادي

القادسية:  -2باوي الحبيب طرد الباب سنن واحد في اللغة العربية/ منار خالد
 0241كلية االداب,  -جامعة القادسية

 سم02ص؛ 040ج, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 العنوان -دراسات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4321 

142,4 
 511ح

 
 حيدر محمد عبد

 -2عبددراسة وتحليل/ حيدر محمد  -لغة الخطاب االعالمي لبرامج السياسة
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية

 سم02ص؛ 024
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 

 العنوان -دراسات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4329 

142,4 
 051ر

 
 رائد حطاب سعودي

بغداد:  -2سورة الشعراء دراسة في ضوء لسانيات النص/ رائد حطاب سعودي
 0241كلية االداب,  -المستنصريةالجامعة 

 سم32ص؛ 429ب, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -سورة الشعراء   أ -0دراسات    -ـ اللغة العربية4
 

4321 

142,4 
 155ع

 
 العرنوسي, ضياء عويد حربي

تصميم برنامج لتدريب معلمي اللغة العربية على كفايات المهنة في ضوء 
بغداد: الجامعة  -2يجية التعلم المزيج/ ضياء عويد حربي العرنوسياسترات

 0241كلية التربية االساسية,  -المستنصرية
 سم32ص: ايض؛ 924ك, -أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية
 العنوان -التعلم المزيج   أ -0طرق التدريس    -ـ اللغة العربية4
 

4324 

142,4 
 551م

 
 مؤيد عبد الجبار خضير

بغداد:  -2القبح في العربية " دراسة تحليلية تقويمية"/ مؤيد عبد الجبار خضير
 0241كلية االداب,  -جامعة بغداد

 سم02ص؛ 999
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 العنوان -دراسات    أ -ـ أللغة العربية4
 

4322 

142,4 
 105ن

 
 النداوي, رباح فاضل محمد
بغداد:  -2دراسة لغوية/ رباح فاضل محمد النداويالشوارد في اللغة العربية: 

 0241كلية العلوم االسالمية,  -جامعة بغداد
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها تخصص )لغة(

 العنوان -دراسات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4325 

142,4 
 00هـ

 
 هبة طالب حميد

من والعشرين من القرأن البنى الدالة على المعاني االجتماعية في الجزء الثا
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2الكريم/ هبة طالب حميد

 سم02ص: ايض؛ 452
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

4352 
 



 

 العنوان -المعاني االجتماعية   أ -0دراسات    -ـ اللغة العربية4
 

142,4 
 10هـ

 
 هدى وديع جبار

بغداد: جامعة  -2العدول في اللغة عند اهل الظاهر/ هدى وديع جبارأثر ظاهرة 
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد
 سم02ص؛ 093

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4354 

142,40 
 505س

 
 هـ(422 -412سيبويه, عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي )

لغة النص عند سيبويه/ عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي؛ دراسة مفاهيم علم 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2وتحقيق مرتضى مزيد جبر

 سم02ص, 000ت, -أ
 رسالة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 العنوان -بحوث   أ -ـ اللغة العربية4
 

4350 

144,4 
 500ب

 
 نالبياتي, لؤي نجم جرجيس أمي

تدخل االجناس الفنية في بنية التكوينات الخطية المعاصرة/ لؤي نجم جرجيس 
 0241كلية الفنون الجميلة,  -بغداد: جامعة بغداد -2أمين البياتي

 سم02ص: أيض؛ 444م, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في فنون الخط العربي

 العنوان -االجناس الفنية   أ -0كتابة    -ـ الخط العربي4
 

4353 

144,4 
 501ج

 
 جواد كاظم حداوي

تقويم التكوينات الخطية في جدران العتبة الحسينية المقدسة/ جواد كاظم 
 0241كلية الفنون الجميلة,  -بغداد: جامعة بغداد -2حداوي

 سم02ص: ايض؛ 414ك, -أ
 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة

 العنوان -المقدسة   أالعتبة العباسية  -0كتابة    -ـ الخط العربي4
 

4351 

144,4 
 902ح

 
 حسام عبد الرضا بهية داود

الخصائص الفنية للزخرفة النباتية في المدرسة البغدادية/ حسام عبد الرضا بهية 
 0241كلية الفنون الجميلة,  -بغداد: جامعة بغداد -2داود

 سم02ص: أيض؛ 404ي, -أ
 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة

 المدرسة البغدادية -3الزخرفة النباتية    -0كتابة    -ـ الخط العربي4
 أـ العنوان

 

4359 

144,4 
 955ح

 
 حسين علي جرمط

التحول من أثبات التقليديالى المفاهيمي في بنية تكوينات الخط العربي/ حسين 
 0241كلية الفنون الجميلة,  -بغداد: جامعة بغداد -2علي جرموط

 سم02 ص: ايض؛024د, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في فنون الخط العربي 

 العنوان -كتابة   أ -ـ الخط العربي4
 

4351 

144,4 
 511ح

 
 حيدر جبار عبد

4354 



بغداد:  -2التنوعات التصميمية في الترااكيب الخطية االيقونة/ حيدر جبار عبد
 0241كلية الفنون الجميلة,  -جامعة بغداد

 سم02ص: ايض؛ 410ط, -أ
 ماجستير في الخط العربي والزخرفةرسالة 

 العنوان -كتابة   أ -ـ الخط العربي4
 

144,4 
 551ز

 
 الزهيري, عالء عطية داخل محمد

التنوعات التصميمية في اللوحة الحروفية الخطية/ عالء عطية داخل محمد 
 0241كلية الفنون الجميلة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الزهيري

 سم02ص: أيض؛ 434و, -أ
 رسالة ماجستير في الفنون الخط العربي والزخرفة

 العنوان -كتابة   أ -ـ الخط العربي4
 

4352 
 

144,4 
 011س

 
 الساعدي, كريم سالم

بغداد:  -2البعد الجمالي في التكونيا االبداعية للخط العربي/ كريم سالم الساعدي
 0241كلية الفنون الجميلة,  -جامعة بغداد

 سم02ص: أيض؛ 452ح, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في فنون الخط العربي

 العنوان -التكوينات   أ -0كتابة    -ـ الخط العربي4
 

4355 

144,4 
 115س

 
 السعداون, حسين علي يونس

بغداد:  -2البنية في التصميمية في االحازات الخطية/ حسين علي يونس السعداون
 0241كلية الفنون الجميلة,  -جامعة بغداد

 سم32ص: أيض؛ 430ك, -أ
 رسالة ماجستير في الفنون الخط العربي والزخرفة

 العنوان -كتابة   أ -ـ الخط العربي4
 

4122 

144,4 
 215ش

 
 الشمري, خضير عباس دلي

العالقة بين الوظيفة والبنية الشكلية في تنوعات الخط العربي/ خضير عباس دلي 
 0241الجميلة, كلية الفنون  -بغداد: جامعة بغداد -2الشمري

 سم02ص؛ 441ط, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في فنون الخط العربي

 العنوان -كتابة    أ -ـ الخط العربي4
 

4124 

144,4 
 300ع

 
 عبد الجبار وهيب أحمد

الخصائص االبداعية في تكوينات الخط القيرواني اعمال الخطاط عامر بن جدو/ 
 0241كلية الفنون الجميلة,  -بغدادبغداد: جامعة  -2عبد الجبار وهيب احمد

 سم02ص: أيض؛ 405م, -أ
 رسالة ماجستير في الخط العربي والزخرفة

 العنوان -كتابة   أ -ـ الخط العربي4
 

4120 

144,4 
 532م

 
 ميثم عبد ابراهيم

 -2تنوع التراكيب الخطية في لوحات الخطاط حامد االمدي/ ميثم عبد ابراهيم
 0241الفنون الجميلة,  كلية -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص: أيض؛ 492ط, -أ
 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة

 (/ خطاط4520 -4254االمدي, حامد ) -0كتابة    -ـ الخط العربي4
 أـ العنوان

4123 



 

144,424 
 301س

 
 سجاد سليمان احمد

( حتى 4525)دراسة االصوات المنفردة في الرسائل الجامعية العراقية من عام 
بغداد: الجامعة  -2( دراسة وصفية تحليلية/ سجاد سليمان احمد0244عام )

 0241كلية االداب,  -المستنصرية
 سم32ص؛ 443

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -االصوات -ـ اللغة العربية4
 

4121 

144,9 
 445ب

 
 هـ(913نحو 222الباقولي, علي بن الحسين بن علي) 

الظواهر الصوتية في كتاب )كشف المشكالت وايضاح المعضالت( البي الحسن 
هـ(/ علي بن الحسين بن علي الباقولي؛ دراسة وتقديم 913بن علي الباقولي )
 0241كلية التربية,  -المثنى: جامعة المثنى -2علي عواد ميزر

 سم02ص؛ 032
 اللغةرسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ 

 العنوان -كشف   أ -المشكالت -0االصوات    -ـ اللغة العربية4
 

 
4129 

144,9 
 910ب

 
 بشرى محمد نجم

م(/ بشرى 4513 -4243البناء اللغوي في شعر السيد رضا الموسوي الهندي )
 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2محمد نم

 سم02ص: أيض؛ 495ت, -أ
 ة العربيةرسالة ماجستير في اللغ

 الهندي, رضا الموسوي) شاعر(  -0االصوات    -ـ اللغة العربية4
 العنوان -أ
 

4121 
 
 

144,9 
 510ب

 
 بيداء محمد حاتم

الدرس الصوتي عند العوتبي في ضوء الدرس الصوتي الحديث/ بيداء محمد 
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2حاتم
 سم32ص: ايض؛ 011

 ماجستير في اللغة العربيةرسالة 
 -العوتبي, سلمة بن مسلم )عالم بالعربية(   أ -0االصوات    -ـ اللغة العربية4

 العنوان
 

4124 

144,9 
 509ج

 
 الجياشي, ظافر عبيس عناد

 -2االنسجام الصوتي في خطيب نهج البالغة/ ظافر عبيس عناد الجياشي
 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة

 سم32ص: أيض؛ 393 ج,-أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 العنوان -االصوات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4122 

144,9 
 103د

 
 الدراجي, حيدر كرم هللا قاسم

عيوب النطق وامراض الكالم في التراث اللغوي عند العرب دراسة في ضوء 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2دراجياللسانيات التطبيقية/ حيدر كرم هللا قاسم ال

 0241التربية, 
 سم02ص؛ 019د, -أ

 أطروحة دكتوراه قلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -االصوات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4125 
 



144,9 
 252د

 
 الدليمي, رجا عبد خليفة

بغداد الدرس الصوتي الغربي المترجم في الرسائل واالطاريح الجامعية في 
كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2(/ رجاء عبد خليفة الدليمي0242 -4522)

0241 
 سم02ص؛ 049ث, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الرسائل واالطاريح   أ -0االصوات    -ـ اللغة العربية4
 

4142 

144,9 
 091و

 
 هـ(412-222)الواسطي, عبد هللا بن عبد المؤمن 

الدرس الصوتي في كتاب الكنز في القراءات لبعشر لعبد هللا بن عبد المؤمن 
هـ(/ عبد هللا ابن عبد المؤمن الواسطي؛ تحقيق هديل عبد االمير 412الواسطي )

 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2حسوني حبيب
 سم02ص؛ 000

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -اصوات   أ -اللغة العربية ـ4
 

4144 

144,9 
 510س

 
 هـ(329 -332السيرافي, يوسف بن الحسن )

أوهام السيرافي فيما نقله عن الكوفيين في شرطة الكتاب سيبويه/ يوسف بن 
كلية التربية  -بابل: جامعة بابل -2الحسن السيرافي؛ تحقيق حسين جعفر عبيد

 0241للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: أيض؛ 439 ب,-أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الصرف   أ -اللغة العربية -0أصوات    -ـ اللغة العربية4
 

4140 
 

144,9 
 019ط

 
 هـ(912 -222الطبرسي, الفضل بن الحسن بن الفضل )

هـ(/ 912التوجيه الصوتي في حجة القراءات في مجمع البيان للشيخ الطبرسي )
النجف:  -2الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي؛ نوار صادق حميد الصغير

 0241كلية التربية,  -جامعة الكوفة
 سم32ص: أيض؛ 411

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -االصوات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4143 

144,9 
 132ع

 
 عبد الرحمن مجيد محمود
بغداد: جامعة  -2مصلوح/ عبد الرحمن مجيد محمودالتفكير اللساني عند سعد 

 0241كلية االداب,  -بغداد
 سم02ص: ايض؛ 041

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان  -سعد مصلوح )مفكر(   أ -0االصوات    -ـ اللغة العربية4
 

4141 

144,9 
 051ع

 
 العبيدي, علي سامي امين

البصرة:  -2دثين/ علي سامي أمين العبيديالتطور اللغوي في دراسات المح
 0241كلية االداب,  -جامعة البصرة

 سم32ص: ايض؛ 150ج, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 -االبنية والتراكيب   أ -3دراسات     -المحدثين -0االصوات    -ـ اللغة العربية4
 العنوان 

 

4149 

144,9  4141 



 

 فاضل عباسالعزاوي, حيدر  905ع
االتساق في الصحيفة السجادية دراسة في ضوء لسانيات النص/ حيدر فاضل 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -كربالء -2عباس العزاوي
 سم32ص: أيض؛ 452ن, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 دراسات -الصحيفة السجادية -0االصوات    -ـ اللغة العربية4
 نوانالع -أ
 

144,9 
 25ع

 
 علي عبد الجبار جليل

االبدال اللغوي في ضوء القوانين الصوتية كتب االبدال البن السكيت والزجاجي 
 -ذي قار: جامعة ذي قار -2وابي الطيب اللغوي انموذجا/ علي عبد الجبار جليل

 0241كلية التربية للعلوم  االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 021ج, -أ

 ماجستير في اللغة العربية وادابهارسالة 
 العنوان -االصوات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4144 
 

144,9 
 593ق

 
 هـ(245 -222القوشجي, علي بن محمد )

هـ( في كتابه عنقود الزواهر في الصرف/ 245البحث الصوتي عند القوشجي )ت
كربالء: جامعة  -2علي بن محمد القوشجي؛ تحقيق كاظم سالم علي حريمس

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -كربالء
 سم02ص: ايض؛ 393ت, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -االصوات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4142 

144,9 
 91ن

 
 النصر هللا, فريد حمد سلمان

 -بابلبابل: جامعة  -2لهجة ناحية االصالح في الناصرية: دراسة صوتية صرفية
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية, 

 سم02ص؛ 450
 رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 العنوان -االصالح في الناصرية   أ -0االصوات    -ـ اللغة العربية4
 

4145 
 

144,9 
 51هـ

 
 هند فاضل عباس

الدرس الصوتي بين الدكتور ابراهيم أنيس والدكتور تمان حسان/ هند فاضل 
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2عباس
 سم32ص: ايض؛ 124

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
(, عالم بالعربية   4544 -4521ابراهيم أنيس ) -0االصوات    -ـ اللغة العربية4
 العنوان -(, عالم بالعربية   أ0244 -4542تمام حسن عمر) -3
 

4102 
 

144,9 
 151و

 ورود هادي نصيف
كلية  -التنغيم عند القدماء والمحدثين واثره في توجيه المعنى/ بغداد: جامعة بغداد

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم32ص: ايض؛ 004ج, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 توجيه -المعنى -3القدماء والمحدثين    -0االصوات    -ـ اللغة العربية4

 أـ العنوان
 

4104 

144,924 
 595م

 
 المنصوري, رياض رحيم ثعبان

4100 



المفاضلة بين القراءات القرأنية حتى نهاية القرن الرابع الهجري دراسة صوتية/ 
بابل: جامعة بابل_ كلية التربية للعلوم  -2رياض رحيم ثعبان المنصوري

 0241قسم اللغة العربية,  -االنسانية
 سم02ص؛ 342

 دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها/ لغةأطروحة 
 العنوان -القراءات القراءات القرانية   أ -0تاريخ    -ـ اللغة العربية4
 

140 
 351أ

 
 هـ(121 -911أبن أالثير, المبارك بن محمد )

هـ(/ المبارك 134التواصل اللساني دراسة في كتاب المثل السائر ربن االثير )ت
كلية التربية  -بغداد: جامعة بغداد -2الثبر؛ تحقيق مروة وليد احمدبن محمد أبن ا

 0241للبنات, 
 سم32ص: أيض؛ 422

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4103 

140 
 303أ

 
 هـ(111 -942أبن الحاجب, عثمان بن عمر )

االمام ابن الحاجب )رحمه هللا(/ عثمان بن عمر أبن الحاجب؛ دالالت االلفاظ عند 
 0241بغداد: جامعة بغداد: كلية التربية للبنات,  -2تحقيق زينب نوري ابراهيم

 سم32ص: أيض؛ 130
 رسالة ماجستير في علوم القرأن

 العنوان  -الداللة اللفظية     أ -ـ اللغة العربية4
 

4101 

140 
 915أ

 
 ة فاضل عبد الرسول أبو الشعير, بهيج

بغداد:  -2االتساق النصي في سور االنبياء/ بهيجة فاضل عبد الرسول أبو الشعير
 0241كلية االداب,  -الجامعة المستنصرية

 سم32ص: أيض؛ 019ب, -أ
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 العنوان -سور   أ -االنبياء -0الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 

4109  

140 
 259أ

 
 االلوسي, سعد صبار عبد الباقي

أثر سياق الحال في توجيه داللة النص أيات االداب االجتماعية أنموذجا/ سعد 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2صبار عبد الباقي االلوسي

 سم32ص: ايض؛ 001
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -العربيةـ اللغة 4
 

4101 

140 
 22أ

 
 أمل كاظم ثجيل ظاهر

المتشابهات اللفظية في الثلث االول من القرأن الكريم/ دراسة لغوية/ أمل كاظم 
 0241كلية التربية االساسية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2ثجيل ظاهر

 سم02ص؛ 091ت, -أ
 العربية ادابهارسالة ماجستير في اللغة 

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4104 

140 
 540أ

 
 انفال عصام اسماعيل 

مصطلحات الجملة الفعلية بين الداللة المعجمية واالستعمال النحوي/ انفال عصام 
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2اسماعيل

 سم02ص؛ 049ز, -أ
 ير في اللغة العربية وادابهارسالة ماجست

4102 



 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

140 
 520أ

 
 ايمان خليفة اسماعيل ظاهر

 -4521الصورة البيانية في الرسائل واالطاريح الجامعية العراقية )الشعر: 
للعلوم كلية التربية  -ديالى: جامعة ديالى -2(/ أيمان خليفة اسماعيل ظاهر0225

 0241االنسانية, 
 سم32ص؛ 123ج, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4105 

140 
 310ب

 
 هـ(4424 -222البحراني, هاشم بن سلمان بن اسماعيل )

 البرهان للبحراني/التحول الداللي في الروايات الواردة عن أهل البيتفي تفسير 
البصرة:  -2هاشم بن سلمان بن اسماعيل البحراني؛ تحقيق يعقوب يوسف خلف

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة البصرة
 سم32ص: ايض؛ 042

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الداللة   أ -ـ اللغة العربية4
 

4132 

140 
 252ت

 
 يمي, بشرى عبد المهدي ابراهيمالتم

ديالى:  -2االيثار الداللي في القرأن الكريم/ بشرى عبد المهدي ابراهيم التميمي
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى

 سم32ص؛ 042
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4134 

140 
 252خ

 
 خليل جواد كاظم

مالمح الداللة االصل في المعجم العربي حتى منتصف القرن السابع الهجري/ 
 0241كلية االداب,  -القادسية: جامعة القادسية -2خليل جواد كاظم

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ لغة
 العنوان -العربي   أالمعجم  02الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 

4130 

140 
 500خ

 
 هـ(4301 -222الخوئي, حبيب هللا بن محمد هاشم العلوي )

المباحث الداللية في منهاج البراعة في شرح نهج البالغة لحبيب هللا الهاشمي 
البصرة:  -2هـ(/ حبيب هللا بن محمد؛ اخالص صالل االسدي4301الخوئي )ت

 0241للعلوم االنسانية, كلية التربية  -جامعة البصرة
 سم02ص؛ 422

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4133 
 

140 
 252د

 
 الدليمي, سعد جمعة صالح

 -2عبد القاهر الجرجاني في الخطاب النقدي المعاصر/ سعد جمعة صالح الدليمي
 0241التربية للعلوم االنسانية,  كلية –ديالى: جامعة ديالى 

 سم32ص؛ 312
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

عبد القادر الجرجاني, عبد القادر عبد  -0الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 العنوان -هـ( اللغوي   أ144 -22الرحمن بن محمد) 

 

4131 

140  4139 



 رباب حمدان صدقان 000ر
 -2الكالم النفسي عند االشاعرة أثره وداللته في اللغة/ رباب حمدان صدفان

 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم02ص؛ 411

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

 

140 
 051ر

 
 الربيعي, بان أمين عمر

دراسة داللية/ بان أمين عمر  -ظاهرة العدول المفاجئ في النص القراني
 0241كلية االداب,  -الكوفة: جامعة الكوفة -2الربيعي

 سم32ص؛ 022ب, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4131 

140 
 352ر

 
 رحيم مجيد راضي

م النصي في القران الكريم للسيد الطباطبائي انموذجا/ رحيم مجيد راضي االنسجا
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2
 سم02ص: ايض؛ 042هـ, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -تفسير  أ -القران الكريم -0الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 

4134 

140 
 515ز 

 
 الزيدي, حيدر شناوه فيصل

المعنى المحوري واثره في توجيه النص القرأني كتاب التحقيق في كلمات القرأن 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2الكريم ) انموذجا(/ حيدر شناوه فيصل الزيدي

 0241االداب, 
 سم02ص؛ 042

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -االشتقاق   أ -ـ اللغة العربية4
 

4132 

140 
 030س 

 
 هـ(4502 -4314السبحاني, جعفر بن محمد حسين السبحاني )

البحث الداللي في كتاب مفاهيم القران لجعفر السبحاني/ جعفر بن محمد حسين 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2السبحاني؛ تحقيق بتول اسماعيل محسن الخالصي

 0241التربية للبنات, 
 سم32ص: ايض؛ 011ث, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4135 

140 
 115س

 
 سعدي هاشم محمود

كلية التربية  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2داللة القصر/ سعدي هاشم محمود
 0241االساسية, 

 سم02ص: ايض؛ 090هـ, -أ
 جستير في اللغة العربية وادابهارسالة ما

 العنوان -علي بن أبي طالب    أ -0الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 

4112 

140 
 554س

 
 السويفاتي, جعفر طالب محمد يعقوب

التناسب الداللي بين ما اقسم هللا وما اقسم عليه في القران الكريم/ جعفر طالب 
كلية التربية للعلوم  -جامعة الموصلنينوى:  -2محمد يعقوب السويفاتي

 0241االنسانية, 

4114 



 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

140 
 551ش

 
 هـ(511 -544الشهيد الثاني, زين الدين بن علي )

ية في البهالجهود اللغوية عند السيد زين الدين الجبعي العاملي في كتابه الروضة 
شرح اللمعة الدمشقية/ زين الدين بن علي الشهيد الثاني؛ تحقيق حيدر محمد 

 0241بغداد: جامعة بغداد: كلية االداب,  -2علي محسن
 سم32ص؛ 433

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4110 

140 
 035ص

 
 هللاصبحي طاهر عبد 

داللة مفهومي الحصر والشرط بين اللغويين واالصوليين/ صبحي طاهر عبد 
 0241كلية التربية,  -بابل: جامعة بابل -2هللا
 سم02ص: ايض؛ 450د, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -الحصر والشرط   أ -0ـ الداللة اللفظية   4
 

4113 

140 
 102ص

 
 صدام محمد اسماعيل

 -2الزمان في صحيح مسلم دراسة نحوية لغوية/ صدام محمد اسماعيل الفاظ
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ديالى: جامعة ديالى

 سم02ص: ايض؛ 410ث, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 -451البخاري, محمد بن اسماعيل ) -0الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 العنوان -حح   أهـ(, مص091

 

4111 
 

140 
 11ص

 
 (4550 -4513الصدر, محمد محمد صادق )

أثر السياق في داللة االلفاظ في كتاب )منة المنان( للسيد محمد محمد صادق 
الصدر )رحمه هللا(/ محمد محمد صادق الصدر؛ تحقيق عبد الكاظم عبد الرزاق 

 0241داب, كلية اال -القادسية: جامعة القادسية -2جواد الحسيني
 سم02ص: ايض؛ 023

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -أ     الداللة اللفظية -ـ اللغة العربية4
 

4119 

140 
 019ط

 
 هـ(921-222الطبرسي, الفضل بن الحسين بن الفضل )

أسس ترجيح المعنى في تفسير مجمع البيان للطبرسي/ الفضل بن الحسن بن 
 -بغداد: جامعة بغداد -2تحقيق نجالء محسن فليح الجبوري الفضل الطبرسي؛

 0241كلية التربية للبنات, 
 سم02ص: أيض؛ 412ح, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -أ    الداللة اللفظية   -ـ اللغة العربية4
 

4111 

140 
 019ط

 
 هـ(912 -222الطبرسي, الفضل بن الحسن )

هـ(/ الفضل 921النحوية في تفسير )جوامع الجامع( للشيخ الطبرسي )تالداللة 
كلية  -بابل: جامعة بابل -2بن الحسن؛ دراسة وتحقيق مقدام محمد جاسم البياتي

 0241التربية للعلوم االقتصادية, 
 سم02ص؛ 014و, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية/ اللغة

4114  



 العنوان -أ     الداللة اللفظية  -ـ اللغة العربية4
 

140 
 001ع

 
 العبادي, احمد عبد الرضا زغير

الخطاب االلهي القرأني الولي العزم عليهم السالم/ أحمد عبد الرضا زغير 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2العبادي

 سم32ص؛ 101ج, -أ
 راسات اللغويةرسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ الد

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4112 

140 
 009ع

 
 عباس فاضل داود

ذي قار:  -2أبنية االفعال في شعر الجواهري )دراسة تحليلية(/ عباس فاضل داود
 0241كلية التربية, 

 سم32ص؛ 423
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

(, 4552 -4523الجواهري, محمد ) -0اللفظية   الداللة  -ـ اللغة العربية4
 العنوان -شاعر عراقي   أ

 

4115 

140 
 215ع

 
 عبد الكريم سروش

داللة النص الديني في ضوء نظرية بشرية الوحي عند الدكتور عبد الكريم 
 -2سروش/ عبد الكريم سروش: دراسة وتحقيق باسم عبد الحسين راهي

 0241االداب, كلية  -البصرة: جامعة البصرة
 سم02ص: أيض؛ 302هـ, -أ

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4192 

140 
 25ع

 
 علي عبد الحسين جبير

القادسية: جامعة  -2رسائل الجاحظ دراسة اسلوبية/ علي عبد الحسين جبير
 0241كلية التربية,  -القادسية

 سم02ص؛ 021ت, -أ
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 -413الحافظ, عمرو بن عمر بن محبوب ) -0الداللة اللفظية    -اللغة العربية
 العنوان -هـ(, عالم باالدب   أ099

 

4194 

140 
 201ع

 
 عماد جبار كاظم

 جبارقرائن التعليق في نهج البالغة: دراسة في المعنى النحوي الداللي/ عماد 
 0241كلية االداب,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2كاظم

 سم02ص؛ 439ح, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4190 

140 
 215ع

 
 العمري, رياض كريم عبد هللا

ذي قار: جامعة  -2هللا العمريخطاب السلطة في القران الكريم/ رياض كريم عبد 
 0241قسم اللغة العربية,  -كلية االداب -ذي قار

 سم02ص؛ 030ب, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 الداللة اللفظية -ـ اللغة العربية4
 

4193 

140  4191 



 الغانمي, حمد عدل ناصر 052غ
تداولية/  -الليةاساليب الطلب في ديوان الشيخ عبد الحميد السماوي: دراسة د

كلية التربية للعلوم االنسانية,  -المثنى: جامعة المثنى -2حمد عدل ناصر الغانمي
0241 

 سم02ص؛ 411ت, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 السماوي, عبد الحميد )شاعر( -0الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 أـ العنوان

 

140 
 912ق

 
 هـ(530 -294أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك ) القسطالني,

هـ(؛ دراسة 503كتاب الوقف واالبتداء )ألحمد بن محمد بن أبي بكر القسطالني )
كلية االداب,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2وتحقيق كامل ناصر سعدون الزيدي

0241 
 سم32ص؛ 211

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الوقف واالبتداء   أ -0الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 

4199 

140 
 011م

 
 المبرد, محمد بن يزيد بن عبد االكبر

هـ(/ المبرد, محمد بن 092الداللة في كتاب المقتضب البي العباس المبرد )ت
كلية  -القادسيةالقادسية: جامعة  -2يزيد بن عبد االكبر؛ تحقيق حيدر جاسم طاهر

 0241التربية, 
 سم02ص: أيض؛ 421ت, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4191 

140 
 344م

 
 هـ(141 -120المحقق الحلي, جعفر بن الحسن )

هـ(/ جعفر بن 141البحث الداللي في كتاب معارج االصول للمحقق الحلي )ت
كلية  -بابل: جامعة بابل -2ن المحقق الحلي؛ تحقيق نبراس حسين الموسويالحس

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم02ص؛ 450

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ لغة
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4194 

140 
 455م

 
 هـ(412 -222مغنية, محمد جواد بن محمد بن محمود )

هـ(/ محمد جواد 4122البحث الداللي في التفسير الكاشف لمحمد جواد مغنية )ت
ذي قار: جامعة ذي  -2بن محمد بن محمود؛ تحقيق اسماء عبد شنشول الجابري

 0241كلية االداب,  -قار
 سم32ص: أيض؛ 045ج, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -فظية   أالداللة الل -ـ اللغة العربية4
 

4192 

140 
 321م

 
 محمد سامي كاظم

داللة االحتمال اللغوي في كتاب منة المنان في الدفاع عن القران للسيد محمد 
كلية  -ذي قار: جامعة ذي قار -2صادق الصدر )قدس(/ محمد سامي كاظم

 0241التربية, 
 سم32ص؛ 035ث, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 -4513محمد محمد صادق الصدر ) -0الداللة اللفظية    -اللغة العربيةـ 4

 العنوان -(, عالم باللغة والفقه   أ4555

4195 



 

 

140 
 321م

 
 هـ(4504 -222محمد الصادقي, محمد بن رضا بن محمد )

هـ(/ محمد بن رضا 0244البحث الداللي في تفسير الفرقان لمحمد الصادقي )ت
ذي قار: جامعة ذي  -2يق حيدر لطيف حسين الوائليبن محمد الصادقي؛ تحق

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -قار
 سم02ص: ايض؛ 442

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4112 

140 
 350م

 
 المحنا, حسين علي هادي

في القران الكريم بين المفسرين واللغويين/ داللة الفعل على معنى فعل اخر 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بابل: جامعة بابل -2حسين علي هادي المحنا

0241 
 سم32ص: أيض؛ 021ش, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 العنوان -المفسرين واللغويين   أ -0الداللة اللفظية     -ـ اللغة العربية4
 

4114 

140 
 150م

 
 مروة نوكال حسين

البصرة:  -2دعاء االمام الحسين )عليه السالم( في يوم عرفه/ مروة نوكال حسين
 0241كلية االداب,  -جامعة البصرة

 سم32ص: ايض؛ 412ه, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4110 

140 
 900م

 
 مشتاق كاظم فهد

كلية  -ذي قار: جامعة ذي قار -2االنواء في القران الكريم/ مشتاق كاظم فهد
 0241االداب, 

 سم32ص: أيض؛ 454هـ, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4113 

140 
 550م

 
 هـ(102 -222)مهيار الديلمي, مهيار بن مرزويه 

ديوان مهيار الديلمي/ مهيار بن مرزويه مهيار الديلمي؛ رحومي احمد العربي 
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2االعرجي

 سم32ص؛ 091
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ لغة

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4111 

140 
 595م

 
 الموسوي, جنان صاحب كطافة

النجف:  -2أساليب القران الكريم في اثبات المعاد/ جنان صاحب كطافة الموسوي
 0241كلية التربية للبنات,  -جامعة الكوفة

 سم32ص: اَيض؛ 451ت, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4119 

140 
 595م

 
 الموسوي, زينب حسن هاشم

4111 



ذي قار:  -2داللة االبنية الصرفية في المثل القراني/ زينب حسن هاشم الموسوي
 0241كلية االداب,  -جامعة ذي قار

 سم02ص: أيض؛ 451د, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

140 
 595م

 
 منتهى عناد تملالموسوي, 

ادعية الصحيفة السجادية دراسة في ضوء علم اللغة النصي/ منتهى عناد تمل 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -البصرة: جامعة البصرة -2الموسوي

 سم02ص؛ 343
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4114 

140 
 592م

 
 ميسم عدنان عبد الرسول

 -2دراسة اسلوبية/ ميسم عدنان عبد الرسول -الشكوى في الخطاب القراني
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4112 

140 
 102ن

 
 النظام النيسابوري, الحسن بن محمد بن الحسين القمي 

هـ( )غرائب القران ورغائب 292المباحث الداللية في تفسير النيسابوري )ت بعد 
الفرقان(/ الحسن بن محمد بن الحسين القمي النظام النيسابوري؛ سلوان علي 

 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة العراقية -2حسين الحديثي
 سم32ص؛ 341, د-أ

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها/ لغة
 العنوان -الداللة اللفظية   أ -ـ اللغة العربية4
 

4115 

140 
 10هـ

 
 هدى عبد الغني نايف

دالالت االفعال والمصادر والمشتقات في ادعية االمام علي )عليه السالم( في 
كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2الصحيفة العلوية/ هدى عبد الغني نايف

0241 
 سم32ص؛ 420ج, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -الصحيفة العلوية   أ -0الداللة اللفظية    -ـ اللغة العربية4
 

4142 

143,202 
 900م

 
 مشتاق قاسم جعفر

ق مشتاالمنهج المعجمي في تحليل النص الشعري المصاحبات المعجمية انموذجا/ 
 0241ابن رشد للعلوم االنسانية,  -بغداد: كلية التربية -2قاسم جعفر

 سم02ص؛ 023
 ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -معاجم االلفاظ   أ -ـ اللغة العربية4
 

4144 

143,202 
 910ي

 
 يسرى مجيد لفته

الهجري/ أثر الحديث النبوي الشريف في المعجمة العربية حتى القرن الرابع 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -كربالء: جامعة كربالء -2يسرى مجيد لفته

0241 
 سم02ص؛ 051

 ماجستير في اللغة العربية وادابها/ لغة

4140 



 العنوان -معاجم االلفاظ   أ -ـ اللغة العربية4
 

143,4 
 500ف

 
 الفؤادي, احسان فؤاد عباس محمد

العراق في ضوء اللسانيات/ احسان فؤاد عباس التأليف المعجمي الحديث في 
 0241كلية التربية,  -بغداد: جامعة بغداد -2محمد
 سم02ص: أيض؛ 014

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -معاجم   أ -ـ اللغة العربية4
 

4143 

141 
 155د

 
 هـ(4123 -4301الدرويش, محي الدين بن احمد مصطفى )

د البالغية في كتاب اعراب القران الكريم وبيانه لمحي الدين درويش/ محي الجهو
بغداد:  -2الدين بن احمد مصطفى الدرويش؛ تحقيق رعد حسون عاكول الجمالي

 0241كلية التربية,  -الجامعة المستنصرية
 سم32ص؛ 342

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 العنوان -ـ البالغة العربية   أ4
 

4141 

141 
 009ع

 
 عباس ابراهيم علي

بالغة التقديم والتأخير في الحديث النبوي الشريف رياض الصالحين انموذجا/ 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -نينوى: جامعة نينوى -2عباس ابراهيم علي

0241 
 سم32ص: أيض؛ 433ث, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -والتاخير   أالتقديم  -0ـ البالغة العربية   4
 

4149 

141 
 015ق

 
 هـ(149 -222قاضي القضاة, عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار )

الحجاج في باب اعجاز القران من كتاب المغني للقاضي عبد الجبار المعنزي 
هـ(/ عبد الجبار بن احمد بن عبد الجبار قاضي لبقضاة؛ تحقيق أسامة 149)ت

 0241كلية االداب,  -ار: جامعة ذي قارذي ق -2حسين شاهين معلة
 سم32ص: أيض؛ 421ث, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -البالغة   أ -ـ اللغة العربية4
 

4141 

141 
 594ي

 
 يوسف رسول حسين

كلية  -المثنى: جامعة المثنى -2الحجاج في تفسير الكشاف/ يوسف رسول حسين
 0241التربية, 

 سم02أيض؛ ص: 414ت, -أل
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -البالغة   أ -ـ اللغة العربية4
 

4144 

141,24 
 150أ

 
 االرنأؤوطي, سهيل محمد حسين جعفر

 -2االجمال والتفصيل في نهج البالغة/ سهيل محمد حسين جعفر االرناؤوطي
 0241كلية التربية,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم32أيض؛ ص: 105ط, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 العنوان -دراسات   أ -ـ البالغة العربية4
 

4142 

141,24  4145 



 الحسيني, معتصم جابر محمود 955ح
 -2االضرايب واالستدراك في نهج البالغة/ معتصم جابر محمود الحسيني

 0241القادسية: جامعة القادسية, كلية االداب, 
 سم02 ص: ايض؛441ج, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -ـ البالغة العربية4
 

141 
 252س

 
 سليمة فاضل حبيب

القادسية: جامعة  -2القزويني في الدراسات البالغية الحديثة/ سليمة فاضل حبيب
 0241كلية االداب,  -القادسية

 سم02ص؛ 453تن -أ
 اللغة العربية وادابها/ بالغةرسالة ماجستير في 

 العنوان -دراسات   أ -ـ البالغة العربية4
 

 

141,24 
 509هـ

 
 هوازن عبد الوهاب محمود

الربط بين الجمل في السور المكية )دراسة اسلوبية(/ هوازن عبد الوهاب 
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2محمود
 سم32؛ 034

 اللغة العربية وادابهارسالة ماجستير في 
 العنوان -دراسات   أ -ـ البالغة العربية4
 

4124 

141,4 
 510ز

 
 زهراء نور الدين قاسم نوري

المعاني السياقية القرانية في معجم تاج العروس من جواهر القاموس/ زهراء 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2نور الدين قاسم نوري

 سم32ص: أيض؛ 011ج, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 العنوان -أ    معاني   -ـ اللغة العربية4
 

4120 

141,4 
 200ع

 
 عالء خلف بشير

ردود السيد محمد محمد صادق الصدر )قدس( على النحويين والمفسرين في 
البصرة: جامعة  -2كتابه منة المنان في الدفاع عن القرأن/ عالء خاف بشير

 0241االداب,  كلية -البصرة
 سم02ص؛ 431ب, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 -4513محمد محمد صادق الصدر )ق( ) -0معاني    -ـ اللغة العربية4

 العنوان -النحويين والمفسرين   أ -3هـ(, فقيه ومنطقي   4555
 

4123 

141,4 
 595م

 
 ميسون عبد الجبار داود
 -بغداد: جامعة بغداد -2االنعام/ ميسون عبد الجبار داودمعاني النحو في سدرة 

 0241كلية التربية أبن رشد,  -جامعة بغداد
 سم02ص؛ 444

 ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -سورة االنعام   أ -0المعاني    -ـ اللغة العربية4
 

4121 

141,3 
 551ز

 
 زهير كامل عباس

بغداد: الجامعة  -2ة/ زهير كامل عباسالزمان والمكان في نهج البالغ
 0241كلية التربية,  -المستنصرية

 سم32ص؛ 401ت, -أ

4129 



 

 

 

 

 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -البيان   أ -ـ البالغة العربية4
 

141,3 
 905غ

 
 غسان عبد خلف

ديالى:  -2نمط االستعارة واثره البياني في التعبير القراني/ غسان عبد خلف
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى

 سم32ص؛ 495ج, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -البيان   أ -ـ البالغة العربية4
 

4121 
 

141,9 
 220س

 
 سلمى عباس يوسف

بنية البديع في خطاب االئمة المعصومين )عليهم السالم( كتاب روضة الكافي 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2اختيارا/ سلمى عباس يوسف

 سم02ص؛ 041
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها / االدب

 العنوان -البديع   أ -ـ البالغة العربية4
 

4124 

141,4 
 11م

 
 -345المغر الفاطمي, معد المعز لدين هللا بن اسماعيل المنصور بن القائم )

913)  
أدعية االيام السبعة للمعز لدين هللا الخليفة الفاطمي/ معد المعز لدين هللا بن 

القادسية: جامعة  -2اسماعيل المنصور بن القائم؛ تحقيق سالم جبار محمد 
 0241كلية التربية,  -القادسية
 سم32ص: ايض؛ 492

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -أ  دراسات  -ـ البالغة العربية4
 

4122 

149,4 
                                                            200ر

 
 الركابي, براء عالء عبد الحسين

قرينة الحركة االعرابية بين معايير الجملة والمعايير النصية في دراسات 
 كلية -ذي قار: جامعة ذي قار -2المحدثين/ براء عالء عبد الحسين الركابي

 0241االداب, 
 سم02ص؛ 401

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -االعراب   أ -ـ اللغة العربية4
 

4125 

149,4 
 022م

 
 المالكي, محمود عبد الحسن جمعة 

ارادة المتكلم واثرها في توجيه الحكم النحوي/ محمود عبد الحسن جمعة 
 0241التربية ابن رشد للعلوم االنسانية, كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2المالكي
 سم32ص: ايض؛ 414

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 العنوان -ارادة    أ -المتكلم -0النحو    -ـ اللغة العربية4
 

4152 



149,4 
 595م

 
 الموسوي, ضياء حسين حميد

الصنعة النحوية واثرها في الحكم على النص القراني/ ضياء حسين حميد 
 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغدا -2الموسوي

 سم32ص؛ 004ب, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 العنوان -النحو   أ -ـ اللغة العربية4

4154 

149,424 
 509أ

 
 هـ(124 -222ابن أياز, جمال الدين ابو محمد الحسين )

هـ( في كتابه المحصول في شرح الفصول/ 124اياز )ت التعليل النحوي عند ابن
بابل:  -2جمال الدين ابو محمد الحسين أبن اياز؛ تحقيق حسين صالح عبيد ناصر

 0241كلية التربية,  -جامعة بابل
 سم02ص: ايض؛ 094د, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4

  

4150 

149,424 
 355أ

 
 هـ(350 -222أبن جني, عثمان بن جني الموصلي )

هـ(/ عثمان أبن جني 350الدرس النحوي في سر صناعة االعراب البن جني )ت
كلية التربية  -بابل: جامعة بابل -2الموصلي؛ دراسة وتحقيق ثريا حسين بريسم

 0241للعلوم االنسانية, 
 سم32ص؛ 099ج, -أ

 العربية رسالة ماجستير في اللغة 
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4153 

149,424 
 355أ

 
 هـ(350 -222ابن جني, عثمان بن جني الموصلي )

هـ( على التصريف الملوكي البن 113هـ( وأبن يعيش )ت110شرح الثمانيني )ت
دراسة موازنة/ عثمان بن جني الموصلي؛ دراسة وتقديم  -هـ(350جني )ت
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بابل: جامعة بابل -2عدنان محسن العكاممحسن 
0241 

 سم02ص؛ 454ث, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

أبن يعيش, يعيش بن علي بن ابي سرايا  -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
هـ(, 110 -222الثمانيني, عمر بن ثابت ) -3هـ(, عالم باللغة   113 -991)

 العنوان -عالم باللغة   أ
 

4151 

149,424 
 355أ

 
 هـ(350 -222أبن جني, عثمان بن جني )

المباحث النحوية في كتاب مختار تذكرة ابي علي الفارسي وتهذيبها البي الفتح 
ديالى:  -2عثمان بن جني/ عثمان بن جني؛ دراسة وتحقيق اسراء قحطان خلف

 0241ساسية, كلية التربية اال -جامعة ديالى
 سم02ص؛ 032

 ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4159 

149,424 
 315أ

 
 هـ(403 -140أبن اجروم, محمد بن محمد بن دوار )

هـ( 491هـ( والسمين الحلبي )ت403البحث النحوي في شرقي أبن اجروم )ت
محمد بن محمد بن دوار أبن أجروم؛ ىتحقيق حيدر للشاطبية )دراسة موازنة(/ 

 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2عمران موسى الفتلي
 سم32ص: أيض؛ 423خ, -أ

4151 



 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 -222السمين, أحمد بن يوسف ) -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4

هـ(, عالم باللغة   293 -222القاسم بن ميره ) الشاطبية, أبو محمد -3هـ(   491
 العنوان -أ
 

149,424 
 100أ

 
 أبن الخباز, أحمد بن الحسين بن احمد/ االربلي الموصلي

التفكير النحوي في كتاب النهاية في شرح الكفاية ألبن الخباز الموصلي 
هـ(/ احمد بن الحسين بن احمد االربلي الموصلي ابن الخباز؛ دراسة 135)ت

كلية التربية  -ديالى: جامعة ديالى -2وتحقيق فاطمة محمد عبد الستار هالل
 0241للعلوم االنسانية, 

 سم32ص؛ 412
 غة العربية رسالة ماجستير في الل

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4154 

149,424 
 100أ

 
 أبن الخباز, احمد بن الحسين بن احمد

هـ(/ أحمد بن الحسين 135الشاهد النحوي في كتاب توجيه اللمع آلبن الخباز )ت
بغداد: جامعة  -2بن احمد بن الخباز؛ دراسة وتقديم أسيا يونس عبد مرزوك

 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد
 سم02ص؛ 412

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4152 

149,424 
 931أ

 
 أبن الشجري, هبة هللا علي بن محمد أبو السعادات

القرائن النحوية في أمالي أبن الشجري/ هبة هللا علي بن محمد أبن الشجري؛ 
كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2دراسة وتحقيق وئام جواد كاظم العوادي

 0241االداب, 
 سم02ص؛ 424ت, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4155 

149,424 
 914أ

 
 هـ(449 -119أبن شرف شاه, الحسن بن محمد بن شرف شاه )

النحوي في كتاب البسيط في شرح الكافيه لركن الدين الحسن بن محمد الخالف 
هـ(؛ تحقيق هيثم نعمة حسين 449بن شرف شاه أبن شرف شاه االستراباذي )ت

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2صابر
 سم32ص: أيض؛ 452ت, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات    أ -النمو -اللغة العربيةـ 4
 

4922 

149,424 
 115أ

 
 هـ(444 -222أبن عطية, عطية بن سعد بن جناده العوفي )

أستدراكات ابي حيان االندلسي اللغوية والنحوية في تفسيره )البحر المحيط( على 
أبن عطية/ عطية بن سعد بن قتاده العوفي أبن عطية؛ تحقيق نور علي عزيز 

 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2عبد الخفاجي
 سم32ص: أيض؛ 499و, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
أبو حيان النحوي, محمد بن يوسف  -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 هـ(, نحوي419 -191)
 

4924 

149,424 
 202أ

 
 هـ(140 -122)أبن مالك, محمد بن عبد هللا بن مالك 

4920 



هـ( محمد بن عبد 140العلة النحوية عند ابن مالك في كتابه )شرح التسهيل( )ت
كلية  -بابل: جامعة بابل -2هللا بن مالك؛ دراسة وتحقيق نوفل حسن جاسم الهاللي

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم02ص؛ 022ث, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ربيةـ اللغة الع4
 

149,424 
 590أ

 
 هـ(414 -422أبن هشام, عبد هللا بن يوسف )

شروح قطر الندى آلبن هشام االنصاري والفاكهي والكرياسي: دراسة موازنة/ 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2عبد هللا يوسف بن هشام؛ سماح عبد الحسين جاسم

 0241التربية للبنات, 
 سم02ص؛ 453

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4923 

149,424 
 515أ

 
 هـ(113 -991أبن يعيش, يعيش بن علي )

هـ(/ يعيش بن علي 113توجيه معاني النحو في شرح المفصل البن يعيش )ت
كلية  -جامعة كربالء كربالء: -2أبن يعيش؛ تحقيق صالح موحد فلخال الزبيدي

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم32ص: أيض؛ 043ت, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4921 

149,424 
 350أ

 
 هـ(122 -222أبو حيان التوحيدي, علي بن محمد بن العباس )

)االمتناع والمؤانسة( البي حيان التوحيدي )ت السبك معيارا نصيا في كتاب 
هـ( دراسة في ضوء لسانيات النص / علي بن محمد بن العباس ابو حيان 122

كلية التربية  -ديالى: جامعة ديالى -2التوحيدي؛ دراسة وتقديم رنا خليل علي
 0241للعلوم االنسانية, 

 سم32ص؛ 401
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -دراسات   أ -النحو -عربيةـ اللغة ال4
 

4929 

149,424 
 951ا

 
 هـ(249 -421ابو زيد الثعالبين عبد الرحمن بن محمد )

التوجه النحوي للقراءات القرانية في تفسير الثعالبي المسمى بالجواهر المساق 
في تفسير القرأن/ عبد الرحمن بن محمد ابو زيد الثعالبي؛ تحقيق سمير كاطع 

 0241كلية التربية االساسية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2ناصر
 سم32ص؛ 429

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4921 

149,424 
 915أ

 
 هـ(520 -252أبو السعود, محمد بن محمد أبن مصطفى العمادي )

سيره ارشاد العقل السليم/ محمد بن نقد الوجه النحوي عند ابي السعود في تف
 -بابل: جامعة بابل -2محمد مصطفى أبو السعود؛  نوره حسين ياسر الزبيدي

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية, 
 سم02ص؛ 490

 ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4924 

149,424  4922 



 هـ(115 -313أحمد بن عبد هللا بن سلمان ) أبو العالء المعري, 120أ
أبو العالء المعري في كتابه رسالة الصاهل والشاحج )دراسة داللية(/ أحمد بن 

بغداد:  -2عبد هللا بن سلمان ابو العالء المعري؛ تحقيق حيدر ابراهيم حسن
 0241كلية التربية االساسية,  -الجامعة المستنصرية

 سم32ص: ايض؛ 441
 ير في اللغة العربيةرسالة ماجست

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

149,424 
 224أ

 
 هـ(221 -203أبو الملقن, عمر بن علي احمد االنصاري )

هـ(/ 221المباحث اللغوية في كتاب االعالم بفوائد عمدة االحكام البن الملقن )
يق محمد قاسم سعيد عمر بن علي احمد االنصاري ابو الملقن؛ دراسة وتحق

 0241كلية االداب,  -بغداد: الجامعة العراقية -2الخالدي
 سم02ص؛ 052

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4925 

149,424 
 321أ

 
 (4531 -222احمد سليمان ياقوت )

ياقوت/ احمد سليمان ياقوت؛ المباحث النحوية في دراسات الدكتور احمد سليمان 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2دراسة و تحقيق عامر حمد سليمان

 سم02ص؛ 450
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4942 

149,424 
 122أ

 
 هـ(141 -142)االعلم الشمنتري, يوسف بن سليمان بن عيسى 

هـ( في كتابيه تحصيل عين الذهب 141التحليل النحوي عند االعلم الشمنتري )ت
والنكت في تفسير كتاب سيبويه/ يوسف بن سليمان بن عيسى االعلم الشمنتري؛ 

كلية االداب,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2تحقيق احمد هويدي جواد الربيعي
0241 
 سم32ص: أيض؛ 029

 دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابهااطروحة 
 -412سيبويه, عمرو بن عثمان ) -0دراسات     -النحو -ـ اللغة العربية4

 (, نحوي222
 

4944 

149,424 
 045ب

 
 هـ(913 -222الباقولي, علي بن الحسين )

العلل النحوية عند الباقولي في كتابيه كشف المشكالت وشرح اللمع/ علي بن 
بغداد: الجامعة  -2لي؛ دراسة و تحقيق حسين كاطع عبد الحسينالحسين الباقو
 0241كلية االداب,  -المستنصرية

 سم32ص: ايض؛ 420ي, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -دراسات   أ-النحو -ـ اللغة العربية4
 

4940 

149,424 
 11ب

 
 هـ(204 -413البدر الدماميني, محمد بن ابي بكر بن عمر )

المباحث اللغوية والنحوية في كتاب تعليق الفرائد على تسهيل الفوائد للدماميني/ 
ديالى: جامعة  -2محمد بن ابي بكر بن عمرو؛ دراسة وتحقيق هدى مال هللا احمد

 0241كلية التربية االساسية,  -ديالى
 سم02؛ 041

 ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4943 



149,424 
 510ج

 
 الجوراني, حيدر شمخي غليم

بغداد: الجامعة  -2التقييد في الصحيفة الصادقية/ حيدر شمخي غليم الجوراني
 0241كلية التربية,  -المستنصرية

 سم02ص: ايض؛ 011
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4941 

149,424 
 955ح

 
 حسنين احمد حسن

بغداد: الجامعة  -2المعايير النصية في الصحيفة الصادقية/ حسنين احمد حسن
 0241كلية التربية,  -المستنصرية

 سم02ص؛ 451
 ماجستير في اللغة العربية وادابها

الباقر بن جعفر الصادق, جعفر بن محمد  -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -هـ(, سادس االئمة االثنى عشر   أ412 -22علي زين العابدين )

 

4949 

149,424 
 150خ

 
 هـ(113 -350الخطيب البغدادي, أحمد بن علي بن ثابت )

هـ(/ أحمد بن علي بن ثابت 113بنية الخبر في كتاب التطفيل للخطيب البغدادي )
 -ذي قار: جامعة ذي قار -2م جاسمالخطيب البغدادي؛ تحقيق محمد عبد الكاظ

 0241كلية االداب, 
 سم32ص: ايض؛ 419

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4941 

149,424 
 015ر

 
 هـ(122 -222الربعي, عيسى ابن ابراهيم )

هـ دراسة وتحليل/ عيسى 122نظام الغريب في اللغة لعيسى بن ابراهيم الربعي 
بغداد:  -2ابن ابراهيم الربعي؛ دراسة وتحقيق عبد الرسول رزاق عبد علي

 0241كلية التربية أبن رشد,  -جامعة بغداد
 سم02ص؛ 439

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4944 

149,424 
 022ز

 
 احمد قاسم محمدالزاملي, 

الخالف النحوي في كتاب المحصول في شرح الفصول ل) ابن أياز البغدادي( 
كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2هـ(/ أحمد قاسم محمد الزاملي124)ت

 0241االداب, 
 سم02ص؛ 451ت, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ نحو
الحسين بن بدر بن اياز  -أبن ايازالبغدادي -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -هـ(, نحوي   أ124 -222)
 

4942 

149,424 
 303ز

 
 هـ(334 -222الزجاجي, عبد الرحمن بن اسحاق )

هـ(/ عبد الرحمن بن 312القضايا النحوية في كتاب اشتقاق اسماء هللا للزجاجي )
القادسية: جامعة  -2اسحاق الزجاجي؛ دراسة وتحقيق ذكرى يوسف ناصر

 0241كلية التربية,  -القادسية
 سم32ص؛ 413

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4945 



149,424 
 219ز

 
 الزمخشري, محمود بن عمر بن محمد بن احمد

بن الظواهر اللغوية في تفسير الكشاف للزمخشري/ محمود بن عمر بن محمد 
 -الكوفة: جامعة الكوفة -2احمد الزمخشري؛ دراسة وتحقيق علي شدهان ياسر

 0241كلية االداب, 
 سم02ص؛ 404خ, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4902 

149,424 
 219ز

 
 الزمخشري, محمود بن عمر بن محمد

هـ( في الكشاف/ محمود بن عمر بن محمد 932التعلق عند الزمخشري )ت
بابل:  -2الزمخشري؛ دراسة وتحقيق تحسين مطلك صالح آل فليح الخفاجي

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة بابل
 سم02ص؛ 494

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4904 

149,424 
 551ز

 
 الزهيري, مهدي خزعل مغير شهاب

ظاهرة الزعم النحوي عند ابي حيان االندلسي/ مهدي خزعل مغير شهاب 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ديالى: جامعة ديالى -2الزهيري

 سم02ص؛ 012
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -نحوي(   أاالندلسي, أبن حيان ) -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4900 

149,424 
 151س

 
 السعيدي, هيثم غالي حمد

الظرف دراسة وظيفية في ضوء التراث والدرس اللغوي المعاصر/ هيثم غالي 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2حمد السعدي

 سم02ص؛ 024ج, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4903 

149,424 
 255س

 
 السمين, أحمد بن يوسف بن عبد الدائم

هـ(/ أحمد بن يوسف بن 491العقد النضيد في شرح القصيد للسمين الحلي )ت
بغداد: جامعة  -2عبد الدائم السمين؛ دراسة وتحقيق زياد قدوري حميد المشايخي

 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد
 سم02ص؛ 193

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4901 

149,424 
 552س

 
 السهيلي, عبد الرحمن بن عبد هللا بن احمد

هـ( دراسة تحليلية/ عبد الرحمن بن عبد هللا بن 924كتاب نتائج الفكر للسهيلي )
بغداد: جامعة  -2سلمان الربيعياحمد السهيلي؛ دراسة وتحقيق انتصار كامل 

 0241أبن رشد,  -كلية التربية -بغداد
 سم02ص؛ 412ث, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4909 

149,424 
 505س

 
 سيبويه, عمرو بن عثمان بن قنبرالحارثي

4901 



موازنة في منهج التألق النحوي/ عمرو كتاب سيبويه والمقتضب للمبرد دراسة 
ديالى:  -2بن عثمان بن قنبر الحارثي؛ دراسة وتحقيق نوفل اسماعيل صالح

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى
 سم02ص؛ 044ي, -ب

 رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

149,424 
 510س

 
 السيرافي, الحسن بن عبد هللا بن المرزبان 

هـ( النحوية في شرحه لكتاب سيبويه/ الحسن بن 312ترجيحات السيرافي )ت
بغداد: الجامعة  -2عبد هللا بن المرزبان السيرافي؛ تحقيق عثمان يحيى جاسم

 0241كلية االداب,  -المستنصرية
 سم32ص: ايض؛ 099د, -أ

 كتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابهاأطروحة د
 -412سيبويه, عمر بن عثمان )  -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4

 العنوان -هـ(, نحوي   أ422
 

4904 

149,424 
 510س

 
 السيرافي, يوسف بن الحسن بن عبد هللا المرزبان

الحسن هـ( في كتاب شرح ابيات سيبويه/ يوسف بن 392منهج ابن السيرافي )
بغداد:  -2بن عبد هللا المرزبان السيرافي؛ دراسة وتحقيق وداد كاظم خليل ثامر

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة بغداد
 سم02ص؛ 453ب, -أ

 رسالة ماجستير اداب في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4902 

149,424 
 021ش

 
 كاظم حسون شاكر مرواح

 -2بناء الجملة في شعر قبيلة ذبيان العصر الجاهلي/ شاكر مرواح كاظم حسون
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -كربالء: جامعة كربالء

 سم02ص: ايض؛ 043ك, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

القبائل العربية )قبيلة  -0العصر الجاهبس    -دراسات -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -الشعر العربي   أ -3ذبيان(   

 

4905 

149,424 
 003ص

 
 صباح رحمن دايخ

المثنى:  -2االحتراز في نهج البالغة دراسة نحوية داللية/ صباح رحمن دايخ
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة المثنى

 سم02ص؛ 454
 ة وادابهارسالة ماجستير في اللغة العربي

 العنوان -دراسات    أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4932 

149,424 
 091ط

 
 هـ(912 -222الطبرسي, الفضل بن الحسين بن الفضل )

هـ/ الفضل بن الحسن بن الفضل 912تفسير جوامع الجامع للطبرسي ت
كلية  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2الطبرسي؛ تحقيق محمد عبد الرضا فياض

 0241االداب, 
 سم02ص: ايض؛ 322

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4934 

149,424 
 951ع

 
 عبد الزهرة دريول كريم

4930 



أثر الداللة في التوجيه النحوي عند الدكتور فاضل السامرائي/ عبد الزهرة دريول 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2كريم

 سم32ص: ايض؛ 023ث, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

149,424 
 251ع

 
 هـ(133 -941عبد المنعم بن صالح, عبد المنعم بن صالح بن احمد )

الدرس النحوي في كتاب )تحفة المغرب وطرفة المغرب( ل عبد المنعم بن صالح 
هـ(/ عبد المنعم بن صالح بن احمد عبد المنعم بن صالح؛ تحقيق 133التميمي )

كلية التربية للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -2عمار محمود علي الكعبي
 0241االنسانية, 

 سم32ص: ايض؛ 414
 لغة العربيةرسالة ماجستير في ال

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4933 

149,424 
 501ع

 
 العوادي, حسين علي حسين فنجان

الجملة في شعر ابي طالب بن عبد المطلب دراسة نحوية وداللية/ حسين علي 
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2حسين فنجان العوادي

 سم02ص: ايض؛ 413ب, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -دراسات    أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4931 

149,424 
 051ع

 
 العبيدي, جمال عبود عبد الحميد

اراء االخفش االوسط النحوية في البحر المحيط/ جمال عبود عبد الحميد 
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2العبيدي

 سم32: ايض؛ 141هـ, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4939 

149,424 
 555ع

 
 عوني صبري غايب

نظام الجملة في لغة الصحافة العراقية وانماطها دراسة تطبيقية في الصحف 
م/ عوني 0242حتى  0229العراقية ) الصباح والمدى والزمان( للمدة من 

 0241بغداد: الجامعة المستنصرية,  -2صبري غايب
 سم02ص؛ 023ر, -أ

 رسالة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية 
 العنوان -الصحافة العراقية      أ-0دراسات     -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4931 

149,424 
 510ع

 
 العيداني, وديان عيسى حسن

 -2تهذيب اللغة لالزهري/ وديان عيسى حسن العيدانيالمفردة القرانية في 
 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 314ج, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

االزهري, أحمد بن محمد بن االزهر  -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -هـ( احد االئمة باللغة واالدب    أ342 -020)

  

4934 

149,424 
 410غ

 
 غفران مكي جاسم

 -2هـ(/ غفران مكي جاسم414ردود النحويين على ابن هشام االنصاري )ت:
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية

4932 



 سم02ص؛ 402
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

يوسف بن احمد ابو هشام, عبد هللا بن  -0الدراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -هـ( من ائمة اللغة العربية   أ411 -422بن عبد هللا )

 

149,424 
 012ف

 
 هـ(4434 -4210فاضل الهندي, بهاء الدين محمد بن الحسن االصفهاني )

موضح اسرار النحو للشيخ بهاء الدين محمد بن الحسن االصفهاني )الفاضل 
االصفهاني الفاضل الهندي؛ دراسة  الهندي(/ بهاء الدين محمد بن الحسن

 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2وتحقيق علي موسى عكلة
 سم02ص؛ 019ع, -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4935 

149,424 
 100ف

 
 هـ(024 -411)الفراء, يحيى بن زياد بن عبد هللا 

اثر الفراء في تفسير مجمع البيان للطبرسي/ يحيى بن زياد بن عبد هللا الفراء؛ 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2تحقيق نجم عبد صكر الحمداني

 سم32ص: ايض؛ 031ذ, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

رسي, الفضل بن الحسين بن الفضل, الطب -0دراسات     -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -مفسر   أ

 

4912 

149,424 
 100ف

 
اراء الفراء النحوية في كتب النحويين حتى نهاية القرن العاشر للهجرة دراسة 
في ضوء الخالف النحوي/ يحيى بن زياد بن عبد هللا ؛ تحقيق قاسم علي دويج 

 0241كلية االداب,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2
 سم32ص؛ 024ت, -أ

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4914 

149,424 
 109ف

 
 فراس مهند سعيد مجيد

كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2علة الحمل )دراسة نحوية(/ فراس مهند سعد مجيد
 0241رشد, التربية للعلوم االنسانية ابن 

 سم32ص: ايض؛ 059
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4910 

149,424 
 140ف 

 
 هـ(912 -222الفرغاني, علي بن مسعود بن محمود )

هـ( في كتابه المستوفي 912الداللة النحوية عند علي بن مسعود الفراغاني )ت
مسعود بن محمود الغرغاني؛ تحقيق صباح سعد درويش في النحو/ علي بن 

 0241كلية االداب,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2الساعدي
 سم02ص: ايض؛ 004هـ, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4913 

149,424 
 902ف

 
 هـ(4202 -222 )الفصالي, سيف الدين بن عطا هللا

المباحث اللغوية في كتاب الجواهر المضية على المقدمة الجزرية لسيف الدين بن 
هـ(/ سيف الدين بن عطا هللا الفصالي؛ دراسة 4202عطاء هللا الفضالي )ت

كلية  -االنبار: جامعة االنبار -2وتحقيق محمد صالح عبد القهار مجول الراوي
 0241االداب, 

4911 



 سم02ص؛ 039
 ماجستير في اللغة العربية وادابهارسالة 

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

149,424 
 012ك

 
 كاظم عجيل سربوت محمد

سؤاالت سيبويه وجوابات الخليل واثرها في البحث الصرفي والنحوي/ كاظم 
 0241كلية االداب,  -القادسية: جامعة القادسية -2عجيل سربوت محمد

 سم32ص؛ 011
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 سيبويه, عمرو بن عثمان, نحوي -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -أ
 

4919 

149,424 
 022م

 
 المالكي, رياض حمود حاتم

نحوية/ رياض حمود حاتم  -القراءات القرأنية للتابعين البصريين دراسة لغوية
 0241كلية التربية,  -الجامعة المستنصريةبغداد:  -2المالكي
 سم02ص؛ 001

 رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4911 

149,424 
 321م

 
 محمد حمد عبد الكريم

 بغداد: جامعة -2العلل النحوية عند ابي البركات االنباري/ محمد حمد عبد ىالكريم
 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد
 سم22ص؛ 041

 نحو -رسالة ماجستير في اللغة العربية وادبها
 -943االنباري, عبد الرحمن بن محمد ) -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4

 العنوان -هـ(, عالم باللغة   أ944
 

4914 

149,424 
 321م

 
 محمد شالل نعيمه رحيمه

) نقد 0240 -4552البصرة واطاريحها لنحو القران الكريم رسائل جامعية 
 0241البصرة: جامعة البصرة,  -2وتقويم(/ محمد شالل نعيمه رحيمه

 سم02ص؛ 332ت, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4912 

149,424 
 355م

 
 عزوزالمحنة, اثيرة عدنان 

جهود المجمع العلمي العراقي في تحديد النمو العربي وتيسيره/ أثيرة عدنان 
 0241كلية التربية,  -النجف: جامعة الكوفة -2عزوز المحنة

 سم32ص: ايض؛ 029ب, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4915 

149,424 
 125م

 
 أسعد جواد كاظم المعموري,

البحث النحوي عند السيد محمد الصدر في كتابه: منة المنان في الدفاع عن 
 0241كلية التربية,  -بابل: جامعة بابل -2القران/ أسعد جواد كاظم المعموري

 سم32ص: ايض؛ 023ت, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 -4513صادق الصدر )محمحد محمد  -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -(, عالم باللغة   أ4555

4992 



 

149,424 
 151م

 
 معيد زكري توفيق

كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2مفهوم الجودة في الدرس اللغوي/ معيد زكري توفيق
 0241االداب, 
 سم02ص؛ 304

 دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان -أ دراسات   -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4994 

149,424 
 25م

 
مكي بن حموش, مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار االندلسي 

 هـ(134 -399)
االثر اللهجي في التوجيه اللغوي والنحوي في تفسير الهداية الى بلوغ النهاية/ 
مكي بن حموش بن محمد بن مختار االندلسي؛ تقديم الطالب حميد رشيد احمد 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ديالى: جامعة ديالى -2الجبوريحسن 
 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4990 

149,424 
 505م

 
 منهى مجيد عجيل

ذي قار:  -2لتفسير انوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي/ منتهى مجيد عجي
 0241كلية االداب,  -جامعة ذي قار

 سم32ص: ايض؛ 014د, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 -22البيضاوي, عبد هللا بن عمر ) -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 العنوان -هـ(, مفسر   أ129

 

4993 

149,424 
 520م

 
 هـ(940 -2الحسين )المهلبي, مهذب أبو المحاسن مهلب بن 

مهذب الدين المهلبي وجهوده اللغوية في كتابه نظم الفرائد وحصر الشوارد/ 
مهذب ابو المحاسن مهلب بن الحسين؛ دراسة وتحقيق وعد رشيد رحمن 

 0241كلية التربية االساسية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2العقابي
 سم02ص؛ 313

 دابهارسالة ماجستير في اللغة العربية وا
 العنوان -دراسات   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4991 

149,424 
 309ن

 
 النحاس, أحمد بن محمد بن اسماعيل

االشتراط النحوي في كتب اعراب القران: دراسة تطبيقية في اعراب القران ألبي 
ديالى:  -2جعفر النحاس/ أحمد بن محمد بن أسماعيل؛ تحقيق يحيى خلف داود

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى
 سم32ص؛ 490

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان -أعراب   أ -القران الكريم -0دراسات    -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4999 

149,424 
 102ن

 
 هـ(292 -22النظام النيسابوري, الحسن بن محمد بن الحسين القمعي )

هـ( في تفسيره غرائب القران 402النيسابوري )تالبحث النحوي عند القمعي 
ورغائب الفرقان(/ الحسن بن محمد بن الحسين القمعي النظامي النيسابوري؛ 

 0241كلية االداب,  -النجف: جامعة الكوفة -2تحقيق جنان سالم محمد البلداوي
 سم02ص: أيض؛ 099و, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -التفكير االجتماعي    أ -دراسات   أ -النحو -يةـ اللغة العرب4

4991 



 

149,425 
 955ح

 
 الحسيناوي, افراح كاظم ياسر

أثر التفكير االجتماعي في صياغة القاعدة النحوية/ أفراح كاظم ياسر 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2الحسيناوي

 سم02ص: أيض؛ 021
 اللغة العربية وادابهارسالة ماجستير في 

 العنوان -التفكير االجتماعي   أ -0تاريخ    -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4994 

149,425 
 510ح

 
 حوراء سعيد عبد

المنحى الوظيفي في الخطاب النحوي حتى نهاية القرن الرابع الهجري/ حوراء 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2سعيد عبد

 سم32ص؛ 404
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ لغة

 العنوان -تاريخ   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4992 

149,425 
 215ع

 
 عبد الكريم جبر عبود

مخالفة المفسرين أصول الصناعة النحوية حتى اواخر القرن السادس الهجري/ 
 0241كلية التربية,  -بابل: جامعة بابل -2عبد الكاظم جبر عبود

 سم02ص؛ 021
 دكتوراه فلسفة في الغة العربية وادابها

 العنوان -تاريخ   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4995 

149,425 
 321م

 
 محمد عبد هللا عباس علي

الخالف النحوي في مصنفات االصوليين من القرن الخامس حتى نهاية القرن 
كلية االداب,  -جامعة بغدادبغداد:  -2الثامن الهجري/ محمد عبد هللا عباس علي

0241 
 سم02ص؛ 332

 رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 العنوان -تاريخ   أ -النحو -ـ اللغة العربية4
 

4912 

149,425 
 50م

 
 منى صاحب محمد

قضايا النحو في سورة يوسف في كتب التفسير حتى نهاية القرن السابع 
كلية التربية للعلوم  -ديالى ديالى: جامعة -2الهجري/ منى صاحب محمد

 0241االنسانية, 
 سم02ص؛ 414

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم  -0تاريخ    -النحو -ـ اللغة العربية4

 العنوان -عليهم السالم )نبي(   أ
 

4914 

149,9 
 902أ

 
 اسامة حمدان عبد هللا
 -بغداد: جامعة بغداد -2سورة االسراء/ اسامة حمدان عبد هللااالبنية الصرفية في 

 0241كلية العلوم االسالمية, 
 سم02ص: ايض؛ 042

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 العنوان  -الصرف    أ -ـ اللغة العربية4
 

4910 

149,9 
 021خ

 
 الخالدي, باسم خليبص كاظم صباح

4913 



ثالثي المجرد/ باسم خليبص كاظم محاوالت المحدثين في ضبط عين الفصل ال
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2صباح الخالدي

 سم02ص؛ 021
 ماجستير في علوم اللغة العربية

 العنوان -الصرف   أ -ـ اللغة العربية4
 

149,9 
 215ش

 
 الشمري, رشا كريم علي

بغداد: جامعة  -2الداللة الصرفية بين القدامى والمحدثين/ رشا كريم علي الشمري
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد
 سم32ص: أيض؛ 340

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها
 العنوان -القدامى والمحدثين   أ -0الصرف    -ـ اللغة العربية4
 

4911 

149,9 
 11ص

 
 هـ(144 -999فاضل, القاسم بن الحسين بن احمد )الصدر اال

هـ( في التخمير, وحزام الزند, وترشيح 144الجهود الصرفية للخوارزمي )ت
العلل/ القاسم بن الحسين بن احمد صدر االفاضل؛ تحقيق محمد فيصل حسين 

 0241كلية االداب,  -القادسية: جامعة القادسية -2الموسوي
 سم32ص: أيض؛ 451د, -أ

 ماجستير في اللغة العربية رسالة
 العنوان -الصرف   أ -ـ اللغة العربية4
 

4919 

149,9 
 455ص

 
 صفية موسى عبود

ذي قار:  -2الداللة الصرفية في خطب المسيرة الحسينية/ صفية موسى عبود
 0241كلية االداب,  –جامعة ذي قار 

 سم02ص: أيض؛ 042
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -الخطب الدينية العربية   أ -0الصرف    -بيةـ اللغة الغر4
 

4911 

149,9 
 009ع

 
 عباس نعيم محمد

بغداد: جامعة  -2االبنية الصرفية ودالالتها في سورة الشعراء/ عباس نعيم محمد
 0241كلية التربية/ ابن رشد للعلوم االنسانية,  -بغداد

 سم32ص: أيض؛ 049ت, -أ
 اللغة العربيةرسالة ماجستير اداب في 

 العنوان -الصرف   أ -ـ اللغة العربية4
 

4914 

149,9 
 410غ

 
 غفران مزهر حمد يوسف

بغداد: جامعة  -2ديوان الشاب الظريف: دراسة لغوية/ غفران مزهر حمد يوسف
 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد
 سم32ص: أيض؛ 041

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 -هـ114الشاب الظريف, محمد بن سليمان ) -0الصرف    -العربية ـ اللغة4

 العنوان -هـ(, شاعر غزل   أ122
 

4912 

149,9 
 051م

 
 هـ(192 -311الماوردي, علي بن محمد )

هـ(/ علي 192االبنية الصرفية ومعانيها في تفسير النكت والعيون للماوردي )ت
بغداد: الجامعة  -2قبن محمد الماوردي؛ تحقيق اسراء حسن عبد الرزا

 0241كلية االداب,  -المستنصرية
 سم32ص: أيض؛ 013د, -أ

4915 



 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 العنوان -الصرف   أ -ـ اللغة العربية4
 

149,924 
 355أ

 
 هـ(350 -302أبن جني, عثمان أبن جني الموصلي )

كتاب الخصائص آلبن زيادة المبنى واثرها في زيادة المعنى دراسة لغوية في 
هـ(/ عثمان بن جني الموصلي؛ دراسة وتحقيق لمياء شهيد عباس 350جني )ت

 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2الحميداوي
 سم32ص؛ 001ج, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -الصرف -ـ اللغة العربية4
 

4942 

149,924 
 122أ

 
 هـ(141 -142االعلم الشنتمري, يوسف بن سلمان بن عيسى )

هـ( على المبرد 422هـ( لسيبويه )ت141موافقات االعلم الشنتمري )ت
هـ( في النكت )دراسة صرفية نحوية(/ يوسف بن سلمان بن عيسى االعلم 029)

بغداد: جامعة  -2صافي الموسوي 2الشنتمري؛ دراسة وتحقيق اسراء كاظم
 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد

 سم02ص؛ 040ط, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 دراسات -النحو -اللغة العربية -0دراسات    -الصرف -ـ اللغة العربية4
هـ(, عالم بالنحم   422 -412سيبويه, عمر بن عثمان بن قنبر الحارثي ) -3
 العنوان -هـ(, نحوي بصري   أ021 -042المبرد, محمد بن عبد األلجو ) -1
 

4944 

149,924 
 020ك

 
 هـ(4322 -4339الكرماني, محمد كريم فان )

 -4009كتاب التبصرة في علم الصرف للشيخ الحاج محمد كريم خان الكرماني )
 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2هـ(4022
 سم02ص؛ 335

 وادابها رسالة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 العنوان -دراسات   أ -الصرف -ـ اللغة العربية4
 

4940 

144 
 11ص

 
 هـ(144 -999صدر االفاضل, القاسم بن الحسين بن احمد الخوارزمي )

اللهجات العربية في شرح المفصل في صنعة االعراب الموسوم بالتخمير لصدر 
لغوية/ القاسم هـ( دراسة 144 -999االفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي )

 -2بن الحسين الخوارزمي صدر االفاضل؛ دراسة وتحقيق اياد محمد شكر محمود
 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص؛ 442
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان -اللهجات   أ -ـ اللغة العربية4
 

4943 

144 
 145ي

 
 يعقوب سعد حمد
بغداد:  -2ند الدكتور احمد علم الدين الجندي/ يعقوب سعد حمدالدرس اللهجي ع

 0241كلية االداب,  -جامعة بغداد
 سم02ص؛ 093

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان -دراسات   أ -ـ اللهجات العربية4
 

4941 

144,59143 
 034و

 
 واثق حسن مجهول

المثنى:  -2واثق حسن مجهول لهجة ناحية أبصية وصلتها بالعربية الفصحى/
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة المثنى

4949 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سم02ص؛ 415ر, -ب
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 اللهجات -اللغة العربية -0السماوة )ناحية أبصية(    -ـ اللهجة العربية4
 أـ العنوان

 

150,4 
 051ج

 
 الجبوري, مصطفى محسن محمد

 -2االوصاف المشتقة العاملة في اللغة االكدية/ مصطفى محسن محمد الجبوري
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص: ايض؛ 453م, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االثار

 العنوان -البابلية(   أ -ـ اللغات السامية )االشورية4
 

4941 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 العلوم الطبيعية والرياضيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

942 
 091ي

 
 الياسري, حسن عبد الرحيم جبير

أشتقاق القواعد مركبة لحساب التكامالت الثنائية والثالثية عدديا بأستخدام قاعدة 
شبه المنحرف عندما يكون االعتالل في غير أحدى نهايتي منطقة التكامل وتحسين 

4944 



النجف:  -2رومبرك/ حسن عبد الرحيم جبير الياسريالنتائج باستخدام طريقة 
 0241كلية التربية للبنات,  -جامعة الكوفة

I-I,429 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الرياضيات 
 العنوان -أ     الرياضيات  -4
 

944,3 
 53ل

 
 ليث أثير يوسف

بغداد: الجامعة  -2الروابط المنطقية واثرها في المنطق الرياضي/ ليث اثير يوسف
 0241كلية االداب,  –المستنصرية 

 سم02ص؛ 490ط, -أ
 رسالة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان -أ    المنطق الرمزي الرياضي  -4
 

4942 

949 
 01ش

 
 شبر عدنان وسيل كاظم

كونس لحساب التكامالت الثالثيية  –أشتقاق طرائق عددية مركبة من صيغ نيوتن 
 -2المحددة وتحسين النتائج بأستخدام طرائق تعجيلية/ عدنان وسيل كاظم شبر

 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة

I-v424 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الرياضيات
 العنوان -أ   التحليل العددي  -4
 

 49
45 

949,393 
 001ج

 
 الجباري, هدى نعيم هليب

حل بعض أصناف المعادالت التفاضلية الجزئية الخطية والالخطية ذات المعامالت 
النجف: جامعة  -2المتغيرة وذات ثالث متغيرات مستقلة/ هدى نعيم هليب الجباري

 0241كلية التربية للبنات,  -الكوفة
i-vii,415 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الرياضيات
 العنوان -المعادالت التفاضلية الجزئية   أ -4
 

4922 

949,13 
 321م

 
 محمد رزاق سلمان

أشتقاق قواعد مركبة لحساب التكامالت الثنائية وتاثالثية عدديا بأستخدام قاعدة 
قة \منطفالنقطة الوسطى عندما يكون أعتالل المكامل في غير احدى نهايتي 

النجف:  -2التكامل وتحسين النتائج بأستخدام طريقة رومبرك/ محمد رزاق سلمان
 0241كلية التربية للبنات,  -جامعة الكوفة

I-X,53 سم32ص:أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الرياضيات
 العنوان -أ     حساب التكامل  -4
 

4924 

945,1 
 321أ

 
 أحمد جمال أحمد

(/ أحمد 0242 -4542النمو االقتصادي في العراق للمدة )أثر االستثمار على 
 0241 -كلية االدارة واالقتصاد -بغداد: جامعة بغداد -2جمال أحمد

 سم32ص: أيض؛ 24
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي

 العنوان -االستثمار   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4920 

945,1 
 321أ

 
 احمد يامار يادكار

4923 



ماذج االنحدار الذاتي المشروطة بوجود عدم تجانس التباين بسعر أستخدام بعض ن
بغداد:  -2االغالق اليومي لمؤشر سوق العراق لالوراق المالية/ احمد شامار يادكار

 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -جامعة بغداد
 سم32ص: أيض؛ 99ك, -أ

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان -االنحدار الذاتي   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

945,1 
 321أ

 
 أحمد شهاب أحمد

استعمال انموذج تجميعي عام لمعلمات الشكل والموقع والقياس في بناء منحتي 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2نمو معياري لالطفال في العراق/ احمد شهاب احمد

 0241االدارة واالقتصاد, 
 سم32ص؛ 50

 االحصاءرسالة ماجستير في 
 العنوان -االطفال في العراق   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4921 

945,1 
 950أ

 
 ازهار كاظم جبارة

تحليل البيانات متعددة االستجابة لتشخيص أمراض العيون بأستخدام الدالة 
 -بغداد: الجامعة المستنصرية -2التمييزية واالنحدار اللوجستي/ أزهار كاظم جبارة

 0241واالقتصاد,  كلية االدارة
 سم32ص: أيض؛ 41

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان -أمراض   أ -العيون -0االحصاء التحليلي    -4
 

4929 

945,1 
 212أ

 
 أكرم جاسم محمد علي

الدرجات الدنيا  AR CTLأستعمال بعض التوزيعات الطبيعية وغير الطبيعية لنماذج 

كلية االدارة  -بغداد: جامعة بغداد -2مع تطبيق عملي/ أكرم جاسم محمد علي
 0241واالقتصاد, 

 سم32ص: أيض؛ 21
 رسالة ماجستير في علوم االحصاء

 العنوان -االحصاء التطبيقي    أ -4
 

4921 

945,1 
 205ج

 
 جمان عمران عيسى

للتنبؤ بكدرة مياه نهر دجلة في مدينة بغداد/ أستعمال الدالة التحويلية غير الخطية 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد -2جمان عمران عيسى

A-D ,51 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان -نهر   أ -دجلة -0االحصاء التحليلي    -4
 

4924 

945,1 
 153ح

 
 الحديثي, حنان علي حمودي

ر أفضل انموذج انحدار لتحديد العوامل المؤثرة على أعداد المصابين بمرض أختيا
 -2ذات الرئة لالطفال دون سن الخامسة في العراق/ حنان علي حمودي الحديثي

 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم32ص: ايض؛ 11

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان -االطفال في العراق   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4922 

945,1 
 902ح

 
 حسام موفق صبري

4925 



مقارنة طرائق تقرير معلمات أنموذج أنحدار بواسون في ظل وجود مشكلة التعدد 
كلية االدارة  -بغداد: جامعة بغداد -2الخطي مع تطبيق عملي/ حسام موفق صبري

 0241واالقتصاد, 
 سم02ص؛ 14

 االحصاءأطروحة دكتوراه في 
 العنوان -أ    االحصاء التطبيقي   -4
 

945,1 
 210ح

 
 الحمداني, بسمة رشيد

( بأستعمال الدالة ICD-10تمييز الكادر الطبي حسب معرفتهم للتصنيف الدولي )

كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد -2المميزة/ بسمة رشيد الحمداني
0241 

 سم32ص: أيض؛ 49
 عالي في االحصاءدبلوم 

 العنوان -أ      االحصاء التحليلي  -4
 

4952 

945,1 
 511ح

 
 الحيدر, خالدة كريم عمران

التنبؤ بأنتاج التمور في العراق بأستعمال نماذج السالسل الزمنية/ خالدة كريم 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد -2عمران الحيدر

 سم32ص: أيض؛ 49
 السالسل الزمنية -3التمور في العراق    -0عالي في االحصاء التطبيقي   دبلوم 

 العنوان -أ
 

4954 

945,1 
 511ح

 
 حيدر زحام جبر

أستعمال أنموذج أنحدار بواسون المختلط للبيانات الطوليةالمستمرة في تحليل 
واالقتصاد, كلية االدارة  -بغداد: جامعة بغداد -2صفات دم االغنامم حيدر زحام جبر

0241 
 سم32ص؛ 92
 العنوان -االحصاء التحليلي   أ -4
 

4950 

945,1 
 009د

 
 الباس, هديل معتز عبد الستار

دراسة العوامل المؤثرة في الخصائص االجتماعية لالسرة في العراق/ هديل معتز 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد -2عبد الستار الدباس

 سم32 ص: ايض؛10
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي 

 العنوان -أ     االسرة في العراق  -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4953 

945,1 
 50ذ

 
 الذهب, أحمد هادي عبد العزيز

تحليل أحصائي لواقع العمالة وتياراتها واتجاهاتها في محافظات مختارة من 
كلية االدارة واالقتصاد,  -بغدادبغداد: جامعة  -2العراق/ احمد هادي عبد العزيز

0241 
 سم32ص: أيض؛ 44

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 العنوان -العمالة وتياراتهت   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4951 

945,1 
 305ر

 
 رجاء كامل مجيد

دراسة مقارنة نماذج االخطاء في المتغيرات المعلمية وشبه المعلمية/ رجاء كامل 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -اد: الجامعة المستنصريةبغد -2مجيد
 سم32ص: أيض؛ 400

4959 



 رسالة ماجستير في علوم االحصاء
 العنوان -االحصاء التطبيقي    أ -4
 

945,1 
 515ز

 
 الزيدي, فائز حامد سلمان سعدون

تحليل أخصائي لواقع الخصوبة وفيات االطفال في العراق بأستخدام االرتباط 
كلية االدارة  -لغداد: جامعة بغداد -2القويم/ فائز حامد سلمان سعدون الزيدي

 0241واالقتصادع 
 سم32ص: أيض؛ 51

 رسالة ماجستير في علوم االحصاء
 العنوان -االرتباط القويم   أ -3االطفال في العراق    -0االحصاء التحليلي    -4
 

4951 

945,1 
 030س

 
 الحسارة أمين عبد الستار أمين ص

أستخدام النماذج الخطية المختلطة في تقدير متوسط سرعة الرياح في العراق/ 
كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد -2سارة امين عبد الستار أمين صالح

0241 
A-C,43 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان -الرياح في العراق   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4954 

945,1 
 105س

 
 السراي, عادل محمد علي كاظم

أستعمال تالساليب غير المباشرة في تقدير الوفيات وبناء جداول الحياة باالعتماد 
(/عادل محمد علي كاظم Micsy 2011( )Mics3 2006على بيانات مسحي)

 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد -2السراي
 سم32أيض؛  ص:94و,-أ

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 العنوان -جداول المياه   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4952 

945,1 
 220س

 
 السكماني, علي محمد عبيد

تحليل بعض العوامل المؤثرة على الجانب التعليمي في العراق/ علي محمند عبيد 
 0241واالقتصاد, كلية االدارة  -بغداد: جامعة بغداد -2السكماني

 سم32ص: أيض؛ 23د, -أ
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي

 العنوان -االحصاء التطبيقي   أ -4
 

4955 

945,1 
 595س

 
 سوسن قاسم هادي

استعمال نماذج االنحدار الحيزي لتحليل نسب الفقر في أقضية العراق للعام 
رة واالقتصاد, كلية االدا -بغداد: جامعة بغداد -2/ سوسن قاسم هادي0240
0241 

 سم32ص: أيض؛ 42ك, -أ
 رسالة ماجستير في االحصاء

 العنوان -االحصاء التحليلي   أ -4
 

4122 

945,1 
 51ش

 
 شهد عادل عبد الغفور

دراسة في مشاكل بواقي المربعات الصغرى والبدائل المتاحة في بعض أختبارات 
بغداد: الجامعة  -2التشخيص لنماذج االنحدار الخطي/ شهد عادل عبد الغفور

 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -المستنصرية
 سم32ص؛ 13

 رسالة ماجستير في علوم االحصاء

4124 



 العنوان -االحصاء التطبيقي   ا -4
 

945,1 
 520ش

 
 شيماء أبراهيم خليل

أستعمال بعض نماذج السالسل الزمنية للتنبؤ بأعداد التالميذ المقبولين في الصف 
بغداد:  -2(/ شيماء ابراهيم خليل0240 -4515االول ابتدائي في العراق للفترة )

 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -جامعة بغداد
 سم32ص: أيض؛ 94

 حصاءدبلوم عالي في اال
 العنوان -االحصاء التطبيقي   أ -4
 

4120 

945,9 
 25ع

 
 علي عبد الزهرة حسن

( من ARDLأستعمال أسلوب دمج النماذج المرتبطة ذاتيا ونماذج توزيع االبطاء )

تأثير المساحة المزروعة واالسعار في أنتاج الرز في العراق/ علي عبد الزهرة 
 0241 -االدارة واالقتصادكلية  -بغداد: جامعة بغداد -2حسن

 سم32: أيض؛ 45ح, -أ
 رسالة ماجستير علوم في االحصاء

 العنوان -االحصاء الرياضي   أ -4
 

4123 

945,1 
 104ق

 
 القره غولي, أمير كامل حمزة 

تحليل بعض نماذج االنحدار الذاتي الالخطيه المععمة المشروطة بعدم تجانس 
 -بغداد: جامعة بغداد -2كامل حمزة القره غوليللرتب الدنيا مع تطبيق عملي/ أمير 

 0241كلية االدارة واالقتصادن 
 سم32ص: أيض؛ 42

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العغنوان -االحصاء التحليلي   أ -4
 

4121 

945,1 
 110ك

 
 الكرعاوي, علي نعيم ناصر عباس

اصر عباس أثر التلوث البيئي على المستوى الصحي في العراق/ علي نعيم ن
 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد -2الكرعاوي

 سم32ص: أيض؛ 49
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي

 العنوان -التلوث البيئي   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4129 

945,1 
 195م

 
 المرسومي, أسيل مبدر داود

المشتقة المنطقية المباشر  تقدير معولية يعض االجهزة االلكترونية بأستخدام
 -2لالنظمة المتعددة الحاالت  ذات السلوك الديناميكي/ أسيل مبدر داود المرسومي

 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم32ص: أيض؛ 423ك, -أ

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 -وك الديناميكي   أالسل -3االجهزة الالكترونية     -0االحصاء التحليلي    -4

 العنوان
 

4121 

945,1 
 502م

 
 مؤمن عباس موسى

بناء انموذج تمييزي وتصنيفي  لبيانات القياسات المكررة بوجود تراكيب مختلفة 
بغداد:  -2لمصفوفة التباين المشترك لمرض أداء السكري/ مؤمن عباس موسى

 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -جامعة بغداد: جامعة بغداد
 سم32ص: أيض؛ 401ش, -أ

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء

4124 



 العنوان -أ     اداء  -السكري -0االحصاء التحليلي    -4
 

945,1 
 509م

 
 مياسة محمد كاطع

مقارنة النماذج الالمعلمية وشبه المعلمية بوجود قيم مفقودة مع تطبيق عملي 
بغداد:  -2مياسة محمد كاطع(/ 0242 -4544للناتج المحلي االجمالي العراقي )

 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -جامعة بغداد
 سم02ص؛ 24

 رسالة ماجستير علوم في االحصاء
 العنوان -أ      االحصاء التحليلي -4
 

4122 

945,1 
 00هـ

 
 هبة عبد هللا حسن

كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2تطوير هيكل االنفاق والدخل/ هبة عبد هللا حسن
 0241ة واالقتصاد, االدار
 سم32ص: أيض؛ 42

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 العنوان -االنفاق والدخل   أ -0االحصاء التطبيقي    -4
 

4125 

945,9 
 902ح

 
 حسام عبد الرزاق رشيد

الممهدات الالمعلمية آلنموذج المعلمات المتغيرة والمتغيرة جزئيا/ حسام عبد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغدادبغداد: جامعة  -2الرزاق رشيد

 سم32ص؛ 59
 دكتوراه فلسفة في علوم االحصاء

 العنوان -المعامالت المتغيرة   أ -0االحصاء التحليلي    -4
 

4142 

945,9 
 100د

 
 دعاء عبد الكريم صاحب موسى
جنكيز ونموذج الشبكة العصبية االصطناعية في  -دراسة مقارنة بين نماذج بوكس

كلية علوم  -القادسية: جامعة القادسية -2دعاء عبد الكريم صاحب عباس التنبؤ/
 0241الحاسوب والرياضيات, 

 سم32ص؛ 444
 رسالة ماجستير علوم في الرياضيات

 العنوان -الرياضيات االحصائية   أ -4
 

4144 

945,9 
 550ز

 
 زينب حسن راضي

 -2نب حسن راضيتمهيد نموذج االتحدار الالمعلمي بطرائق تمهيد متنوعة/ زي
 0241كلية علوم الحاسوب والرياضيات,  -القادسية: جامعة القادسية

I-X ,402 سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم  في االحصاء الرياضي
 العنوان -االحصاء الرياضي   أ -4
 

4140 

945,9 
 520ش

 
 شيماء كاظم صاحب

المعولية لتوزيعات دراسة ظاهرة الرياح الترابية بمدينة الديوانية بأستخدام دالة 
كلية علوم  -القادسية: جامعة القادسية -2أحتمالية مختارة/ شيماء كاظم صاحب

 0241الحاسوب والرياضيات, 

I- III ,14 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الرياضيات 
 العنوان -الرياح الترابية   أ -0االحصاء الرياضي    -4
 

4143 

945,9  4141 



 كريدي مجتبى زهير علي 000م
مقارنة بين طرائق التقدير التقليدية والحصينة لمعالم ومعولية توزيع رايلي 

الكوفة: جامعة  -2مجتبى زهير علي كريدي -2بأستخدام المحاكاة مع التطبيق
 0241كلية التربية للبنات,  -الكوفة

I- IIV ,14 سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الرياضيات )احصاء رياضي(
 العنوان -لرياضي   أاالحصاء ا -4
 

945,40 
 59أ

 
 أوس عالء عزت

أستعمال البرمجة الخطية الكسرية في تخطيط االنتاج لمصفى الدورة/ أوس عالء 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,  -بغداد: جامعة بغداد -2عزت
 سك32ص: أيض؛ 14

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان -البرمجة الخطية   أ -4
 

4149 

945,40 
 055ر

 
 راني فؤاد عمانوئيل

بناء أنموذج برمجة خطية لحل مشكلة الضبابية في مصفى الدورة/ راني فؤاد 
 0241كلية االدارة واالقتصادن  -بغداد: جامعة بغداد -2عمانوئيل

 سم32ص؛ 40
 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات

 العنوان -أ   مصفى -الدورة -0البرمجة الخطية    -4
 

4141 

932 
 590أ

 
 أنسام قاسم غضبان

تصميم مرشحات تداخلية آلمرار الحزمة بأستخدام تقانة االبرة التوليفية/ انسام 
 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2قاسم غضبان

I- IIIV ,15 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -االسرة التوليفية   أ -0الفيزياء     -4
 

4144 

932 
 511ح

 
 حيدر محمد طالب

حساب كميات الغازات المشعة المتولدة في مفاعالت القدرة نوع الماء المضغوط/ 
 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2حيدر محمد طالب

I-IIX ,42 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 العنوان -الفيزياء   أ -4
 

4142 

932 
 051ج

 
 الجبوري, هالة ساطع عباس

تحديد التكهفات التحت سطحية مسجد السهلة بأستخدام جهاز االختراق االرضي 
(GPRهالة ساطع عباس الجبوري /)كلية التربية  -النجف: جامعة الكوفة -2

 0241للبنات, 
 سم32ص: ايض؛ 421

 ءرسالة ماجستير علوم في الفيزيا
 العنوان -الفيزياء   أ -4
 

4145 

932 
 210ح

 
 الحمداني, مالك صالح محيميد

( 22Na,137Csتأثير قطر وشكل فتحة المسدد على طيف الطاقة لنظيري )

 -بابل: جامعة بابل -2(/ مالك صالح محيميدNal- Tiبأستخدام الكاشف الوميضي)

 0241كلية العلوم, 

4102 



I- II ,41 سم32ص؛ 

 علوم في الفيزياءرسالة ماجستير 
 العنوان -الفيزياء   أ -4
 

932 
 215ش

 
 الشمري, دالل حسن عبد الكاظم

تأثير أضافة غشاء االلمنيوم الرقيق على بعض الخصائص الفيزيائية لمتراكب 

(PVA- Agالثانوي/ دالل حسن عبد الكاظم الشمري)كلية  -بابل: جامعة بابل -2

 0241التربية للعلوم الصرفة, 
 سم02ص؛ 15

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -الفيزياء   أ -4
 

4104 

932 
 525ش

 
 شهلة عبد السادة كاظم

أعتماد عامل التصادم لحساب قدرة االيقاف لبعض المركبات/ شهلة عبد السادة 
 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2كاظم
 سم32ص: أيض؛ 439

 ماجستير في الفيزياءرسالة 
 العنوان -الفيزياء   أ -4
 

4100 

932 
 520ش

 
 شيماء حسين نوفل حمد

تأثير اضافة بوليمر مثيل السيليلوز على بعض الخصائص الفيزيائية لبوليمر بولي 
بابل:  -2فينيل الكحول وامكانية تطبيقاته الصناعية/ شيماء حسين نوفل حمد

 0241كلية العلوم,  -جامعة بابل
I-III ,412 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -الفيزياء   أ -4
 

4103 

932 
 051ع 

 
 العبيدي, هديل طالب هاشم

أعتماد التصادمات القريبة والبعيدة لحساب قدرة االيقاف لبعض المركبات 
للبنات, كلية التربية  -النجف: جامعة الكوفة -2العضوية/ هديل طالب هاشم العبيدي

0241 
 سم32ص: أيض؛ 59

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 العنوان -المركبات العضوية   أ -0الفيزياء    -4
 

4101 

932 
 595م

 
 الموسوي, مروة صالح الدين مهدي

المختارة/ مروة  Ge, Zr( والتركيب الحزمي لبعض أنوية 222ترتيب مستويات )

 0241كلية التربية,  -البصرة: جامعة البصرة -2صالح الدين مهدي الموسوي
 رسالة ماجستير علوم غي الفيزياء

 العنوان -الفيزياء   أ -4
 

4109 

932 
 910ي

 
 يسرى عباس عبد

بأستعمال جهد دلتا السطحي/  38CL, 38S, 38Ar حساب مستويات الطاقة لنوى

 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2يسرى عباس عبد
 سم02ص: أيض؛ 94

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 العنوان -الفيزياء   أ -4
 

4101 



932,24 
 30س

 
 سجى أسماعيل خليل أحمد قصاب باشي

الموصل:  -2قصاب باشي الكثافات الكونية لكون معجل/ سجى أسماعيل خليل أحمد
 0241كلية العلوم,  -جامعة الموصل

I- XIII ,412 ص؛ 

 اطروحة دكتوراه علوم فيزياء/ الفيزياء النظرية
 العنوان -الفيزياء النظرية   أ -4
 

4104 

932,2021 
 021خ

 
 خالدة حامد جويت

( Eva. EVAIPVFدراسة الخصائص الميكانيكية والطبيعية لبوليمرات )

بغداد: جامعة  -2في تجميع الواح الطاقة الشمسية/ خالدة حامد جويتالمستخدمة 
 0241كلية العلوم,  -بغداد
 سم32ص: أيض؛ 531

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -الطاقة الشمسية   أ -0فيزياء المواد    -4
 

4102 

932,2021 
 010س

 
 سارة خضير طه

والتوصيلية الحرارية للمتراكبات الثانوية دراسة بعض الخصائص الميكانيكية 
 -2أوكسيد التيتانيوم وااللومينا والمتراكبات الهجينة/ سارة خضير طه -لاليبوكسي

 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء المواد

 العنوان -أ    الخصائص الميكانيكية  -0فيزياء المواد     -4
 

4105 

932,24 
 59أ

 
 أوس خوام محمد

 -ZH1دراسة تأثير التلدين على الخصائص التركيبية والبصرية الغشسة)
XFEXOديالى:  -2(المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ أوس خوام محمد

 0241كلية العلوم,  -جامعة ديالى

I-XIII ,50 سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -دراسات   أ -الفيزياء -4
 

4132 

932,24 
 051ج

 
 الجبوري, محمد باسم غفار

تحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمادة متراكبة راتنج االيبوكسي 
بابل:  -2المقوى بالرماد المتطاير وغبار السيليكا/ محمد باسم غفار الجبوري

 0241كلية العلوم ,  -جامعة بابل
I-I ,12 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -أ     دراسات  -الفيزياء -4
 

4134 

932,24 
 051ج

 
 الجبوري, مروة جواد حزام

دراسة تأثير فتحة االدخال ومقدار الالتكور للتلسكوب الكاسكريني/ مروة جواد 
 0241كلية العلوم,  -كربالء: جامعة كربالء -2حزام الجبوري

I- X ,409 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -أ     دراسات   -الفيزياء -4
 

4130 

932,24 
 955ح

 
 حسين ناصر قاسم

4133 



دراسة نظرية لليزرات االنبعاث السطحي ذات التجويف الشاقولي بالبلورة 
كليسة التربية للعلوم,  -البصرة: جامعة البصرة -2الفوتونية/ حسين ناصر قاسم

0241 
 سم02ص؛ 55

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -دراسات   أ -الفيزياء -4
 

932,24 
 502ح

 
 الحيالي, زهراء محمد حسين

دراسة عامل الصفاء الجوي في مناطق مختلفة من العراق وعالقته ببعض 
كلية  -نينوى: جامعة الموصل -2المتغيرات المناخية/ زهراء محمد حسين الحيالي

 0241للعلوم الصرفة,  التربية
I-XI ,29 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 العنوان-ا      المتغيرات المناخية -3الصفاء الجوي  -0دراسات  -الفيزياء -4
 

4131 

932,24 
 912خ

 
 الخزعلي, سامية كريم عباس

تحسين عالج سرطان الثدي بالتشعيع بحزمة من النيوترونات الحرارية وجسيمات 
كلية  -النجف: جامعة الكوفة -2البورون النانوية/ سامية كريم عباس الخزعلي

 0241التربية للبنات, 

I- XIV ,52 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 العنوان -سرطان   أ -الثدي -0دراسات    -الفيزياء -4
 

4139 

932,24 
 403خ

 
 الخفاجي, تبارك أبراهيم كريم

الطيفية لمعالم سطح االرض في منطقة بحر النجف/ تبارك دراسة االنعكاسية 
 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2ابراهيك كريم الخفاجي

 سم32ص: أيض؛ 42
 رسالة ماجستير في الفيزياء

 العنوان -بحر   أ -النجف -3االنعكاسات الطيفية    -0دراسات    -الفيزياء -4
 

4131 

932,24 
 352ر

 
 حيم أحمد علير

( الرقيقة/ رحيم CdxCrxoدراسة وتحضير بعض الخصائص الفيزيائية لالغشية )

 0241كلية العلوم,  -ديالى: جامعة ديالى -2أحمد علي
i-II ,421 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -دراسات   أ -الفيزياء -4
 

4134 

932,24 
 021ع

 
 عامر عبد الزهرة صالح

دراسة الفعالية االشعاعية والخواص الفيزيو كيميائية لترب منتخبة من مدينة 
كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2الديوانية/ عامر عبد الزهرة صالح

0241 
 سم02ص: أيض؛ 21

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 العنوان -دراسات   أ -الفيزياء -4
 

4132 

932,24 
 251ع

 
 رسل كريم أسماعيلالعكيدي, 

4135 



دراسة تأثير السمك والتلدين على الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 

Znfe2O4 2بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ رسك كريم أسماعيل العكيدي- 

 0241كلية العلوم,  -ديالى: جامعة ديالى

I-IV ,409 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -اسات   أدر -الفيزياء -4
 

932,24 
 012ف

 
 فاطمة ستار جابر

بأستخدام  Nd 150-144 -140 -130دراسة خواص مستويات الطاقة لنظائر

بابل: جامعة  -2(/ فاطمة ستار جابرIBM- 1انموذج البوزونات المتفاعلةاالول )

 0241كلية العلوم,  -بابل
 سم02ص؛ 15

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -دراسات   أ -الفيزياء -4
 

4112 

932,24 
 591ق

 
 قيصر عبد الحسين عباس رهيف

دراسة تأثير التشوه النووي على مستويات الطاقة في منطقة النوى الثقيلة 
(A=178- 188قيصر عبد الحسين عباس رهيف /)النجف: جامعة الكوفة -2- 

 0241كلية التربية للبنات, 

I- XII ,51 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -دراسات   أ -الفيزياء -4
 

4114 

932,24 
 155م

 
 مروة وليد محمود يوسف

بغداد:  -2/ مروة وليد محمود يوسفMgo- Beo دراسة نظرية لطياف جزيئتي

 0241كلية العلوم للبنات,  -جامعة بغداد
 سم32صح 53

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -دراسات   أ -الفيزياء -4
 

4110 

932,24 
 525هـ

 
 هيلين جبار عبد الحسين

/ Feغير المغشية ب Cdsتحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزيائية الغشية 

 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2هيلين جبار عبد الحسين

I-XI ,441 سم32ص: أيض؛ 

 الفيزياءرسالة ماجستير علوم في 
 العنوان -دراسات   أ -الفيزياء -4
 

4113 

932,4 
 951م

 
 المشهداني, وسن علي حسين

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لذرة الكاربون وأيوناتها وااليونات المشابهة 
كلية العلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2لها في الحاالت / وسن علي حسين المشهداني

 0241للبنات, 
I-V ,445 :سم32أيض؛ ص 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -الفيزياء النظرية   أ -4
 

4111 

932,4 
 501م

 
 ميادة جاسم محمد

4119 



 2s- 3s -12في الحالة المتهيجة  Beحساب عامل االستطارة لذرة البريليوم 

كلية العلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2وااليونات المشابهة لها/ ميادة جاسم محمد
 0241ت, للبنا

II-V ,445 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء والفيزياء النظرية والجزيئية
 العنوان -الفيزياء النظرية   أ -4
 

932,414 
 511ح

 
 حيدر موشنه عبيد

نقل االلكترون المعتمد على الزمن خالل نقطة كمية المدعوم بالمجال 
 -2الرنينية/ حيدر موشنه عبيدالكهرومغناطيسي: بوجود وغياب القناة غير 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة
 سم02ص؛ 421

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -الكهرومغناطيسية   أ -4
 

4111 

932,14 
 910أ

 
 أسراء أكرم عباس

كسيد أوتأثير التشويب باليزموث على الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 
 -2الخارصين المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ أسراء أكرم عباس

 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية
I- VII ,50 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -فيزياء الحالة الصلبة   أ -4
 

4114 

932,14 
 251أ

 
 أميرة جواد كاظم

الخصائص التركيبية والبصرية الغشية أوكسيد الكادميوم المشوية دراسة 
بغداد:  -2باليزموث المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ أميرة جواد كاظم

 0241كلية التربية,  -الجامعة المستنصرية
I-IX ,50 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء 
 لعنوانا -فيزياء الحالة الصلبة   أ -4
 

4112 

932,14 
 51ن

 
 نور حسين مجيد

الكرافايت( على الخصائص  -تأثير أضافة مركب هجيني من دقائق) أسود الكاربون
بغداد: جامعة  -2الفيزياوية والميكانيكيةلمتراكب االيبوكسي/ نور حسين مجيد

 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد
 سم32ص: أيض؛ 42

 الفيزياءرسالة ماجستير في علوم 
 العنوان -فيزياء الحالة الصلبة   أ -4
 

4115 

932,11 
 555ز

 
 زينة عبد الرسول كاظم

دراسة تأثير االعلومات الفيزياويةفي تصميم منظومة محمولة النتاج بالزما غير 
كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2الحرارية/ زينة عبد الرسول كاظم

0241 

I- XII ,10 سم32ص: أيض؛ 

 أطروحة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -فيزياء البالزما   أ -4
 

4192 



932,11 
 915ن

 
 نسرين خليل عبد االمير

دراسة دور مجهز القدرة وابعاد ابرة البالزما في أنتاج البالزما غير الحرارية/ 
 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2نسرين خليل عبد االمير

I- VIII ,15 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -فيزياء البالزما   أ -4
 

4194 

939,241 
 152م

 
 مريم سمير عبد الستار هاشم

دراسة أطياف االمتصاص لبعض الجزيئات الالعضوية في مناطق أطياف االشعة 
بغداد:  -2الستار هاشمفوق البنفسجية والمرئية تحت الحمراء/ مريم سمير عبد 

 0241كلية التربية,  -الجامعة المستنصرية
I-IX ,51 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 ـ االشعة فوق البنفسجية     أـ العنوان4
 

4190 

939,0 
 410أ

 
 أفراح حسين صاكي

 -تحضير ودراسة الخواص البصرية والكهربائية للبوليمر المشترك ) بولي رانيلين
أوثوتوليدين( النقي والمشوب وتطبيقاته في  -مشترك -أورثوانسدين -مشترك

كلية التربية,  -البصرة: جامعة البصرة -2افراح حسين صاكي -2الخاليا الشمسية
0241 
 سم02ص؛ 434

 رسالة ماجستير في الفيزياء
 ـ الخاليا الشمسية    أـ العنوان0ـ فيزياء البصريات     4
 

4193 

939,0 
 051ع

 
 عبير عبد صالح

دراسة نظرية لمنطقة االمتصاصالعالي من حافة االمتصاص البصري لبعض اشباه 
 -2المواصالت العشوائية الرباعية بأستخدام طريقة المشتقة/ عبير عبد صالح

 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم32ص: أيض؛ 51

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -صريات   أفيزياء الب -4
 

4191 

939,0 
 510ن

 
 نورا جاسم محمد جبر

المحضرة بطريقة التحلل  Fe2O3- Nioالخواص التركيبية والبصرية آلغشية 

 0241بغداد: الجامعة المستنصرية,  -2الكيميائي الحراري/ نورا جاسم محمد جبر

I- XI ,441 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -التحلل الكيميائي الحراري   أ -0البصريات   فيزياء  -4
 

4199 

939,0 
 51ن

 
 نور الهدى صالح يعقوب

/ نور Ethidium bromide المشوب بصيغة  DNAدراسة الخواص البصرية ل 

كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2الهدى صالح يعقوب
0241 

I- V ,422 ,سم02ص 

 ماجستير علوم في الفيزياءرسالة 
 العنوان -البصريات الفيزيائية   أ -4
 

4191 

939,92  4194 



 ضياء صيوان بريسم 500ض
دراسة نظرية لليزر النقطة الكمية بوجود التغذية المرتدة بأستخدام معادلة المعدل 

كلية التربية  -البصرة: جامعة البصرة -2متعددة التعداد/ ضياء صيوان بريسم
 0241الصرفة, للعلوم 

I- XI ,423 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -أشعة الليزر   أ -4
 

939,92 
 055ط

 
 الطائي, محمد سالم جاسم

دراسة التصرف الحركي لليزرات أشباه الموصالت نوع النقاط الكمية الممتدة/ 
تربية للعلوم الصرفة, كلية ال -البصرة: جامعة البصرة -2محمد سالم جاسم الطائي

0241 
 سم02ص؛ 59

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -أشعة الليزر   أ -4
 

4192 

939,92 
 10هـ

 
 هدى أحمد مطشر

تحضير أغشية ذات تراكيب نانوية من أوكسيد التنكستر المطعم بالبالتين بطريقة 
مطشربغداد: الجامعة الترسيب بالليزر بهدف تصنيع متحسس للغازات/ هدى أحمد 

 0241قسم العلوم التطبيقية,  -التكنلوجيا
 سم02ص: أيض؛ 21ر, -أ

 رسالة ماجستير في الفيزياء الليزر
 العنوان -اشعة الليزر   أ -4
 

4195 

935,0 
 210ش

 
 الشمرتي, يوسف هاشم جابر

قياس الخلفية االشعاعية في نماذج بنية محافظة الديوانية بأستعمال مطيافية أشعة 
/يوسف هاشم جابر  CR- 39كاما وتقنية كاشف االثر النووي في الحالة الصلبة 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الشمرتي
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الفيزياء

 العنوان -أشعة كاما   أ -3الفيزياء االشعاعية   تلوث أشعاعي    -4
 

4112 

931,9 
  321أ

 
 أحمد نصيف جاسم

تأثير درجة حرارة القاعدة والسمك على الخصائص التركيبية والبصرية الغشية 

( الرقيقة المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ Fe2 O3أوكسيد الحديديك )

 0241كلية العلوم قسم الفيزياء,  -ديالى: جامعة ديالى -2أحمد نصيف جاسم
I- XII ,20 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -درجة الحرارة   أ -4
 

4114 

935,0 
 015س

 
 سارة عبد االمير محمد

قياس تركيز النظائر المشعة طبيعيا في بعض المواد الغذائية واالسنان المتوفرة في 
كلية التربية  -البصرة: جامعة البصرة -2محافظة البصرة/ سارة عبد االمير محمد

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم02ص؛ 423

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -االشعاع   أ -4
 

4110 

935,1 
 509أ

 
 أنتصار عبد الحسين عبيد

4113 



 -2لحسين عبيد/ أنتصار عبد ا11B2دراسة نظرية طيفية لجزيئة ثنائية الذرة

 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم32ص: أيض؛ 424

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -الفيزياء الجزيئية   أ -4
 

939,4 
 909ج

 
 الجصاص, ظاهر محمد ظاهر

قياس النشاط االشعاعي الطبيعي في الحليب المجفف المستورد لالسواق العراقية/ 
 0241كلية العلوم,  -الكوفة: جامعة الكوفة -2ظاهر محمد ظاهر الجصاص

 سم02ص؛ 44
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 العنوان -أ     الحليب المجفف   -0االشعاعية    -الفيزياء -4
 

4111 

933,4 
 155د

 
 الدرويش, ستار جبار بدر

/ بأستخدام تقنية التألف الحراريالتقنن االشعاعي البيئي لمحافظة البصرة/ العراق 
كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2ستار جبار بدر الدرويش

0241 
 سم02ص؛ 52

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -أ     الفيزياء االشعاعية   -4
 

4119 

935,4 
 550ز

 
 زينب نجم أحمد شهاب

 -238( والبلوتونيوم )149Pb -186الرصاص )دراسة التركيب النووي النوية 
194Pb( بأستخدام أنموذج البوزونات المتفاعلة بصيغتيه )IBM- CM- IBM1 /)

كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2زينب نجم أحمد شهاب
0241 

 سم32ص: أيض؛ 12
 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء

 العنوان -أ    الفيزياء النووية   -4
 

4111 

935,4 
 115س

 
 السعدي, لؤي جعفر خضر عباس

جل ودراسة خصائصها  -تحضير مسحوق الفضة النانوية بطريقة الصول
بغداد: جامعة بغداد: كلية التربية  -2التركيبية/ لؤي جعفر خضر عباس السعدي

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم32ص؛ 422

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -أ      الفيزياء النووية  -4
 

4114 

935,4 
 321م

 
 محمد عبد الكريم محمد فته

( 164Dy -159دراسة بعض الخصائص النووية لنظائر الديسبروسيوم )

(/ IBM-1الزوجية( بأستعمال أنموذج البوزونات المتفاعلة االول ) -)الزوجية

 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2محمد عبد الكريم محمد فته

II- VII ,11 ,سم02ص 

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -الفيزياء النووية    أ -4
 

4112 

935,4 
 922م

 
 مسلم جاسم فعيل

4115 



دراسة التركيب النووي لنظائر الكادولينيوم المشوهة بتطبيق أنموذج/ مسلم جاسم 
 0241الصرفة, كلية العلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2فعيل
 سم32ص: ايض؛ 421

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -الفيزياء النووية    ا -4
 

935,4 
 920ن

 
 نسمة جبار حسين

في الحالة المتهيجة  Liحساب طاقة الجهد وبعض الخواص الذرية لذرة الليثيوم 

(1s 2s (3s ( وااليونات المشابهة لهاBe+_ B+2 نسمة جبار /) بغداد:  -2حسين

 0241كلية العلوم للبنات,  -جامعة بغداد

I-v ,441 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -الفيزياء الذرية   أ -4
 

4142 

935,41 
 05هـ

 
 هبة راشد شاكر

ذات التركيب الثانوي بتقنية الترسيب البخاري  Zno Mnتحضير ودراسة أغشية 

بغداد: الجامعة  -2ضغط الجوي االعتيادي/ هبة راشد شاكرالكيميائي تحت ال
 0241كلية التربية,  -المستنصرية

I- X ,20 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -التركيب النووي   أ -4
 

4144 

935,490 
 301س

 
 سجاد علي أمين

محافظة النجف دراسة النشاط االشعاعيلنماذج من تربة مدينة الحيدرية في 
 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2االشرف/ سجاد علي أمين

 سم32ص: ايض؛ 44
 رسالة ماجستير في الفيزياء

 العنوان -النشاط االشعاعي   أ -4
 

4140 

912 
 915أ

 
 االسدي, مها عبد الجبار ناصر

المتناظرة على تحضير تأثير المجاميع الفينولية المعوضة للكركمينات غير 
الجسيمات النانوية وتفاعلها مع االمينات المدعم باالشعة المايكروية/ مها عبد 

كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2الجبار ناصر االسدي
0241 
 سم02ص؛ 441

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 العنوان -الكيمياء   أ -4
 

4143 

912 
 510ز

 
 راء لطيف رزاقزه

التقدير الطيفي للكليوكوينول والثايمول بواسطة االزونة االقترانية بوجةد منشطات 
 0241كلية العلوم,  -النجف: جامعة الكوفة -2زهراء لطيف رزاق -2السطوح

I- XI ,422 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -منشطات   أ -السطوح -0الكيمياء    -4
 

4141 

912 
 510س

 
 السوداني, وسن عبد الواحد جاسم كاظم

4149 



( والثوليوم بحالتهما IIIتطوير وتقييم طريقة طيفية جديدة لتقدير أيوني اليوربيوم )

بغداد:  -2النقية وفي محاليل محضرة/ وسن عبد الواحد جاسم كاظم السوداني
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -جامعة بغداد

I- X ,29 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -الكيمياء   أ -4
 

912 
 914م

 
 مصطفى داود محمد علي

تحضير وتشخيص عدد من المالي أيمايدات, ثنائي مالي أيمايدات وبولي أميدات 
بابل: جامعة  -2جديدة حاوية على حلقات غير متجانسة/ مصطفى داود محمد علي

 0241كلية العلوم,  -بابل
I-X ,444 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -الكيمياء   أ -4
 

4141 

912 
 532م

 
 ميثم نجم عبود

التخليق المدعم باالشعة المايكروية لبعض الدايهايدروبير ذوبات المشتقة من 
 -البصرةالبصرة: جامعة  -2الكركمينات ودراسة صفاتها التركيبية/ ميثم نجم عبود

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة, 
 سم02ص؛ 403

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -الكيمياء    أ -4

 

4144 

912,4 
 251أ

 
 االميري, وئام عبد الخضر سلمان

 1 -3 -4تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية لمشتقات جديدة من 

ثايادايزول ومعقداتها مع بعض أيونات العناصر االنتقالية وئام عبد الخضر سلمان 
 0241كلية العلوم,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2االميري

I- XI ,51 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4142 

912,4 
 11ر

 
 رعد سعد جهاد

برومو أنيلين ودراسة  -بعض المشتقات الجديدة للمركب باراتحضير وتشخيص 
القادسية: جامعة  -2/ رعد سعد جهاد(HIV)فعاليتها البايولوجية كمضادات 

 0241كلية التربية,  -القادسية

I- VIII ,442 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4145 

912,4 
 590ر

 
 روزا عدنان سلمان

تحضير وتشخيص مركبات مشتقة من الجالكون ودراسة صفاتها البلورية السائلة 
كلية التربية  -البصرة: جامعة البصرة -2واستقرارها الحراري/ روزا عدنان سلمان

 0241للعلوم الصرفة, 
I- I ,51 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 وانالعن -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4122 

912,4 
 010س

 
 سارة جبار حسن

4124 



في حقل  42دراسة بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لنماذج مختارة من تربة 
 0241كلية العلوم,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2الناصرية ونفطها/ سارة بار حسن

 سم02ص: أيض؛ 49
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

912,4 
 154ش

 
 الشريفي, ميعاد خلف حسين

تحضير وتشخيص مركبات الثايواستر ودراسة صفاتها البلورية السائلة/ ميعاد 
كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2خلف حسين الشريفي

0241 

I- II ,421 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان 2-دراسات     أ -ياءالكيم -4
 

4120 

912,4 
 00ص

 
 صبا عبد الحسين عاتي

تحضير ودراسة طيفية لبعض معقدات االزو لفلزات ثنائية الشحنة الموجبة مع 
كلية  -النجف: جامعة الكوفة -2ليكاندي آزو ثنائية المخلب/ صبا عبد الحسين عاتي

 0241التربية للبنات, 
I- VIII ,42 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4123 

912,4 
 5ط

 
 الطه, رسل وداد محمد سعيد

استخدام تقنية المسح الفولتاني الحلقي لدراسة بعض قواعد شف ذات المجاميع 
كلية التربية  -البصرة: جامعة البصرة -2المختلفة/ رسل وداد محمد سعيد الطه

 0241الصرفة, للعلوم 
 سم32ص: أيض؛ 24

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4121 

912,4 
 009ع

 
 عباس سامي عبد

تحضير ودراسة طيفية لمعقدات مزيج الليكاند أليونات بعض العناصر االنتقالية/ 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2عباس سامي عبد

 سم02ص: أيض؛ 54و,  -أ
 رسالة ماجستير في الكيمياء

 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4129 

912,4 
 020غ

 
 الغالبي, حسين علي شهيد

دراسة ثرموديناميكية المتزاز السلفادايزين, السلفاميثاكسازول, والميتوكلوبرومايد 
النجف: جامعة  -2على سطوح بعض الميسيالت/  حسين علي شهيد الغالبي

 0241كلية التربية للبنات,  -الكوفة
 سم32ص: أيض؛ 22ش,  -أ

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 العنوان -دراسات    أ -الكيمياء -4
 

4121 

912,4 
 110ك

 
 الكطراني, نازك حميد خضير

4124 



ترايازول الجديدة/  3-0-4تخليق ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض مشتقات 
كلية التربية للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2خضير الكطراني نازك حميد
 0241الصرفة, 

I- III ,403 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -دراسة   أ -الكيمياء -4
 

912,4 
 505م

 
 منتهى خليل حمزة غريب
االيميدازول طيفية لصبغات آزوية جديدة لمشتقات  -تخليق ودراسة تحليلية

ومعقدات بعض الفلزات االنتقالية مع أحدى الصبغات المخلقة/ منهى خليل حمزة 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2غريب
 سم02ص؛ 444

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4122 

912,4 
 595م

 
 جميل عليالموسوي, رائد 

تحضير تشخيص ودراسة بايولوجية لبعض مركبات االيزوكسازولدين الجديدة/ 
كلية التربية للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2رائد جميل علي الموسوي

 0241الصرفة, 
 سم02ص؛ 22

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4125 

912,4 
 015ن

 
 ر حسيننادية باق

التفكك الضوئي لمعقدات الموليبدنيوم المخلبية مع ثنائي الكيبل ثنائي ثايو 
 0241كلية التربية,  -القادسية -2كاربامات/ نادية باقر حسين

I- III424 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4152 

912,4 
 051ن

 
 ناهض حسون علوش

/ ناهض حسون علوش/ NIXzn- XXتحضير ودراسة خواص المركب الفرايتي 

 0241بغداد: الجامعة التكنلوجية/ قسم العلوم التطبيقية, 
 سم32ص؛ 492

 أطروحة دكتوراه فلسفة في فقاعات المواد   
 العنوان -دراسات   أ -الكيمياء -4
 

4154 

912,4 
 301ن

 
 النجار, علي منعثر عبد السادة

 O5شخيص بعض الصبغات االزوية ومعقداتها مع النحاس المشتقة من تحضير وت

ثنائي هيدروكسي نفثالين ودراستها كمثبطات لتأكل النحاس في الوسط الحامضي 
كاية التربية  -البصرة: جامعة البصرة -2والقاعدي/ علي منعثر عبد السادة النجار

 0241للعلوم الصرفة, 
I- XI ,402 سم02ص: أيض؛ 

 العنوان -الحامضي والقاعدي   أ -0دراسات    -الكيمياء -4
 

4150 

941 
 511س

 
 سؤدد عبد الباقر جابر

4153 



تحضير وتشخيص الليكاند )بنزاميدازوليك( هيدروكسي كوينولين مع بعض ايونات 
القادسية/ جامعة  -2العناصر االنتقالية ودراستها ضوئيا/ سؤدد عبد الباقر جابر

 0241, كلية التربية -القادسية
I- IX ,22 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -الكيمياء الفيزيائية   أ -4
 

914 
 152هـ

 
 هديل عبد االمير خيون

االكسدة الضوئية المحثة للمحاليل المائية لمركبات الثايازين/ هديل عبد االمير 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2خيون
 سم32ص: أيض؛ 22

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -المحاليل المائية   أ -0الكيمياء الفيزيائية    -4
 

4151 

914,0 
 05هـ

 
 هبة حسين فاضل

/ هبة حسين 42دراسة نظرية للحالة االنتقالية لتجزؤ الصبغة الحمراء القاعدية 
 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2فاضل

I ـvii ,425 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الصبغة الحمراء    أـ العنوان0نظريات    -ـ الكيمياء4
 

4159 

914,00 
 50ر

 
 رنا سعدي احمد جمعة

بغداد:  -2ونظائرها/ رنا سعدي أحمد جمعة CUHدراسة نظرية آلطياف جزئية 

 0241كلية العلوم للبنات,  -جامعة بغداد
I- XI ,22 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير علوم فيزياء
 العنوان -الجزئيات   أ -4
 

4151 

914,0110 
 321م

 
 محمد عبد الحسين عناد

 -نفثول جديد ومعقداته المختلطة مع أورثو -2-شف -تحضير وتشخيص ليكاند ازو

النجف:  -2أمينو حامض بنزويك/ محمد عبد الحسين عناد -أمينوفينول وأورثو
 0241كلية التربية للبنات,  -الكوفةجامعة 

I- VI ,52 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في العلوم
 العنوان -الكيمياء التنسيقية   أ -4
 

4154 

941,31 
 325ع

 
 عبد الجليل محمد عبد الجليل

تحضير وتشخيص بعض معتقدات العناصر االنتقالية الجديدة الحاوية على ليكاندات 
لبيرونال ودراسة خصائصها الحرارية وفعاليتها قواعد شف المشتقة من ا

كلية التربية  -البصرة: جامعة البصرة -2البايولوجية/ عبد الجليل محمد عبد الجليل
 0241للعلوم الصرفة, 

I-XII ,419 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -الكيمياء الحرارية   أ

 

4152 

914,340 
 520ش

 
 شيماء حسن صالح

4155 



تحضير مشتق جديد للبايروزولون آزو واستعماله في تقدير الكميات الضئيلة 
القادسية: جامعة  -2لبعض االيونات الفلزية بالطرائق الطيفية/ شيماء حسن صالح

 0241كلية التربية,  -القادسية
I- XI ,411 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -االيونات   أ -4
 

914,340 
 355م

 
 المحنة, أباء عدنان عزوز

والخارصين والنيكل  IIتقنية أستخالص نقطة الغيمة لفصل وأغناء المغنيسيوم 

على هيئة أيونات سالبة وتقديرها طيفيا في نماذج بيئية وحياتية مختلفة/ أباء 
 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2عدنان عزوز المحنة

I- XI ,412 :سم02أيض؛ ص 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء
 العنوان -االيونات   أ -4
 

4422 

913 
 321أ

 
 احمد عباس خضير

تحضير بعض قواعد شف المشتقة من االورثوفانيلين والسلسلديهايد ومعقداتها 
الفلزية بالطريقة التقليدية وطريقة االشعة المايكروية ودراسة فعاليتها 

 0241كلية العلوم,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2س خضيرالبايولوجية/ أحمد عبا

I- XII ,51 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -الكيمياء التحليلية    أ -4
 

4424 

913 
 040خ

 
 الخاقاني, عبد الغريب هناء خزعل 

(كمعقدات مع الكاشف V( والفناديوم)IIالتقدير الطيفي المايكروي للنحاس)

النجف: جامعة  -2العضوي )االنتي بايرايل أزو(/ عبد الغريب هناء خزعل الخاقاني
 0241كلية العلوم,  -الكوفة

I-I ,404 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء التحليلية
 العنوان -الكاشف العضوي   أ -4الكيمياء التحليلية    -4
 

4420 

913 
 021خ

 
 الخالدي, بان خليل علي

تحضير ودراسة تحليل بعض االيونات الفلزية طيفيا لمعقدات مع مشتقات قواعد 

ذي قار:  -2( ثنائي أمينو نفثالين/ بان خليل علي الخالدي8 -شف الجديدة ل )آ

 0241قسم الفيزياء,  -كلية العلوم -جامعة ذي قار
 سم32ص؛ 404

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -الكيمياء التحليلية   أ -4
 

4423 

913 
 520ش

 
 شيماء عدنان بهجت عبد هللا

تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجانسة من مشتقات االميدازول ودراسة 
القادسية: جامعة  -2بعض تطبيقاتها التحليلية/ شيماء عدنان بهجت عبد هللا

 0241كلية العلوم,  -القادسية
I- XXI ,022 سم02ص؛ 

 ي العلومأطروحة دكتوراه فلسفة ف
 العنوان -المركبات الدوائية   أ -0الكيمياء التحليلية    -4
 

4421 

913 
 201ع

 
 العماري, أحمد شعالن خليف

4429 



تصميم منظومة لتقدير المركبات الدوائية البراسيتامول المثيل دوباالريسورسينول 
 كلية العلوم, -بابل: جامعة بابل -2الحقن الجرياني/ أحمد شعالن خليف العماري

0241 
 سم02ص؛ 440

 ماجستير علوم كيمياء
  العنوان -المركبات العضوية   أ -0الكيمياء التحليلية    -4
 

913,4 
 051ج

 
 الجبوري, رؤى جاسم كاظم

 Vitisمن مخلفات عصير العنب صنف  Proanthoey anidinأستخالص
viniferal داد: بغ -2وتطبيقاتها في بعض االغذية/ رؤى جاسم كاظم الجبوري

 0241كلية الزراعة,  -جامعة بغداد
 سم32ص: أيض؛ 405م, -أ

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -تحاليل   أ -االغذية -4
 

4421 

913,4 
 50م

 
 منى نجم خلف

انتاج ودراسة الخواص الوظيفية للمعزول والمتحلل البروتيني من كسبة زهرة 
كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2خلفالشمس والمقارنة بينها/ منى نجم 

0241 
 سم02ص؛ 41

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -تحليل   أ -االغذية -4
 

4424 

911 
 952و

 
 وسيم محمد جميل حسن

تحضير وتشخيص عدد من معقدات العناصر االنتقالية والخارصين مع ليكاندات 
 -2المفتوحة والمغلقة/ وسيم محمد جميل حسنقواعد شيف ذوات الحلفات الكبيرة 

 0241كلية العلوم,  -نينوى: جامعة الموصل

I-X ,421 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء الالعضوية
 العنوان -الكيمياء الالعضوية   أ -4
 

4422 

914 
 321أ

 
 أحمد ماهر فهيم

خدام نون باستتحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة لثنائي هيدروبريميدي
القادسية: جامعة  -2تفاعل بكينيلي ودراسة فعاليتها البايولوجية/ أحمد ماهر فهيم

 0241كلية التربية,  -القادسية
I- XII ,491 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -الكيمياء العضوية   أ -4
 

4425 

914 
 590أ

 
 أنسام فائق نعمان

ثنائي أزاهو مواد  -6, 3-مثيل  -4تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة 

كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2اوت/ أنسام فائق نعمان -هـ -أمنتان
0241 

I- XI ,413 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -الكيمياء العضوية   ا -4
 

4442 

914 
 500ر

 
 ميل كاملرؤى ج

4444 



تحضير وتشخيص ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض مشتقاتي البريميدين 
 -القادسية: جامعة القادسية -2الجديدة بتطبيق تفاعل سوزوكي/ رؤى جميل كامل

 0241كلية التربية, 
I- VII ,492 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -الكيمياء العضوية   أ -4
 

914 
 515ش

 
 شيرين رضا رسول بارح

تحضير وتشخيص مركبات حلقية غير متجانسة جديدة لمشتقات الباربيتال/ شيرين 
 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2رضا رسول بارح

A-S ,025 سم02ص: أيض؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء
 العنوان -الكيمياء العضوية   أ -4
 

4440 

914 
 159ق

 
 القريشي, نبأ كريم سعيد محمد

أنتي  -4) -1التقدير الطيفي آليوني البالتين والبالديوم كمعقدات مع الكاشف الجديد

النجف: جامعة  -2بايرول ازو( حامض السلسليك/ نبأ كريم سعيد محمد القريشي
 0241كلية العلوم,  -الكوفة
I- VIII ,402 سم32ص: أيض؛ 

 ءرسالة ماجستير في الكيميا
 العنوان -الكيمياء العضوية   أ -4
 

4443 

914 
 595م

 
 الموسوي, االء ماجد صادق

تحضير وتشخيص بعض المشتقات الجديدة من الكوينولينات المعوضة في المواقع 

2- U- 6كلية العلوم للبنات,  -بغدالد: جامعة بغداد -2/ االء ماجد صادق الموسوي

0241 
I- XIV ,411 سم02ص: أيض؛ 

 اجستير في علوم الكيمياءرسالة م
 العنوان -الكيمياء العضوية   أ -4
 

4441 

914 
 310و

 
 وجدان عامر ابراهيم حسين

أون/ وجدان عامر 3)+(  -4تحضير وتشخيص مشتقات جديدة للكوينازولين 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2ابراهيم حسين
 سم32ص: أيض؛ 440

 علوم الكيمياءرسالة ماجستير في 
 العنوان -الكيمياء العضوية   أ -4
 

4449 

914 
 10ش

 
 شذى سامي عبادي

 -دراسة قوة التالصق والخصائص الكهربائية الغشية البوليمر بولي) أنلين
 -2الكحول االليلي( المرسب على قواعد مختلفة/ شذى سامي عبادي -مشترك

 0241الصرفة, كلية التربية للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة
 سم32ص: أيض؛ 443

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 العنوان -البوليمرات   أ -4
 

4441 

994,14 
 051ج

 
 الجبوري, علي حاكم عبد فارس

جيومورفولوجية منطقة الرحاب في محافظة المثنى/ علي حاكم عبد فارس 
 0241كلية التربية,  -بغداد: جامعة بغداد -2الجبوري

4444 



 سم32أيض؛  ص:455ط, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -المثنى )منطقة الرحاب(    أ -الجيومورفوجيا -4
 

994,15914 
 051ج

 
 الجبوري, عدنان كريك كهتر علي

عناصر الطقس واثارها في امراض الجهاز التنفسي في محافظة القادسية/ عدنان 
 0241كلية االداب,  -جامعة القادسيةالقادسية:  -2كريك كهتر علي الجبوري

 سم02ص؛ 499س, -أ
 رسالة ماجستير في جغرافية المناخ

 العنوان -امراض   أ -الجهاز التنفسي -0المناخ )محافظة القادسية    -العراق -4
 

4442 

994,15914 
 215ش

 
 الشمري, وئام معارج جابر

ق ومناخه/ وئام معارج تكرار االمواج الهوائية المستعرضة واثرها في طقس العرا
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2جابر الشمري

 سم02ص: أيض؛ 442ص, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافيا

 العنوان -االمواج الهوائية   أ -0المناخ    -العراق -4
 

4445 

994,159140
0 
 515ز

 
 الزيدي, نزار رزوقي وهيب
ديالى:  -2في محافظة ديالى/ نزار رزوقي وهيب الزيديالموازنة المائية المناخية 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى
 سم32ص: أيض؛ 52م , -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافيا
 العنوان -ديالى   أ -المناخ -العراق -4
 

4402 

944,3 
 910أ

 
 أسراء عدنان عودة كاظم

النسجي للكلية في نوعين من الطيور العراقية )طائر الوصف الشكليائي والتركيب 
وطائر الدراج العراقي االسود  Txto alba(Scopoli,9,17البومة البيضاء)

(Francolinus Francolinus Linnaeus, 1766 أسراء عدنان عودة /)

 0241كلية التربية,  -بغداد: جامعة بغداد -2كاظم
 سم02ص؛ 402

 اةرسالة ماجستير في علوم الحي
 الدراج العراقي االسود الطائر -3البومة البيضاء    -0التشريح المقارن    -4
 العنوان -أ
 

4404 

944,3 
 510أ

 
 انعام سلمان خلف شنتور

دراسة مظهرية ونسجية وكيمياء نسجية للقناة الهضمية في السحلية 
/ انعام سلمان Mabuya aurata saptemaeniata (Reuss,1834)الذهبي

 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2رخلف شنتو
I- XVII ,442 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ علم الحيوان
 العنوان -التشريح المقارن   أ -4
 

4400 

944,3 
 310و

 
 وجدان حسن ابراهيم احمد

فعى العراقية االدراسة تشريحية ونسجية مقارنة للمشكلة في نوعين من الفقريات 
 ,Echis , Carinatus Scochureki (Stemmlerذات الحراشف المنشارية

أبن  -كلية التربية للعلوم الصرفة -السنجاب القوقازي/ بغداد: جامعة بغداد (1969

 0241الهيثم, 

4403 



I- VII ,445 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ التشريح المقارن
 العنوان -لسنجاب القوقازي   أا -4التشريح المقارن    -4
 

944,92 
 30س

 
 سجى جواد شنيشل بداي

دور بعض منظمات النمو النباتية ومستخلص الحنظل في تضاعف النموات 
الخضرية وتحمل الجفاف لقصب السكر خارج الجسم الحي/ سجى جواد شنيشل 

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2بداي
 سم02ص؛ 402ت, -أ

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة المحاصيل الحقلية )زراعة االنسجة النباتية(
 العنوان -االنسجة النباتية   أ -4
 

4401 

944,92 
 020ف

 
 الفتالوي, زينة حسن جزار

في  Spilantholاستخدام تقنية زراعة االنسجة النباتية للحصول على مركب ال 

بغداد: جامعة  -2ن جزار الفتالوي/ زينة حسSpilanthes acmell. Murrنبات 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد
I-X ,422 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -االنسجة النباتية   أ -4
 

4409 

940,4 
 110س

 
 السدرة, زياد طارق

 Pseudomonasعزل وتنقية وتوصيف أنزيم البروتييز المنتج من البكتريا 
Fluorescenstsh  ودوره في تدهور نوعية الجبن الطري العراقي/ زياد طارق

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2السدرة

 سم02ص؛ I-XI ,490ج, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 العنوان -الجبن الطري   أ -0كيمياء حيوية    -االنزيمات -4
 

4401 

941,419 
 520أ

 
 يمان عبد الحسين غانمأ

الكشف عن دور المفطورات في اصابة الجهاز البولي في كال الجنسين باستخدام 
البصرة: جامعة  -2/ أيمان عبد الحسين غانمPCRوتقنية  MDCSطريقتي الزرع 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة
I-VIII ,422 سم02ص؛ 

 ء المجهرية (رسالة ماجستير في علوم الحياة ) االحيا
 العنوان -الجهاز البواي   أ -0االحياء المجهرية    -4
 

4404 

941,419 
 502ح

 
 الحيالي, سيف علي محمد

 ,SPP2- Staphylococcus -مقارنة وراثية وبكتريولوجية بين
Streptococcus  لمضادات الMacrolide والمعزولة من اصابات سريرية

كلية التربية للعلوم  -ديالى: جامعة ديالى -2مختلفة/ سيف علي محمد الحيالي
 0241الصرفة, 

I- VIIII ,442 سم02ص؛ 

 االحياء المجهرية -رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -االحياء المجهرية   أ -4
 

4402 

941,419 
 020غ

 
 الغالبي, أحالم علي صخي

4405 



المعزولة من  Providenica Rettgeriدراسة مظهرية ووراثية للنوع 

القادسية: جامعة  -2مشتشفيات محافظة الديوانية/ أحالم علي صخي الغالبي
 0241كلية التربية,  -القادسية

 سم32ص: أيض؛ 421ز, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة

 العنوان -الوراثة   أ -0االحياء المجهرية    -4
 

941,419 
 302ف

 
 الفحام, سجاد كاظم حسين

نسبة الكلوبيولينات المناعية عند أصابات بكترية مختلفة/ سجاد كاظم حسين 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2الفحام
 سم02ص؛ 14

 أحياء مجهرية -دبلوم عالي في علوم الحياة
 العنوان -البكتريا   أ -0االحياء المجهرية    -4
 

4432 

941,419 
 020هـ

 
 الوهاب محمودهالة عماد عبد 

ضد البكتريا  Ziziphus Spina Christiدراسة تأثير مستخلص بنات السدر 

المعزولة من التهاب الملتحمة في العيون والجروح خارج وداخل الجسم الحي/ 
 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2هالة عماد عبد الوهاب محمود

 سم32ص: أيض؛ 40ز,  -أ
 في علوم الحياةرسالة ماجستير 

 العنوان -العيون والجروح   أ -3نبات    -السدر -0االحياء المجهرية    -4
 

4434 

941,93 
 301ن

 
 النجار, زهراء سامي رزاق

لقبل االرتعاج لدى النساء الحوامل  Mthfr, CBSعوامل الخطورة لطفرات الجنين 

 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2في النجف

I- VIII,15 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -الحوامل في النجف   أ -0الجينات    -4
 

4430 

941,23 
 025د

 
 داليا عبد االمير احمد

 -2الطيفية في نماذج حياتية وبييئية/ داليا عبد االمير احمدتقدير السلينيوم بالطرق 
 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل

I- XVI ,441 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -الكيمياء الحياتية   أ -4
 

4433 

944,91 
 092ب

 
 باسم شمخي رهل

 -بغداد: جامعة بغداد -2رهلدراسة االثار البيئية لمصفى الدورة/ باسم شمخي 
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي, 

 سم02ص؛ 55ذ, -أ
الدبلوم العالي المهني في علوم التخطيط الحضري واالقليمي )تخصص تخطيط 

 بيئي(
 العنوان -البيئة الحضرية   أ -4
 

4431 

944,1 
 510ب

 
 البيضاني, مريم فوزي حميد

ة في شط العرب واثر العوامل البيئية على مدى التكوين النوعي للهائمات النباتي
قابلية بعضها على انتاج وحركة المركبات الهيدروكاربونية/ مريم فوزي حميد 

 0241كلية التربية,  -البصرة: جامعة البصرة -2البيضاني

4439 



 سم02ص؛ 419
 رسالة ماجستير تربية للعلوم الصرفة

 العنوان -البيئة المائية   أ -4
 

944,1 
 50ر

 
 رؤى حمزة عباس

العراق/ رؤى حمزة  -التقييم البيئي لشط العرب في منطقة الشافي البصرة
 0241كلية الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -2عباس
 سم02ص؛ 44

 ماجستير علوم زراعية في االسماك والثروة البحرية
 العنوان -شط العرب   ا -0البيئة المائية    -4
 

4431 

944,1 
 10ض

 
 الضرب, طه حسين علي

دراسة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمياه في المرحلة االنتاجية في الشركة 
 -بغداد: جامعة بغداد -2البصرة/ طه حسين علي الضرب -العامة لصناعة االسمدة

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة, 
 سم32ص: أيض؛ 425

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -المائية   أالبيئة  -4
 

4434 

944,1 
 015ف

 
 فادية خالد راضي

تقييم هور شرق الحمار كحمية طبيعية باستخدام االدلة البيئية/  فادية خالد 
 0241كلية الزراعة,  -البصرة: جامعة البصرة -2راضي
 سم02ص؛ 431

 ماجستير علوم زراعية في االسماك والثروة البحرية
 العنوان -هور شرق الحمار   أ -0البيئة المائية    -4
 

4432 

944,104 
 915أ

 
 االسدي, رائد كاظم عبد

استعمال بعض انواع الطحالب والنباتات المائية في المعالجة الحيوية لمياه محطات 
القادسية: جامعة  -2العراق/ رائد كاظم عبد االسدي –المعالجة في الديوانية 

 0241كلية التربية,  -القادسية
 سم32ص: أيض؛ 411ح, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -الطحالب والنباتات    أ -0التلوث البيئي    -ـ المياه4

 

4435 

944,104 
 555ر

 
 رنين خليل توفيق

ازالة عنصري النحاس والكادميوم من نظام بيئي مائي بواسطة نبات الهايدريال / 
 0241كلية العلوم,  -غدادبغداد: جاكعة ب -2رنين خليل توفيق

i-vii ,54 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان -أ    التلوث البيئي -ــ المياه4
 

4412 

944,104 
 550ز

 
ازالة عنصري الخارصين والرصاص من المياه الملوثة باستعمال نبات الشميالن 

كلية العلوم للبنات,  -بغدادبغداد: جامعة  -2في نظام بيئي مائي/ زينة فائق احمد
0241 

I-VI ,51 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة البيئية
 أ العنوان  تلوث بيئي   -ــ المياه4
 

4414 



944,104 
 021ش

 
 شاكر لعيبي بنيان

تأثير المياه العادمة في تلوث المياه والترب الواقعة على جانبي نهر ديالى ببعض 
 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2شاكر لعيبي بنيانالعناصر الثقيلة/ 

 سم32ص: أيض؛ 54ح, -أ
 رسالة ماجستير في علوم التربة والموارد المائية

 العنوان -نهر   أ -ديالى -0تلوث بيئي    -ــ المياه4
 

4410 

944,104 
 595ع

 
 العنزي, ماجدة صباح عبد السيد
بعض النفايات الحياتية مع تقييم كفاءة محطة معالجة المياه الصادمة باستخدام 

كلية  -البصرة: جامعة البصرة -2البصرة/ ماجدة صباح عبد السيد العنزي -حمدان
 0241التربية للعلوم الصرفة, 

 سم02ص؛ 213
 رسالة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 

 العنوان -تلوث بيئي   أ -ــ المياه4
 

4413 

944,104 
 051م

 
 خضيريماهر محمد 

وسط العراق/ ماهر محمد  -دراسة بيئية وحياتية للمجتمع السمكي في نهر الفرات
 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2خضيري
IV- XIV ,491 سم02ص؛ 

 بيئة وتلوث –رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 
 العنوان -تلوث   أ -ــ االنهار4
 

4411 

944,11 
 50ر

 
 رنا فاضل عباس أغا

االدارة البيئية لبعض االنشطة في نهر دجلة وتأثيرها على نوعية المياه ومجتمع 
 -بغداد: جامعة بغداد -2االحياء القاعية ضمن مدينة بغداد/ رنا فاضل عباس اغا

 0241كلية العلوم للبنات, 
I-XII ,411 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -االحياء القاعية  أ -3   نهر -دجلة -0ــ بيئة االنهار   4
 

4419 

944,11 
 15ع

 
 عدي جاسم عبد الرزاق

 العراق/ عدي -دراسة تشخيصية وبيئية النواع الدوالبيات الهائمة في نهر الحلة
 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2جاسم عبد الرزاق

I-XXII ,042 سم32ص؛ 

 لبيئيةأطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة ا
 العنوان -ــ بيئة االنهار   أ4
 

4411 

944,11 
 95غ

 
 الغزي, زهير كاظم فرحان

 -تأثير المياه العادمة على الكثافة السكانية لبعض النواعم في نهر الفرات ذي قار
كلية التربية  -البصرة: جامعة البصرة -2جنوب العراق/ زهير كاظم فرحان الغزي

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم02ص؛ 24

 ماجستير في علوم الحياة بيئة الفقريات
 العنوان -نهر   أ -الفرات -0ــ بيئة االنهار   4
 

4414 

944,11 
 502م

 
 الميالي, نور ناظم جابر

4412 



دراسة تركيبة الهائمات النباتية وعالقتها بالظروف البيئية وبعض العناصر الثقيلة 
القادسية: جامعة  -2مياليالعراق/ نور ناظم جابر ال -في مياه نهر الديوانية

 0241كلية العلوم,  -القادسية
 سم32ص: أيض؛ 402ز, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان -ــ بيئة االنهار   أ4
 

942,19 
 595أ

 
 االوسي, حارث برع حسن علي

تقييم بعض المؤشرات المناعية للتفاعالت االلتهابية المترافقة مع االصابة بطفيلي 
كلية  -ديالى: جامعة ديالى -2االكياس المائية/ حارث برع حسن علي االوسي

 0241التربية للعلوم الصرفة, 
I-VIII ,53 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة علم الحيوان
 العنوان -االكياس المائية   أ -0علم    –ــ الطفيليات 4
 

4415 

942,19 
 050ح

 
 الحبوبي, زينب عبد محسن

دراسة فسيولوجية وكيموحيوية لالطفال المصابين بطفيلي الجيارديا المبيليا 
 -2وطفيلي االميبا الحالة للنسج في كربالء المقدسة/ زينب عبد محسن الحبوبي

 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل
 سم02ص؛ 412

 طفيليات -علم الحيوان -اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -الطفيليات   أــ 4
 

4492 

942,19 
 955ح

 
 الحسيني, نور عايد مايع

تحديد اتالختالف الجيني لسالالت طفيلي المشوكة الحبيبية في االنسان وبعض 

في محافظة القادسية/ نور عايد  RAPD- PCRالمضائف الوسطية باستخدام تقنية 

 0241ية, كلية الترب -القادسية: جامعة القادسية -2مايع الحسني
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -ــ الطفيليات   أ4
 

4494 

942,19 
 401د

 
 الدفاعي, رنا صالح صاحب محلول

انتشار داء اللشمانية الجلدية في محافظة القادسية في تقييم مدى االستجابة للعالج 
 -2رنا صالح صاحب محلول الدفاعي RT- PCRبعقار البنتوستام بطريقة 

 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية
 سم32ص: أيض؛ 434ي, -أ

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -ــ الطفيليات, علم   أ4
 

4490 

942,19 
 025س

 
 سامية شمخي جبر

سامية شمخي الديدان المتطفلة في بعض الطيور البرية في محافظة البصرة/ 
 0241كلية التربية للعلوم,  -البصرة: جامعة البصرة -2جبر
 سم02ص؛ 423

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ الطفيليات
 العنوان -الطيور البرية   أ -0ــ الطفيليات   4
 

4493 

942,19 
 005ش

 
 الشباني, ريام حميد كامل

4491 



 في مكونات الدم لدى دراسة تشخيصية ووبائية لطفيلي خبيئي االبواغ وتأثيره
 -2االطفال الوافدين للمستشفيات في محافظة القادسية/ ريام حميد كامل الشباني

 0241كلية العلوم,  -القادسية: جامعة القادسية
 سم32ص؛ 421

 علم االنسان -رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -مكونات   أ -الدم -0ـ الطفيليات, علم   4
 

942,19 
 01ش

 
 شبر, حبيب وسيل كاظم

دراسة تصنيفية تشريحية وجزيئية للقراد الصلب على بعض اللبائن والطيور في 
كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2وسط وجنوب العراق/ حبيب وسيل كاظم شبر

 0241التربية, 
 سم02ص: أيض؛ 443ك, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -اللبائن والطيور   أ -0ـ الطفيليات, علم   4
 

4499 

942,19 
 021ع

 
 العامري, مرتضى قيس علي

دراسة بعض الجوانب المناعية الصابات اللشمانيا في عينه من المرضى 
كلية التربية للعلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2العراقيين/ مرتضى قيس علي العامري

 0241الصرفة )ابن الهيثم(, 
I-XII ,51 سم32ص؛ 

 لة ماجستير علوم في علوم الحياةرسا
 العنوان -ـ الطفيليات   أ4
 

4491 

942,19 
 001ع

 
 العبادي, مروة جبار مزهر

دراسة متصلة دمية لداء المقوسات في النساء الحوامل واالطفال حديثي الوالدة في 
كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2محافظة القادسية/ مروة جبار مزهر العبادي

 0241التربية, 
 سم02ص: أيض؛ 54ز, -أ

 رسالة ماجستير في االحياء المجهرية
 العنوان -داء المقوسات   أ -0ـ الطفيليات   4
 

4494 

942,19 
 051ع

 
 العبودي, رند كامل عباس

دراسة تشخيصية لطفيلي المقوسة الكوندية وفايروس الحصبة االلمانية في النساء 
االليزا وتفاعل سلسلة البلمرة بالوقت الحقيقي في المجهضات باستعمال تقنتي 

ذي قار: جامعة ذي قار كلية التربية  -2محافظة ذي قار/ رند كامل عباس العبودي
 0241للعلوم الصرفة, 

 سم02ص؛ 413ز, -أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة )علم الطفيليات(

 العنوان  -هضات   أالنساء المج -3الحصبة االلمانية      -0ـ الطفيليات     4
 

4492 

942,19 
 25ع

 
 علي مساهر عطشان

دراسة وبائية النتشار داء الليشمانيا الجلدية واالحشائية في محافظة ذي قار 
ذي  -2واختبار كفاءة بعض المبيدات على الحشرة الناقلة/ علي مساهر عطشان

 0241كلية العلوم,  -قار: جامعة ذي قار
 سم02ص: أيض؛ 421خ, -أ

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
الجلدية  -3داء الليشمانيا    -0العراق )محافظة ذي قار(    -ـ الطفيليات4

 العنوان -واالحشائية   أ
 

4495 



942,19 
 501م

 
 منتظر محمد فليح

عزل وتشخيص بعض الطفيليات الخارجية واالوالي الدمية وطفيلي 
Histomonas spp ي مدينة الناصرية/ منتظر محمد لطائر الديك الرومي ف

 0241كلية الطب البيطري,  -بغداد: جامعة بغداد -2فليح

I-VIII 41 سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الطب البيطري/ الطفيليات 
 العنوان -علم   أ -ـ الطفيليات4
 

4412 

942,2 
 912خ

 
 الخزعلي, زهرة كليب مهدي

النباتات المائية في مياه مبزل الشرقي دراسة بينية للطحالب الملتصقة على بعض 
القادسية: جامعة  -2الديوانية )العراق(/ زهرة كليب مهدي الخزعلي -)الحفار(
 0241كلية التربية,  -القادسية

 سم32ص: ايض؛ 401و, -ا
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -النباتات المائية   أ -0ـ الطحالب   4
 

4414 

945,419 
 915أ

 
 االسدي, يسرى فاضل عبد االمير

التوصيف المظهري والجزيئي لبعض الفطريات الخيطية والخمائر المعزولة من 
اخماج العين واختبار حساسيتها الدوائية تجاه عض المضادات الفطرية/ يسرى 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بابل -2فاضل عبد االمير االسدي
 سم02ص؛ 402

 ماجستير علوم في علوم الحياة/ أحياء مجهريةرسالة 
 -1الخمائر المعزولة    -3المظهري والجزيئي    -0ـ الفطريات المرضية   4

 العنوان -اخراج    أ -العين
 

4410 

945,419 
 032ح

 
 الحاجم, هند فائق عبد االمير

 وامكانية استخدام العاثي في MRSAعزل ودراسة المكورات العنقودية الذهبية 

كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2السيطرة عليها/ هند فائق عبد االمير الحاجم
 0241التربية, 

 سم02ص؛ 420ز, -أ
 رسالة ماجستير علوم الحياة/ احياء مجهرية

 العنوان -ـ االحياء المجهرية    أ4
 

4413 

945,419 
 950ح

 
 الحسناوي, هبة اركان فنطيل
والشيكال المعزولة من حاالت سريرية في مدينة دراسة جرثومتي السالمونيال 

 -2الديوانية وتاثيرهما على معايير دم المرض/ هبة اركان فنطيل الحسناوي
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية

 سم02ص: أيض؛ 52
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -ـ االحياء المجهرية   أ4
 

4411 

945,419 
 901خ

 
 الخزاعي, رجاء علي حبيب ظاهر

المسيببة  .CANDIDA SPP التحري عن جينات المقاومة لبعض المضادات في 

 -القادسية: جامعة القادسية -2لداء المبيضات/ رجاء علي حبيب ظاهر الخزاعي
 0241كلية العلوم, 

 سم02ص: ايض؛ 424
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة

 العنوانـ االحياء المجهرية   أـ 4

4419 



 

945,419 
 912خ

 
 الخزعلي, رغد خويطر مايح

 10 -الفاو ابيضاض -, عامل التنجر الورمي17دراسة مستوى البين ابيضاض أ

وبعض التغيرات الدموية في المرضى المصابين باالميبا الحالة للنسيج / رغد 
 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2خويطر مايح الخزعلي

I-X ,44 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة ) االحياء المجهرية(
 العنوان -ـ االحياء المجهرية   أ4
 

4411 

945,419 
 125د

 
 الدعمي, عالء عبد الحسين كريم

تنقية وتوصيف حامض الكوجيك المنتج من عزلتين محليتين/ عالء عبد الحسين 
 0241كلية التربية,  -القادسيةالقادسية: جامعة  -2كريم الدعمي

I-XI ,432 سم02ص: أيض؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -ـ االحياء المجهرية   أ4
 

4414 

945,419 
 501ز

 
 الزيادي, رحيم عناد خضير

وتقييم بعض صفاتها  Saccharomyces boulardعزل وتشخيص وتطفير

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2العالجية/ رحيم عناد خضير الزيادي
 سم02ص؛ 442م, -أ

 رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 علوم االغذية والتفانات االحيائية )تقانات احيائية(

 العنوان -ـ االحياء المجهرية   أ4
 

4412 

945,419 
 130س

 
 السرحان, احمد جمال حسن

في مرضى حمى التيفوئيد المستحة في االرنب/ تواجد الكلوبيولبث المناعي البارد 
 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2احمد جمال حسين السرحان

I-XIX ,449 سم02ص؛ 

 رسالة ماجسير علوم عي علوم الحياة / االحياء المجهرية
 العنوان -حمى   أ -التيفوئيد -0ـ االحياء المجهرية   4
 

4415 

945,419 
 552ط

 
 رؤى عبد جيثومالطويل, 

تقييم وكفاءة بعض القلويدات لنباتي الداتورة والثلثالن وتوافقهما مع المبيدات 

المرافقين   Alternaria raphaniو Fusarium Solani الفطرية في السيطرة 

القادسية:  -2لبذور وجذور نباتي الخيار والباذنجان/ رؤى عبد جيثوم الطويل
 0241كلية العلوم,  -جامعة القادسية

 سم02ص: أيض 424زن -أ
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة

 العنوان -الخيار والباذنجان   أ -0ـ االحياء المجهرية   4
 

4442 

945,419 
 900ع

 
 عبد الستار عبد الجبار ابراهيم

تعيين بعض الظروف الزراعية لنتاج انزيم السليليز والكحول االثيلي من بعض 
ديالى:  -2المعزولة من التربة/ عبد الستار عبد الجبار ابراهيمانواع البكتريا 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -جامعة ديالى

I-IX ,12 سم32ص؛ 

 االحياء المجهرية -رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ االحياء المجهرية   أ4
 

4444 



945,419 
 201ع

 
 عمار طالب ناصر

في عينه من  2 -1دراسة مصلية النتشار االصابة بفايروس الحال البسيط نمط 

كلية  -ديالى: جامعة ديالى -2االشخاص في مدينة بعقوبة/ عمار طالب ناصر
 0241التربية للعلوم الصرفة, 

I-IV ,93 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان -ـ االحياء المجهرية   أ4
 

4440 

945,419 
 002ف

 
 الفتالوي, ايمان عبد الواحد عبد الرحيم

المنتجة  Aspergillus flavusو Aspergillus nigerدراسة جزئية للفطريين 

لسم االفال والمعزولة من بعض انواع المكسرات/ أيمان عبد الواحد عبد الرحيم 
 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بابل -2الفتالوي

II-XII ,422 سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ االحياء المجهرية
 العنوان -انواع   أ -المكسرات -0ـ االحياء المجهرية   4
 

4443 

945,419 
 052و

 
 الوائلي, أيناس رزاق كاظم

دراسة التاثير المشبط لبعض المستخلصات النباتية والمضادات الحياتية على بعض 
مسببة الصابات القناة التناسلية االنثوية/ ايناس رزاق انواع االحياء المجهرية ال

 0241كية التربية للعلوم الصرفة,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2كاظم الوائلي

A-H ,401 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ االحياء المجهرية   أ4
 

4441 

945,3 
 920أ

 
 اسماعيل جمعة عباس

الجراثيم من عينات سريرية وبيئية والكشف عن بعض العناصر عزل وتشخيص 
الوراثية المسؤولة عن المقاومة للمضادات الحيوية والعناصر الثقيلة في محافظة 

كلية التربية للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2-البصرة/ اسماعيل جمعة عباس
 0241الصرفة, 

 سم02ص؛ 442
 ياء المجهرية )بكتريا(رسالة ماجستير في علوم الحياة االح

 العنوان  -المضادات الحيوية   أ -0ـ البكتريا   4
 

4449 

945,3 
 010س

 
 سارة عبد الكريم رحيم

دراسة تأثير المسخلصات البكتيرية للبكتريا الخيطية على بكتريا المكورات 
العنقودية الذهبية المعزولة من حاالت التهاب الضرع في االبقار/ سارة عبد الكريم 

 0241كلية الطب البيطري,  -بغداد: جامعة بغداد -2رحيم
 سم02ص؛ 449ج, -ا

 رسالة ماجستير في علوم الطب البيطري/ االحياء المجهرية
 العنوان -الضرع في االبقار   أ -0علم    -ـ البكتريا4
 

4441 

945,3 
 050ش

 
 الشبيب, عبد الرسول عويد عداي 

فاقدة الجدار المسببة لخمج  citrbacter freandilالتمنيع والتحدي لبكتريا 

كلية  -بابل: جامعة بابل -2السبيل البولي تجريبيا/ عبد الرسول عويد عداي الشبيب
 0241العلوم, 
 سم32ص؛ 432

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ علم االحياء المجهرية
 العنوان -ـ البكتريا   أ4

4444 



 

945,3 
 014ط

 
 طارق طالل خلف

باستخدام جينات  FORMIGENE OXALOBACTERالكشف الجزيئي عن بكتريا 

OXC,16 srRNA بغداد:  -2في البراز من اشخاص أصحاء/ طارق طالل خلف

 0241معهد الهندسو الورائية والتقنيات االحيائية,  -جامعة بغداد
 سم02ص؛ 443

 رسالة ماجستير في الهندسة الوراثية
 ـ البكتريا   أـ العنوان4
 

4442 

945,311 
 010أ

 
 االبراهيمي, علياء عبد الحسين كاظم

عزل وتشخيص السالمونيال من مصادر بشرية وحيوانية في محافظة بغداد: علياء 
 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2عبد الحسين كاظم االبراهيمي

I-VIII ,29 سم32ص: ايض؛ 

 االحياء المجهرية -رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ السالمونيال   أ4
 

4445 

945,393 
 909ج

 
 الجصاص, همسة ماجد مصطفى

الكشف عن بعض موروثات مقاومة الفانكومايسين في المكورات العنقودية الذهبية 
والمعزولة من عينات سريرية وبيئية لبعض المستشفيات في محافظة ذي قار/ 

كلية التربية للعلوم  -قار: جامعة ذي قار ذي -2همسة ماجد مصطفى الجصاص
 0241الصرفة, 

I-VIII ,22 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة/ االحياء المجهرية
 العنوان -سريرية وبيئية   أ -0ـ المكورات العنقودية   4
 

4422 

945,9 
 403خ

 
 الخفاجي, احمد كاظم حاجم

بعض فطريات التربة وتقييم نشاطها الضد  انتاج جسيمات الفضة النانوية باستخدام
كلية  -البصرة: جامعة البصرة -2ميكروي مختبريا/ احمد كاظم حاجم الخفاجي

 0241التربية للعلوم الصرفة, 
I-VIII ,54 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )تقنية حيوية(
 العنوان -ـ الفطريات   أ4
 

4424 

945,9 
 403خ

 
 صباح عزيز الخفاجي, رسل

العراق بواسطة بعض  -المعالجة البايولوجية للمياه الصناعية لمعمل نسيج الحلة
كلية العلوم  -بابل: جامعة بابل -2انواع الفطريات/ رسل صباح عزيز الخفاجي

 0241للبنات, 
 سم32ص؛ 54ن, -أ

 احياء مجهرية -رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ الفطريات   أ4
 

4420 

945,9  4423 



 الربيعي, انمار عالء عبد هللا 051ر
دراسة مظهرية وجزيئية لبعض الفطريات المعزولة من حشوات الوسائد القطنية/ 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بابل -2انمار عالء عبد هللا الربيعي
I-VIII ,24 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -الوسائد القطنية   أ -0ـ الفطريات   4
 

945,9 
 951ر

 
 رشيد رحيم حتيت

عزل وتشخيص مركبات ايضية ثانوية من بعض الفطريات والنباتات واختبار 
كلية  -البصرة: جامعة البصرة -2فعاليتها الضد ميكروبية/ رشيد رحيم حتيت

 0241التربية للعلوم الصرفة, 
 سم02ص؛ 490

 علوم الحياة التقنية الحيويةرسالة ماجستير في 
 العنوان -ـ الفطريات   أ4
 

4421 

945,9 
 020غ

 
 الغالبي, حيدر حبيب

التوصيف المظهري والجزيئي للفطريات والخمائر المسببة لداء الفطار الظفري في 
 -كلية التربية -القادسية: جامعة القادسية -2محافظة الديوانية/ حيدر حبيب الغالبي

 0241الحياة, قسم علوم 
 سم32ص؛ 434

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة/ الفطريات
 العنوان -ـ الفطريات   أ4
 

4429 

945,9 
 125م

 
 المعموري, سهى حامد عبيد
المعزولة من مرض المسالك البولية في  Candidaالتنميط الجزيئي لفطريات 

كلية العلوم للبنات,  -ابلبابل: جامعة ب -2محافظة بابل/ سهى حامد عبيد المعموري
0241 

 سم32ص؛ 25
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة/ علم االحياء المجهرية

 العنوان -ـ الفطريات    أ4
 

4421 

945,9 
 902و

 
 وسام جاسم عبد علي

المنتج من قبل الفطر  B1دراسة بايولوجية وجزيئية لسم االفالتوكسين 

Aspergill Flavus  كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2علي/ وسام جاسم عبد

 0241التربيةن 

I-X ,444 سم32ص: ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم في علوم الحياة
 العنوان -ـ الفطريات   أ4
 

4424 

945,94 
 915أ

 
 االسدي, يسر فاضل عبد االمير

التوصيف المظهري والجزيئي لبعض الفطريات الخيطية والخمائر المعزولة من 
اخماج العين واختبار حساسيتها الدوائية تجاه بعض المضادات الفطرية/ يسر 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بابل -2فاضل عبد االمير االسدي
 سم02ص؛ 402

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -المظهري والجزيئي   أ -0ـ الفطريات   4
 

4422 

945,94 
 505ج

 
 يعرب محمودجنائن 

4425 



دراسة بيئة الهائمات النباتية في بعض محطات تصفية مياه الشرب في محافظة 
البصرة:  -2البصرة وتقدير تراكيز السموم الكبدية فيها/ جنائن يعرب محمود

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -جامعة البصرة
 سم02ص؛ 51

 ماجستير في علوم الحياة )الطحالب(
 لعنوانا -ـ الطحالب   أ4
 

945,2 
 325ح

 
 الحجمي, سناء هادي ياسر

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على الطين في نهر الديوانية/ سناء هادي ياسر 
 0241كلية التربية,  -لبقادسية: جامعة القادسية -2الحجمي
 سم32ص؛ 441

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ بيئة مائية
 العنوان -ـ الطحالب   أ4
 

4452 

945,2 
 011س

 
 الساعدي, رواء نادر كيطان

دراسة بيئية للطحالب الملتصقة على النباتات المائية في نهر دجلة ضمن مدينة 
كلية العلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2العراق/ رواء نادر كيطان الساعدي -بغداد

 0241للبنات, 
 سم32ص؛ 419

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ البيئة
 العنوان -نهر   أ -دجلة -3النباتات المائية    -0  ـ الطحالب 4
 

4454 

945,2 
 151غ

 
 الغريري, وصال عدنان سعدون

العراقم وصال عدنان سعدون  -دراسة بيئة الطحالب في نهر اليوسفية بغداد
 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2الغريري

 سم02ص؛ 54
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -بغداد )نهر اليوسفية (   أ -ـ الطحالب4
 

4450 

945,23 
 055ط

 
 الطائي, اساور سليم محمد علي

استخالص المركبات السامة من الطحلب االخضر المزرق ودراسة تاثيراته 
النسيجية المرضية على ذكور الفئران المختبرية/ اساور سليم محمد علي 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2الطائي
 سم02ص؛ 42

 رسالة ماجستير في علوم الحياة ) الطحالب( 
 العنوان -ـ الطحالب الخضراء    أ4
 

4453 

922,43 
 302ف

 
 الفحام, امير عبد االخوة حسن

 -2تطوير واقع الفضاءات الخارجية لجامعة الكوفة/ امير عبد االخوة حسن الفحام
 0241كلية الزراعة,  -النجفالنجف: جامعة 

 سم32ص: ايض؛ 411ب, -أ
 اطروحة دكتوراه فلسفة في البستنة وهندسة الحدائق

 العنوان -ـ حدائق النباتات   أ4
 

4451 
 

924,4 
 010أ

 
 االبراهيمي, فاضل كاظم كريم

تاثير الري بالماء المعالج مغناطيسيا في نمو وحاصل الحنطة/ فاضل كاظم كريم 
 0241كلية العلوم,  -النجف: جامعة الكوفة -2االبالاهيمي

 سم32ص: ايض؛ 441و, -أ

4459 



 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 
 العنوان -الري بالماء   أ -0فسيولوجيا    -ـ النباتات4
 

924,4 
 321أ

 
 احمد عبد الشريف كاظم

نباتات الطماطم/ احمد عبد تاثير نوع التغذية والضوء والتهوية في اقلمة ونمو 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2الشريف كاظم

 رسالة ماجستير غي علوم الحياة
 فسلجة النبات -علم النبات

 العنوان -نمو   أ -النباتات -3زراعة    -الطماطم -0فسيولوجيا    -ـ النبات4
 

4451 

924,4 
 051ج

 
 ياس سعيد الظاهرالجبوري, خولة ال

ومعلق خميرة الخبز الجافة في  Em1التاثير الفسيولوجي لكل من السماد الحيوي 

صفة حاصل الحبوب ومكوناته في الحنطة الرباعية/ خولة الياس سعيد ظاهر 
 0241كلية العلوم,  -نينوى: جامعة الموصل -2الجبوري

I-XI ,442 سم32ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -الحنطة الرباعية   أ -3السماد الحيوي    -0فسيولوجيا    -النبات ـ4
 

4454 

924,4 
359 

 
 الجحيشي, احمد يوسف الياس

تاثير حامض السالليك في النمو وبعض الصفات الفسلجية والبايوكيميائية لصنفين 
 -2من حنطة الخبز النامية تحت االجهاد الملحي/ احمد يوسف الياس الجحيشي

 0241كلية التربية,  -نينوى: جامعة الموصل
 العنوان -حنطة   أ -فسيولوجيا   الخبز -ـ النباتات4
 

4452 

924,4 
 245ح

 
 الحلفي, رواء غالب مجيد صادق

التاثير الفسلجي  لمصادر االسمدة النتروجينية ومضادات النتح في نمو وحاصل 
رواء غالب مجيد صادق البطاطا ومحتواها مع بعض الهرمونات والبرولين/ 

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الحلفي
 سم32ص: ايض؛ 24

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -االسمدة النتروجينية   أ -0فسيولوجيا    -ـ النباتات4
 

4455 

924,4 
 511ح

 
 حيدر عبد االمير مظهور

البرولين والجبرلين/ حيدر عبد االمير استجابة نبات السلق للشد الملحي وحامضي 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2مظهور

 سم02ص: أيض؛ 423 -هـ-أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -نبات   أ -السلق -0فسيولوجيا    -ـ النبات4
 

4222 

924,4 
 41ر

 
 رغد صبار عباس

البوتاسيوم والرش بالكاينتين على الحاصل وكفاءة تأثير االجهاد المائي ومعدالت 
كلية  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2االستهالك المائي للعصفر/ رغد صبار عباس

 0241التربية االساسية, 
I-VI ,431 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في التربية
 العنوان -العصفر   أ -3االجهاد المائي    -0فسيولوجيا    -ـ النبات4
 

4224 

924,4  4220 



 الركابي, ليث سريع 200ر
تأثير االجهاد المائي والسماد الورقي والمخصب العضوي في نمو نبات حلق السبع 

الشجيري ومحتواه من بعض المواد الفعالة وفاعليتها المضادة في بعض بكتريا 
كلية التربيةن  -القادسية: جامعة القادسية -2تسوس االسنان/ ليث سريع الركابي

0241 
 سم02ص: ايض؛ 400و, -أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -نبات   أ -الشجيري -حلق السبع -0فسلجة    -ـ نبات4
 

924,4 
 509ل

 
 الياس, صالح خضير عباس

دراسة فسلجية عن تاثير حامض السالسيليك في ضربين من الحنطة الناعمة 
كلية التربية  -ذي قار: جامعة ذي قار -2)تموز واب(/ صالح خضير عباس الياس

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم02ص: ايض؛ 51

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -زراعة   أ -الحنطة -0فسيولوجيا    -ـ النبات4
 

4223 

924,4 
 50م

 
 مها علي عبد االمير

 النوعية تأثير مضادات النتح وحامض الساليليك ومدد الري في النمو والصفات
 -2والتشريحية للذرة الصفراء المنزرعة في مدينة الديوانية/ مها علي عبد االمير

 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية
 سم02ص: ايض؛ 440ي, -أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -الذرة الصفراء   أ -3النوعية والتشريحية    -0فسيولوجيا    -ـ النبات4
 

4221 

924,423 
 510ب

 
 البيضاني, محمد ماجد حبيب

تاثير وسط الزراعة ورش حامض الجاسموتيك في صفات نمو نبات الفريزيا 

بغداد:  -2/ محمد ماجد حبيب البيضاني Golden Melodyو  Jessicaللصنفين 

 0241كلية الزراعة,  -جامعة بغداد
 سم02ص, 24

 والبستنة )البستنة وهندسة الحدائق( رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -نمو   أ -ـ النبات )الفريزيا(4
 

4229 

924,423 
 092ج

 
 الجاسمي, كوثر هاشم عبار

دراسة التاثير االليلوباتي لنبات اليوكاليبتوس في انبات ونمو بعض نباتات الزينة/ 
 0241العلوم, كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2كوثر هاشم عبار الجاسمي

 سم32ص: ايض؛ 440و, -أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

  العنوان -نمو   أ -ـ النبات4
 

4221 

924,423 
 051ج

 
 الجبوري, عباس عبد نور هادي

( على النمو الخضري لنبات البصل/ عباس عبد نور GA3تأثير حامض الجيرليك )

 0241التربية, كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2هادي الجبوري
 سم32ص: ايض؛ 14

 دبلوم عالي في علوم الحياة
  العنوان -نمو   أ -ـ النبات4
 

4224 

924,423 
 051ج

 
 الجبوري, غازي فيصل وسمي

4222 



تاثير نوعية مياه الري في نمو عدد من النباتات المزروعة في مناطق من محافظة 
كلية التربية  -نينوى: جامعة الموصل -2نينوى/ غازي فيصل وسمي الجبوري

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم32ص: ايض؛ 400

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -نمو   أ -ـ النبات4
 

924,423 
 202ج

 
 الجاللي, امل عبد سيد

تأثير البوتاسيوم والكاينتين في مؤثرات النمو والمركبات الفعالة لنبات الكزبرة 
كلية التربية  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2المحلي/ أمل عبد سيد الجاللي

 0241االساسية, 
 سم32ص: ايض؛ 92

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -الكزبرة المحلي   أ -0نمو      -ـ النبات4
 

4225 

924,423 
 509ج

 
 الجياشي, علي عبد السادة حول

النمو تأثير نسبة وطور نمو ازالة نباتات محصول زهرة الشمس في صفات 
/ علي عبد الستدة حول  Helianthus annunsl. Var. flameوالحاصل 

 0241كلية الزراعة,  -المثنى: جامعة المثنى -2الجياشي
 سم32ص: ايض؛ 41

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -نمو   أ -ـ النبات4
 

4242 

924,423 
 95ح

 
 حسن سامي سلمان

والزراعة المتداخلة للحنطة مع بعض البقوليات في نمو تاثير السماد النتروجيني 
 0241كلية الزراعة,  -بابل: جامعة بابل -2وحاصل الحنطة/ حسن سامي سلمان

 سم02ص؛ 444ب, -أ
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية المحاصيل الحقلية

 وانالعن -أ       الزراعة المتداخلة  -3 السماد النتروجيني -0 نمو  -اتـ النب4
 

4244 

924,423 
 511ح

 
 الحيدري, فراس هادي وسن

وفطر المقاومة   Penicilliumتأثير مخلفات الرز الملوثة بانواع من الفطر 

النجف:  -2االحيائية في انبات ونمو بادرات الحنطة/ فراس هادي وسن الحيدري
 0241كلية الزراعة,  -جامعة الكوفة

I-III ,434 سم32ص: ايض؛ 

 في العلوم الزراعية رسالة ماجستير
 العنوان-نمو      ا -اتـ النب4
 

4240 

924,424 
 205خ

 
 خمائل علي كريم

تأثير اضافة الكالسيوم للتربة والرش بالبورون في صفات نمو وحاصل الحنطة 

Triticum aestivuml كلية التربية  -ديالى: جامعة ديالة -2/ خمائل علي كريم

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم32أيض؛ ص: 49ح, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -الحنطة   أ -0نمو    -ـ النبات4
 

4243 

924,423 
 051ر

 
 رائد محمد سرحان

4241 



تاثير الرش باالسبرين في نمو حاصل نبات زهرة الشمس المعرض الجهاد 
كلية التربية للعلوم الصرفة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الجفاف/ رائد محمد سرحان

0241 
 سم32ص: ايض؛ 419ن, -أ

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -الرش باالسبرين   أ -0نمو    -ت النباتات4
 

924,423 
 200ر

 
 الركابي, محمد سوادي زغير

تاثير حجم البذور وعدد الريات والتسميد النتروجيني في صفات النمو لنبات 
كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2الحلبة/ محمد سوادي زغير الركابي

0241 
 سم32ص: ايض؛ 59ب, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ علم النبات
 العنوان -التسميد النتروجيني   أ -0نمو )الحلبة(     -ـ النباتات4
 

4249 

924,423 
 051ز

 
 الزبيدي, محمد سلمان كريم

التسميد في نمو وحاصل اصناف مختلفة من نبات تأثير الكثافة النباتية ومستويات 
كلية التربية  -ديالى: جامعة ديالى -2زهرة الشمس/ محمد سلمان كريم الزبيدي

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم32ص: ايض؛ 429ح, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -نمو    أ -ـ النبات4
 

4241 

924,423 
 011س

 
 الساعدي, هديل احمد مهدي

تاثير مواعيد الزراعة واالصناف في نمو وحاصل زهرة الشمس/ هديل احمد 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -ديالى: جامعة ديالى -2مهدي الساعدي

 سم32ص: ايض؛ 14د, -أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -نمو   أ -ـ النباتات4
 

4244 

924,423 
 520ش

 
 شيماء ذياب عبد حبيب

تجابة شتالت ونباتات تراكيب وراثية مختلفة من الطماطة للرش بالنتروجين اس
 -2وتأثيراتها في النمو واالنتاج والقيمة الغذائية للثمار/ شيماء ذياب عبد حبيب

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم32ص: ايض؛ 431ز, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة
 العنوان -نمو   أ -ـ النباتات4
 

4242 
 

924,423 
 023ص

 
 الصالح, سيناء وداعة مان هللا

( في بعض صفات النمو والمحتوى الكيميائي GA3تاثير حامض الجيريلين )

 -2/ سيناء وداعة مان هللا الصالح.Hordeum Vulgare Lلضربين من الشعير 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -ذي قار: جامعة ذي قار
 سم32ايض؛ ص: 51م, -أ

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -نمو   أ -ـ النبات4
 

4245 

924,423 
 009ع

 
 العباسي, أيمن احمد عبد الكريم

4202 



اثر التغذية الورقية بالبوتاسيوم والحديد المخلبي في نمو وحاصل الذرة الصفراء 
لى: جامعة ديالى: ديا -2تحت نظام الري بالتنقيط/ ايمن احمد عبد الكريم العباسي

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة, 
 سم32ص: ايض؛ 441ح, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )نبات(
 -الري بالتنقيط   أ -3التغذية الورقية    -0نمو )الذرة الصفراء(    -ـ النبات4

 العنوان
 

924,0 
 010أ

 
 ابراهيم علي ابراهيم

مع Trichoderma haizian pseudomonas fluorescensتوافق 

على بادرات القطن/ ابراهيم علي Solani  Rhizoctoniaمبيدالبلتانول في مكافحة

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2ابراهيم
 سم32ص,: ايض؛ 41

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 القطن -القطن بادرات   أ -0ـ النبات_ امراض   4
 

4204 

924,0 
 02ش

 
 الشام, ثائر جابر عليوي بقر

تأثير مستخلصات بعض نباتات االدغال على نمو فطر الذبول وفطر المقاومة 
كلية الزراعة,  -النجف: جامعة الكوفة -2الحيوية/ ثائر جابر عليوي بقر الشام

0241 
I-III ,492 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -مة الحيوية   أالمقاو -0امراض    -ـ النبات4
 

4200 

924,0 
 051ج

 
 الجبوري, عفاف اركان عليوي

( باستخدام TYLCVتشخيص جزيئي لفايروس تجعد واصفرار اوراق الطماطة )

( مع برنامج وقائي من االصابة بالفايروس/ PCRتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل )

 0241كلية الزراعة,  -النجف: جامعة الكوفة -2عفاف اركان عليوي الجبوري
 0241كلية الزراعة,  -نجف: جامعة الكوفة

I-VI ,40 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -االصابة بالفايروس   أ -0امراض    -ـ النبات4
 

4203 

924,0 
 051ج

 
 الجبوري, هند هادي عباس

  Bacillus subiillisدراسة تاثير بعض انواع الطحالب ومستخلصاتها والبكتريا 

من السيطرة على التعفن الطري والجاف في تقاوي  Trichodermaوالفطر 

كلية الزراعة,  -النجف: جامعة الكوفة -2البطاطا/ هند هادي عباس الجبوري
0241 

 سم32ص: ايض؛ 25س, -أ
 اعيةرسالة ماجستير في العلوم الزر

 العنوان -انواع   أ -الطحالب -0امراض )البطاطا(    -ـ النبات4
 

4201 

924,0 
 215ج

 
 جمعة صالح نايف

بغداد: جامعة  -2المكافحة االحيائية والكيميائية لمرض القشرة الهوداء في البطاطا
 0241كلية الزراعة,  -بغداد
 سم02ص؛ 54

 ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -زراعة   أ -البطاطا -0 امراض   -ـ النباتات4
 

4209 



924,0 
 511ح

 
 الحيدري, علي عاجل جاسم

التشخيص المظهري والجزيئي لعزالت الفطر واهمية غير الممرض منها في بعض 
النجف:  -2الصفات االنتاجية والفسلجية لفروج اللحم/ علي عاجل جاسم الحيدري

 0241كلية الزراعة,  -جامعة الكوفة
 سم02 ص: ايض؛401

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 العنوان -االنتاجية والفسلجية   أ -0امراض    -ـ النبات4
 

4201 

924,0 
 512ش

 
 الشيخلي, مروة عماد الدين

وحامض السالسلك   Saccharomyces Cerevisiaeفعالية الخميرة 

المسبب لمرض العفن   Penicillium digitatumوالكايتوسان ضد الفطر 

 -بغداد: جامعة بغداد -2االخضر على ثمار البرتقال/ مروة عماد الدين الشيخلي
 0241كلية الزراعة, 

 سم02ص؛ 422ج, -ب
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة/ وقاية النبات) امراض النبات(

 العنوان -ثمار   أ -البرتقال -0امراض    -ـ النبات4
 

4204 

924,0 
 59ق

 
 ماجد عبيد قيس

  Rhizoctonia Solani Kuhnفعالية بعض العوامل الحياتية في مقاومة الفطر 

كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2المسبب لمرض تقرح ساق القرنبيط/ قيس ماجد عبيد
 0241الزراعة, 

 سم02ص؛ 420
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة وقاية النبات

 العنوان -امراض )القرنبيط(    أ -ـ النبات4
 

4202 

924,0 
 914م

 
 مصطفى جمعة حمادي

باستعمال المعزز الحيوي  Yاستحثاث المقاومة الجهازية في البطاطا ضد فايروس 

Probiotic كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2/ مصطفى جمعة حمادي

0241 

I-III ,23 سم02ص؛ 

 نبات(رسالة ماجستير علوم في الزراعة/ وقاية النبات )امراض ال
 العنوان -زراعة   أ -البطاطا -0امراض    –ـ النبات 4
 

4205 

924,0 
 503م

 
 المياحي, سعد محسن عويد

استحثاث المقاومة لمرض موزانيك الفاصوليا االصفر باستخدام  
Pseudomonas Fluorescens   وRhizobium leguminosarum  في

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الباقالء/ سعد محسن عويد المياحي
I-III ,50 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -الباقالء   أ -0امراض    -ـ النبات4
 

4232 

924,0 
 901ن

 
 نزار راشد مرزة

فايروس الموزائيك االصفر تحفيز المقاومة الجهازية في نباتات قرع الكوسا ضد 

/ Top 10( باستخدام حامض البيتا امينوبيوتيرك ومركبات ZYMVلقرع الكوسا )

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2نزار راشد مرزة
 سم02ص: أيض؛ 53

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -امراض   أ -ـ النبات4

4234 



 

924,0 
 510و

 
 درينه صفوت جميلالونداي, 

تاثير بعض العوامل البيئية واالحيائية في عرهون قش الرز والسيطرة على 
بغداد: جامعة  -2تالحياء الملوثة الوساطه الزراعية/ درينه صفوت جميل الونداي

 0241كلية الزراعة,  -بغداد
 سم02ص؛ 431د, -أ

 رسالة دكتوراه في العلوم الزراعية
 لعنوانا -امراض   أ -ـ النباتات4
 

4230 

924,39 
 50أ

 
 أية سمير ابراهيم

التضريب التبادلي وبعض المعالم الوراثية للذرة الصفراء بتأثير مواعيد الزراعة/ 
 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2اية سمير ابراهيم

 سم02ص؛ 49
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 العنوان -وراثة   أ -ـ النباتات4
 

4233 

924,39 
 905ح

 
 الحساني, رسول ثامر جاسم

تاثير مواعيد الزراعة في نمو وحاصل تراكيب وراثية مختلفة من محصول 
كلية الزراعة,  -المثنى: جامعة المثنى -2الشوفان/ رسول ثامر جاسم الحساني

0241 
 العنوان -محصول   أ -الشوفان -0وراثة    -ـ النبات4
 

4231 

924,39 
 103د

 
 زياد عبد الجبار عبد الحميدالدراجي, 

تقدير المعالم الوراثية للذرة الصفراء والتباعد الوراثي باستخدام المؤشر الجزيئي 
(RAPDزياد عبد الجبار عبد عبد الحميد الدراجي /)كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2

 0241الزراعة, 
 سم02ص؛ 494خ, -أ

 تربية نبات(اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم المحاصيل الحقلية )
 العنوان -وراثة   أ -ـ النبات4
 

4239 

924,39 
 252د

 
 الدليمي, بلقيس علي عبد

تشخيص تفايرات وراثية في زهرة الشمس الالزيتي مرتبطة بتحمل شد عجز 
 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الماء/ بلقيس وعد علي الدليمي

 سم02ص؛ 12
 الزراعةرسالة ماجستير علوم في 

 العنوان -وراثة   أ -ـ النبات4
 

4231 

924,39 
 051ع

 
 العبيدي, غفران علي حسين

استعمال التقانة الجزيئية في تشخيص التباين الوراثي في تراكيب وراثية من 
 -ديالى: جامعة ديالى -2الحنطة المتحملة للملوحة/ غفران علي حسين العبيدي

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة, 

I-VIII ,54 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الحياة/ النبات
 العنوان -وراثة    أ -ـ النبات4
 

4234 

924,39 
 413م

 
 المفرجي, فيصل موفق مزهر

4232 



تاثير نوع السماد في صفات نمو وحاصل الطماطة وتقدير بعض المعالم الوراثية/ 
 0241الزراعة,  كلية -ديالى: جامعة ديالى -2فيصل موفق مزهر المفرجي

 سم32ص: ايض؛ 42ز, -أ
 رسالة ماجستير علوم زراعية في البستنة

 العنوان -الطماطة   أ -0وراثة    -ـ النبات4
 

924,39 
 509هـ

 
 هوازن حليم صالح

تقويم صفة تحمل بعض اصناف البطاطا المكترة نسيجيا للجفاف على المستوى 
معهد الهندسة الوراثية,  -جامعة بغدادبغداد:  -2الجزيئي/ هوازن حليم صالح

0241 

I-X ,420 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير هندسة وراثية
 العنوان -اصناف   أ -البطاطا -0وراثة    -ـ النبات4
 

4235 

924,1 
 115ب

 
 البدري, ضفاف خليل سالم

الخصائص التشريحية والتصنيفية النواع مختارة من ذوات الفلقتين البرية النامية 
كلية التربية  -ديالى: جامعة ديالة -2في محافظة ديالى/ ضفاف خليل سالم البدري

 سم32للعلوم الصرفة, 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -تشريح   أ -ـ النبات4
 

4212 

924,1 
 051ع

 
 العبيدي, باسمة محمد رضا كاظم

دراسة تشريحية مقارنة لالجزاء الخضرية وبعض االجزاء التكاثرية لمراتب من 

 -2في العراق/ باسمة محمد رضا كاظم العبيدي Cucurbitaceae العائلة القرعية 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم32ص: ايض؛ 413ن, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -العائلة القرعية   أ -0تشريح    -ـ النبات4
 

4214 

924,1 
 025ف

 
 الفتلي, حسنى مهدي رياح

دراسة تشريحية لسيقان وسويقات واوراق بعض اجناس العائلة الوردية في 
كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2الديوانية/ حسنى مهدي رياح الفتلي

0241 

A-D ,01 سم32ص؛ 

 في علوم الحياة/ النبات الدبلوم العالي
 العنوان -العائلة الوردية   أ -0تشريح    -ـ النبات4
 

4210 

924,1 
 350م

 
 المحنة, فرقد حيدر عبد النبي

 compsitaeدراسة تشريحية لبشرة اوراق بعض اجناس العائلةالمركبة 
Asteraceae  القادسية:  -2في جامعة القادسية/ فرقد حيدر عبد النبي المحنة

 0241كلية التربية,  -عة القادسيةجام
 سم32ص: ايض؛ 03

 دبلوم عالي في علوم الحياة
 العنوان -تشريح   أ -ـ النبات4
 

4213 

924,131 
 590أ

 
 االنصاري, هيفاء رشيد محسن

4211 



تاثير الرش ببعض المغذيات المعدنية والحوامض العضوية في نمو وحاصل 
االسبانج/ هيفاء رشسد محسن وتركيز بعض المركبات الفعالة طبيا في 

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2االنصاري
 سم02ص؛ 441دن -أ

البستنة وهندسة الحدائق )نباتات  -اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 طبية(

 العنوان -ـ النباتات الطبية   أ4
 

924,131  
 الربيعي, صباح عبد فليح

السالسليك والتسميد في نمو نبات االلوفيرا ومحتواه من بعض تاثير حامض 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2المركبات الكيمياوية/ صباح عبد فليح الربيعي

 0241الزراعة, 
 سم02ص؛ 430

 رسالة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 العنوان -االلوفيرا   أ -ـ النباتات الطبية4
 

4219 

924,131 
 554ر

 
 نق محمد داودرو

تاثير مواقيت الجني والتظليل في محتوى ونوعية الزيت الطيار والمستخلص 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2الكحولي لنبات اكليل الجبل/ رونق محمد داود

 0241الزراعة, 
 سم02ص؛ 11

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -أ  الجني والتظليل  -0ـ النباتات الطبية) اكليل الجبل(   4
 

4211 

924,131 
 051ع

 
 العبيدي, ميساء حامد احمد

تاثير بعض المحفزات في انتاج بعض المركبات الثانوية لنبات الزنجان خارج 
كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الجسم الحي/ ميساء حامد احمد العبيدي

0241 
 سم02ص؛ 52ج, -أ

 البستنة وهندسة الحدائق(رسالة ماجستير علوم في الزراعة )قسم 
 العنوان -ـ النباتات الطبية   أ4
 

4214 

924,131 
 425ع

 
 العضلوكي, صابرين نوري دكمان

الحد من التاثير السمي الوراثي للجهد التأكسدي باستخدام مستخلص نبات البرد 
كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2قوشي/ صابرين نوري دكمان العضلوكي

 0241العلوم, 
 سم02ص: ايض؛ 51ز, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -نبات   أ -البردقوش -0ـ النباتات الطبية   4
 

4212 

924,131 
 955ق

 
 القزويني, زينة عبد الزهرة عبد الوهاب

تأثير التسميد االرضي والورقي في الصفات الخضرية والزيوت العطرية لنبات 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2عبد الوهاب القزوينيالبردقوش/ زينة عبد الزهرة 

 0241الزراعة, 
 سم02ص: ايض؛ 423ي, -أ

 البستنة -رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -ـ النباتات الطبية )البردقوش(   أ4
 

4215 

924,4  4292 



 العادلي, بتول محمد حسن 012ع
العراق/ بتول محمد  -بابلدراسة بعض بيئات الغطاء النباتي الملحي في محافظة 

 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2حسن العادلي
I-VIII ,409 سم02ص؛ 

 بيئة نباتية -اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -ـ البيئة النباتية   أ4
 

924,41 
 252د

 
 منار داود سلمان

اجدة على نوعين من النباتات المتو  Naididaeدراسة بيئية لبعض انواع العائلة 

بغداد: جامعة  -2المائية في نهر دجلة ضمن مدينة بغداد: منار داود سلمان الدليمي
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -بغداد
I-VII ,22 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ علم البيئة
 العنوان -نهر   أ -دجلة -0ت النباتات المائية   4
 

4294 

924,41 
 215ش

 
 الشمري, عامر عبيد سعود

دراسة التنوع االحيائي للنباتات المائية وتطبيق دليل نوعية المياه الكثري على 
كلية  -بابل: جامعة بابل -2مياه نهر الحلة وسط العراق/ عامر عبيد سعود الشمري

 0241العلوم, 

I-XVI ,414 سم02ص؛ 

 بيئة وتلوث -رسالة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -نهر   أ -الحلة -0ـ النباتات المائية   4
 

4290 

924,41 
 355ل

 
 لجين ابراهيم حسين

دراسة تركيز بعض العناصر الثقيلة في مياه ورواسب ونوعين من النباتات في 
 -2العراق/ لجين ابراهيم حسين -المبزل الشرقي لنهر الفرات )الحفار(/ الديوانية

 0241 -كلية التربية -معة القادسيةالقادسية: جا
 سم32ص؛ 422

 نبات -رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ النباتات المائية   أ4
 

4293 

920 
 955ح

 
 الحسيني, اوراس عبد السيد مهدي

في العراق/  Rhagadiolus Scop. (compositap)دراسة تصنيفية لجنين 

 0241بابل: جامعة بابل,  -2اوراس عبد السيد مهدي الحسيني
 رسالة ماجستير في علوم الحياة )علم النبات(

 العنوان -تصنيف   أ -ـ النبات4
 

4291 

920 
 520س

 
 السهالني, وداد عبد الحسن عبود

دراسة لبعض الصفات الكيميائية والتصنيف العددي النواع من العائلة الصليبية 
(Cruciferae)كلية  -ذي قار: جامعة ذي قار -2/ وداد عبد الحسن عبود السهالني

 0241التربية للعلوم الصرفة, 

I-II ,22 سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / علم النبات
 العنوان -ئلة الصليبية   أالعا -0تصنيف    -ـ النبات4
 

4299 

920 
 012ف

 
 فاطمة محمد عبد المحسن شعابث

 -2في العراق Helichysum Mill (Compositae)دراسة تصنيفية للجنس 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بابل

4291 



I-VII ,440 02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )علم النبات(
 لعنوانا -تصنيف   أ -ـ النبات4
 

920 
 120م

 
 المعماري, منهل محمد ابراهيم

دراسة تصنيفية للصفات المظهرية والتشريحية والكيميائية لبعض اصناف الرز 
الموصل: جامعة  -2المستزرعة في العراق/ منهل محمد ابراهيم المعماري

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -الموصل
 سم32ص؛ 52خ, -أ

 علوم الحياة/ علم النباترسالة ماجستير 
 العنوان -اصناف    أ -الرز -0تصنيف    -ـ النبات4

  

4294 

920 
 510م

 
 المهداوي, نسرين صبار هاشم حسين

يالى/ د -المراتب التصنيفية للنباتات البرية من ذوات الفلقتين في منطقة صدور
التربية للعلوم كلية  -ديالى: جامعة ديالى -2نسرين صبار هاشم حسين المهداوي

 0241الصرفة, 
 سم02ص؛ 434

 تخصص نبات -ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -النباتات البرية   أ -0تصنيف    -ـ النبات4
 

4292 

923,11 
 952أ

 
 اسيل علوان عبد الغالي

استجابة ثالث تراكيب وراثية من نبات اللهانة للرش بمستخلص كمبوست سعف 
النجف:  -2النخيل وتاثيرها في مؤشرات النمو والحاصل/ اسيل علوان عبد غالي

 0241كلية الزراعة,  -جامعة الكوفة
 سم02ص: ايض؛ 41د, -أ

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -زراعة   أ -ـ اللهانة4
 

4295 

923,129 
 011س

 
 الساعدي, علي والي موحي

استخالص وتنقية بروتييز ثمار الباميا ودراسة بعض خواصه/ علي والي موحي 
 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الساعدي

 سم02ص؛ 434
 علوم االغذية -رسالة ماجستير في علوم الزراعة

 العنوان -ـ الباميا   أ4
 

4212 

923,590 
 10هـ

 
 هدى عناية ماهود حسين

دراسة صفة تحمل الملوحة في المزارع النسيجية لنبات الفلفل/ هدى عناية ماهود 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2حسين

I-X ,50 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ علم النبات
 العنوان -الملوحة في المزارع   أ -0نبات    -ـ الفلفل4
 

4214 

923,590 
 400و

 
 وفاء هادي حسون

دور بعض العوامل الفيزيائية في مؤشرات االنبات والنمو الحاصل في الفلفل 
 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الحلو/ وفاء هادي حسون

 سم32ص؛ 492ظ, -ث
 البستنة وهندسة الحدائق -اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الزراعة

 العنوان -الفلفل الحلو   أـ 4

4210 



 

921,5 
 215ع

 
 عبد الكريم عامر محمد

تأثير تجزئة السماد النتروجيني بدفعات ومستويات من سماد البوتاسيوم في نمو 
 0241البصرة: جامعة البصرة,  -2وحاصل حنطة الخبز/ عبد الكريم عامر محمد

 سم02ص؛ 10
 علوم المحاصيل الحقليةرسالة ماجستير في العلوم الزراعية/ قسم 

 العنوان -زراعة   أ -ـ القمح4
 

4213 

921,53 
 103د

 
 الدراجي, عمار جابر عبيد

تأثير التسميد الورقي بعنصري الحديد والزنك المخلبي في نمو وحاصل نباتات 
كلية  -بابل: جامعة بابل -2الحنطة صنف تموزح/ عمار جابر عبيد الدراجي

 0241الزراعة, 
 سم32ايض؛ ص: 51ز, -أ

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -نبات    أ -ـ الحنطة4
 

4211 

921,53 
 051ز

 
 الزبيدي, صبا علي

تأثير مستويات الفسفور والبوتاسيوم وتداخالتهما في نمو نبات الشعير ومحتواه 
الزراعة, كلية  -بابل: جامعة بابل -2من بعض العناصر الغذائية/ صبا علي الزبيدي

0241 
 سم02ص: ايض؛ 45خ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان -نبات   أ -ـ الشعير4
 

4219 

925,0 
 910ا

 
 اسراء مال هللا حنظل

والطور الجنسي   Trichodermالتصنيف المظهري والجزئي لبعض انواع الفطر 

Hypocrea Lixii كلية التربية  -ةالبصرة: جامعة البصر -2/ اسراء مال هللا حنظل

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم02ص: ايض؛ 412

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -المظهري والجزيئي   أ -0ـ الفطريات   4
 

4211 

925,0 
 251ح

 
 الحميداوي, ابتسام ثامر جعاز

على حبوب بعض المحاصيل في الديوانية   Curvulariaدراسة االصابة بالفطر 

وتوصيفه الجزيئي وتاثيره على بعض المعايير الحيوية لذكور الجرذ االبيض/ 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2ابتسام ثامر جعاز الحميداوي

 سم32ص؛ 494
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة/ احياء مجهرية )فطريات(

 العنوان -ريات   أـ الفط4
 

4214 

925,0 
 055ر

 
 الراوي, يسرى عوني مجيد

عزل وتشخيص الفطريات الملوثة للمشروبات المنبهة والكشف عن سم االفال/ 
 0241كلية العلوم,  -نينوى: جامعة الموصل -2يسرى عوني مجيد الراوي

I-XI ,21 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ الفطريات   أ4
 

4212 

925,0  4215 



 رحمن عيسى عبد 325ر
التحري عن الفطريات المرافقة لبذور الزينيا وتقييم فعالية بعض المعامالت في 

كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2حيويتها وانتظام انباتها/ رحمن عيسى سعيد
0241 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة وقاية النبات )امراض النبات(
 العنوان -الفطريات   أ ـ4
 

925,0 
 051ز

 
 الزبيدي, خليل عباس مرهون

استجثاث المقاومة في نبات الشعير باستخدام بعض المعامالت الفيزيائية 
 -2والكيميائية لمقاومة الفطريات الممرضة/ خليل عباس مرهون الزبيدي

 0241كلية العلوم,  -القادسية: جامعة القادسية
 سم02ص: ايض؛ 24ز, -أ

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -نبات   أ -الشعير -0ـ الفطريات   4
 

4242 

925,0 
 041ش

 
 الشافعي, اديب كتاب عبد زيد

 Fusariumتاثير التداخل بين بعض النباتات ونواضحها والفطرين 
Trichoderma harzianum, oxysporum في نمو نبات الطماطة f.sp 

Lycopersici  كلية  -النجف: جامعة الكوفة -2/ اديب كتاب عبد زيد الشافعي

 0241الزراعة, 
 سم32ص: أيض ؛ 444ح, -أ

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -نبات   أ -الطماطة -0ـ الفطريات   4
 

4244 

925,0 
 154ش

 
 شروق علي محمد

تأثير بعض االسمدة العضوية المدعمة بعوامل المقاومة االحيائية وغير االحيائية 
 Fusariumللسيطرة على مرض الذبول في الطماطة المتسبب على الفطر 

oxysporum f.sp.lycopersici  2وعلى نمو النبات/ شروق علي محمد- 

 0241كلية الزراعة,  -النجف: جامعة الكوفة
 مس32ص: ايض؛ 423و, -أ

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -الذبول في الطماطة   أ -3االسمدة العضوية    -0ـ الفطريات    4
 

4240 

925,0 
 501ف

 
 الفياض, احمد عبد االمير محمد

 .Nerium Olea nder Lعزل وتشخيص الفطريات المستنبتة في نباتي الدفلة 

واختبار فعالياتها المضادة لالحياء المجهرية/   Albizia lebbeck Benthواللبخ 

كلية التربية للعلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2احمد عبد االمير محمد الفياض
 0241الصرفة, 

 سم02ص؛ 434ي, -أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ علم الفطريات

 العنوان -ـ الفطريات   أ4
 

4243 

925,0 
 551م

 
 مهند جاسم حمود

 املة ببعض مبيدات االفات والمواد الكيميائية في نمو الفطرين تأثير المع
Fusarium , Alterkaria tenuissima Oxyspoum   المرافقة لبذور وجذور

 -القادسية: جامعة القادسية -2/ مهند جاسم حمود  Triticum aestumnالحنطة 

 0241كلية التمريض, 
 سم32ص: أيض؛ 51ي, -أ

 حياةرسالة ماجستير علوم في ال

4241 



 العنوان -جذور   أ -الحنطة -0ـ الفطريات   4
 

925,0 
 951ن

 
 نصير مالكي عبود

تأثير يعض العوامل المختبرية والبيئية والفيزيائية على التلوث بالفطريات المرافقة 
 Ephestia cautella(walker) لرصابة بحشرة عثة التمور المخزونة 

(Lepidoptera: Pyralidae)  واختبار قابلية بعض عزالت الفطرAspergiius 
Flavus ذي قار: جامعة ذي  -2على انتاج االفالتوكسينات/ نصير مالكي عبود

 0241كلية العلوم,  -قار
 سم32ص: ايض؛ 421ر, -أ

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 نالعنوا -التمور المخزونة   أ -3البيئة الفيزيائية    -0ـ الفطريات   4

  

4249 

925,0 
 10هـ

 
 هدى محمد كاظم ديوان

الفعالية المضادة لالحياء المجهرية واالنزيمية للفطريات المستنبتة المعزولة من 
كلية التربية للعلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2نبات االس/ هدى محمد كاظم ديوان

 0241الصرفة, 
 سم02ص؛ 434و, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -الفطريات   أـ 4
 

4241 

954,4 
 051ز

 
 الزبيدي, بشرى عباس بعيوي

 Hibiscus roseتأثير المستخلص الفينولي لالزهار نبات زهرة الجمال 
sineusis  في بعض انسجة وفسلجة تناسل ذكور الجرذان البيض/ بشرى عباس

 0241كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2بعيوي الزبيدي
 سم02ايض؛  ص:422ج, -أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 الجرذان البيض   أ العنوان -0فسيولوجيا    -ـ الحيوان4
 

4244 

945,4 
 515ز

 
 الزيدي, عمر حسين عباس

واثرها في تحسين  trisالى مخفف  3اضافة بعض مضادات االكسدة واالوميغا 

 لشتاين/ عمر حسين عباس صفات السائل المنوي بعد الحفظ بالتجميد لثيران لهو
 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2الزيدي

سمرسالة ماجستير في العلوم الزراعية الثروة الحيوانية/ 02ص؛ 419س, -ت
 مختبرات

 العنوان -فسيولوجيا   أ -ـ الحيوان4
 

4242 

954,4 
 005ش

 
 الشباني, زينب حسن رحيم

ص الكحولي لعكبر النحل في الجرذان دراسة فسلجية ونسجية لتأثير المستخل
القادسيةك  -2البيض المعرضة لكلوريد الكادميوم/ زينب حسين رحيم الشباني

 0241جامعة القادسية, كلية التربية, 
 سم32ص؛ 424و, -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ فسلجة حيوان
 العنوان -فسيولوجيا   أ -ـ الحيوان4
 

4245 

954,4 
 905ع

 
 وجدان مطرود كاظم العزاوي,

تأثير السينيوم والحديد في الدماغ والغدة الدرقية وبعض المعايير الدمية 
والكيموحيوية في الجرذان البيض المعاملة بالمنغنيز/ وجدان مطرود كاظم 

 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2العزاوي

4222 



 سم02ص: ايض؛ 404ط, -أ
 وم الحيواناطروحة دكتوراه فلسفة في عل

 العنوان -الجرذان البيض    أ -0فسيولوجيا    -ـ الحيوان4
 

954,4 
 25ع

 
 علي شهاب احمد

التغيرات الموسمية في االعضاء التناسلية والخاليا الجنسية االولية والهرمونات 
كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2لدى الماعز المحلي/ علي شهاب احمد

0241 
 سم02ص؛ 421هـ, -أ

 فسلجة تناسل -الثروة الحيوانية -اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 العنوان -الماعز المحلي   أ -0ـ الحيوان فسيولوجيا   4
 

4224 

954,4 
 502ع

 
 العنبكي, علي عبد االمير مظلوم

في وظيفة وتركيب الغدة الدرقية وبعض   Cدراسة تأثير الكافئين وفيتامين 

ايير الدمية والكيموحيوية في ذكور الجرذان البيض المعاملة بمبيد الديمثويت/ المع
كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2علي عبد االمير مظلوم العنبكي

0241 
 سم32ص؛ 400

 رسالة ماجستير في علوم الحياة/ فسلجة حيوان
 العنوان -الجرذان البيض   أ -0ـ الحيوان فسيولوجيا   4
 

4220 

954,4 
 951م

 
 المشهداني, احمد جاسم محمد
التفاعلي لدى مرض العجز الكلوي المزمن  Cوظائف الغدة الدرقية وبروتين 

المستمرين على الديلزة الدموية ومرضى الزرع الكلوي/ احمد جاسم محمد 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -ديالى: جامعة ديالى -2المشهداني

I-IX ,424 سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة علم الحيوان/ الفسلجة الحيوانية
 العنوان -فسيولوجيا   أ -ـ الحيوانات4
 

4223 

954,4 
 400و

 
 وفاء صالح عبد الرضا

 Creatineالتاثيرات الفسيولوجية للمكمل الغذائي كرياتين مونوهيدرات 
monohvdrate   وتداخله مع الهرمون الصناعي Nandrolone 

decanoate  2لدى رافعي االثقال في محافظة البصرة/ وفاء صالح عبد الرضا- 

 0241كلية التربية,  -البصرة: جامعة البصرة
 سم32ص: ايض؛ 004

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -فسيولوجيا   أ -ـ الحيوانات4
 

4221 

954,39 
 390أ

 
 احسان علي شويع

الكالسبستاتين وعالقته بالصفات النوعية للحوم واالبقار التشكل الوراثي لجين 
كلية  -البصرة: جامعة البصرة -2الجنوبية والجاموس العراقي/ احسان علي شويع

 0241الزراعة, 
 سم02ص؛ 422

 ماجستير في العلوم الزراعية
 العنوان -الجاموس العراقي   أ -0حيوانات     -ـ الوراثة4
 

4229 

954,39 
 141ج

 
 محمد جويعجعفر 

4221 



دراسة التشابه الوراثي بين سالالت االغنام العراقية باستخدام تقنيات التتابعات 
البصرة: جامعة  -2الدقيقة والتفاعل السلسلي للبوليمريز/ جعفر محمد عويد

 0241كلية الزراعة,  -البصرة
 سم02ص؛ 424ج, -أ

 زيئية(رسالة ماجستير في العلوم الزراعية والثروة الحيوانية )وراثة ج
 العنوان -االغنام العراقية   أ -0حيوانات    -ـ الوراثة4
 

954,9015 
 515د

 
 الدوري, صفا توفيق وهيب

دراسة دور ذبابة االسطبل وذبابة المنزلفي نقل المسببات المرضية الطفيلية 
بغداد: جامعة  -2للحيوانات الحقلية في محافظة بغداد/ صفا توفيق وهيب الدوري

 0241كلية الطب البيطري,  -بغداد
I-X ,440 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري/ الطفيليات البيطرية
 العنوان -ذبابة   أ -االسطبل -0علم    -ـ الطفيليات4
 

4224 

954,9015 
 055ط

 
 الطائي, االء حمادي عبيد

والشيح   Punica granatumالفعالية الحيوية لمستخلصات نباتات الرمان 

Artemisia herba-a16   والثومAlliumsativum   في نمو وتطور االكياس

 -2العدرية للمشوكة الحبيبية  خارج وداخل الجسم الحي/ االء حمادي عبيد الطائي
 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بابل

 سم02ص؛ 402ذ, -أ
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة/ علم الحيوان

 العنوان -نبات   أ -الرمان -3اداء االكياس العدرية    -0, علم    ـ الطفيليات4
 

4222 

954,9015 
 400ع

 
 العقابي, دالل فالح محسن

 Cladophoraتأثير بعض مركبات االيض الثانوي المعزولة من الطحلب االخضر 
crispate(Kuetizings, 18u3)   ضد طفيليEntanmoeba histolytic 

(Schaudinn, 19.3) Giardda lamblia ( stiles, 1915)  في الفئران

/ دالل فالح محسن Balb/Cساللة   Mus musculus(L.1758)المختبرية نوع 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -البصرة: جامعة البصرة -2العقابي
 سم32ص: ايض؛ 421ز,-أ

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -الفئران المختبرية   أ -3الخضر   ـ الطفيليات, علم   الطحالب 4
 

4225 

954,90152 
 95غ

 
 الغزي, مصطفى جواد كاظم

تقييم فعالية حليب وادرار االبل في حيوية ونمو طفيلي اللثمانيا االحشائية مع 
ذي قار: جامعة ذي  -2التحري عنه في الحشرة الناقلة/ مصطفى جواد كاظم الغزي

 0241كلية العلوم,  -قار
I-XVI ,444 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -الحشرة الناقلة   أ -3اللثمانيا االحشائية    -0ـ الطفيليات, علم   4
 

4252 

954,9015 
 105ك

 
 الكعبي, زهراء حاتم حميدي عبود

هراء زتقييم فعالية المستخلص المائي والكحولي لنبات الصبار  لدى فروج اللحم/ 
 0241كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2حاتم حميدي عبود الكعبي

 سم02ص: ايض؛ 449ر, -أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -نبات   أ -الصبار -3المائي والكحولي    -0ـ الطفيليات, علم   4
 

4254 



954,9015 
 503م

 
 المياحي, عاصفة مطرود ياسين

لتراكم الحيوي للعناصر الثقيلة في انسجة الديدان المتطفلة على نوعين استخدام ا
 -2من اسماك المياه العذبة في محافظة القادسية/ عاصفة مطرود ياسين المياحي

 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية
 سم02ص: ايض؛ 434ج, -أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -المياه العذبة   أ -0   علم -ـ الطفيليات4
 

4250 

950 
 510ز

 
 زهراء حسين عبيد

بيئة وتنوع مجتمع الالفقريات القاعية في الجزء االوسط في نهر الفرات/ العراق/ 
 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2زهراء حسين عبيد

I-X ,434 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -نهر   أ -الفرات -0الالفقريات    ـ4
 

4253 

950 
 110ك

 
 الكرعاوي, حسين عليوي حسن

 -دراسة ادلة التنوع االحيائي لتقييم مجتمع العوالق الحيوانية في نهر الكوفة
كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2العراق/ حسين عليوي حسين الكرعاوي

 0241التربية, 
 سم02ص؛ 441

 العنوان -نهر    أ -الكوفة -3التنوع االحيائي     -0الفقريات   ـ 4
  

4251 

951,3 
 015ر

 
 الراعي, حسناء حسين عبد علي

االرتباط بين القواقع والديدان المائية في بيئات مائية وسط العراق/ حسناء حسين 
 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2عبد علي الراعي

I-X ,422سم32: ايض؛ ص 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -الديدان المائية   أ -0ـ القواقع   4
 

4259 

951,3 
 052و

 
 الوائلي, علي بستان محسن

استخدام التقنية الجزيئية والمجهر االلكتروني في تصنيف قواقع المياه العذبة 
ن العراق/ علي بستاواصابتها ببعض االطوار البرقية للمثقوبات في وسط وجنوب 

 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2محسن الوائلي
 سم32ص: ايض؛ 440م, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -أ   ـ القواقع 4
 

4251 

959,3 
 100غ

 
 الغرابي, زهراء اقبال حسين

زهراء اقبال حسين دراسة بيئية لبعض القشريات في نهر الديوانية العراق/ 
 0241كلية العلوم,  -القادسية: جامعة القادسية -2الغرابي

 سم02ص: ايض؛ 449ز, -أ
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة

 العنوان -ـ القشريات   أ4
  

4254 

959,49 
 510ع

 
 العيداني, اسماء عبد الزهرة سبع

4252 



في محافظة  (Heteroptera: Hemiptera)دراسة تصنيفية وبيئية لحشرات 

كلية التربية  -البصرة: جامعة البصرة -2البصرة/ اسماء عبد الزهرة سبع العيداني
 0241للعلوم الصرفة, 

 سم02ص؛ 451
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة

 العنوان -دراسات   أ -الحشرات -0تصفية االجنحة      -ـ الحشرات4
 

959,41 
 41ر

 
 رغد عبيد خضير

من العائلة   Alticinae دراسة تصنيفية لعويلة الخنافس البرغوثية 

Chrysomelidae   ورتبة غمدية االجنحة Coleoptera  في بعض محافظات

كلية التربية االساسية,  -العراق/ رغد عبيد خضير بغداد: الجامعة المستنصرية
0241 
 سم02ص؛ 449

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان  -ة االجنحة )الخنافس(    أـ الحشرات غمدي4
 

4255 

959,41 
 900ع

 
 عشتار عماد مجيد محمد

تأثير المستخلصات المائية الحارة والفينولية والتربينية والقلوانية الوراق نبات 
الخروع في بعض الجوانب االحيائية لخنفساء اللوبيا الجنوبية/ عشتار عماد مجيد 

 0241ية العلوم, كل -بغداد: جامعة بغداد -2محمد
I-XI ,422 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -نبات   أ -الخروع -0ـ الحشرات الغمدية االجنحة )الخنافس(   4
 

4522 

959,415 
 112أ

 
 االعظمي, ليث حسين ابراهيم

 Herbst : tenebrionidae Triboliumمحافحة خنفساء الطحين الحمراء 
castaneum Coleoptera  باستعمال طرائق غير كيميائية/ ليث حسين ابراهيم

 0241كلية الزراعة,  -بغداد: جامعة بغداد -2االعظمي
 سم02ص؛ 431

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة/ وقاية النبات )الحشرات(
 العنوان -ـ خنافس الطحين   أ4
 

4524 

 959,44 
 100ش

 
 الحسينالشعبان, فرح صفاء عبد 

تأثير كمية ونوعية الغذاء وبعض المواد الكيمياوية في تطوير يرقات بعض انواع 
/ فرح صفاء عبد الحسين  (Diptera: Calliphoridae )الذباب المعدني 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بايل -2الشعبان
 سم02ص؛ 55س, -أ

 الحيوانرسالة ماجستير علوم في علوم الحياة/ علم 
 العنوان -ـ الذباب   أ4

 

4520 

959,444 
 150ج

 
 الجدياوي, يوسف دخيل راشد

تأثير مستخلص المركبات القلوانية والتربينية والفينولية الوراق نبات البمير في 
بابل: جامعة  -2االداء الحياتي لبعوضة الكيولكس/ يوسف دخيل راشد الجدياوي

 0241كلية العلوم,  -بابل
 سم02: ايض؛ ص442ص, -أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة
 العنوان -نبات   أ -البمبر -0ـ البعوض   4
 

4523 

959,444  4521 



 الحمداني, هند صالح محيميد 210ح

 Bacillus thuningensisتأثير بعض العوامل الكيمياوية في كفاءة البكتريا 
Var- israelensis   ومنظم النموgenterol  والمبيد الفسفوري العضوي ضد

(/ هند Diptera: culicidae)(Ulex pipiensl)االدوار غير البالغة لبعوض 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بابل -2صالح محيميد الحمداني
 سم02ص: ايض؛ 21ز/ -أ

 علم الحيوان -رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -أ كفاءة   -البكتريا -0ـ البعوض    4
 

959,444 
 020ف

 
 الفتالوي, غفران عبد الواحد عبد الرحيم

في نقل فيروس   Culexpipiens Diptera: Culicidae تقييم دور بعوض 

التهاب الكبد الفيروسي نمط ج مع دراسة تأثير مستخلصات نبات الطرفة الخام في 
 -2عبد الرحيم القتالويبعض جوانب االداء الحياتي للبعوض/ غفران عبد الواحد 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بابل: جامعة بابل
I-X ,420 سم02ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان -ـ البعوض   أ4
 

4529 

959,440 
 252د

 
 الدليمي, مروان نجم عبد

الفعالية الحيوية لبعض المستخلصات النباتية في نمو تطور البعوض/ مروان نجم 
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -الموصل: جامعة الموصل -2عبد الدليمي

I-VI ,432 سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الحياة/ علم الحيوان
 العنوان -المستخلصات النباتية   أ -0ـ البعوض   4
 

4521 

959,440 
 321م

 
 محمد ماجد عبد الرزاق

ة في تطور وتكاثر البعوض/ محمد ماجد التأثير الحيوي لبعض المستخلصات النباتي
 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,  -نينوى: جامعة نينوى -2عبد الرزاق

I-IX ,442 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ البعوض   أ4
 

4524 

959,441 
 501ز

 
 الزيادي, ضياء عباس عبد الرضا 

على حشرة المن/ ضياء عباس عبد الرضا تطبيق بعض طرائق حفظ الحشرات 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2الزيادي

 سم32ص: أيض؛ 14
 دبلوم عالي في علم الحياة

 العنوان -ـ حشرات المن )الدعسوقة(    أ4
 

4522 

959,441 
 350م

 
 المحنة, عبد الرحمن ناصر غازي

الجوانب الحياتية للذبابة المنزلية/  تأثير بعض منظمات النمو الحشرية في بعض
كلية العلوم,  -القادسية: جامعة القادسية -2عبد الرحمن ناصر غازي المحنة

0241 
I-VII ,22 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ الذبابة المنزلية   أ4
 

4525 

959,441 
 121م

 
 المرمضي, ماجدة محمد عبد فلحي عبيس

4542 



ستخلصات بعض المذيبات العضوية والمركبات الثانوية الخام لبعض تأثير م
النباتات في بعض الجوانب الحياتية للذبابة المنزلية/ ماجدة محمد عبد عبيس 

 0241كلية العلوم,  -القادسية: جامعة القادسية -2المرمضي
 سم02ص: ايض؛ 441ز, -أ

 علم الحيوان -رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -المركبات الثانوية    أ -3المذيبات العضوية    -0الذبابة المنزلية   ـ 4
 

959,441 
 091ي

 
 الياسري, علي مرتضى كاظم

تأثير بعض عوامل المكافحة الحيوية في بعض الجوانب الحياتية للذبابة المنزلية/ 
 0241العلوم, كلية  -القادسية: جامعة القادسية -2علي مرتضى كاظم الياسري

 سم02ص: أيض؛ 11ط, -أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان -المكافحة الحيوية   أ -0ـ الذبابة المنزلية   4
 

4544 

959,455 
 550ز

 
 زينب عبد الرضا جعباز بني حسين

دراسة تصنيفية وتطويرية مقارنة الجزاء فم بعض االجناس العراقية لعائلة النحل 
كلية العلوم,  -بابل: جامعة بابل -2عبد الرضا جعباز بني حسينالبري/ زينب 

0241 
 سم32ص: ايض؛ 11هـ, -أ

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان -ـ النحل   أ4
 

4540 

954 
 505ح

 
 حنان رعد ضياء حسين

 ,Liza asu (Heckelدراسة شكليائية ونسجية للقناة الهضمية في سمكة الخشني 
كلية التربية للعلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2ان رعد ضياء حسين/ حن (1843

 0241الصرفة, 
I-XII ,444 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة/ علم الحيوان )علم النسج(
 العنوان -ـ االسماك   أ4
 

4543 

954 
 15ع

 
 عدي محمد حسن قاسم

 -Tenualosailisha-( Hamltonتقييم وادارة مخزون اسماك الصبور 
Buchanan, 1822)كلية  -البصرة: جامعة البصرة -2/ عدي محمد حسن قاسم

 0241الزراعة, 
 سم02ص؛ 22ب,-أ

 رسالة ماجستير علوم زراعية في االسماك والثروة البحرية
 العنوان -المياه البحرية العراقية   أ -0ـ اسماك )الصبور(   4
 

4541 

952 
 415ت

 
 حامد عبد االميرتغريد 

دراسة نسجية مقارنة بين عضالت الصدر واالرجل في نوعين من الطيور الطائرة 
القادسية: جامعة  -2وغير الطائرة في عمرين مختلفين/ تغريد حامد عبد االمير

 0241كلية العلوم,  -القادسية

i-viii ,21 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ الطيور   أ4
 

4549 

952,5 
 092ج

 
 جاسم محمد جواد كاظم

4541 



دراسة شكليائية ونسجية للدماغ المؤخر في اناث نوع من طيور الجوارح النهارية 
كلية التربية  -بغداد: جامعة بغداد -2العراقية )العوسق( /جاسم محمد جواد كاظم

 0241للعلوم الصرفة, 
 سم02ص: ايض؛ 53ف, -أ

 علوم الحياةرسالة ماجستير علوم في 
 العنوان -ـ الطيور الجارحة   أ4
 

955,39 
 259خ

 
 خميس جهاد عباوي

تاثير المستخلصات المائية والكحولية الوراق االس والدفلة والغرب وعقار 
االلبندازول في حيوية المحرشفة القزمة في الفئران البيض/ خميس جهاد 

 0241للعلوم الصرفة, كلية التربية  -نينوى: جامعة الموصل -2عباوي
 سم02ص: ايض؛ 42

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ الفئران البيض    أ4
 

4544 

955,39 
 10ن

 
 ندى فاضل عباس

على خصوبة ذكور الفئران البيض/   Nitrofuranationالتأثير المزمن لعقار 

 0241كلية العلوم للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2ندى فاضل عباس
I-IX ,429 سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان -ـ الفئران   أ4
 

4542 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 العلوم التطبيقية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

142,493 
  321أ 

 
 أحمد سامي سلمان
مقارنة لتميز بعض امراض العظام باستخدام الشبكات العربية مع تقنيات معالجة 

بغداد :  -العربية مع تمويل المويجي / احمد سامي سلمان .الصور والشبكات 
 0241الجامعة المستنصرية : كلية التربية , 

 سم 02ص ؛ 411
 ماجستير علوم في الفيزياء

 العنوان -أ     امراض   –العظام  -0الفيزياء الطبية -4
 

4545 

142,93 
 510ب 

 
 البيضاني ,فالح عابر بيده
لتحسين الصور الطبية / فالح عابر بيده البضاني ._ بغداد تطوير مرشحات رقمية 

 0241الجامعة المستنصرية : كلية التربية , 
 سم32ص ؛ايض ؛401

 علوم في الفيزياءرسالة ماجستير 
 العنوان -الفيزياءالطبية      أ-4
 

4502 

142,43  4504 



 351أ 
 
 
 
 
 

 مطشرأثيرمحمد 
الرؤية الستراتيجية وتأثيرها في االداء التمريضي : بحث ميداني في مستشفى ابن 

كلية االدارة  –بغداد : جامعة بغداد  -النفيس التعليمي / أثير محمد مطشر .
 0241واالقتصاد , 

 سم32ص ؛  454ب , -أ
 رسالة ماجستير في التمريض 

 العنوان -العراق        أ -التمريض -4
 

142,43 
 500ب 

 
 رالبياتي , رندة عادل علي أكب

القدرة على الرعاية وعالقتها بالذكاء االنفعالي لدى الممرضات / رندة عادل علي 
 0241اكبر البياتي ._ بغداد : جامعة بغداد ,كلية االداب , 

 سم02ص؛  490ل,-أ 
 رسالة ماجستير أداب علم النفس

 العنوان -أ         اللذكاء االنفعالي   -0التمريض -4
 

4500 

142,43 
 051ع 

 
 العبودي , زينب محمود عبد الحسن 

االحتراف النفسي وارتباطه بضغوط العمل واالداء الوظيفي للعاملين في مهنة 
كلية  –التمريض / زينب محمود عبدالحسن العبودي ._ بغداد : جامعة بغداد 

  0241االدارة واالقتصاد ,
 سم32ص ؛ايض ؛021د ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في ادارة التمريض 
 العنوان   -محافظة واسط       أ –العراق  -التمريض-4
 

4503 

142,43 
 442ع 

 
 عقيل مسلم عاشور

تقويم اداء اقسام الطواري طبقا للمعايير العالمية / عقيل مسلم عاشور ._ بغداد : 
  0241جامعة بغداد _ كلية االدارة واالقتصاد , 

 سم32ص ؛ ايض ؛  042,ر  -أ
 رسالة ماجستير في ادارة التمريض 

 العنوان  -العراق        أ –التمريض -4
 

4501 

140,249 
 250س

 
 سلوان سفيان ابراهيم عيد

 hydr0xy          2-geoxy  Guah0sine-8 دراسة تاثير المركب :
مع بعض المتغيرات الكيمو حيوية لدى مرصى السكري النوع الثاني / سلوان 

  0241كلية العلوم ,  -صالح الدين : جامعة تكريت -سفيان ابراهيم عيد .

l- x  ,424 سم32ص؛ايض ؛ 

 العنوان -رسالة ماجستير في الكيمياء الحيوية    أ
 

4509 

140,249 
 500ش

 
 الشيباني, قاسم عبدالحسين جابر

تحضير ودراسة الفعالية الحيوية لبعض مشتقات الكومارين الجديدة / قاسم عبد 
 . 0241كلية التربية ,  –القادسية : جامعة القادسية  –الحسين جابرالشيباني . 

I - III x ,405 سم32ص ؛ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء
 العنوان -الكيمياء الحيوية الطبية         أ-4
 

4501 

140,249 
 015ن

 
 نادية كاظم جعار

تخليق وتشخيص طيفي ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض قواعد شق الجديد 
كلية التربية  –البصرة  -المشتقة من بعض أدوية السلفا / نادية كاظم جعار .

 . 0241للعلوم الصرفة , 

4504 



I –III ,52سم 32ص ؛ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 العنوان -الحيوية الطبية      أالكيمياء -4
 

140,21 
 59س

 
 سهى طارق فرج نعوش

تأثير اسلوب )البيال ابرويكس ( في نحت ورؤية جسم المرأة بعض المتغيرات 
 -الفسيولوجية والتركيب الجسمي لعملية شفط الشحوم /سهى طارق فرج نعوش .

  0241كلية التربية الرياضية للبنات ,  -بغداد : جامعة بغداد
 سم 32ص ؛ايض ؛025

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان -التأثير الفسيولوجي        أ –الرياضة البدنية -4
 

4502 

143,29 
 051ز

 
 الزبيدي ,معد رشيد مطلك

تأثير بعض الظروف البيئية على النظام الوقائي المضاد للتأكسد خارج الخلوي 
 -لدى المدخنيين والعاملين في مجال اللحام واالشعاع / معد رشيد مطلك الزبيدي .

  0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,  –امعة ديالى ديالى : ج
I-X  ,412سم32ص؛ 

 علم الحيوان / الفسلجة الحيوانية –رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 اللحام واالشعاع-3الظروف البيئية  -0الصحة الشخصية –التدخين -4

 العنوان-أ
 

4505 

143,5130 
 952أ

 
 اسيل ابراهيم سهيل

تأثير اقراص منع الحمل في بعض المعايير الفسلجية والكيموحيوية ادى عينة 
ن كلية التربية ب –بغداد : جامعة بغداد -منالنساء في بغداد / اسيل سهيل ابراهيم .

  0241الهيثم,
 سم32ص ؛53

 رسالة ماجستير علوم في علم الحياة /علم الحيوان )فسلجة (
 العنوان -أ        النساءفي بغداد  -0منع الحمل  -4
 

4532 

149,45 
 590أ
 

 
 انسام خالد نعمة

تحضير وتشخيص وتقدييم سقاالت عظمية للبولي يوريثان والبولي يوريا فور 
 –جامعة البصرة –مالديهايد كأنظمة توزيع عقاقير / انسام خالد نعمة :البصرة 

 . 0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,
 سم02ص ؛403

 في علوم الكيمياءرسالة ماجستير 
 العنوان -الكيمياء الصيدلية         أ-4
 

4530 

149,45 
 25ع

 
 علي غانم سوادي

تحضير وتشخيص بعض قواعد شف ومعقداتها والبتياالكتام المشتقة من بعض 
ا البصرة :جامعة -ادوية السلفا ودراسة فعاليتها البايولوجية /علي غانم سوادي .

  0241م الصرفة ,كلية التربية للعلو–البصرة 

III-I  ,423سم02ص  ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء  
 العنوان -الكيمياء الصيدلية          أ-4
 

4530 

149,30 
  250ل
 

 
 لمياء عبدالرضا فاضل لفتة

4533 



دراسة نسجية مرضية مقارنة على كبد وبنكرياس الفئران البيض الناجمة عن 
 -منشأئين مختلفين / لمياء عبدالرضا فاضل لفتة.تأثير الكلوكوزامين سلفات من 

 . 0241كلية العلوم للبنات ,-بغداد: جامعة بغداد
XI-I  ,24سم32ص؛ 

 أنسجة –رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان -العقاقير        أ-4
 

141,10 
 50ر

 
 رنا فائق صدام طالل 

 لبعض االمراض االنتقالية في مدينةأثر البيئة الحضرية في تشكياللنمط المكاني 
 0241كلية التربية ,-بغداد:الجامعة المستنصرية -بغداد / رنا فائق صدام طالل .

 سم02ص ؛444ك ,-أ
 رسالة الماجستير أداب في الجغرافية 

االمراض -3البيئة الحصرية   -0العراق )مدينة بغداد (  –الجغرافية الطبية -4
 العنوان-االنتقالية          أ

 

4531 

141,440 
 021خ

 
 الخالدي ,سعد كاظم على هللا

سعد العراق /–تقيييم مجتمع العوالق الحيوانية في نهر الشامية محافظة القادسية 
 . 0241كلية التربية, –القادسية :جامعة القادسية  -كاظم على هللا الخالدي .

 سم 32ص؛ايض ؛422,  -أ  
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم

 العنوان-العوالق الحيوانية       أ-3نهر   –الشامية -0تلوث  –مياه الشرب -4
 

4539 

141,440 
 021خ

 
 القرةلوسي,حنان نعمان وسين

التحليل المكاني لتلوث نهر دجلة بمحطات الضخ الرئيسة للمياه الهادمة واثارها 
 -م /حنان نعمان وسين القرةلوسي.0240-0222البيئية ضمن مدينة بغداد للمدة 

 .0241 –بغداد : جامعة بغداد _كلية التربية للعلوم االنسانية 
 سم32ص؛ايض ؛124ض ,-أ

 بيئياطروحة دكتوراه فلسفة في التلوث ال
 العنوان -تلوث         ا –مياه الشرب -4
 

4531 
 
 
 

149,201 
 130أل

 
 ألعجام ,محمد عبدالكريم عبدالمنعم

اثر برنامجين باستخدام االجهزة الطبية والتمارين العالجية في تاهيل االنزالق 
بابل  -( /محمد عبدالكريم عبدالمنعم ال عجام.C 7- C6الغضروفي للفقرات العنقية)

 .0241كلية التربية الرياضية ,-جامعة بابل: 
 سم32ص ؛ايض ؛432

 رسالة ماجستير في علوم التربيةالرياضية 
الفقرات -1االنزالق الغضروفي   -3التمارين العالجية  -0الطب الرياضي -4

 العنوان -العنقية       أ
 

4534 

149,201 
 913خ

 
 الخزرجي ,عقيل كاظم محسن

الالهوائي بعد فترات راحة مختلفة تلي االحماء في الناتج تاثير الجهد البدني 

( لالعبي كرة  C- Eالقلبي وتركيز حامضالالكتيك وانزيم الكلوتاثيون وفيتامين)

ة كلي–القادسية : جامعة القادسية  -السلة للشباب/ عقيل كاظم محسن الخزرجي .
 .0241التربية ,

 سم32ص ؛ايض؛400ع ,-أ 
 التربية الرياضية رسالة ماجستير في علوم

 العنوان-كرة السلة        أ-3الجهد البدني  -0الطب الرياضي -4

 

4532 



149,401 
 513ز

 
 الزيرجاوي,امال عبداالمير طعمة

تقييم مؤشر الصحة الشخصية والتنبؤ بداللة بعض القدرات البدنية والحركية 
مركز محافظة للممارسات غير الرياضية في بعض مراكز اللياقة البدنية في 

ذي قار : جامعة ذي قار_كلية  -البصرة / امال عبداالميرطعمة الزيرجاوي .
 .0241التربية الرياضية , 

 سم32ص؛ايض؛ 402
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 العنوان-اللياقة البدنية        أ-3الصحة الشخصية -0الطب الرياضي -4
 

4535 

4512  
 زينب يحيى نور

أفضل فترة زمنية أخر وجبة غذائية في معدل التمثيل الغذائي وتراكيز      
االنسولين وسكر الكلوكوز والعتبة الالكتيكية لالعبي أندية الدرجة االولى بكرة 

كلية التربية  -القادسية :جامعة القادسية -القدم للصاالت / زينب يحيى نور .
 .0241الرياضية ,

 سم02ص؛55ظ ,-أ 
 ستير في علوم التربية الرياضيةرسالة ماج

 العنوان-التمثيل الغذائي         أ-0الطب الرياضي  -4
 

149,201 
     550ز

4514  
  نسندس سليم عبد الرحم

تأثير برنامج تأهيلي في عالج التمزق الجزئي الطولي للغضروف الهاللي األمني 
بابل: جامعة بابل  -. نلمفصل الركبة لالعبي كرة القدم / سندس سليم عبد الرحم

 .0241,كلية التربية الرياضية,
 سم32ص؛410

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-كرة القدم         أ-0الطب الرياضي  

 

149,201 
 519س
 
 
 
 
 

4510   
 سهاد ابراهيم حمدان

تأثير منهج تأهيلي بعد عملية تبديل مفصل الورك في قوة العضالت العاملة  
بغداد: جامعة بغداد  -وبعض القابليات الحركية للنساء/ سهاد ابراهيم حمدان .

 .0241للبنات ,
 سم32ص؛ايض؛433

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية 
 العنوان-الطب الرياضي        أ-4
 

     149,201 
 501س    

 
 
 

4513  
 شيماء رضا علي

اليوغا الفنية والمجال المغناطيسي في تخفيف تأثير منهج تأهيل باستخدام تمرينات 
بغداد  -األم أسفل الظهر ومرونة وقوة عضالت العمود الفقري / شيماء رضا علي .

 .0241كلية التربية الرياضية للبنات ,-: جامعة بغداد
 سم32ص؛ايض؛441

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-نات         اتمري–اليوغا الفنية -0الطب الرياضي  -4

 

    149,201 
               520ش    

4511  
 غزوان عماد محسن

تأثيرمنهج مقترح باستعمال االشرطة المطاطية والوسط المائي في تأهيل اصابة 
:  بابل -التمزق الجزئي للرابط الصليبي األمامي للرياضين / غزوان عماد محسن .

 .0241الرياضية ,كلية التربية -جامعة بابل
 سم02ص؛400

 أطروحة دكتوراه  فلسفة في التربية الرياضية

149,201 
 950غ     



 العنوان-الطب الرياضي      أ-4

 
4519  

 فراس فرقد عطا
تأثير تمرينات تأهيلية باستخدام جهاز ليزري مقترح لقياس المدى الحركي وتأهيل 

 –بغداد : الجامعة المستنصرية  -اصابة التواء مفصل الكاحل/ فراس فرقد عطا .
 .0241كلية التربية الرياضية ,

 سم32ص؛ايض؛443
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 العنوان-أ      المدى الحركي   -0الطب الرياضي  -4
 

   149,201 
 109ف

4511  
 النداوي , لقاء علي عناد

تأثير برنامج تأهيلي للعضلة الدالية المصابة بالتمزق الجزئي في تحسين بعض 
 -القدرات البدنية والحركية لالعبي ذوي اإلعاقة البدنية / لقاء علي عناد النداوي.

 .0241األساسية,كلية التربية  -بغداد : الجامعة المستنصرية .
 سم32ص؛ايض؛414

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية
 العنوان-البدنية والحركية             أ-0الطب الرياضي  -4
 

149,201 
 105ن

4514  
 هند علي ثابت

تأثير تمرينات بمقاومات وأوزان مختلفة داخل الماء في تحسين المدى الحركي 
 بغداد : -حل بعد أصابته باالتواء /هند علي ثابت .والقوة العضلية لمفصل الكا

 .0241كلية التربية الرياضية للبنات ,–جامعة بغداد 
 سم32ص؛ايض ؛442

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 العنوان -الطب الرياضي         ا-4
 

149,201 
  51هـ

4512  
 الهاللي, أسعد فليح حسن 

الرامية وبعض القدرات البدنية  عالقوة الخاصة لتطوير الذرا تأثر تمرينا
الفسيولوجية لفعالية رمي القرص من ذوي االعاقة فئة / أسعد فليح حسن الهاللي 

 .0241التربية الرياضية ,-ذي قار:جامعة ذي قار -.
 سم32ص:ايض؛435

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
    العنوان-ص       أرمي القر-0الطب الرياضي  -4
 

149,201 
 202هـ   

4515  
 الجبوري ,صفاء منعم سلمان

المعزولة من عينات   Aeromonasدراسة مظهرية وجزيئية ألنواع جرثومة ال 

ة : القادسي -سريرية وبيئية في مدينة الديوانية / صفاء منعم سلمان الجبوري .
 .0241كلية التربية ,–جامعة القادسية 

 سم32؛ص442ذ ,-أ
 األحياء المجهرية –في علوم الحياة  مرسالة ماجستير علو

 العنوان-الجراثيم        أ-4

 

141,24 
 051ج

4592  
 الحلي ,هيام عدنان علي

تحديد المسببات الجرثومية المرافقة ألمراض القلب وتقدير بعض العوامل 
كلية العلوم –بابل :جامعة بابل -االلتهابية للمرض / هيام عدنان علي الحلي .

 .0241للبنات,
      XIV-Iسم   32ص:ايض؛449

 رسالة ماجستير في علوم الحياة

141,24 
 25ح



 العنوان-أمراض           أ -القلب-0الجراثيم  -4

 
4594 

 
 

 حمادة محمد حسين عبد هللا
تأثير المجال المغناطيسي على الفعالية الميكروبية والصفات الفيزيوكيميائية  

كلية –بغداد :جامعة بغداد -. للحليب ومنتجاته / حمادة محمد حسين عبد هللا
 .0241الزراعة ,

 سم02ص,29ث ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم األغذية

 العنوان-الطب             أ –الميكروبات -4

 

141,24 
 201ح

4590  
                                                            الخفاجي ,أنغام نجاح هادي 

 تجاه جرثومة      Bifidobacterium Sppدراسة الفعاليةالتضادية لجرثومة 
Staphylococcus aureus  . المقاومة للمثيسلين/أنغام نجاح هادي الخفاجي- 

 .0241التربية للبنات ,كلية –النجف :جامعة الكوفة 
XIV-I ,404سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان-الجراثيم          أ-4 
  

141,241 
 403خ

4593  
 الغانمي ,منذر ليلو راضي

ى في مستشف متحديد التنوع الجرثومي الملوث لصاالت الوالدة قبل وبعد التعقي
 -األطفال والوالدة وبيان بعض تقنيات السيطرة / منذر ليلو راضي الغانمي.

 .0241كلية التربية,–القادسية :جامعة القادسية 
 سم32ص:ايض؛10ن -أ

 دبلوم عالي في علوم الحياة
 العنوان-األطفال والوالدة       أ-0الجراثيم  -4
 

141,24 
   052غ

4591 
 
 

 
 جليل سعيدالمشكور ,براء 

  تقويم كفاءة بعض عوامل المكافحة الجرثومية في السيطرة على البعوض
Culex  quin quefasciatus  (Biptera : Culicidae )  براء جليل سعيد /

 .0241كلية العلوم, –القادسية: جامعة القادسية -المشكور.
 سم32ص:ايض؛11ح -أ

 علوم الحياة يرسالة ماجستير ف
 العنوان-أ   الجراثيم      -4
 

141,24 
 925م 

4599  
 األوسي ,أنفال خالد فيصل 

  .Erwinia Sppمن عزلة محلية من بكتريا   L-Asparaginaseإنتاج إنزيم 

ة بغداد :جامع -ودراسة تأثيره في خفض االكريالمايد/ أنفال خالد فيصل األوسي .
 .0241كلية الزراعة ,-بغداد
 سم02ص؛54

 رسالة ماجستير
 العنوان-دراسات       أ –البكتريا -4

       

141,241 
 595أ

4591  
 البو صالح, رواء ماجد محمد 

التحري عن عوامل الضراوة لبكتريا اشيريشيا القولون المعزولة من المرضى 
المصابين بالتهاب المجاري البولية وقياس نمط بعض الحركيات الخلوية لديهم / 

 .0241كلية العلوم, –القادسية : جامعة القادسية  -رواء ماجد محمد البو صالح.
 سم32ص:ايض؛421ط –أ 

141,241     
 902ب  



 حياةرسالة ماجستير في علوم ال
 العنوان-المجاري البولية      ا -0البكتريا  -4

 

4594  
 الحسني ,مثال كريم عباس

المعزولة من المرضى  Esherichia coliدراسة في ضراوة بكتريا القولون

ة القادسية : جامع -المصابين باخماج المساللك البولية/ مثال كريم عباس الحسني.
 .0241التربية,كلية –القادسية 

سم                                                           32ص:ايض؛499ك   -أ
 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم الحياة                     

 العنوان-دراسات         أ –البكتريا -4
 

141,241 
 955خ

4592  
 الخرساني , منذر عدنان خلف

المعزولة من اصابات المسالك   Proteus mirabilisالتحري الجزيئي لبكتريا 

البولية باستخدام تقنية تفاعل المتعدد السلسلة الدنا / منذ ر عدنان خلف 
 م.0241معهد الهندسة الوراثية,  -بغداد: جامعة بغداد -الخرساني.

X-I ,402سم32ص :أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الهندسة الوراثية
 العنوان-البكتريا     أ-4
 

141,241 
 190خ

4595  
 الخزرجي, مها هاني توفيق

من بكتريا   Rhamnolipidاستخالص وتوصيف المنشط السطحي الحيوي 

Pseudomonas  aeruginosa   المعزولة من بعض الحاالت السريرية والبيئية

كلية التربية للعلوم الصرفة –بغداد: جامعة بغداد  -/مها هاني توفيق الخزرجي .
 م. 0241,

XI-I   432سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان-السريرية والبيئية        أ-0البكتريا   -4 
 

141,241 
 913خ

4512  
 الدراجي ,صباح صالح محمد

تطبيق مربَي األسماك للتوصيات العلمية في مجال تربية األسماك في محافظة 
جامعة بغداد, كلية الزراعة,  بغداد: -واسط العراق/ صباح صالح محمد الدراجي.

0241 . 
 سم02ص ؛13ز ,-أ

 اإلرشاد التخصصي  –رسالة الدبلوم العالي في العلوم الزراعية 
 العنوان-اإلرشاد الزراعي       أ-4
 

132,449 
 103د

4514  
 الرجب, أبراهيم عدنان محمود 

أخماج /المعزولة من     Proteus mirabilisدراسة بكتريولوجية لبكتريا     

ديالى:  -سريرية مختلفة في مدينة المقدادية/ ابراهيم عدنان محمود الرجب .
 م.0241كلية التربية للعلوم الصرفة,–جامعة ديالى 

     XXi-iسم        32ص:أيض؛25  
 رسالة ماجستير في علوم الحياة

 العنوان-دراسات        ا–البكتريا -4
 

141,241 
 30ر

4510  
 رنا مشعل سالم

في مدينة  ةبين عزالت بكتريا الزنجاري AXO  نو زأنتشار أنزيمات بيتا الكتا مي

 م0241كلية العلوم,–القادسية : جامعة القادسية -الديوانية / رنا مشعل سالم.
 سم32ص :ايض؛59ط ,-أ

141,241 
 50ر



 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
 العنوان-البكتريا       أ-4

                                                                                    
4513  

 زهراء عصام جميل
دراسة لبكتريا الزوائف الزنجارية المعزولة من المرضى الراقدين في مستشفيات 

كلية العلوم -بابل :جامعة بابل -محافظة بابل / زهراء عصام جميل .
 م  .0241للبنات,

XI-I   ,441سم32ص؛                                  

 األحياء المجهرية –رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 
 العنوان-دراسات         أ –البكتريا -4
 

141,241 
 510ز

4511  
 الزيادي, بنين مدلول امانة

                Staphylococcusدراسة مقارنة لعزالت بكتريا   
 -المعزولة من مياه النهر ومن حاالت سريرية / بنين مدلول امانة الزيادي .

 م.0241كلية التربية ,–القدسية : جامعة القادسية 
 سم32ص:ايض؛99و ,-أ
 دبلوم عالي في علوم الحياة 
 العنوان -دراسات        أ –البكتريا -4
 

141,241 
 501ز

4519  
 سارة صباح غريب

دراسة بكتريولوجية لجراثيم الشيكال المعزولة منحالت االسهال في االطفال وتاثير 
بعض العوامل الفيزيائية والكيميائية على تكوينها للغشاء الجوي /سارة صباح 

 م.0241كلية العلوم ,–كركوك :جامعة كركوك  -غريب .
 سم02ص؛435ز -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة /االحياء المجهرية 
 العنوان -دراسات      أ –البكتريا -4
 

141,241 
 015س

4511  
 سلوى علي غانم 

دراسة وراثية  وكيمو حيوية على طافرات العوز الغذائي في بكتريا     

Sinorhizobium  Meliloti  . كلية –بغداد : جامعة بغداد  -/سلوى علي غانم

     م.         0241ابن الهيثم,–التربية للعلوم الصرفة 
 سم32ص ؛424ع -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان/ علم الوراثة
 العنوان -دراسات        أ –البكتريا -4
 

141,241 
 250س

4514  
 السوره ميري, الرة محمود شفيق 

     E0COII           دراسة االنماط المصلية وعوامل الضراوة لبكتريا

المعزولة من حاالت خمج المجاري البولية لدى النساء في محافظة ديالى / الرة 
كلية التربية للعلوم –ديالى : جامعة ديالى  -محمود شفيق السوره ميري .

 م0241الصرفة,
XII-I   ,444سم32ص:أيض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان-دراسات        أ –البكتريا -4 
 

141,241 
 515س
 
 
 
 

4512  
 سوزان كامران حسن

عزل وتشخيص البكتريا المحالة للفينول من المياه والعوامل البيئية المؤثرة عليها 
ودراسة بعض العناصر المعدنية في مياه الفضلة الصناعية / سوزان كامران حسن 

 0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -.

141,241 
 590س



XIV-I      ,412سم02ص؛ 

 علوم األغذية )األحياء المجهرية ( –اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية  
 مياه     –الفضلة الصناعية -3العناصر المعدنية  -0دراسات   –البكتريا -4

 العنوان-أ        
 

4515  
 الشمري , احمد جري شبيب

قابلية بعض انواع البكتريا المعزولة من مياه شط العرب والمياه البحرية على 
البصرة : جامعة  -االمتزاز الحيوي لبعض المعادن الثقيلة / أحمد جري شبيب .

 م0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,–البصرة 
 سم02ص؛443

 ماجستير في علوم الحياة
 العنوان-ن       أالمعاد-3المياه البحرية  -0البكتريا  -4
 

141,241 
 ش

4542 
 

 
 الشمري, علي حامد طامي

ومحليا ودراسة الظروف       Bacillus    Subtilis         عزل وتشخيص بكتريا

منها /علي حامد  L- Arabinose    isomeraseالمثالية المكانية انتاج أنزيم  

 م.0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -طامي الشمري .
 سم02ص؛59ح , -أ

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة  /علوم التغذية
 العنوان-دراسات        أ –البكتريا -4
 

141,241 
 215ش

4544  
 غفران داخل راضي نديوي

    Bifidobacterium  , Laetobacillusعزل وتشخيص لبكتريا
 داخل راضي نديويواستخدامها في تثبيط بعض انواع البكتريا المرضية /غفران 

 م.0241كلية العلوم , -ذي قار : جامعة ذي قار -.
 سم02ص؛429

 االحياء المجهرية  –رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان-البكتريا      ا-4
   

141,241 
 410غ

4540  
 الفرحاني ,زينب عبدالكريم عليوي

دراسة نوعية للبكتريا السالبة لصبغة كرام المعزولة من بيئة واخماج مستشفى 
ة كلية التربي–القادسية :جامعة القادسية  -عفك العام / زينب عبدالكريم عليوي .

 م0241,
 سم32ص:ايض؛405ب , -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان-دراسات         أ –البكتريا -4
 

141,241 
 130ف

4543  
 الكعبي,وفاء عبدالواحد جحيل

المعزولة من  Streptococcus   mutansالتوصيف المظهري والجزيئي لبكتريا 

الفهم واختيار قدرتها على تكوين االغشية الحيوية ومقومتها للمضادات الحياتية 
كلية التربية –القادسية : جامعة القادسية  -/وفاء عبدالوحد جحيل الكعبي .

 م0241,
 سم32ص:ايض ؛412ط ,-أ     

 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم الحياة 
 العنوان-االغشية الحيوية        أ-3المظهر ي والجزيئي  -0البكتريا -4 

141,241 
 105ك



4541  
 لقاء محمد خضير

دراسة عن البكتريا المختبرية للكبريت المعزولة من حاالت تسوس االسنان / لقاء 
 م0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,–ديالى : جامعة ديالى  -محمد خضير.

ix-i  ,52سم32ص :ايض؛ 

  رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان-دراسات         أ –البكتريا -4
 

141,241 
 400ل

4549  
 المرعب ,محمد زهير ناجي 

 دراسة وراثية وبكتربولوجية على بكتريا تثبيت النيتروجين التكافلية
Ensifer   meliloti . كلية –بابل : جامعة بابل  -/ محمد زهير ناجي المرعب

 م0241العلوم ,
X-I   ,424سم02ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة / الثقافة اإلحيائية
 العنوان-دراسات         أ –البكتريا -4

141,241 
 110م

4541  
 النعيمي , محمد خضير عباس 

دراسة بكتريولوجية لبعض االجناس السالبة لصيغة غرام المقامة لمضادات 
البيتاالكتام والمعزولة من اخماج المجاري البولية في محافظة ديالى / محمد 

التربية للعلوم الصرفة كلية –ديالى : جامعة ديالى  -خضير عباس النعيمي .
 م0241,

XV-i   ,425سم32ص : ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان-دراسات       أ –البكتريا -4

141,241 
 152ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4544 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الوندي , شيالن محمد حميد

 العالقات بين اليوريز والبروتسين المنتج من بكتريا 
Proteus  Miratilis  ومقاومتها للمضادات الحيوية / شيالن محمد حميد الوندي

 م.0241كلية التربية االساسية ,–بغداد : الجامعة المستنصرية  -.
XI-I  ,412سم32ص ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم أحياء الحياة
 العنوان-البكتريا         ا-4

141,214 
 515و
 
 
 
 
 
 
 
 

4542  
 المحنة , رواق حيدر عبدالنبي 

عزل وتشخيص الفطريات المصابة الخماج الجيوب االنفية وحساسيتها لبعض 
–القادسية : جامعة القادسية  -المضادات الفطرية /رواق حيدرعبدالنبي المحنة .

 م.0241كلية التربية ,
 سم32ص:ايض؛425ز , -أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان -الفطريات المرضية         أ-4
 

141,214 
 350م

4545   
 هدى خالد عبداالمير

   Periplanetaالتحري عن الفطريات المنقولة بواسطة الصرصر االمريكي 
americana   في منطقة الفرات االوسط وتقييم حساسيتها لبعض المضادات

كلية –القادسية : جامعة القادسية  -الحياتية والمطهرات / هدى خالد عبداالمير.
 م.0241التربية ,

141,249 
 10هـ



 سم32ص:ايض؛434ي ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة / احياء مجهرية

 المضادات الحيوية -3الصرصر االمريكي -0الفطريات المرضية  -4
 العنوان-أ
 

4522  
 وفاق احمد محمود

 Aspergillusعزل وتشخيص بعض فطريات االذن الخارجية واختيار قدرة الفطر 

الكوفة : جامعة  -على افراز بعض انزيمات عوامل الضراوة / وفاق احمد محمود .
 م.0241كلية التربية للبنات , –الكوفة 

 سم02ص ؛444و ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم الحياة /االحياء المجهرية

 العنوان-الفطريات المرضية       أ-4
 

141,249 
 404و

4524  
 الموسوي , ظفر محمد جاسم

لدى مرضى داء الزرق في محافظة ذي  MTHFRدراسة االشكال المتعددة لجين 

كلية التربية للعلوم  –ذي قار : جامعة ذي قار  -قار/ ظفر محمد جاسم الموسوي .
 م .0241الصرفة , 

     XI-I  ,42سم02ص ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة ) الوراثة والتقنيات الحيوية (
 العنوان-داء الزرق        أ-0امراض بشرية   –الوراثة -4

 

141,210 
 595م

4523  
 الهيكل ,شيماء حسين علي

دراسة بعض التغيرات الدمية والكيموحيوية لدى االشخاص المصابين بفرط كريات 
بابل :جامعة  -الدم الحمرفي محافظة بابل / العراق / شيماء حسين علي الهيكل .

 م.0241,كلية العلوم للبنات  -بابل

XII-I  ,434سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان
 العنوان -زيادة        أ -الكريات الدم الحمراء -4
 

141,493 
 522ص
 

  

4521  
 الحسناوي , أالء عمران مطلك

فحص عوامل عنق الرحم باستخدام فحص اختراق النطق واتصال النطق بمخاط 
بابل :جامعة بابل  -عنق الرحم لالزواج العقيمين / االء عمران مطلك الحسناوي .

 م.0241كلية العلوم , –
 سم02ص؛29

 رسالة ماجستير علوم الحياة
 العنوان-امراض       أ –العقم -4
 

141,150 
 950ح

4529  
 , أسير جعفر صادقالسعدي 

دراسة بعض متغايرات الخطوط الجلدية للبنات ومجاميع الدم لذكور أطفال التوحيد 
كلية التربية ابن الهيثم  –بغداد : جامعة بغداد  -/اسراء جعفر صادق السعدي .

 م.0241,
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 

 العنوان-بشرية         اامراض –الوراثة  -3الخطوط الجلدية  -0التوحد -4
 

141,25 
 115س

4521  
 شهالء سعدي صالح

أثر الموسيقى في خفض تشتت االنتباه لدى االطفال التوحديين / شهالء سعدي   
 م.0241كلية التربية االساسية  –بغداد :الجامعة المستنصرية  -صالح .

 سم32ص:ايض ؛049س  ,-أ

141,25 
 520ش



 رسالة ماجستيرفي التربية 
 العنوان-تشتت         أ –االنتباه -3وسيقى الم-0التوحد -4
 

4524  
 أماني كنعان عبدالرحمن

التشخيص المصلي لالصابة بالتهاب الكبد الفايروسي نمط لدى متبرعي الدم 
بغداد : جامعة بغداد  -وعالقته مع بعض االنترلوكينات / أماني كنعان عبدالرحمن .

 م.0241كلية العلوم للبنات , –

XII-I  ,52سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان-التهاب        أ –الكبد  -0علم  –الفيروسات -4
 

141,50 
 205-أ

4522  
 شهد فالح عباس

وازنبور  Vesparientalislدراسة مقارنة لتأثير السمي للزنبور االحمر 

 Polistes olivaceaus (De Geer) (Hymenoptera: Vespidae )االصفر

بغداد :  -على تلل كريات الدم الحمراء والتخثر لدى االنسان / شهد فالح عباس .
 م.0241الجامعة المستنصرية _ كلية التربية االساسية ,

 سم    32ص :ايض؛19ي , -أ
 رسالة ماجستير في التربية )علوم الحياة / حشرات طبية (           

 العنوان-الزنبور االصفر         أ-3 الزنبور االحمر-0الحشرات الطبية  -4

 

141,512 
 51ش

4525  
 الياسري , مروة ياسر كاظم 

دراسة بعض التغيرات المناعة والدموية لدى عمال  يعانون فرط الحساسية النوع 
 بغداد : -االول في مصنع الزيوت النباتية في بغداد / مروة ياسر كاظم الياسري.

 م.0241كلية العلوم للبنات ,  –جامعة بغداد 

X-I  424سم32ص :ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان-المناعة والدموية           أ-0امراض  –الحساسية -4
 

141,54 
 091ي

4552  
 الخزاعي , نور حسين جواد

/نور حسين  جواد  -دراسة مقارنة  –ضمان السالمة في الجراحة التجميلية 
 م.0241كلية القانون ,–بابل : جامعة بابل  -الخزاعي .

 سم02ص؛415
 رسالة ماجستير في القانون الخاص

 العنوان -دراسة    أ –القانون الخاص -0الجراحة التجميلية -4
   

144,59 
 901خ

4554  
 احالم جابر حمزة

مة الناجمة عن االمراض الشاعة المرافقة التغيرات المظهرية والنسجية على المشي
كلية العلوم للبنات  –بابل : جامعة بابل  -للحمل في النساء / احالم جابر حمزة.

 م.0241,
 سم32ص؛441

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان 
 العنوان-امراض       أ –المشيمة -4
 

142,31 
 320أ

4550  
 حمزةالعيساوي, صفاء عبداالمير 

عزل وتشخيص البكتريا المرافقة لحاالت االجهاض التلقائي وقياس بعض المعايير 
كلية العلوم –بابل: جامعة بابل  -المناعية / صفاء عبداالمير حمزة العيساوي .

 م.0241للبنات ,
IX-I  ,45, سم02ص 

142,35 
 590ع



 االحياء المجهرية  –رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان-أ  البكتريا     -0االجهاض -4
 

4553  
 الخرسان , نور حميد صالح

التحري عن الفيروسات التنفسية المسببة اللتهاب الجهازالتنفسي لالطفال في 
كلية العلوم  –بابل : جامعة بابل  -محافظة كربالء / نور حميد صالح الخرسان .

 م.0241للبنات ,

XIV-I  ,419سم32ص : ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 العنوان-الفيروسات التنفسية        أ-0امراض  –االطفال -4

 

142,50 
 190خ

4551  
 شميران عباس هللا ويردي

تسمم الدم بالجراثيم الهوائية وعوامل ضرواتها لدى االطفال حديثي الوالدة في 
كلية العلوم  –ركوك كركوك : جامعة ك -مدينة كركوك /شميران عباس هللا ويردي .

 م.0241, 
IX-I  441سم02ص ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة /احياء مجهرية 
 العنوان -امراض      أ –االطفال -4
 

142,50 
 251ش

4559  
 أعياد كاظم شنين 

دراسة مقارنة لكفاءة المتنورمين ومضادات االندرومين وااليستروجين في    
عالج تكيس المبايض المحدث تجريبيا في اناث الجرذان المختبرية / اعياد كاظم 

 /0241كلية العلوم , –ذي قار: جامعة ذي قار  -شنين .
 سم02ص , 444

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء / الكيمياء الحياتية
 العنوان-فئران التجارب      أ-4
 

145,53 
 151أ

4551  
 التميمي , ضحى قاسم عليوي

تأثير المستخلص الكحولي الوراق نبات عين البزونفي بعض المعايير الوظيفية 
والنسجة لذكور الجرو االبيض المعادلة بمادة  االلوكسان تجريبيا / ضحى قاسم 

 م 0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,– كربالء : جامعة كربالء -عليوي التميمي .
XII-I   ,412سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / الحيوان
    العنوان-فئران التجارب      أ-4
    

145,53 
 252ت

4554  
 الجميلي , ابراهيم جاسم حسين

دراسة فعالية زيت الحبة السوداء والمستخلص المائي الوراق الشاي االخضر    
في المتغيرات الكيمو حيوية لمصل دم ذكور االرانب المعرضة لالجهاد التاكسدي 

الموصل :  -المستحدث بيروكسيد الهيدروجين / ابراهيم جاسم حسين الجميلي .
 م0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,  –جامعة الموصل 

XII-I    ,423سم32ص؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان 
 العنوان -حيوانات تجارب        أ –االرانب -4

 

145,53 
 252ج

4552 
 

 
 الزرفي , حسن فالح زبالة

 –دراسة تأثير المستخلص المائي الحار الوراق نبات اكليل الجبل      

Rosmarinus  officinahis   في فعالية الجهازالتنازلي االنثوي ومستويات

141,53 
 145ز



بعض الهرمونات لدى الجرذان البيض المعاملة بنترات الصوديوم / حسن فالح 
 م.0241كلية التربية , –القادسية : جامعة القادسية  -زبالة الزرفي .

 سم32ص :ايض؛422ث ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في فسلجة الحيوان 

 العنوان-فسلجة    أ–الحيوانات  -3نبات  –اكليل الجبل  -0فئران التجارب -4
 

4555  
 زينب محمد جاسم شريف

 دراسة نسجية فسلجية لتأثير عقار الفلوتامايد في ذكور الجرذان البيض 
Rattus        rattus   . كلية  –بابل : جامعة بابل  -/ زينب محمد جاسم شريف

 م. 0241للبنات , العلوم
 سم32ص؛441

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / علم الحيوان 
 العنوان-فسلجة         أ –الحيوانات  -0تجارب   –الفئران -4
 

145,53 
 550ز

0222  
 العبيدي , مازن شاكر جابر 

   Rattus)تطور ونمو العضالت الهيكلية وتمايزها في ذكور الجرذان المختبرية 
norvegicus )  . القادسية : جامعة  -باعملر مختلفة / مازن شاكر جابر العبيدي

 م.0241القادسية _ كلية العلوم ,
 سم32ص:ايض؛25ز  ,-أ

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان-فئران التجارب         أ-4
 

145,53 
 051ع

0224  
 العميري , ذكرى عطا ابراهيم 

منخفضة والثلم الناصف في البطين الرابع لدماغ الجرذ دراسة جنينية للباحة ال
بغداد : جامعة بغداد  -/ ذكرى عطا ابراهيم العميري .  (Rattus rattus)االبيض 

 م.0241كلية التربية للعلوم الصرفة )ابن الهيثم ( , –
X-I  ,404سم32ص ؛ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة / علم الحيوان
 العنوان-ب        أفئران التجار-4
 

145,53 
 251ع

0220  
 الغانمي,دعاء علي حمد

تأثير المستخلص المائي الحارلنبات الشيح على بعض المعايير الوظيفية    
والنسيجية لبعض اعضاء ذكور الجرذ المستمت بها داء السكر / دعاء علي حمد 

 م 0241كلية التربية للعلوم الصرفة, -كربالء: جامعة كربالء  -الغانمي .

XIII-I  ,404سم32ص ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / الحيوان
 العنوان-داء       ا –السكر -3نبات  –الشيح  -0فئران التجارب -4
 

145,53 
 052غ

0223  
 القره غولي , نور حسون كاظم 

اثير الحامي للكبدبين الكويرسيتين ومستخلص الحلبة في ذكور دراسة مقارنة للت   
 -الجرذان المسممة برباعي كلوريد الكاربون / نور حسون كاظم القره غولي .

 م.0241الكوفة : جامعة الكوفة ؛
 سم02ص ,22ذ  , -أ

 رسالة الماجستير في علوم الحياة 
 العنوان-فئران التجارب         أ-4

 

145,53 
 104ق

0221  
 هناء عناية ماهود 

145,53 
 505هـ



دراسة نسجية لتأثير مستخلص الكحولي والمائي الحار لدرنات عشبة السعد  

Ctperus rotandus   على الغدد اللبنية للجرذان البيضAlbino     Rat هناء /

 م.0241القادسية :جامعة القادسية _ كلية التربية , -عناية ماهود .
 سم 32ص :ايض؛424ب ,-أ

 فلسفة في علم الحياة اطروحة دكتوراه
 العنوان-فئران التجارب        أ-4
 

0229  
 مصطفى انيس صادق

استخدام برنامج اوتوديسك الند دسكتوب في تحليل بيانات تقاطع )بحث مقدم ( 
 م.0241كلية الهندسة ,–تكريت : جامعة تكريت  -/مصطفى انيس صادق .

 سم32ص ,44
 دبلوم عالي في علوم الهندسة المدنية 

 العنوان-معالجة البيانات     أ –الهندسة -4
 

102,221020
29 
 914م

0221  
 الجبوري , علي خلف أحمد

/ علي  5o52-H34تأثير السفح بالكريات على سلوك الكالل لسبيكة االلمنيوم     

 م,0241كلية الهندسة , –صالح الدين : جامعة تكريت  -خلف احمد الجبوري .

IX-I  ,22سم32ص : ايض ؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة الميكانيكية 
 العنوان -الهندسة الميكانيكية       أ-4
 

102,4 
 051ج

0224  
 جالل خورشيد عليان

دراسة تجريبية لعملية التوسيع المستمر القطار /االنابيب باستخدام قوالب 
صالح الدين : جامعة نكريت _ كلية الهندسة  -عليان .مخروطية / جالل خورشيد 

 م.0241,
 سم32ص: ايض؛441

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية 
 العنوان -الهندسة الميكانيكية        أ-4
 

102,4 
 202ج 

0222  
 العكيدي , منصور حماد عبد 

تحليل اساليب االدارة الهندسية وتطبيقاتهافي صيانة محطة كهرباء بيجي الحرارية 
كلية الهندسة  –صالح الدين : جامعة تكريت  -/ منصور حماد عبد العكيدي .

 م. 0241,

X-I  493سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستيرفي علوم الهندسة الميكانيكية
 العنوان-الهندسة الميكانيكية       أ-4
 

102,4 
 251ع

0225  
 مصعب عبدالفتاح عباس 

دراسة تأثير التزييت الهيدروديناميكي في المساند المتدحرجة االسطوانية /مصعب 
 م.0241تكريت : جامعة تكريت _ كلية الهندسة الميكانيكية , -عبدالفتاح عباس .

 سم32ص ؛ 49
 رسالة ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية )ميكانيك تطبيقي (

 العنوان-الهندسة المكانيكية      أ-4
 

102,4 
 910م

0242  
 مقداد حسن محي الدين

دراسة الخواص االهتزازية لصفيحة مثقبة مغمورة داخل مائع / مقداد حسن محي 
 م.0241كلية الهندسة , –تكريت : جامعة تكريت  -الدين .

 سم32ص؛421ص   ,-أ

 م102,4
 410م



 رسالة ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية تخصص ميكانيك تطبيقي 
 العنوان-الهندسة الميكانيكية       أ-4
 

0244  
 الناصري , نصر محمود حماد

محاكاة عددية وتجريبية لدراسة تأثير عمق الماء على انتقال الكتلة لمقطر شمسي 
كلية الهندسة قسم –يت : جامعة تكريت تكر -سلبي / نصر محمود حماد الناصري .

 م.0241الهندسة الميكانيكية :
 ماجستير علوم في الهندسة الميكانيكية 

 العنوان-الهندسة الميكانيكية       أ-4
 

102,4 
 091ن

0240  
 بشار كامل محمود

 -دراسة عملية لتأثير تهوية تجويف الجدارفي تبريد االبنية / بشار كامل محمود .  
 م.0241قسم هندسة المكائن والمعدات , –بغداد : الجامعة التكنولوجية 

Vi-i   ,401سم32ص:ايض؛ 

 رسالة كاجستير في علوم الهندسة الميكانيكية 
 العنوان-هندسة       أ–التبريد -4
 

104,91 
 901ب

0243  
 الجميلي , عبدالقادر احمد عناز عثمان

دراسة تأثير السباكةبالعصر وتقانة ميتالوجيا المساحيق على بعض خواص المواد 
/عبدالقادر احمد عناز  O23Zro2المتراكبت ذات اساس المنيوم والمقواة بدقائق 

 م.0241كلية الهندسة , –تكريت : جامعة تكريت  -عثمان الجميلي .
 سم32ص؛52

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية تخصص انتاج المعادن
 العنوان-السباكة بالعصر         أ-0هندسة االنتاج -4

 

104,4 
 252ج

0241  
 عباس عبدالكريم حسين

دراسة تأثير التوزيع الحجمي والشكل الحبيبي ومحتوى الفضة على خواص 
كرافيت المنتجة بطريقة ميتالوجيا المساحيق / عباس  –متراكبات النحاس 
 م.0241كلية الهندسة , –صالح الدين : جامعة تكريت  -عبدالكريم حسين .

XIII –I  ,422سم32ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة الميكانيكية
 العنوان-هندسة االنتاج        أ-4
 

104,4 
 009ع

0249  
 محمد حاكم ضايع

 -االنعكاسات المرئية للتزيينات في تصاميم االقمشة واالزياء / محمد حاكم ضايع .
 م.0241كلية الفنون الجميلة , –بغداد : جامعة بغداد 

 سم32ص: ايض؛450ل , -أ
 رسالة ماجستير في التصميم

 العنوان-تصميم         أ –االقمشة -4
 

103,24254 
 321م

0241  
 عبدهللا صائب طايس

بالطات الخرسانية الذاتية الرص المعرضة الى درجات الحرارة العالية تحت أداء ال
 –تكريت : جامعة تكريت  -تأثيراالحمال الساكنة والحركية /عبدهللا صائب طايس .

 م.0241كلية الهندسة ,
XI- I   ,444سم32ص ؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المدنية / انشاءات
 العنوان-الساكنة والحركية     أ-3طات الخرسانية البال-0هندسة االنشاءات -4
 

101,4 
 022ع



0244  
 محمد عبدعون عبود

بناء نموذج لتقيييم واختيار العطاء االمثل السلوب المقاول العام / محمد     
قسم هندسة البناء واالنشاءات  –بغداد : الجامعة التكنلوجية  -عبدعون عبود .

 م.0241,
 سم32ص : ايض ؛440

 رسالة ماجستير في علوم هندسة البناء واالنشاءات
 العنوان-المقاول العام       أ-0ادارة المشروعات االنشائية -4
 

101,4 
 321م

0242  
 سليمان محسن عبدالعزيز

دراسة عملية لترابط العناصر الفيروسمنتية باستخدام روابط القص / سليمان     
 م0241كلية الهندسة , –تكريت  صالح الدين : جامعة -محسن عبدالعزيز .

 سم32ص,90
 شهادة الدبلوم العالي في الهندسة المدنية

 العنوان-الخرسانة )الفيروسمنتية(         أ-4
 

101,4231 
 252س

0245  
 الجبوري ,صفاء ابراهيم علي 

دراسة سلوك العتبات الخرسانية المسلحة بالحبال الفوالذية تحت تاثير االحمال 
–صالح الدين :جامعة تكريت  -الساكنة والحركية/ صفلء ابراهيم علي الجبوري .

 م0241كلية الهندس ,
XII-I 401سم32ص :ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المدنية 
 العنوان-حركية      االساكنة وال -0الخرسانة المسلحة -4
 

101,4231 
 051ج

0202  
 ابراهيم خليل عبدالجبار مصطفى

تكنولوجيا االبنية العالية وتحقيق االستدامة الحالة العراق/ابراهيم خليل عبدالجبار 
 م0241كلية الهندسة,-بغداد : جامعة بغداد -مصطفى .

 سم32ص ايض؛410ص , -أ
 رسالة ماجستير في العلوم الهندسة المعمارية 

 العنوان -العمارة الحديثة       ا-4
 

101,5914 
 010أ

0204  
 البهادلي ,لينا هاتو علوش

 بغداد : -اثير التور في مورفولوجيه المدينة/لينا هاتو علوش البهادلي .
 م0241قسم الهندسة المعمارية ,–جامعة التكنلوجيا 

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية 
 العنوان-العمارة الحديثة العراق          ا-4
 

101,5914 
 501ب

0200  
 حسن مدب مجحم

االسكان عالي الكثافة ومساهمته في حل المشكلة السكنية لمدينة بغداد / حسن 
 م.0241كلية الهندسة , –بغداد : جامعة بغداد -مدب مجحم .

 م0241؛ص:ايض 419
 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية

 العنوان-العراق )مدينة بغداد (           أ –العمارة الحديثة -4
 

101,591404 
 95ح

0203  
 ايمان عزيز حميد 

 0240 -4534خصائص حوض نهر العظيم وتحليل تصاريف النهر للفترة   
ة كلي –بابل : جامعة بابل  -.باستخدام التوزيعات االحصائية /ايمان عزيز حميد 

 م0241الزراعة ,

102,41 
 520أ



 سم 32ص؛444
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 

 العنوان-المياه تحليل      أ-4
 

0201  
 خالد ْاحمد صالح

دراسة امكانية استخدام المخلفات الصلبة المنزلية لمدينة تكريت في انتاج الطاقة  
كلية الهندسة –صالح الدين :جامعة تكريت  -الكهربائية / خالد احمد صالح .

 م0241,
 X-I ,59سم32ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستير علوم الهندسة المدنية 
 العنوان-ا  الطاقة الكهربائية       -0النفايات )الصلبة(  -4
 

102,11 
 021خ 

0209  
 الغراني ,عباس مجيد عناد

في مدينة بغداد / (So2 , No2, Co)تاْثير العناصر الجوية على تراكيز الملوث 

 م0241كلية العلوم ,–بغداد : الجامعة المستنصرية  -عباس مجيد عناد الغراني .
 سم32ص :ايض ؛402ع , -اْ 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الجو
 العنوان-تلوث        اْ –الهواء -4
 

102,93 
 105ع  

0201  
 البهادلي ,صابرين جبار جاسم

دور الشركات الزراعية غير الحكومية في عملية نشر نظام الزراعة في البيوت 
غداد : ب—البالستيكية في نحافظة كربالء المقدسة /صابرين جبار جاسم البهادلي .

 م0241,كلية الزراعة –جامعة بغداد 
 سم02ص ؛492

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-البيوت البالستيكية       ا-0االشاد الزراعي -4
 

132,449 
 501ب 

 
0204 

 
 البياتي ,فاطمة جواد حسين

بناء برنامج تدريبي للمرشدين الزراعيين في ضوء حاجاتهم التدريبية لبعض 
مجاالت الزراعة العضوية في محافظات المنطقة الوسطى من العراق / فاطمة جواد 

 م0241كلية الزراعة , –بغداد : جامعة بغداد  -حسين البياتي.
 سم32ص ؛ايض ؛433ط , -اْ 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-شاد الزراعي        اْ االر-4
 

132,449 
 500ب 

 
0202 

 
 الجبوري ,ياسين كاظم جبار 

الحاجة المعرفية لمربي االغنام في مجال رعاية الحمالن في ناحية المنصورية 
كلية الزراعة –بغداد : جامعة بغداد  -/محافظة ديالى /ياسين كاظم جبار الجبوري .

 م0241,
 سم32ص: ايض ؛ 23د ,-اْ 

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي
 العنوان-رعاية        اْ  –الحمالن -0االرشاد الزراعي  -4
 

132,449 
 051ج 

 
0205 

 
 الحيدري , كامل فاضل جبر

الحاجات المعرفية للموظفين الزراعين في مجال ادارة الترب الملحية في محافظة 
كلية الزراعة –بغداد : جامعة بغداد  -النجف االشرف /كامل فاضل جبر الحيدري .

 م0241,

A-H ,54سم32ص :ايض ؛ 

132,449 
 511ح



 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي
 عنوانال-الترب المملحة      اْ -0االرشاد الزراعي  -4
 

0232  
 الخزاعي ,حسن راضي عيسى

معرفة اصحاب بساتين اشجار الرمان بحشرة دودة ثمار الرمان وبعض طرائق 
اد بغد -مكافحتها في ناحية الحر /كربالء المقدسة / حسن راضي عيسى الخزاعي .

 م0241كلية الزراعة ,–: جامعة بغداد 
 سم02ص؛10ج ؛-اْ 

 العلوم الزراعية / االرشاد الزراعي التخصصي الدبلوم العالي في 
 العنوان-اشجار         اْ –الرمان -0االرشاد الزراعي  -4
 

132,449 
 901خ

0234  
 الخفاجي , زيدون عباس حسن

الممارسات الحلقية لزراعة الخضروات المحمية في مجال ادارة نشاطهم الزراعي 
في المنطقة الصحراوية محافظة كربالء المقدسة / زيدون عباس حسن الخفاجي 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -.
 سم02ص؛50

 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي 
-المنطقة الصحراوية          اْ -3روات المحمية  الخض-0االرشاد الزراعي  -4

 العنوان
 

132,449 
 403خ

0230  
 الخفاجي ,فرج بطوش شخير

معرفة مربي ابقار الحليب في محال التغذية بعد التلقيح وخالل الشهر االخيرمن 
 -الحمل في مركز قضاء العمارة / محافظة ميسان / فرج بطوش شخير الخفاجي .

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد 
 سم32ص؛ 12

  العنوان-تغذية       اْ  –االبقار  –دبلوم عالي في االرشاد الزراعي 
 

132,449 
 403خ

0233  
 الزاملي , ْاحمد فليح حسن

واقع الخدمة االرشادية المقدمة لمربي االسماك ورضاهم عن تلك الخدمة في 
بغداد : جامعة بغداد  -المحافظات الوسطى من العراق / احمد فليح حسن الزاملي .

 م.0241كلية الزراعة ؛–
 سم02ص؛ 420

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-الرشاد الزراعي        اْ ا-4
 

132,449 
 022ر

0231  
 ساالر ْاحمد محمد بابان

اراء زراع الحنطة نحو المعوقات التي تواجههم في بعض عمليات خدمة المحصةل 
بغداد  -محافظة كركوك / ساالر ْاحمد محمد بابان .–في شعبة زراعة المركز 

 م .0241كلية الزراعة ,–جامعة بغداد 
 سم32ص؛ايض؛13؛ ح -اْ 

 دبلوم عالي في العلوم الزراعية
 العنوان-الزراع        ا–الحنطة -0االرشاد الزراعي  -4
  

132,449 
 020س

0239  
 السعدون ,فالح مهدي حسن

معرفة اصحاب بساتين الفاكهة في مجال وقاية ومكافحة ذبابة فاكهة البحر االبيض 
المقدسة / فالح مهدي حسن  المتوسط في ناحية الحسينية محافظة كربالء

 م.0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -السعدون.
 سم02ص ,12خ ,-اْ 

132,449 
 115س 



 رسالة الدبلوم العالي في االرشاد الزراعي التخصصي 
 العنوان-بساتين          اْ  -الفاكهة-0االرشاد الزراعي   -4
 

0231  
 العبودي ,محمد طالب هادي 

واقع الخدمات االرشادية والبيطرية والتجهيزية المقدمة لمربي االبقار في 
بغداد -المحافظات الوسطى والجنوبية من العراق /محمد طالب هادي العبودي .

 م.0241كلية الزراعة ,–:جامعة بغداد 
 سم02ص ؛ 449

 االرشاد ونقل التققانات الزراعية  –رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 الزراعي        ْاالعنوان–شاد االر-4
 

132,449 
 051ع 

0234  
 العبيدي ,اياد حسين عزيز

تطبيق زراع الطماطة للطرئق الصحيحة المتبعة في مكافحة حشرة حفاراْوراق 
جزيرة( المنطقة الصحراوية  14الطماطة في االنفاق البالستيكية في مقاطعة )

 كلية–بغداد : جامعة بغداد -محافظة كربالء المقدسة /اياد حسين عزيز العبيدي .
 م .0241الزراعة ,

 سم02ص؛11
 شاد الزراعي التخصصيدبلوم عالي في االر

 العنوان-االرشاد الزراعي       اْ -4
 

132,449 
 051ع  

0232  
 العكيلي ,قاسم محسن سلطان

معرفة مربي االسماك ببعض جوانب االدارة الناجحة في تربية االسماك داخل 
بغداد :  -االقفاص العائمة في محافظة ذي قار / قاسم محسن سلطان العكيلي .

 م .0241يةالزراعة ,كل–جامعة بغداد 
 سم02ص ؛12ح ؛-اْ 

قسم االرشاد الزراعي ونقل –دبلوم عالي في العلوم الزراعية /االرشاد التخصصي 
 التقانات 

 العنوان-تربية        اْ  -االسماك-0االرشاد الزراعي   -4
 

132,449 
 252ع  

0235  
 الفتالوي ,رحيم منصور مصحب

في ناحية المشخاب  4معرفة زراع الرز بالممارسات الزراعية لصنف فرات 
–بغداد :جامعة بغداد  -محافظة النجف االشرف /رحيم منصور مصحب الفتالوي .

 م.0241كلية الزراعة ,
H-A ,20سم02ص؛ 

 االرشاد ونقل التقانات الزراعية.–رسالة الدبلوم العالي في الزراعة 
 العنوان -زراعة         اْ  -لرزا-0االرشاد الزراعي  -4
 

132,449 
 020ف  

0212  
 الالمي,حسن علوان كاظم

االسباب ذات العالقة بضعف انتشار تقانة التلقيح االصطناعي لالبقار في محافظة 
م 0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -2واسط /حسن علوان كاظم الالمي 

. 
 سم02ص ,29و , -اْ 

 العلوم الزراعية االرشاد الزراعي التخصصيدبلوم عالي في 
 العنوان-التلقيح االصطناعي        اْ -0االرشاد الزراعي   -4
 

132,449 
 025ل  

0214  
 المحمداوي ,كاظم جبر سدخان

132,449 
  321م 



اسباب مجدودية انتشار التقانات الحديثة لالعالف غير التقليدية في تغذية     
االغنام في ناحية تاج الدين / محافظة واسط العراق /كاظم جبر سدخان المحمداوي 

 م.0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد -.
 سم02ص ؛ 94

 دبلوم عالي في العلوم الزراعية 
 العنوان-تغذية         اْ  –غنام اال-0االرشاد الزراعي  -4
 

0210  
 محمود فاخر محمد

معرفة مربي العجول في ادارة حقول التسمين في محافظة بابل / محمود فاخر 
 م .0241كليةالزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -محمد .

 سم02ص ؛41ج ؛ -ب
 الزراعي التخصصي (رسالة الدبلوم العالي في العلوم الزراعية )االرشاد 

 العنوان-مربي العجول          اْ -0االرشاد الزراعي   -4
 

132,449 
 325م  

0213  
 الهاشمي ,نور فوزي محمد

الكفاءة االتصالية للمرشدين الزراعيين في مجال نقل المستحدثات الزراعية الى 
 -ي.الزراع في محافظات المنطقة الوسطى من العراق / نور فوزي محمد الهاشم

 م.0241كلية الزراعة ,-بغداد :جامعة بغداد
 سم02ص؛449ذ ,—اْ 

 االرشاد الزراعي –رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-االرشاد الزراعي        اْ -4
 

132,449 
 092هـ  

0211  
 وسام حميد خضير حيدر

اتجاهات زراع الذرة الصفراء نحو استخدام الباذرة في ناحية تازة محافظة كركوك 
 م 0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -/وسام حميد خضير حيدر .

 سم02ص ؛ايض؛ 41و , -اْ 
 دبلوم عالي في االرشاد الزراعي التخصصي

 عنوان ال-زراعة          اْ –الذرة الصفراء -0االرشاد الزراعي  -4
 

132,449 
 902و 

0219  
 وسن عباس جاسم

مشاركة اصحاب بساتين النخيل باالنشطة االرشادية المتعلقة بمكافحة حشرة 
بغداد: جامعة -الحميدة في ناحية السنية قضاء الديوانية / وسن عباس جاسم .

 م 0241كلية الزراعة , –بغداد 
 سم02ص؛ 44

 دبلوم عالي في العلوم الزراعية
 العنوان-شاد الزراعي           اْ االر-4
 

132,449 
 95و  

0211  
 الجنابي , خالد حتوم صوين ابراهيم 

( في جودة صرف المياه العمودي وبعض صفات moleتاثير المحراث المخندق )

التربة الفيزيائية والكيميائية ونمو النبات في منطقة الفرات االوسط / خالد حتوم 
 م.0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -صوين ابراهيم الجنابي .

 سم02ص ؛29
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 العنوان-ا  استخدام زراعي         –المحاريث -4
 

134,3 
 500ج  

0214  
 خالد زمام عامر

تجميع ودراسةاداء الة مركبة لفتح المروز وزراعة وتسميد الذرة الصفراء /خالد 
 م .0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -زمام عامر .

134,3 
 021خ 



 سم02ص؛45ز , -اْ 
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة /المكائن واالالت الزراعية 

 العنوان-زراعة       اْ –الذرة الصفراء -0االالت الزراعية   -4
 

0212  
 الرويشدي ,زينة عالوي حبيب

تحوير وتجميع الة مركبة للحراثة وتنصيب انابيب الري تحت السطحي /زينة 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -عالوي حبيب الرويشدي .

 سم02ص ,421ض ,-اْ 
 الة ماجستير في العلوم الزراعية /المكائن واالالت الزراعية رس
 العنوان-االالت الزراعية      اْ -4
  

134,3 
 559ر 

0215   
 الصميدعي ,وليد خالد حسين

تقييم سلوك البلى االخذكاكي لبالح المحراث الدوراني باستخدام تكنولوجيا 
كلية –بغداد : جامعة بغداد -المعامالت الحرارية /وليد خالد حسين الصميدعي .

 م0241الزراعة ,
 سم02ص ؛ 421

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 نوانالع-المعامالت الحرارية         اْ  -0االالت الزراعية -4
 

134,3 
 251ص 

0292  
 الخفاجي ,عبدهللا صبري عمران

تقييم الحدود الحرجة لمتطلبات الزنك لمحصول الحنطة في منطقة الفرات االوسط / 
 م0241كلية الزراعة ,–بابل : جامعة بابل -عبدهللا صبري عمران الخفاجي .

 سم32؛ايض؛ 55ب , -اْ 
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 العنوان-الحدود الحرجة      اْ –التربة -4
 

134,1   
 403خ  

0294  
 زينة كريم جابر

حالة الحديد في بعض ترب الفرات االوسط وكفاءة اسعماله من قبل محصول 
 م0241كلية الزراعة ,–بابل : جامعة بابل  -الحنطة /زينة كريم جابر .

 سم32ص ؛ايض ؛55
 رسالةماجستير علوم في الزراعة 

 العنوان -محصول     اْ  –الحنطة -0التربة   -4
 

134,1 
 550ز  

0290  
 العميدي ,هالة جواد ْامين 

تاْثير التداخل بين النتروجين والزنك في نمو وحاصل الحنطة في تربتين مختلفتين 
 م0241كلية الزراعة ,–بابل : جامعة بابل  -النسجة / هالة جواد ْامين العميدي .

 سم32ايض؛ ص؛ 422د ,  -اْ 
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 العنوان-النتروجين والزنك           اْ -0التربة     -4
 

134,1 
 251ع  

0293  
 رفل جاسم محمد

ابل : ب-تاْثير المحتوى الجبسي في بعض الخصائص لترب منطقة الفرات االوسط .
 م021كلية الزراعة / رفل جاسم محمد ,–جامعة بابل 

 سم32ص؛ 21
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 

 العنوان-كيمياء التربة           اْ -4
 

134,14 
 42ر  

   134,14 



 ابراهيم عامر حلوب 0291
تاْثيرالتداخل بين ملوحة مياه الري والسماد العضوي في بعض الصفات الكيميائية 

كلية –بغداد : جامعة بغداد  -للتربة وحاصل اللهانة / ابراهيم عامر حلوب .
 م .0241الزراعة ,

 سم02ص ؛441
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية

 العنوان-كيمياء       اْ  –التربة -4
 

 010اْ   

0299  
 الركابي ,امير خليل ياسر

تاْثير مغنطة المياه على السلوك الكيميائي للفسفور االستهالك المائي لنبات 

/تحت مستويات من الري والتسميد Lycopericon ecsulan tum millالطماطة 

كلية –البصرة : جامعة البصرة -الفوسفاتي والعضوي / امير خليل ياسر الركابي .
 م0241الزراعة ,

 سم02ص ؛420
 العنوان-نبات          اْ  –الطماطة -0كيمياء    –التربة -4
 

134,14 
 200ر 

0291  
 زينة كريم جابر

حالة الحديد في بعض ترب الفرات االوسط وكفاءة استعماله من قبل محصول     
 م0241كلية الزراعة,–بابل : جامعة بابل -الحنطة / زينة كريم جابر.

 سم32ص؛55
 رسالة ماجستيرعلوم في الزراعة 

 العنوان-زراعة        اْ  -الحنطة-0كيمياء التربة   -4
 

134,14 
 555ر 

0294  
 كاظممنتهى محمد 

محافظة كربالء باستخدام التقانات –تقييم تدهور االراضي لمشروع الحسينية 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد  -الجيومكانية / منتهى محمد كاظم .
 رسالة ماجستير في علوم التربة

 العنوان-كيمياء        اْ –التربة -4
 

143,14 
 505م 

0295  
 باسم حمودي محسن

مقارنة بين بعض بعض المعامالت للحد من التاْثير الملحي لمياه الري في نمو     

بابل : جامعة بابل -( /باسم حمودي محسن . Pisum SativumLوحاصل البزاليا )

 م0241كلية الزراعة ,–
 سم02ص,442

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة /التربة والموارد المائية
 العنوان-حاصل       اْ –ليا البزا-0ملوحة   –التربة -4
 

134,141 
 092ب 

0212  
 الشاله ,سكينة مصدق جعفر

تاْثير مدد مختلفة من الترطيب والتجفيف في ثباتية تجمعات تربتين ملحية 
محافظة بابل (/ سكينة مصدق جعفر الشاله  –مستصلحة وغير مستصلحة )الكفل 

 م0241كلية الزراعة ,–بابل : جامعة بابل -.
 سم02؛ص 91

 ماجستير في علوم الزراعة / التربة والموارد المائية
 العنوان-ملوحة       اْ  –التربة -4
 

134,141 
 205ش 

0214  
 مصطفى هادي كريم عريبي

134,141 
 914م 



تاْثير الحماْة والري بالمياه المالحة في نمو وحاصل الحنطة وجاهزية بعض    
ة كلية الزراع–امعة بابل بابل : ج-العناصر الثقيلة / مصطفى هادي كريم عريبي .

 م0241,
 سم32ص؛432

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-زراعة             اْ  –الحنطة -0كيمياء التربة )الملوحة(   -4
 

0210  
 عبدالستار مهلهل خلف

فعالية انزيمات الفوسفاتيز في بعض ترب جنوبي العراق / عبدالستار مهلهل    
 م0241البصرة : جامعة البصرة _كلية الزراعة ,-خلف.
 سم02ص ؛432

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )قسم علوم التربة والموارد المائية (
 لعنوانا-عنصر        اْ  –الفسفور -0الكيمياء العضوية   –التربة -4
 

134,144  
 900ع 

0213  
 البنداوي,باسم رحيم بدر

التاْثير المتداخل بين التسميد العضوي وكمية الماء المضافة في جاهزية مغذيات 

 ٍٍ ( / باسم رحيم Solanum tuberosumlالنبات في التربة وحاصل البطاطا )ٍ

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد -بدر البنداوي .
 سم32؛ايض؛ص 443

 ْاطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية 
حاصل         –البطاطا -1مغذيات  –النبات -3التسميد العضوي -0خصوبة   –التربة -4
 العنوان-اْ 
 

134,100 
 510ب 

0211  
 صادق كاظم تعبان

تاْثير السماد العضوي ومصادر الفسفور وكمية مياه الري في جاهزية الفسفور 

–بغداد :جامعة بغداد -/صادق كاظم تعبان .Zea maysl الذرة الصفراء وانتاجية

 م0241كلية الزراعة ,
 سم02ص؛425

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة
 العنوان-خصوبة        اْ –التربة -4
 

13,100 
 014ص 

0219  
 االوسي ,وفاء صاحب عبود 

م في الترب الكلسية دور نسجة التربة في امتزاز وتحرر الرصاص والكادمير
بغداد -المعاملة بزيت المحركات المستعمل /وفاء صاحب عبود االوسي .

 م0241كلية الزراعة ,-:جامعةبغداد
 سم02؛493ب ؛-اْ 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )التربة والموارد المائية (
 العنوان-فيزياء         اْ -التربة-4
 

134,13 
 595اْ  

0211  
 بهية,محمد حسن صبري 

نمذجة حركة النترات في التربة ومدى تلويثها للمياه االرضية /محمد حسن    
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد : جامعة بغداد -صبري بهية .

 سم02ص؛430
 ْاطروحة دكتوراه فلسفة علوم في الزراعة 

 العنوان-فيزياء التربة     اْ -4
 

134,13 
 550ب 

0214  
 ناجيحسن ستار 

134,13 
 95ح 



تقييم بعض الصفات الفيزيائية لمادة تربة ذات محتوى مختلف من معادن 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد: جامعة بغداد -الكربونات /حسن ستار ناجي .

 سم02ص؛401
 رسالة ماجستير في علوم الزراعة )علوم التربة والموارد المائية(

 العنوان-فيزياء        اْ –التربة -4
 

0212  
 الحسيني ,كرار رزاق جواد كريم

التغايرات المكانية لبعض صفات التربة باستخدام االحصاء الجيولوجي /كرار رزاق 
 م0241كلية الزراعة ,–بابل :جامعة بابل -جواد كريم .

XII-I سم32ص؛ايض؛415؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-اْ  االحصاء الجيولوجي        -0فيزياء  –التربة -4
 

134,13 
 955ح 

0215  
 الخفاجي ,ميثم حسين خضر

تاْثير مخلفات االبقار والدواجن في بعض خواص التربة ونمو وحاصل الخيار 
Cucumis  setivus .L.  المزروع في البيوت البالستيكية /ميثم حسين خضر

 م0241كلية الزراعة ,–المثنى:جامعة المثنى -الخفاجي .
 سم32ص ؛45

 رسالة ماجستير في الزراعة 
البيوت البالستيكية      -1االبقار والدواجن -3زراعة –الخيار -0فيزياء التربة -4
 العنوان-اْ 
 

134,13 
 403خ 

0242  
 الراوي ,محمد عبدهللا محمد

تاْثير االستزراع وميل سطح التربة في بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية لتربة 
بغداد -العراق /محمد عبدهللا محمد الراوي .–ء الغربية واحة العبيدي الصحرا

 024كلية الزراعة ,–:جامعة بغداد 
 سم02ص؛492

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-فيزياء        اْ –التربة -4
 

134,13 
 055ر 

0244  
 منتظرحمادي منصور

العضوي الحيوي في جاهزية فسفور التربة وانتاجية  –تاْثير التسميد الفوسفاتي 
–بغداد :جامعة بغداد -/منتظر حمادي منصور . -Zea mays(   -الذرة الصفراء )

 م0241كلية الزراعة ,
 سم02ص؛429

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-استخدام زراعي         اْ –االسمدة -4
 

143,2 
 501م 

0240  
 فائز كريم القزويني ,دعاء

تقويم جاهزية الفسفور باستخدام المعايير الثرموديناميكية في الترب الكلسية 
 م0241كلية الزراعة ,–بابل :جامعة بابل  -/دعاء فائز كريم القزويني .

 سم02ص؛434
 ماجستير في العلوم الزراعية

 العنوان-فيزياء       اْ –التربة -4
 

134,13 
 955ق 

0243  
 ابراهيمزينب نبيل 

تاْثير الرش باليرولين واالرجنتين في نمو وحاصل الباذنجان في الزراعة المحمية 
 م0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,–ديالى :جامعة ديالى -/زينب نبيل ابراهيم .

134,923 
 550ز 



 سم32ص؛45
 رسالة ماجستير في علوم الحياة /علم النبات

 نوانالع-الباذنجان          اْ -0الزراعة المحمية    -4
 

0241  
 الشمري ,خطاب عمار حسين

واقع ادارة عملية نقل تقانة الزراعة المحمية ونشرها لزراعة الخضر في العراق 
بغداد :جامعة -ومستوى استفادتهم من استخدامها/خطاب عمار حسين الشمري .

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد 
 سم02ص ؛410ح ؛-اْ 

 االرشاد ونقل التقانات الزراعية .–رسالة الماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان -الزراعة الخضر        اْ -0العراق   –الزراعة المحمية -4
 

134,923 
 215ش 

0249  
 هدى عامر محمد

مطابقة بعض المعامالت الماْلوفة لوصف الغيض في مواقع مختلفة من محافظة 
 م0241كلية الزراعة ,–بابل :جامعة بابل -.بابل /هدى عامر محمد 

 سم02ص؛434
 رسالة ماجستير في علوم الزراعة

 العنوان-العراق          اْ –الري -4
 

134,924 
 10ه 

0241  
 اليساري ,محمد عبود بندر

الحاجة المعرفية للموظفين الزراعيين في مجال ادارة االراضي الصحراوية في 
كلية –بغداد :جامعة بغداد -محافظة كربالء المقدسة /محمد عبود بندر اليساري .

 م0241الزراعة ,
 سم32ص؛ايض؛23ح ؛ -اْ 

 دبلوم عالي في العلوم
 العنوان-استصالح زراعة        اْ –العماري -4
 

134,1 
 901ي

0244  
 اسراء حكمت عبد

تاْثير اضافة بعض محسنات التربة في ظاهرة التصلب السطحي /اسراء حكمت عبد 
 م0241كلية الزراعة ,–بابل :جامعة بابل -.

 سم02ص؛13
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية /علوم التربة والموارد المائية 

 العنوان-التصلب السطحي        اْ -0محسنات  –التربة -4
 

134,20 
 910اْ    

0242  
 دنيا فائق مناف

تاْثير ْاضافة الكمبوست ومصادر فوسفاتية مختلفة الذوبانية على حركيات الفسفور 

بغداد -( /دنيا فائق مناف ..Triticum  aestivumlونمو محصول الحنطة )

 م0241:جامعة بغداد_كلية الزراعة ,
 سم02ص؛403ج    -اْ 

 عة رسالة ماجستير علوم في الزرا
 العنوان-تسميد         اْ –التربة -4
 

134,29 
 550د 

0245  
 ْاسيل رياض لعيبي

تاْثير المسلخات التربينية والفالفونيدية والقلونية الخام لبفورنيات الكلفان 
Silybum mariahum  في بعض جوانب االداء الحيالي لثاقبة الحبوب الصفراء 

Rhyzope6tha   dominica(E)(Coleptera: Bostri chidae) اسيل رياض/

 م0241كلية التربية للبنات ,–بغداد :جامعة بغداد -لعيبي ,
IX-I ,401 سم32ص ؛ايض 

130,4 
 952اْ  



 رسالة ماجستير في علوم الحياة
الحبوب الصفرى           -1االداء الحياتي  -3نبات  –الكلفان -0الحشرات الضارة     -4
 نوانالع-اْ 
 

0222  
 االسدي ,يسرى جمال طالب

تشخيص مفصليات االرجل المختلفة على محصول فول الصويا وتقييم كفاءة بعض 
بغداد:بغداد :جامعة -المبيدات الكيميائية في مكافحتها /يسرى جمال طالب االسدي .

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد 
 سم02ص ؛403ل ؛-د

 حشرات–ي الزراعة /وقاية النبات رسالة ماجستير علوم ف
 العنوان-وقاية        اْ –النبات -4
 

130,59 
 915اْ  

0224  
 ْال غريب ,صابرين احمد محمد

 Cgrysoperla carneaتقييم القابلية التحملية للمفترس اسد المن  
(Stephens)  لبعض المبيدات الحشرية وقابلية هذه المبيدات في مكافحة دودة

/ صابرين احمد محمد ال Earias insulana  ( Boisd)جوز القطن الشوكية 

 م0241كلية الزراعة ,–المثنى :جامعة المثنى -غريب .
 سم02ص؛11ج  -اْ 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-اْ        المبيدات الحشرية   -0وقاية  –النبات -4
 

130,59 
 415اْ  

0220  
 ْال كسار,محمد خليل ابراهيم

 Chrtsoperla)دراسة بعض االوجه الحياتية للمفترس ْاسد المن االخضر
Carnea  )(Stephens)  Neuroptera:Chrysopidae)  المربي على )

مد حفرائس حشرية مختلفة ومقارنتها مع التربية على اْوساط غذائية صناعية / م
 م0241كلية الزراعة ,–المثنى :جامعة المثنى -خليل ابراهيم اْل كسار .

 سم32ص ؛59ز ؛-اْ 
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية قسم االنتاج النباتي

 العنوان-وقاية            اْ –النبات -4
 

130,59 
 290ْال 

0223  
 ْامال حسين عبدهللا

 Tuta  absoptaاختيار فاعلية بعض وسائل المكافحة المتكاملة لحفار الطماطة 
(Meyrick) (Lepidoptera : Gelechiidae) . بغداد -/ْامال حسين عبدهللا

 م0241كلية الزراعة ,–:جامعة بغداد 
 سم02ص ؛44

 رسالة الماجستير علوم في الزراعة )وقاية النبات /حشرات (
 العنوان-اْ    وقاية     –النبات -4
 

130,59 
 202اْ  

0221  
 البهادلي ,ماجد حميد عبيد

الحاجات التدريبية المعرفية الصحاب بساتين النخيل بحشرة حفار عذق الخيل 
وبعض طرائق مكافحتها في ناحية الحسينية محافظة كربالءالمقدسة /ماجد حميد 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد:جامعة بغداد -عبيد البهادلي.
 سم02ص؛12

 دبلوم عالي في العلوم الزراعية
 العنوان-بساتين          اْ –النخيل -0وقاية   –النبات -4
 

130,59 
 501ب 

0229  
 الجناحي ,فالح عباس صالح

130,59 
 503ج 



استعمال عسل النحل مؤشرا حيويا على التلوث البيئي ببعض المعادن الثقيلة في 
كلية الزراعة –النجف :جامعة الكوفة -محافظة بابل /فالح عباس صالح الجناحي .

 م0241,
 سم32؛ايض؛29

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-التلوث البيئي          اْ -3عسل –النحل -0وقاية    –النبات -4
 

0221  
 زاهد نوري كمال الدين

استحثاث المقاومة الجهازية في الطماطة باستخدام بعض العوامل الحيوية 
في  Altemaria Solaniوالمغذيات ضد مرض اللفحة المبكرة المتسبب عن 

كلية الزراعة –النجف :جامعة الكوفة -الزراعة المائية /زاهد نوري كمال الدين.
 م0241,
 سم32ص؛ايض؛412ج ؛-اْ 

 اءطروحة دكتوراة فلسفة في العلوم الزراعية 
 العنوان-وقاية        اْ –النبات -4
 

130,59 
 051ز 

0224  
 الزريجاوي ,علي فرج جبير

تاْثير االسمدة وعوامل المكافحة االحيائية في مؤشرات نمو نبات البطاطا 
Solanum  twbersuml. لفطر  واهميتها في مقاومة اRhizoctonia  علي/

 م0241كلية الزراعة ,–المثنى :جامعة المثنى -فرج جبير الزرجاوي .
 سم32ص؛431

 وقاية النبات–االنتاج النباتي –رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-نبات      اْ –البطاطا -0وقاية  –النبات -4
 

130,59 
 153ز 

0222  
 زينب جليل خزعل

دراسة التشوهات الكروموسومية والخلوية للمبيدين الكاليفوسيت واالمبدا 
ة البصرة :جامع-سيهالوثين في الخاليا الحيوانية والنباتية /زينب جليل خزعل .

 م0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,–البصرة 
 سم02ص؛444

 رسالة ماجستير في علوم الحياة
 العنوان-اْ  الوراثة        -0المبيدات االفات -4
 

130,59 
 550ز 

0225  
 سارة طارق حسن

تقييم كفاءة حامض البتا امينوبيوترك وحامض الساليلك في استحثاث مقاومة 
تحت ظروف البيت الزجاجي  .Meloidogynesppالباذنجان لديدان تقد الجذور 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -.
 سم02ص ,442

 الزراعة رسالة ماجستير علوم في
 العنوان-وقاية       اْ –النبات -4
 

130,59 
 015س 

0252  
 سارة عبدالحسين هاشم

 Chaetomium  elatumتاْثير مستخلصات بعض نباتات الزينة وراشح الفطر 

 Callosobruchusفي اوجه حياتية خنفساء اللوبيا 
Macuiates(F)  (Coieoptera :Bruchidae ) . سارة عبدالحسين هاشم/-

 م0241كلية الزراعة ,–النجف :جامعة الكوفة 
 سم32ص؛ايض؛422ب  ؛-اْ 

 العنوان-وقاية          اْ –النبات -4رسالة ماجستير في العلوم الزراعية
 

130,59 
 010س 

0254  130,59 



 السامر ,رسل عبداالمير عبود

 Aleurolobus marlattiدراسة تشخيصية للذباب االبيض وبيئته للنوعين 
,Bemisia tabaci  (Homoptera :Alagrodae)  مكافحتها في محافظة

كلية الزراعة –البصرة :جامعة البصرة -البصرة /رسا عبداالمير عبودالسامر.
 م0241,

 سم02ص؛429
 رسالةماجستير في العلوم الزراعية )وقاية النبات (

 العنوان-الذباب االبيض          اْ -0وقاية  –النبات -4
 

 021س 

0250  
 سمر مثنى نجم 

 Eretmocerus mudus marcetدراسات بيئية وحياتية للمتطفل 
(Hymenoptera: Aphinidae) 

بغداد:جامعة -/سمر مثنى نجم . Bemisia tabaci Gennadius)الذبابة البيضاء 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد 
 سم02ص ؛42

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-وقاية       اْ –نبات ال-4
 

130,59 
 21س 

0253  
 سهاد مذكور عبدالصاحب صافي 

تاثير بعض منظمات النمو النباتية ومبيدات االدغال ونوعية مياه الري في صفات 
كلية -بغداد :جامعة بغداد-نمو وحاصل الحنطة /سهاد مذكور عبدالصاحب صافي .

 م0241الزراعة ,
 سم02ص؛411

 دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعيةْاطروحة 
 العنوان-استخدام زراعي          اْ –المبيدات -4
 

130,59 
 501س 

0251  
 سوزان ظافر هادي

القدرة التثبيطية وقابلية القتل لمسخلصات )الثايمول والحبة السوداء والكجرات 

وبكتريا   Ascosphaera apis(وسم النحل والعسل  في الفطر 

Melissococcus  Plutonius  في طوائف نحل العسلApis mellifera  

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/سوزان ظافر هادي .
 سم02ص؛22

 رسالم ماجستير علوم في الزراعة
 العنوان-النحل والعسل        اْ -3الحبة السوداء -0وقاية –النبات -4
 

130,59 
 590س 

0259  
 صفاء نعمة حسن

بعض اْوجة التكامل في مقاومة مرض تعفن جذور وقواعد سيقان الرقي /صفاء 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -نعمت حسن .

 سم02ص؛492
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 العنوان-زراعة         اْ –الرقي -0وقاية    –النبات -4
 

130,59 
 400ص 

0251  
 ز الدينالصندوق ,ذو الفقار ليث ع

استحثاث المقاومة الجهازية في الطماطة لديدان تعقد الجذور باستخدام مستحثاث 
لية ك–بغداد :جامعة بغداد -كيميائية واحيائية /ذو الفقار ليث عزالدين الصندوق .

 م0241الزراعة ,
 سم02ص؛429

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-اْ زراعة         –الطماطة -0وقاية   –النبات -4

130,59 
 515ص 



 

0254  
 الطائي ,ْازهر حميد فرج

في   Aspergillus  spp. Trichoderma hamatumتاْثير بعض انواع الفطر 

المزروع في اوساط زراعية بديلة / ازهر   Cucumis sativusنمو نبات الخيار 

 م0241كلية الزراعة ,–النجف :جامعة الكوفة -حميد فرج الطائي .
 سم32ص ؛ايض؛433ت ؛-اْ 

 ْاطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية 
 العنوان -وقاية          اْ –النبات -4
 

130,59 
 055ط 

0252  
 عبدالكريم عبدالحسين سلمان

تقييم كفاءة بعض المبيدات االحيائية والطبيعية في مقاومة حفار اوراق الطماطة / 
 م0241كلية الزراعة ,–المثنى :جامعة المثى -عبدالكريم عبدالحسين سلمان .

 سم32ص ؛15
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية في االنتاج النباتي 

 العنوان-اوراق           اْ –الطماطة  -0وقاية  –النبات -4
 

130,59 
 215ع 

0255  
 فالح عبود سابط

تقييم كفاءة ْاستعمال غاز االوزون ودرجات الحرارة في مكافحة خنفساء الحبوب 
  Trogoderma granarium  (Coleoptermaالشعرية )الخابرة( 

;Dermestidae)    (Everts) . كلية –بغداد :جامعة بغداد -/فالح عبود سابط

 م0241الزراعة ,
 سم02ص؛ 50ط   ؛-اْ 

 ْاطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الزراعة 
 العنوان-وقاية           اْ –النبات -4
 

130,59 
 203ف 

0422  
 المشهداني ,عمر عبد حميد 

المنتج من انواع   Diacetoxyscirpenalالتشخيص الكروموتوكرافي لسم 

بغداد -في حبوب الذرة الصفراء /عمر عبد حميد المشهداني . Fusariumالجنس 

 م0241كلية الزراعة ,–:جامعة بغداد 
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة /وقاية النبات )سموم فطرية (

 وقاية        ْاالعنوان–النبات -4
 

130,59 
 951م 

0424  
 مهند بحر عواد

 :Nephus jaderiensis (Coleopteraدراسات مختبرية عن حياتية المفترس 
coccinellidae)  على حشرة البق الدقيقي للحمضيات 

Planococcus  cIRTI  
Hemiptera : Pseudococcidae) Risso . بغداد :جامعة -/مهند بحر عواد

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد 
 سم02ص ؛21ب ؛-اْ 

 وقاية النبات –رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-وقاية        اْ –النبات -4
 

130,59 
 551م 

0420  
 الموسوي ,زينة عبدالحسين جواد
واوراق نبات قرن  .Azadirachta  indica Aتاْثير مستخلصات بذور نبات النيم 

في مقارنة ذبابة الياسمين البيضاء   Ibicella  Iutda starpfالغزال 

Alevoclaya Jasmine    TakahashI  على الحمضيات /زينة عبدالحسين جواد

 م0241كلية الزراعة ,–المثنى :جامعة المثنى -الموسوي .

130,59 
 595م 



 سم32ص؛41
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 العنوان-الحمضيات            اْ -0وقاية   –النبات -4
 

0423  
 النداوي ,فيحاء عبود مهدي حسن

مسح وتشخيص انواع الذباب االبيض ودراسة الجوانب الحياتية والبئية للنوع 
 : Aleurolobus Marlatti (Hemiptera–السائد 

Aleuradidae(Quantince)-  على اشجارالسدر في وسط العراق /فيحاء عبود

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد:جامعة بغداد -مهدي حسن النداوي .
 سم02ص؛433

 راه فلسفة في العلوم الزراعية /وقاية النبات )الحشرات(ْاطروحة دكتو
 العنوان-الذباب االبيض          اْ -0وقاية –النبات -4
 

130,59 
 105ن 

0421  
 محمد محمود زيدان

تاْثير منظمات النمو والسكروز واالجهاد الرطوبي في نمو وانتاج الدرينات الدقيقة 
بغداد :جامعة -حي /مجمد محمود زيدان .لثالثة ْاصناف من البطا خارج الجسم ال

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد 
X-I سم32ص ؛ايض؛434؛ 

 رسالة ماجستير علوم في زراعة المحاصيل الحقلية 
 العنوان-االجهاد الرطوبي           اْ -0المحاصيل الحقلية   -4
 

133 
 321م 

0429  
 علي ناظم فرهود

تاْثير السماد الفوسفاتي واالجهاد المائي وطريقة الزراعة في نمو وحاصل الحنطة 

(Triticum   aestivuml .) . كلية –بابل :جامعة بابل -/علي ناظم فرهود

 م0241الزراعة ,
 سم32ص؛ايض؛414

 المحاصيل الحقلية–رسالة ماجسنير علوم في الزراعة 
 الزراعة        اْالعنوان–الحنطة -4
 

133,40 
 25ع 

0421  
 العيساوي ,ْامير حمزة

لالجهاد المائي تحت  (-Triticum  aestivum 2)تقويم ْاصنان من حنطة الخبز 

–بابل :جامعة بابل -ظروف المنطقة الوسطى من العراق /ْامير حمزة العيساوي .
 م0241كلية الزراعة ,

 سم02ص ؛440
 ية رسالة ماجستير علوم في الزراعة المحاصيل الحقل

 العنوان-زراعة          اْ –الحنطة -4
 

133,40 
 590ع 

0424  
 محمد علوان هاشم
لالثيفون والبورون /محمد علوان  (.Triticum aestiuumL)ْاستجابة الحنطة 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -هاشم .
 سم02ص ؛440

 ْاطروحة دكتوراه في علوم المحاصيل الحقلية
 العنوان-زراعة       اْ –الحنطة -4
 

133,40 
 321م 

0422  
 الشمري ,رغد عبدالحمزة جوامير

  Prunus X Prunus)والحديدالخلبي في اكثار االجاص ماريان  BAتاْثير 
Cerasi fera munsoniana) . ديالى :جامعة -/رغد عبدالحمزة جوامير الشمري

 م0241كلية الزراعة ,–ديالى 

133,43 
 215ش 



 سم32ص ؛ايض ؛21ط  ؛-اْ 
 رسالة ماجستير بستنه وهندسة الحدائق 

 العنوان-زراعة       اْ –االجاص -4
 

0425  
 ْاسيل ناظم عبدالواحد

تاْثير مصادر مياه مختلفة ومعدالت االستنباب في انتاج العلف االخضر لمحصول 
-/في الزراعة المائية /اْسيل ناظم عبدالواحد . .Hordeum VulgareLالشعير 

 م0241كلية الزراعة ,–البصرة :جامعة البصرة 
 سم02ص؛24

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة
 العنوان-الزراعة المائية           اْ -0زراعة   –الشعير -4
 

133,41 
 952اْ  

0442  
 الكرخي ,ْاحمد علي حسين

تاْثير مستويات النتروجين والكبريت وعدد الحشات في بعض صفات النمو وحاصل 

/اْحمد علي  .Hordeum oulgareLالعلف االخضر والحبوب لمحصول الشعير 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -حسين الكرخي .
 سم32ص ؛ايض؛ 443ب ؛ -اْ 

 ْاطروحة دكتوراه فلسفة في المحاصيل الحقلية 
 العنوان-زراعة         اْ –الشعير -4
 

133,41 
 115ك  

0444  
 حسن كاظم حسن راضي

دراسة كفاءة رماد قشور الرز في خفض ملوحة مياه الري وتاْثيرها في نمو نبات 

البصرة :جامعة -/حسن كاظم حسن راضي . (.Zea –May SL)الذرة الصفراء 

 م0241كلية الزراعة ,–البصرة 
 سم02ص ؛419ب ؛-اْ 

 الة الماجستير في العلوم الزراعية )علوم التربة والموارد المائية (رس
 العنوان-نبات        اْ –الذرة الصفراء -0زراعة  –الرز -4
 

133,42 
 95ح 

0440  
 حيدر رزاق كشكول

  Oryza)تاْثير فترات الري وعمر الشتالت في نمو وحاصل صنفين من الرز 
SativaL.) . م0241كلية الزراعة ,–بابل :جامعة بابل  -/حيدر رزاق كشكول 

vi-i ,441سم32؛ايض؛ 

 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 
 العنوان-فترات      اْ –الري -0زراعة –الرز -4
 

133,42 
 511ح 

0443  
 ْالالمي,ْافراح عبدالرضا عبد المحسن

سباب ذات العالقة في مستوى انتشار صنفي الرز ياسمين وفرات وبعض اال
بغداد :جامعة -محافظة النجف االشرف /افراح عبدالرضا عبدالمحسن الالمي .

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد 
 سم02ص ؛420خ ,-اْ 

 رسالة الماجستير في )االرشاد الزراعي ونقل التقنات (
 العنوان-الرز زراعة       اْ -4
 

133,42 
 025ل 

0441  
 سعيداالحمد ,مروان سلمي 

ومكوناته  (Medicago SativaL)بعض العةامل المؤثرة في حاصل بذور الجت 

 م 0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/مروان سامي سعيد االحمد .
 سم02ص ؛449

 ْاطروحة دكتوراه في العلوم الزراعية 

133,0 
 321اْ  



 العنوان -محاصيل الجت          اْ –االعالف -4
 

0449  
 زينب عبداالمير صيهود ذيلب 

تاْثير التسميد النتروجيني وفرط القمة النامية في نمو وحاصل بعض اْصناف 
البزاليا المزروعةفي المناطق الصحراوية جنوبي العراق /زينب عبداالمير صيهود 

 م0241كليةالزراعة ,–البصرة :جامعة البصرة -ذياب ز
 سم02ص ؛441ل ,-اْ 

 لوم الزراعية )البستنة وهندسة الحدائق ( رسالة الماجستير في الع
 العنوان-زراعة        اْ –البزاليا -4
 

133,3 
 550ز 

0441  
 الجميلي ,ْاسماعيل ْاحمد سرحان 

نمو وحاصل ونوعية اْصناف من فول الصويا بتاْثير السايكوسيل والتغذية الورقية 
–بغداد :جامعة بغداد -بالنتروجين والبورون /ْاسماعيل احمد سرحان الجميلي .

 م0241كلية الزراعة ,
 سم02ص ؛443

 اطروحة دكتوراه فلسفة
 العنوان-فول الصويا       اْ -4
 

133,31 
 252ج  

0444  
 ,محمد زيدان خلف المحارب

تاْثير مستويات الري والمادة العضوية في النمو والحاصل ونوعية الفلفل الحريق 
–بغداد :جامعة بغداد -تحت نظام الزراعة العضوية / محمد زيدان خلف المحارب .

 م0241كلية الزراعة , 
 سم02ص ؛414

 ْاطروحة دكتوراه فلسفة علوم في الزراعة 
 العنوان-اْ       زراعة –الفلفل الحار -4
 

133,21 
 301م 

0442  
 العباسي ,غالب بهيو عبود

ْاستجابة ثالثة اصول من الحمضيات للتسميد الحيوي والعضوي والفوسفاتي 
 م0241كلية الزراعة ,–النجف :جامعة الكوة -/غالب بهيو عبود العباسي .

 سم32ص ؛ايض؛411ز ؛-اْ 
 ْاطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 العنوان-العضوي الفوسفاتي          اْ -0الفواكهة الحمضية   -4
 

131,321 
 009ع 
 
 
  

0445  
 نسرين محمد هذال 

تاْثير الرش بحامض الهيوميك في تحمل بعض ْاصول الحمضيات لملوحة ماء الري 
 0241كلية الزراعة ,–ديالى :جامعة ديالى -/نسرين محمد هذال .

 سم32ص؛ 429ب ؛-اْ 
 جستير في العلوم الزراعية )البستنة وهندسة الحدائق (رسالة ما

 العنوان-الحمضيات        اْ -4
 

131,321 
 915ن 

0402  
 خالد ناجي عبد عسل
واالصل في نمو طعوم البرتقال المحلي  BLوالبسينواليد  BAتاْثير البنزول ْادين 

 م0241الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/خالد ناجي عبد عسل .
 سم02ص ؛19,ب -اْ 

 ْاطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية البستنة وهندسة الحدائق )الفاكهة (
 العنوان-زاعة        اْ –البرتقال -4
                                           

131,34 
 021خ 

0404  131,941 



 المعموري ,لطيف مال هللا نصيف جاسم
ار االدغال التي تؤثر على المحصول معرفة زراع محصول فستق الحقل باْهم اْضر

وطرائق مكافحتها في ناحية جلوالء محافظة ديالى /لطيف مال هللا نصيف جاسم 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -المعموري .

D-A ,12سم02ص ؛ 

 دبلوم عال في االرشاد التخصصي 
 العنوان-ْاضرار       ا–االدغال  -0زراعة   –الفستق -4
 

 125م  

0400  
 ْاحمد يوسف لفته

تاْثير فترات التكبيس والرش بالمستخلصات النباتية في بعض الصفات الفيزيائية 
صنف الساير  Phoeniz dactiferalوالكيميائية والفسلجية لثمار نخيل التمر 

 م0241كلية الزراعة ,–البصرة :جامعة البصرة -/ْاحمد يوسف لفته .
 سم02ص ؛412
 ة ماجستير في العلوم الزراعية رسال
 العنوان-الرش بالمستخلصات         اْ -0زراعة   –النخيل -4
 

131,10 
 321اْ  

0403  
 رعد طه محمد علىي بالكت

تأثير بعض االحاض الدبالية ونوعية مياه الري في النمو الخضري لنخلة 
النجف :جامعة -التمرصنف برحي في صحراء النجف /رعد طه محمد علي بالكت .

 م0241كلية الزراعة ,–الكوفة 
 سم32ص؛ايض ؛429د ,-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 العنوان-أ    صحراء     –النجف -0زراعة   –التمر -4
 

131,10 
 11ر 

0401  
 زياد طارق صافي عبدالعلي

تأثير الباكلوبيوترازول والكازين في تكويناالجنة الخضرية وانباتها لنخلة 
البصرة :جامعة -/زياد طارق صافي عبدالعلي . .Phoeni x dactyliferalالتمر

 م0241كلية الزراعة ,–البصرة 
 سم02ص ؛401

 علوم في الزراعة  أطروحة دكتوراه فلسفة
 العنوان-زراعة      أ–النخيل -4
 

131,10 
 500ز 

0409  
 الزيدي ,مهند رشيد حسين 

 .Phoeni x dactyliferaLتقدير البعد الوراثي لبعض أصناف نخيل التمر 

ديالى -/مهند رشيد حسين الزيدي . (RAPD)المزروعة في العراق باستعمال تقانة 

 م0241كلية التربية للعلوم الصرفة ,-:جامعة ديالى
 سم32ص؛41ز ,-أ

 العنوان-زراعة       أ–رسالة ماجستير 
 

131,10 
 515ز 

0401  
 رؤى عبد حسن محمد

تأثير التكييس والرش باالثيفون واالنضاج في الصفات الكمية والنوعية لثمار نخلة 
ديالى -صنف الزهدي /رؤى عبد حسن محمد . .Phoenix dactylifera Lالتمر 

 م0241كلية الزراعة ,–:جامعة ديالى 
 سم32ص ؛11

 رسالة ماجستير في الزراعة )البستنة وهندسة الحدائق (
 العنوان-الكمية والنوعية          أ-3الرش باالثيفون -0التمر  -4
 

131,10 
 500ر 

0404  
 السرداح ,علي شاكر مهدي 

131,10 
 110س  



وموعدي االضافة في بعض صفات   Fetrilon combi 2تأثير الرش بسماد  

 .Phoenix dactyliferaLالثمار الفيزيائية والكيميائية والحاصل لنخيل التمر 

كلية –البصرة :جامعة البصرة -صنف الحالوي /علي شاكر مهدي السرداح .
 م0241الزراعة ,

 سم02ص ؛22ح ,-أ
 قسم البستنة وهندسة الحدائق –الزراعية رسالة الماجستير في العلوم 

 العنوان-زراعة      أ–النخيل -4
 

0402  
 العامري ,عماد علي عبيد

تأثير الري والتسميد المعدني والحيوي وحامض الساليسيك في نمو وحاصل نخيل 

بغداد :جامعة بغداد -/عماد علي عبيد العامري . .Phoenix dactyliferaLالتمر 

 م0241كلية الزراعة ,–
IX-I ,414سم02ص ؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية 
 العنوان-العراق        أ–النخيل -4
 

131,105914 
 021ع 

0405  
 الغزي ,رحاب كامل كسار

تأثير مستويات ومواعيد اضافة االسمدة النتروجية والفوسفاتية والتدخل بينهما 
-على حاصل ونوعية ثمار نخلة التمر صنف الشويثي /رحاب كامل كسار الغزي .

 م0241كلية التربية للعلوم الصرفة قسم علوم الحياة ,–ذي قار :جامعة ذي قار 
 سم32ص؛44

 رسالة ماجستير في علوم الحياة / علم النبات 
 العنوان-االسمدة النتروجينية           أ-0زراعة   –النخيل -4
 

131,10 
 95غ 

0432  
 المبارك ,نور رعد عبدالكريم يعقوب

في بعض صفات  NPKالمتعادل   Kelpatتأثير الرش بمستخلص العشب البحري 

صنف  .Phoenix dactylifearLتمر أوراق وثمار ومكونات الحاصل لنخيل ال

كلية –البصرة :جامعة البصرة -البرحي /نور رعد عبدالكريم يعقوب المبارك .
 م0241الزراعة ,

 سم02ص ؛494
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية

 العنوان-زراعة            أ–النخيل -4
 

131,10 
 001م 

0434  
 نازك حقي خليل

تأثيرأزالة االزهار والمدادات ونوع الوسط الزراعي وبعض المقديات في نمو 

-تحت ظروف الزراعة المحمية /نازك حقي خليل . Festivalواثمار الشليك صنف 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد 
 سم02ص ,041ض  ,-أ

 أطروحة دكتوراة فلسفة علوم في الزراعة
 العنوان-أ        زراعة فاكهة   –الشليك -4
 

131,49 
 092ن 

0430  
 الكعبي ,أمان حميد جابر

تأثير توليفات مختلفة من السماد العضوي والحيوي والمعدني وتغطية التربة في 
المزروعين في محافظة المثنى  Draga . Santaنمو وحاصل صنفين من البطاطا 

 م0241الزراعة ,كلية –المثنى :جامعة المثنى -/أمان حميد جابر الكعبي .
 سم32ص ؛412

 بستنة –االنتاج النباتي –رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-تغطية       أ–التربة -0زراعة      –البطاطا -4
 

139,04 
 105ك 



0433  
 الحردان ,غسان محمد عبد أبراهيم

تأثير النتروجين والسكروز والسايتوكاينينات في انتاج درنات البطاطا داخل وخارج 
كلية –بغداد :جامعة بغداد -الجسم الحي /غسان محمد عبد أبراهيم الحردان .

 م0241الزراعة ,
 سم02ص ,49

 رسالة الماجستير علوم في الزراعة )البستنة وهندسة الحدائق (
 عنوانال-زراعة        أ–البطاطا -4
 

139,00 
 100ح 

0431  
 المشهداني ,أحمد هاشم عبدالرزاق

على اصول الفرع وتأثيره في النمو  ( Citrullus Lanatus)تركيب الرقي 

بغداد :جامعة بغداد -والحاصل ونوعية الثمار /أحمد هاشم عبدالرزاق المشهداني .
 م0241كلية الزراعة ,–

 سم02ص ؛50
 رسالة الماجستير علوم في الزراعة البستنة وهندسة الحدائق 

 العنوان-زراعة         أ–الرقي -4
 

139,14 
 951م 

0439  
 الجراح ,طالب مطشر فريد جراح

تأثير الرش الورقي باالرحبنين والستين ونترات البوتاسيوم في نمو وحاصل 
لب مطشر فريد جراح نباتات الطماطة المزروعة في البيوت البالستيكية / طا

 م0241كلية الزراعة ,–البصرة :جامعة البصرة -الجراح .
 سم02ص؛449ي ,-أ

 البستنة وهندسة الحدائق–رسالة الماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-البويت البالستيكية          أ-0زراعة      –الطماطة -4
 

139,110 
 103ج 

0431  
 المالكي ,أمين حسين جبل

 Lycopersicon eculentum  Millتأثير طرق الري في نمو وحاصل الطماطة 

لية ك–البصرة :جامعة البصرة -البيوت البالستيكية /أمين حسين جبل المالكي .
 م0241الزراعة ,

 سم02ص؛401
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 

 العنوان-أ  البيوت البالستيكية        -3الري     -0زراعة      –الطماطة -4
 

139,110 
 022م 

0434   
 الشمري ,نورا أبراهيم حسين

  Tamarix Macrocarpaتأثير متخلصات أوراق نباتي االثل 
Ziziphus spina –christi L.  والسدر(ehrenb .) Bg a. 

Solanum Melangena L.  صنف برشلونهBarcelone  نورا أبراهيم حسين/

 م 0241كلية العلوم للبنات ,-بابل :جامعة بابل-الشمري  .
 سم02ص ؛435

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )علم النبات (
 العنوان-زراعة       أ–الباذنجان -4
  

139,111 
 215ش 

0432  
 الطوري ,فارس ابراهيم

و وتاسيوم والتوكوفيرول في نمتأثير ملوحة مياه الري والتغذية الورقية بنترات الب
/فارس أبراهيم   Ablemoscus esculentusL. Moeachنبات الباميا وحاصلة 

 م0241كلية الزراعة ,–البصرة :جامعة البصرة -الطوري .
 أطروحة الدكتوراه في العلوم الزراعية 

 العنوان-التغذية الورقية         أ-0زراعة     –البامية -4
 

139,112 
 451م 



0435  
 العبيدي ,أحمد فوزي عبد الحسين كاظم

قابلية االنبات واالنتاجية لبذور بعض محاصيل البقول بتأثير موعد الزراعة /أحمد 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -فوزي عبدالحسين كاظم العبيدي .

 سم02ص؛ 40
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 عنوانال-زراعة         أ–البقول -4
 

139,19 
 051ع 

0412  
 الحساني ,علي رحيم كريم

بمستويات مختلفة من المياه المالحة  (.Vicia faba L)تأثير ري الباقالء 

ة البصر-ومستويات من الفسفور في نموها وحاصلها /علي رحيم كريم الحساني .
 م0241كلية الزراعة ,–:جامعة البصرة 

 سم02ص؛43ب  -أ
 علوم في الزراعية)المحاصيل الحقلية (رسالة الماجستيرفي ال

 العنوان-المياه المالحة         أ-0زراعة    –الباقالء -4
 

139,19 
 905ح 

0414  
 الدليمي ,قيس المي مهنه

لتوليفات مختلفة من االسمدة /قيس  (.Vicia faba L)أستجابة محصول الباقالء 

 م0241الزراعة ,كلية –بابل :جامعة بابل -المي مهنه الدليمي .
 سم32ص ؛ايض ؛43خ ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-محاصيل حقلية       أ–الباقالء -4
 

139,194 
 252د 

0410  
 العامري ,أمير صادق عبيد 

/أمير صادق  .vicia fab a Lتأثير االسمدة الورقية في نمو وحاصيل الباقالء 

 م0241كلية الزراعة ,–بابل :جامعة بابل  -عبيد العامري .
 سم32ص ؛ايض ؛21

 محاصيل حقلية –رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 زراعة –الباقالء -4
 

139,194 
 021ع 

0413  
تأثيرمواعيد الزراعة ومراحل القطع في حاصل العلف االخضر ونوعيته للذرة 

صنف )ابو سبعين ( /أحمد محمد  Sorghum bieo (L.)  Moenckالبضاء 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -جاسم محمد .
 سم02ص ؛444

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-زراعة      أ-الذرة البيضاء -4
 

139,140 
 321أ  

0411  
 الصبيحي ,نعيم عبدهللا مطلك

البوتاسي في نمو وحاصل الذرة البيضاء  تأثير الري الناقص ومستويات السماد

-/نعيم عبدهللا مطلك الصبيحي .  Sorghum bicolor L.   Moenchالحبوبية .

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة 
ii-iii  ,434سم 02ص؛ 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم المحاصيل الحقلية )أنتاج محاصيل (
 نوانالع-زراعة         أ–الذرة البضاء -4

  

139,140 
 053ص 

0419  
 الطائي ,أفراح لطيف علوان

139,140 
 055ط 



 (Sorghumbicolor (L.) Moench)تنظيم التفريغ في الذرة البيضاء      

بغداد -هورمونيا وتأثيره في الحبوب ومكوناته /أفراح لطيف علوان الطائي .
 م0241كلية الزراعة ,–:جامعة بغداد 

 سم02ص؛441
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة /محاصيل حقلية 

 العنوان-زراعة           أ–الذرة البيضاء -4
 

0411  
 الموزاني ,سعد جابر غند

أستجابة تراكيب وراثية من الذرة البيضاء العلفية لمراحل القطع /سعد جابر غند 
 م0241,كلية الزراعة –بغداد :جامعة بغداد -الموزاني .

 سم02ص,49
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة )المحاصيل الحقلية (

 العنوان-زراعة         أ–الذرة البيضاء -4
 

139,140 
 590م 

0414  
 أحمد فيصل مهدي 

تأثير نوعية مياه الري واضافة البوتاسيوم والرش بالمستخلص العضوي في نمو 
–بغداد :جامعة -فيصل مهدي . /أحمد (. Zea  Mays L)وحاصل الذرة الصفراء 

 م0241كلية الزراعة ,
 سم02ص ؛454ث -أ

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة )علوم التربة والموارد المائية (
 العنوان-زراعة         أ–الذرة البيضاء -4
 

139,144 
 321أ 

0412  
 الحيالي,منى قدوري علي

دور المخصيات الحيوية وحامض االسكوربك في نمو الذرة الصفراء تحت تأثير 
كلية –بغداد :جامعة بغداد -أجهاد كلوريد الصوديوم / منى قدوري علي الحيالي .

 م0241الزراعة ,
 سم02ص؛403

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-زراعة             أ–الذرة الصفراء -4
 

139,144 
 505ح 

0415  
 الشمري ,محسن كامل محمد علي خضير

في بعض خصائص االنبات ونمو الباورت تحت  GA3تأثير حامض الجبريليك 

/محسن كامل محمد علي  (.Zea mays L)االجهاد الملحي في الذرة الصفراء 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -خضير الشمري .
XXIV-I ,004 سم32ص؛ايض؛ 

 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 
 العنوان-االجهاد الملحي          أ-0زراعة –الذرة الصفراء -4
 

139,144 
 215ش 

0492  
 الفتالوي ,زياد حازم جساب محمد علي 

تأثير نظامي الري ومستويات السماد النايتروجيني في نمو وحاصل الذرة الصفراء 

(Zea Mays L.) بابل :جامعة بابل -مد علي الفتالوي ./زياد حازم جساب مح–

 م0241كلية الزراعة ,
 سم32ص ؛ايض ؛441

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-زراعة           أ–الذرة الصفراء -4
 

139,144 
 020ف 

0494  
 الحياني ,سارة علي محمد عبد

139,5 
 505ح 



للنمو في ظروف  Arizonaصنف   .Dahlia Variabilis L أستجابة بنات الداليا 

–ديالى :جامعة ديالى -الحقل وخارج الجسم الحي /سارة علي محمد عبد الحياني .
 م0241كلية الزراعة ,

 سم32؛434ت ؛-أ
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )البستنة وهندسة الحدائق (

 العنوان-نبات الزينة )الداليا(        أ-4
 

0490  
 عبدالعزيزرشا هاشم 

تأثير تقليم التربة والتسميد بالحديد في أنتاجية ازهار القطب للورد الشجيري 

Rosa hgbride (Angelina)  تحت ظروف الزراعة المحمية والمكشوفة /رشا

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -هاشم عبدالعزيز .
 سم32ص ؛ايض؛ 444ي  ,-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الزراعة 
 العنوان-الزراعة المحمية           أ-3التسميد بالحديد   -0نبات الزينة     -4
 

139,5 
 90ر 

0493  
 شبر ,عمار شاكر مهدي

 Ficusتأثير التظليم وسائل جوزالهند والبورون في أنتاج شتالت المطاط 
nitidaL.  . كلية الزراعة –عة الكوفة النجف :جام-/عمار شاكر مهدي شبر

 م0241,
 سم32ص ؛ايض ؛22ب ,-أ

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-شتالت        أ–المطاط -3جوز  –الهند -0نباتات الزينة   -4
 

139,5 
 01ش 

0491  
 صادق محمد صادق

تأثير الرش بحامض االسكوربيك وااللفا توكوفيرول وبعض المعامالت الخزنية في 
/صادق محمد   Angelineصنف   Rosa hybridaنمو وأزهار الورد الشجيري 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -صادق .
 سم02ص ؛444س ,-أ

 رسالة الماجستير علوم في الزراعة )البستنة وهندسة الحدائق (
 العنوان-الزهور )المورد الشجيري (         أ-4
 

139,5 
 014ص 

0499  
 العبيدي ,مروة قيس أبراهيم

تأثير المجال الكهرومغناطيسي في بعض صفات النمو والحاصل واالنقسام الخلوي 
بغداد -/مروة قيس أبراهيم العبيدي .  Cartramus  tinctoriasلنبات العصفر

 م0241ية أبن الهيثم ,كلية الترب–:جامعة بغداد 
 سم32ص ؛401

 رسالة ماجستير في علوم حياة /علم النبات 
 العنوان-نبات الزينة )نبات العصفر (        أ-4
 

139,5 
 051ع 

0491  
 هبة مخلف حردان

تقدير المساحة الورقية لزهرة الشمس باعتماد لفة واحدة وانحدار حاصل  البذور 
كلية الزراعة –بغداد :جامعة بغداد -على قطر القرص/هبة مخلف حردان .

 م0241,
 سم02ص ؛445أ,

 المحاصيل الحقلية –رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-زراعة        أ–عباد الشمس -4
 

139,5339 
 05هـ 

0494  
 شيماء حسن يحيى

139,533552 
 520ش 



 Helianthuتأثير طرائق الري ومغنطة المياه في نمو وحاصل زهرة الشمس 
Sannuus L. . م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/شيماء حسن يحيى 

 سم02ص؛421
 المحاصيل الحقلية -رسالة الماجستير علوم في الزراعة  

 العنوان-طرائق         أ–الري -0زراعة     –عباد الشمس -4
 

0492  
 سارة سعدي عبد

 تأثير لون الغطاء البالستيكي والسماد العضوي في نمو وانتاج الشليك   
Fragaria X ananassa Dach   صنفFestival . النجف -/سارة سعدي عبد

 م0241كلية الزراعة , –:جامعة الكوفة 
 سم32ص؛ايض ؛493ل ,-أ

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان -أنتاج        أ–الشليك -3السماد العضوي    -0الغطاء النباتي    -4
 

139,511 
 010س 

0495  
 جالل عكيلي يسر

تأثير أستخدام نسب مختلفة من العلف الخشن المعامل باليوريا والخميرة الى 
العلف المركز المعامل بالفورمالديهايد في أنتاج الحليب ومكوناته ومعايير الكرش 

كلية –البصرة :جامعة البصرة -والدم في النعاج العرابية /جالل عكيلي يس .
 م0241الزراعة ,

 سم02ص؛401
 الثروة الحيوانية )تغذية حيوان( أطروحةدكتوراه في

 العنوان-تغذية          أ–الحيوانات -4
 

131,229 
 202ج 

0412  
 السماوي ,علياء حسن علي 

تركيز المعادن الثقيلة في حليب االبقار واالغنام والماعز في محافظة القادسية 
ري كلية الطب البيط–القادسية :جامعة القادسية -/علياء حسن علي السماوي .

 م0241,
 سم32ص ؛أيض ؛445ي ,-أ

 رسالة ماجستير في علوم الطب البيطري 
 العنوان-المعادن الثقيلة       أ-0الطب البيطري    -4
 

131,225 
 205س 

0414  
 عمر جالل سلمان داود

م بتقليل صفار 9تحسين صفات السائل المنوي للماعز الشامي المحفوظ بدرجة  
نينوى :جامعة -البيض واضافة االلبومين المصلي البقري /عمر جالل سلمان داود .

 م0241كلية الطب البيطري ,–الموصل 
.VI-I ,22سم32ص أيض ؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 العنوان-أ        الماعز الشامي–الطب البيطري -4
 

131,225 
 21ع 

0410  
 الغنيماوي ,عالء فاخر ياسر
في  Eوفيتامين   Sacchar –omyces Cerevisiaeتأثير أضافة خميرة الخبز 

بعض الصفات االنتاجية والبيوكيميائية للحمالن الذكرية العواسية /عالء فاخر 
 م0241البيطري ,كلية الطب –بغداد :جامعة بغداد -ياسر الغنيماوي .

 سم32ص؛ايض ؛421ج ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في الطب البيطري 

 العنوان-خميرة         أ–الخبز -0الطب البيطري      -4
  

131,225 
 552غ 

0413  
 القاضي ,محمد عزيز محمد

131,225 
 015ق 



االفات الرئوية )الجرثومة والطفيلية( مع كيمياء نسج الكثر االفات شيوعا"في 
نينوى :جامعة الموصل -الجاموس لمنطقة الموصل /محمد عزيز محمد القاضي .

 م0241كلية الطب البيطري ,–
VII-I ,402سم32ص ؛ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 العنوان-أ        الجرثومة والطفيلية -0الطب البيطري   -4
 

0411  
 القيسي ,عامر أحمد أبراهيم

دراسة التغيرات الشكلية والنسسجية للمبايض ومستويات بعض الهرمونات 
بغداد -التناسلية في الجاموس العراقي غير الحامل /عامر أحمد ابراهيم القيسي .

 م0241كلية الطب البيطري ,–:جامعة بغداد 

B-A ,20 سم32؛ايض؛ص 

 رسالة ماجستير علوم في الطب البيطري 
 العنوان-الجاموس العراقي        أ-0الطب البيطري    -4
 

131,225 
 595ق 

0419  
 وليد أبراهيم جليل

دور القراد في نقل المسببات البكتيرية الهوائية في االغنام في محافظة ديالى /وليد 
 م0241ة الطب البيطري ,كلي–بغداد :جامعة بغداد -ابراهيم جليل .

          VII-I54سم30ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الطب البيطري /الطب الباطني الوقائي 
 العنوان-الطب البيطري        أ-4
 

131,225 
 251و 

0411  
 الجبوري ,شيماء عواد عبد

دراسة مظهرية ونسيجية مقارنة للعين في نوعين من الطيور العراقية       
 والفاخته المطوية  .Falco tinnunculus L)العوسق(

Cstreptopelia decaocto F. . بغداد :جامعة -/شيماء عواد عبد الجبوري

 م0241كلية العلوم للبنات ,–بغداد 
 سم32ص؛443          

 لحياة /التشريح المقارن رسالة ماجستير في علوم ا
 العنوان-تشريح       أ–الحيوانات المنزلية -4
 

131,2254 
 051ج 

0414  
 الخفاجي ,نشأت علي سعود

دراسة شكلية نسجية وتركيبية دقيقة للبنكرياس في الحمام الزاجل 
ذي قار :جامعة ذي -وتأثيرااللوكسان على خاليا بيتا /نشأت علي سعود الخفاجي .

 م0241التربية للعلوم الصرفة , كلية–قار 
 سم32ص ؛52

 رسالة ماجستير في علم الحيوان
 العنوان-الحمام الزاجل       أ-0تشريح     -الحيوانات-4
 

131,2254 
 403خ 

0412  
 

 الراضي ,زهراء فالح عزيز
 Costusتأثير المستخلص الكحولي والمائي لبذور نبات القسط الهندي 

Speciosus  على بعض انواع الفطرAspergillus SPP.  في الجرذان المخمجة

القادسية :جامعة -تجريبيا بداء الرشاشيات الرئوي /زهراء فالح عزيز الراضي .
 م0241كلية العلوم ,–القادسية 

 سم02ص؛401
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 العنوان-طب بيطري      أ–االمراض الفطرية -4
 

131,225151
5 
 015ر 



0415  
 دعاء علي حسين

وانتاج الحليب ومكوناته لدى أبقار الهولشتاين   Lactoferrinالعالقة بين بروتين 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/دعاء علي حسين .
 سم02ص؛15د ,-أ

 الثروة الحيوانية –رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-أحليب االبقار            -4
 

131,0410 
 100د 

0442  
 عدنان فارس جاري محمد

الحاجات التدريبية المعرفية لمربي الجاموس في مجال أدارة الجاموس في محافظة 
كلية –بغداد :جامعة بغداد -ذي قار /ناحية الفهود /عدنان فارس جاري محمد.

 م0241الزراعة ,
 سم32ص؛ايض ؛44هـ  ,-أ

 زراعي التخصصي دبلوم عالي في االرشاد ال
 العنوان-االرشاد الزراعي          أ-0تربية         –الجاموس -4
 

131,053 
 150ع 

0444  
 الكناني ,جعفر كريم عبدالحسين محمد

تقييم أستخدام مستويات مختلفة من مخلفات المخابز في االداء االنتاجي للحمالن 
ية كل–بغداد :جامعة بغداد -االنثوية العواسية /جعفر كريم عبدالحسين الكناني .

 م0241الزراعة ,
 سم02ص؛44

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-انتاج        أ–االغنام العواسة -4
 

131,34 
 505ك 

0440  
 مهيمن محمدخليفة حمد

تأثير تغذية البروتين غير المتخلل ومخلفات المخابز في اداء الحمالن العواسي 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/مهيمن محمد خليفة حمد .

 سم02ص؛402
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 العنوان-تغذية       أ–االغنام العواسية -4
 

131,35 
 552م 

 المزيداوي ,محمد حسين جاسم  0443

المستوردة والمحلية وتأثيرها في االداء  (Pellet)مقارنة االقراص العلفية 

كلية –بغداد :جامعة بغداد -االنتاجي لفروج اللحم /محمد حسين جاسم المزيداوي .
 م0241الزراعة ,

 سم02ص ؛53
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 العنوان-االقراص العلفية        أ-0أنتاج اللحوم      –الدواجن -4
 

131,943 
 951م 

0441  
 منى خالد خضير

الى عالئق  Phytaseتأثير اضافة مصادر ومستويات مختلفة من انزيم الفايتيز 

بغداد :جامعة بغداد -فروج اللحم في االداء االنتاجي والفسلجي /منى خالد خضير .
 م0241كلية الزراعة ,–
 سم32ص؛ايض؛52ذ ,-أ

 رسالة كاجستير في العلوم الزراعية 
  العنوان-االنتاجي والفسلجي          أ-0تربية      –الدواجن -4
 

131,9 
 50م 

0449  
 الغزي ,محمد جليل جاسم محمد

131,9221 
 95غ 



للعليقة في بعض الصفات  ( Apium graveolens)تأثير أضافة بذور الكرفس 

االنتاجية والفسلجية والميكروبية والنسيجية لفروج اللحم /محمد جليل جاسم محمد 
 م0241كلية الزراعة ,–البصرة :جامعة البصرة -الغزي .

 سم02ص ,59ج  ,-أ
 الثروة الحيوانية )تغذية الدواجن (–رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 

 العنوان-بذور        أ–الكرفس -0تغذية      –الدواجن -4
 

0441  
 الجنابي ,بالل جودة جسام طعمة 

تأثير أستخدام مستويات مختلفة من نخالة الحنطة المخمرة بمحتويات كرش 
-االغنام للعالئق في االداء االنتاجي لفروج اللحم /بالل جودة جسام طعمة الجنابي .

 م0241الزراعة ,كلية –بغداد :جامعة بغداد 
 سم02ص ؛91

 رسالة ماجستير في الثروة الحيوانية 
 العنوان-أنتاج اللحوم          أ–الدواجن -4
 

131,943 
 500ج 

0444 
 
 

0444 

 
 فراس رياض مجبل

تأثير أستخدام مستويات مختلفة من بذور الكزبرة واوراق اكليل الجبا والتأزر بينها 
في االداء االنتاجي وبعض الصفات البعية النوعية لذبيحة فروج اللحم /فراس 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -رياض جميل .
 سم02ص ؛432

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان-بذور         أ–الكزبرة -0أنتاج اللحوم     –الدواجن -4
 

131,943 
 109ف 

0442  
 المرسومي ,طارق صالح فتحي 

تأثير احالل الجزئي لسحابة الرز المعاملة محل الذرة الصفراء في أداء الدجاج 
كلية الزراعة –بغداد :جامعة بغداد -البياض /طارق صالح فتحي المرسومي .

 م0241,
 سم32يض ؛ص؛أ24خ ,-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية
 العنوان-أنتاج         أ–الدواجن -4
 

131,9410 
 195م 

0445  
 محمد أحمد شويل 

تأثير الرش بالماء وأضافة بذور الينسون المعامل وغير المعامل بالفور والديهايد 
في االداء االنتاجي والفسلجي البقار الهولشتاين تحت االجهاد الحراري /محمد 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -أحمد شويل .
 سم32ص ؛أيض ؛402س ,-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في الزراعة 
 العنوان-بذور             أ–الينسون -0أنتاج        –حليب االبقار -4
 

134,40 
 321م 

0422  
 المهجة ,رائد كوكب عبدالحسين 

دراسة بعض العوامل البيئية المؤثرة على محتوى الحليب من االحماض االمينية 
ت في ابقار الهولشتاين /رائد كوكب عبدالحسين والدهنية وبعض العناصر والمركبا

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -المهجة .
 سم02ص؛55

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-حليب االبقار        أ-4
 

134,40 
 530م 

0424  
 العبادي ,محمد مظفر خليل

134,393 
 001ع 



فاعلية بعض المعززات الحيوية في المنتجات اللبنية المتخثرة والجبن الطري 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد جامعة بغداد -/محمد مظفر خليل العبادي .

 سم02ص ؛402
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 

 العنوان-الجبن الطري            ا-4
 

0420  
 كريم المحمد ,أياد فهد عبدال

الحاجات االرشادية المعرفية لمربي النحل بمجال أدارة المناحل في محافظة البصرة 
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/أياد فهد عبدالكريم المحمد .

 سم32ص؛أيض؛421ح ,-أ
 دبلوم عالي في العلوم الزراعية 

 العنوان-أاالرشاد الزراعي            -0تربية النحل   –المناحل -4
 

132,4 
 321م 

0423  
 الخالصي ,علي حسين عالء الدين

دراسة التأثير التثبيطي لعسل النحل المحلي ضد االصابات البكتيرية واستعماله في 
بغداد :الجامعة -معالجة الجروح والحروق /علي حسين عالء الدين الخالصي .

 م0241كلية التربية االساسية ,–المستنصرية 
 سم32؛أيض ؛ص 402ع ,-أ

 رسالة ماجستير في التربية 
 العنوان-الجروح والحروق         أ-0معالجة    –عسل النحل -4
 

132,41 
 029خ 

0421  
 الجبوري ,أحمد عباس حسن

في غذاء صغار   Pleurotus  Ostreatusأستعمال مخلفات الفطر المحاري 

بغداد -/أحمد عباس حسن الجبوري . Cyprinus carpioأسماك الكارب الشائع 

 م0241كلية الزراعة ,–:جامعة بغداد 
 سم02ص ؛99ب ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 
 العنوان-تربية      أ–االسماك -4
 

135,3 
 051ج 

0429 
 
 
 
 

0429 

 
 رحمن شنان عبد

في بعض معايير النمو   Allium Sativumتأثير أضافة مسحوق وزيت الثوم 

 .Cyprinus Carpio Lوانزيمات الكبد والصورة الدمية في اسماك الكارب الشائع 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/رحمن شنان عبد .
 سم02ص؛11

 الثروة الحيوانية / أسماك-رسالة الماجستير في العلوم الزراعية  
 العنوان-تربية         أ–االسماك -4
 

135,3 
 325ر 

0421  
 رؤى أسماعيل خليل

  Artemia Pathenogeneticaتأثير أغناء بيوض ويرقات روبيان الممالح 

 Cyprinus Carpiolفي تغذية يرقات أسماك الكارب الشائع  3بمستحلب أوميكا
 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/رؤى اسماعيل خليل .

 سم02ص ؛92
 أسماك–رسالة ماجستير في علوم الزراعة 

 العنوان-تربية       أ–االسماك -4
 

135,3 
 50ر 

0424  
 ماجد مكي طاهر 

135,3 
 031م 



 Cyprinus تأثير كثافة االستزراع ونسبة التغذية في نمو أسماك الكارب الشائع 
Carpio  جنوب العراق /ماجد مكي طاهر –/في االقفاص العائمة محافظة البصرة

 م0241كلية الزراعة ,–البصرة :جامعة البصرة -.
 سم02ص ؛440

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االسماك والثروة البحرية
 العنوان-أسماك الكارب         أ-0تربية       –االسماك -4
 

0422  
 الجبوري ,حسين لفته هوير

خفضة الوزن الجزيئي في حليب االبل المتخمر فصل وتوصيف الببتيدات المن 
ة بغداد :جامع-وتأثيرها في بعض الكتريا المرضية /حسين لفته هوير الجبوري .

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد 
 سم02ص ؛ايض ؛494

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االغذية 
 العنوان-حليب االبل )المتخمر (         أ-4
 

114,344100 
 051ج 

0425  
 الطائي ,أخالص محمد فرحان 

باستعمال المستخلص  E15odأزالة التأثير السمي الورائي الخلوي لملون الكرميل 

في الخاليا اللمفاوية البشرية  .Salvia officinatis Lالمائي والكحولي للمدمسية 

 م0241كلية الزراعة ,–بغداد :جامعة بغداد -/أخالص محمد فرحان الطائي .
J-A ,444سم32ص ؛أيض ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 
 العنوان-المدمية          أ-0حفظ      –االغذية -4
 

114,1 
 055ط 

0452  
 أسراء يعقوب يوسف

تحضير بعض المستخلصات النباتية وتاثيرها على الصفات النوعية القراص لحم 
–البصرة :جامعة البصرة -البقر واالبل المخزونة بالتحميد /أسراء يعقوب يوسف .

 م0241كلية الزراعة ,
 سم02ص؛431

 أطروحة دكتوراه في العلوم الزراعية )الثروة الحيوانية ( )تكنولوجيا اللحوم (
 العنوان-المستخلصات النباتية          أ-0تجميد       –اللحوم -4
 

114,193 
 910أ 

0454  
 الدوقي ,محمد عبدالحسين ثبيت

 واكليل الجبل   ( Allium cepa)تأثير أضافة المستخلص االيثانولي لنبات البصل 
(Officinalis Rosmarinus)  في أطالة مدة حفظ اقراص اللحم البقري ولحم

البصرة -بالتبريد والتجميد / محمد عبدالحسين ثبيت الدوقي . االبل المحفوظ
 م0241كلية الزراعة ,–:جامعة البصرة 

 سم02ص؛ 431ج ,-أ
 رسالة الماجستير في العلوم الزراعية / قسم الثروة الحيوانية 

 العنوان-نبات       أ–البصل -0اللحوم المثلجة    -4
 

114,12 
 515د 

0450  
 السراي ,نورا نوري عبدعون 

الطفولة ومشكالت البيئة الصحية في مجتمع متغير /نورا نوري عبدعون 
 م0241كلية االداب ,–بغداد :جامعة بغداد -السراي.
 سم02ص ؛041

 رسالة ماجستير في علم االجتماع
 العنوان-البيئة الصحية         أ-0رعاية       –االطفال -4
 

115,4 
 105س 

0453  
 الجابري ,حيدر نصر حسين 

115,3 
 001ج 



تحضير أغذية أطفال مساعدة من اليوغرت المجمد والمجفف مع طحين الرز 
 م0241البصرة :جامعة البصرة ,-المنبت /حيدر نصر حسين الجابري .

 سم02ص ؛402ت ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم االغذية

 العنوان-طحين         أ–الرز -0تغذية    –االطفال -4
 

0451  
 المسعودي ,علي نعمان طراد

تأثير أسلوب االلعاب الصغيرة في تحسين أهم القدرات البدنية والحركية وتعلم 
بابل -م بريد(/علي نعمان طراد المسعودي . ( 100X4التالميذ فعالية ركض 

 م0241كلية التربية الرياضية ,–:جامعة بابل 
 سم32ص؛444

 رياضية رسالة ماجستير في التربية ال
 العنوان-العاب رياضية       أ–االطفال -4
 

115,99 
 915م 

0459  
 الحسناوي ,ناظم احمد عكاب

تأثير ميدان لعب في تطوير بعض القدرات البدنية والحركية واكتساب المهارات 
ديالى -االساسية بالجمباز للصف االول االبتدائي /ناظم احمد عكاب الحسناوي .

 م0241التربية االساسية ,كلية –:جامعة ديالى 
 سم32ص؛ايض؛445

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية 
 العنوان-أ        الجمباز-3البدنية والحركية  -0االنشطة الرياضية  –االطفال -4
 

115,9 
 955ح 

0451  
 الشيباني ,ضياء ثامر مطر

أثر االسلوب االتقاني بوسائط متعددة في تعلم بعض المهارات الهجومية بكرة 
القادسية -(سنة /ضياء ثامر مطر الشيباني .40-44السلة للمبتدئين باعمار )

 م0241كلية التربية الرياضية ,–:جامعة القادسية 
 سم32ص:أيض ؛493ظ ,-أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية 
 العنوان-ا      كرة السلة-3المهارات الهجومية -0االنشطة الرياضية –طفال اال-4
 

115,94 
 500ش 

0454  
 محمد أحمد خليل

تاثير تمرينات خاصة بملعب مصغر واعتيادي في تعلم بعض المهارات ىاالساسية 
يالى د-بكرة اليد واالحتفاظ بها لتالميذ الصف السادس االبتدائي /محمد احمد خليل .

 م0241كلية التربية االساسية ,–:جامعة ديالى 
 سم32ص ؛أيض ؛ 429

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 العنوان-أ         كرة اليد -3مصغر واعتيادي -0نشطة الرياضية اال–االطفال -4
 

115,94 
 321م 

0452  
 أشواق طالب كاظم 

تأثير خاصيتي المالئمة والتمثيل الصادق على أسعار االسهم وحجم تداولها في ظل 
كلية االدارة –بغداد :جامعة بغداد -سلسلة قيمة المعلومات /أشواق طالب كاظم .

 م0241,واالقتصاد 
 سم32ص؛أيض؛411ط  ؛-أ

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة المالية          أ-4
 

194 
 950أ 

0455  
 أالعرجي ,حيدر حميد جواد

194 
 113أ 



دور االبعاد المحاسبية لحوكمة المصارف في تحقيق جودة االرباح بالتطبيق في 
النجف :جامعة -عينة من المصارف التجارية العراقية /حيدر حميد جواد أالعرجي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–الكوفة 
 سم32ص ؛أيض ؛432ذ ,-أ

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 العنوان-المصارف التجارية العراقية           أ-0المحاسبة المالية     -4
 

0022  
 أل فتح هللا,محمد عبدعلي محمد

تقويم الشفافية في االفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية للمصارف 
العراقية الخاصة وانعكاسه على القيمة السوقية لالسهم /محمد عبدعلي محمد أل 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -فتح هللا .
 سم02ص ؛490ط  ؛-أ

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-اسبة المالية           أالمح-4
 

194 
 403أ 

0024  
 االنباري ,علي محمود بريهي 

تقييم مستوى االبالغ المالي القطاعي على وفق خصائص الشركات المساهمة 
بغداد -المدرجة في سوق العراق لالوراق المالية /علي محمود بريهي االنباري .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:جامعة بغداد 
 سم32ص ؛أيض ؛493ي ؛-أ

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة المالية      ا-4
 

194 
 500أ 

0020  
 ثورة صادق حمادي 

تطوير االجراءات المحاسبية الموحدة عن الخدمات المصرفية للنوافذ االسالمية     
كلية –بغداد :جامعة بغداد -في المصارف التجارية العراقية /ثورة صادق حمادي .

 م0241االدارة واالقتصاد ,
 سم32ص؛أيض ؛411و ؛-أ      

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 عنوانال-المحاسبة المالية       أ-4
 

194 
 510ث 

0023  
 الجبوري ,مروى فاضل خلف

تكامل المعلومات المالية وغير المالية وانعكاسه على قرارات المستثمرين في 
بغداد :جامعة بغداد -سوق العراق لالوراق المالية /مروى فاضل خلف الجبوري .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–
 سم32ص ؛أيض ؛450ي ؛-أ

 ي المحاسبة رسالة ماجستير ف
 العنوان-قرارات         أ–المستثمرين -0المحاسبة المالية       -4
 

194 
 051ج 

0021 
 

0021 

 
 الجبوري ,ياسر مأمون لطيف

تصميم قاعدة بيانات وفقا" لمتطلبات تكامل نظامي المحاسبة المالية والتكاليف 
كلية –بغداد :جامعةبغداد -على اساس االنشطة /ياسر مأمون لطيف الجبوري .

 م0241االدارة واالقتصاد ,
 سم32ص؛ أيض؛ 432ي ؛-أ

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة
 العنوان-المحاسبة المالية           أ-4
 

194 
 051ج 

0029  
 حسام هاني حميد 

194 
 902ح 



االبالغ عن المخاطر في ظل المدخل االخالقي وانعكاساته على الممارسة 
كلية –بغداد :جامعة بغداد -المحاسبية في البيئة العراقية /حسام هاني حميد .

 م0241االدارة واالقتصاد ,
 سم32ص ؛أيض ؛443ط ؛-أ

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-البيئة العراقية           أ-0المحاسبة المالية      -4
 

0021  
 رائد محمد علي ليلو

-أثر مستوى التحفظ المحاسبي على جودة التقارير المالية /رائد محمد علي ليلو .
 م0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ,–بغداد :جامعة بغداد 

 سم32؛ ص :أيض414ي ؛-أ
 أطروخة دكتوراه في المحاسبة القانونية

 العنوان-المحاسبة المالية         أ-4
 

194 
 051ر 

0024  
 رزكار علي أحمد دولبموبي

-أنموذج محاسبي لالبالغ المالي عن أرباح االحتكار /رزكار علي أحمد دولبموبي .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد 

 سم32ص؛أيض ؛490؛ح -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة 

 شركات–االقتصاد -3أرباح     –االحتكار -0المحاسبة المالية      -4
 العنوان-أ
 

194 
 520ر 

0022  
 سالمة أبراهيم علي 

تأثير االبالغ المالي عن أنخفاض قيمة الموجودات الثابتة على ضاحية مالءمة 
كلية االدارة –بغداد :جامعة بغداد -المعلومات المحاسبية /سالمة أبراهيم علي .

 م0241واالقتصاد ,
 سم32ص؛ أيض؛021ف ؛-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة 
 العنوان-أ       الموجودات الثابتة -0المحاسبة المالية  -4
 

194 
 202س 

0025  
 العبادي ,زيدون فريق عيد

استخدام بطاقة االداء المتوازن في تحسين قياس االداء للمصارف العراقية /زيدون 
المعهد العالي للدراسات المحاسبية –بغداد :جامعة بغداد -فريق عيد العبادي .

 م0241والمالية ,
 سم32ص ؛أيض؛ 491ط ,-أ

 المصارف  دبلوم عالي في
 العنوان-المصارف العراقية        أ-3االداء المتوازن  -0المحاسبة المالية  -4
 

194 
 001ع 

0042  
 العبيدي ,رافد كاظم نصيف 

تقييم جودة المعلومات المحاسبية من وجهة نظر مستخدميها بالتطبيق على عينة 
النجف :جامعة الكوفة -من المصارف العراقي الخاصة /رافد كاظم نصيف العبيدي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–
 سم32ص ؛أيض ؛435ي ,-أ

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة المالية         أ-4
 

194 
 051ع 

0044 
 
 

 
 العكيلي ,عباس فاضل عبداالمير 

194 
 252ع 



االبالغ المالي عن المشتقات المالية للتحوط من مخاطر السوق على وفق المعايير  0044
ة كلي–بغداد :جامعة بغداد -المحاسبية الدولية /عباس فاضل عبداالمير العكيلي .

 م0241االدارة واالقتصاد ,
 سم32ص ؛أيض ؛451ط ,-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة 
 العنوان-مخاصر        أ–السوق -0المحاسبة المالية    -4
 

0040  
 علي عبدالرضا طاهر

دور جودة االرباح المحاسبية في تعزيز قرارات المستثمرين /علي عبدالرضا طاهر 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -.
 سم32ص ؛أيض ؛429,ي -أ

 رسالة ماجستير في العلوم المحاسبية 
 العنوان-قرارات            أ–المستثمرين -0المحاسبة المالية     -4
 

194 
 25ع 

0043  
 عمار لؤي عبدالرزاق حسوان

تقييم القدرة التنبؤية لمؤشري التدقيق النقدي والدخل التشغيلي لتحديد التدفقات 
النقدية )بالتطبيق على عينة من المصارف العراقية ( عمار لؤي عبدالرزاق 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -حسوان .
 سم02ص ؛410و ,-ب
 العنوان-المحاسبة المالية           أ-4
 

194 
 201ع 

0041  
 الغرباوي ,سجاد مهدي عباس 

االبالغ المالي عن الحصص في المشاريع المشتركة على وفق المعايير الدولية 
كلية االدارة –بغداد :جامعة بغداد -للمحاسبة /سجاد مهدي عباس الغرباوي .

 م0241واالقتصاد ,
 سم32ص ؛ايض ؛403ح  ؛-أ

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 العنوان-اسبة المالية            أالمح-4
 

194 
 100غ 

0049  
 فرات هادي دليل

بغداد :جامعة -تقييم دور المصارف التجارية في جذب الودائع /فرات هادي دليل .
 م0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ,–بغداد 

 سم32ص؛أيض ؛433ز ,-أ
 دبلوم عالي في المصارف

 العنوان-المصارف العراقية          أ-3جذب –الودائع -0المحاسبة المالية  -4
 

194 
 100ف 

0041 
0041 

 
 كمونة ,خلدون أبراهيم محمد حسين

دور مراقب الحسابات في الكشف المبكر عن أحتماالت الفشل المالي للوحدات 
االقتصادية :بحث تطبيقي في الشركة العامة لخدماتالشبكة الدولية للمعلومات  

هيئة االمناء في المعهد العربي للمحاسبين -/خلدون أبراهيم محمد حسين .
 م0241القانونيين ,

 سم32؛ 405ط ,-أ
 المحاسبة القانونية  رسالة ماجستير في

 العنوان-المحاسبة المالية        أ-4
 

194 
 255ك

0044  
 ليث علي حمادي 

194 
 53ل 



المعالجة االلكترونية للبيانات في التعامالت المصرفية ودورها في أعداد الكشوفات 
كلية االدارة واالقتصاد –بغداد :جامعة بغداد -المالية المرحلية /ليث علي حمادي .

 م0241,
 سم32ص ؛414و,–ج 

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة المالية           أ-4
 

0042  
 المظفر ,مهند محمد عبدالمطلب 

التوافق بين محاسبة المسؤلية وبطاقة العالمات المتوازنة وفق المدخل 
االدارة كلية –بغداد :جامعة بغداد -االستراتيجي /مهند محمد عبدالمطلب المظفر .

 م0241واالقتصاد ,
 سم32ص ؛410هـ ,-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة المالية        أ-4
 

194 
 141م 

0045  
 النعيمي ,أوس صباح غني 

أستخدام وسائل التمثيل المرئي للمعلومات المحاسبية ودورها في تعزيز أدراك 
كلية االدارة –بغداد :جامعة بغداد -المستخدمين /أوس صباح غني النعيمي .

 م0241واالقتصاد ,
 سم32ص ؛أيض ؛410ي ,-أ

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة المالية         أ-4
 

194 
 152ن 

0002  
 النقدي ,هالة ناجي عيد 

أثر العالقة بين جودة أداء وظيفة التدقيق الداخلي في المصارف العراقية الخاصة 
كلية االدارة واالقتصاد –البصرة :جامعة البصرة -/هالة ناجي عيد النقدي .

 م0241,
 سم32ص ؛أيض ؛414ف ,-أ

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 العنوان-الداخلي           أالتدقيق -0المحاسبة      -4
 

194 
 415ن 

0004  
 وعد بدر نوري

 بغداد-تأثير جودة االبالغ المالي في القيمة السوقية المضافة /وعد بدر نوري .
 م0241الكلية التقنية االدارية ,–:جامعة بغداد 

 سم32ص ؛أيض ؛51ح ,-أ
 رسالة ماجستير تقني في التقنيات المالية والمحاسبية

 العنوان-المصارف التجارية          أ-0المحاسبة المالية       -4
 

194 
 11و 

0000  
 العبيدي ,أحمد جاسم حمودي 

 COBITتطوير الرقابة الداخلية لمواجهة مخاطر تقنية المعلومات باستعمال أطار 

كلية االدارة –بغداد :الجامعة المستنصرية -/أحمد جاسم حمودي العبيدي .
 م0241,واالقتصاد 

 سم32ص؛أيض ؛413ز ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 

 العنوان-الرقابة الداخلية        أ-0نظم المعلومات  –المحاسبة -4
 

194,2029 
 051ع 

0003  
 جاسم كشيش زويد

194,2029 
 092ج 



قابلية الفهم للمعلومات المحاسبية ودورها في تعزيز عقالنية القرارات االستثمارية 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -/جاسم كشيش زويد .

 سم02ص ,491
 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 

 عنوانال-القرارات االستثمارية          أ-0نظم المعلومات      –المحاسبة -4
 

0001  
 العبيدي ,عبدالرحمن سعيد علي 

القوائم المالية التنبؤية ودورها في ترشيد القرارات االستثمارية /عبدالرحمن سعيد 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -علي العبيدي .

 سم32ص ؛أيض ؛429
 رسالة ماجستير في المحاسبة 

 العنوان-ترشيد            أ–القرارات -0التقارير المالية   -4
 

194,3 
 051ع 

0009  
 أثير فليح حسين

داد بغ-دراسة وتطوير نظام التكاليف في شركة نفط الشمال /أثير فليح حسين .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:جامعة بغداد 

 سم32ص؛أيض؛401ح ,-ا
 بة رسالة ماجستير علوم في المحاس

 العنوان-محاسبة التكاليف         أ-4
 

194,10 
 351أ 

0001  
 البياتي ,عباس صباح طالب 

:بحث تطبيقي في الشركة  5224تصميم نظام للتكاليف وفقا لمتطلبات االيزو 
-العامة لصناعة الزيوت النباتية /مصنع المأمون /عباس صباح طالب البياتي .

 م0241الكلية التقنية االدارية ,–بغداد :الجامعة التقنية الوسطى 
 سم32ص ؛413

 رسالة ماجستير في التقنيات المالية والمحاسبية
 العنوان-محاسبة التكاليف           أ-4
 

194,10 
 500ب 

0004  
 التميمي ,فراس قاسم محمد 

تأثير تكاليف عقود التراخيص النفطية على القوائم المالية لشركة نفط الجنوب في 
-ضوء المعايير الدولية الخاصة بصناعة النفط /فراس قاسم محمد التميمي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–البصرة :جامعة البصرة 
 سم32ص ؛أيض ؛405ز ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 
 العنوان-القوائم المالية         أ-0التكاليف       محاسبة -4
 

194,10 
 252ت 

0002  
 الجبوري ,محمد كريم حميد 

تصميم نظام التكليف على أساس االنشطة لعينة من محطات تصفية المياه في أمانة 
كلية االدارة واالقتصاد –بغداد :جامعة بغداد -بغداد /محمد كريم حميد الجبوري .

 م0241,
 سم32ص؛أيض؛430,ط -أ

 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 
 العنوان-تصفية       أ–المياه -0محاسبة التكاليف      -4
 

194,10 
 051ج 

0005  
 حسام الدين خالد أحمد 

أستخدام تقنيات أدارة الكلفة الستراتيجية في تصميم نظام أدارة تكاليف العمليات 
–بغداد :جامعة بغداد -االنتاجية السطحية للحقول النفطية /حسام الدين خالد أحمد .

 م0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ,

194,10 
 902ح 



 سم32ص؛أيض؛490ط ؛-أ
 أطروحة دكتوراه في المحاسبة 

 العنوان-ة  التكاليف         أمحاسب-4
 

0032  
 الحلفي ,محمد عبدالواحد فليح

أستعمال مقاييس االداء الرشيق لتعزيز االداء االستراتيجي في المنظمة / محمد 
المعهد العالي للدراسات المحاسبية –بغداد :جامعة بغداد -عبدالواحد فليح الحلفي .

 م0241والمالية ,
 سم32يض؛ص؛أ452ر ؛-أ

 أطروحة دكتوراه في المحاسبية والمالية 
 العنوان-االداء الرشيق          أ-0محاسبة التاليف      -4
 

194,10 
 245ح 

0034  
 طالب ستار عبدهللا حسون

معة بغداد :جا-تصميم نظام التكاليف االنتاج الحيواني /طالب ستار عبدهللا حسون .
 م0241,كلية االدارة واالقتصاد –بغداد 

 سم32ص؛أيض؛413هـ ,-أ
 دبلوم عالي في محاسبة التكاليف 

 العنوان-االنتاج الحيواني          أ-0محاسبة التكاليف   -4
 

194,10 
 020ط 

0030  
 مروة حسين علوان 

تحليل تكاليف الجودة باالعتماد على أعادة هندسة العمليات الكتساب الميزة 
كلية االدارة واالقتصاد –بغداد :جامعة بغداد -التنافسية /مروة حسين علوان .

 م0241,
 سم32ص ؛أيض؛412ي ,-أ

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-محاسبة التكاليف                 أ-4
 

194,10 
 150م 

0033  
 الهاللي ,زينب جعفر سلمان 

أمكانية أستخدام تقنية التكلفة المستهدفة في تخفيض تكاليفالخدمات المصرفية 
كلية االدارة واالقتصاد –البصرة :جامعة البصرة -/زينب جعفر سلمان الهاللي .

 م0241,
 سم32ص؛أيض؛442ز ,-ا

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-الخدمات المصرفية          أ-0        محاسبة التكاليف -4
 

194,10 
 202هـ 

0031  
 هناء قاسم محمد

أستعمال أنظمة التكاليف في تطوير االداء وتعزيز الميزة التنافسية في شركات 
كلية االدارة –بغداد :الجامعة المستنصرية -المقاوالت العامة /هناء قاسم محمد.

 م0241واالقتصاد ,
 سم32؛أيض ؛ص 402ح ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 
 العنوان-محاسبة التكاليف       أ-4
 

194,10 
 500هـ 

0039  
 االمارة ,ضمياء محمد جواد الشذر

دور مراقب الحسابات في االبالغ عن أحتماالت فشل الشركات المساهمة العراقية 
-محمد جواد الشذر .أنموذج مقترح /ضمياء –وانعكااسه على جودة االداء المهني 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد:جامعة بغداد 
 سم32ص؛004و ,-ب

194,19 
 201أ 



 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة 
 العنوان-مراقبة الحسابات           أ-4
 

0031  
 دلكيي ,حسين محمد محمد

 (501)و ) 500مدى تطبيق مراقبي الحسابات لمتطلبات معياري التدقيق الدولية )

للحصول على أدلة االثبات :بحث تطبيقي في عينة من مراقبي الحسابات في 
بغداد :هيئة االمناء في المعهد العربي -العراق /حسين محمد محمد دلكيي .

 م0241للمحاسبين القانونيين ,
 سم32ص ؛12

 ماجستير في المحاسبة القانونية 
 العنوان-مراقبة الحسابات      أ-4
 

194,19 
 225د 

0034  
 محسن فؤاد محسن 

تقويم االجراءات التدقيقية لمراقبي الحسابات للحد من ظاهرة غسيل االموال في 
كلية –بغداد :جامعة بغداد -المصارف التجارية العراقية /محسن فؤاد محسن .

 م0241االدارة واالقتصاد ,
 سم32ص؛أيض ؛499د,-أ

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-غسيل           أ–االموال -0مراقبة الحسابات        -4
 

194,19 
 395م 

0032  
 عدي حاتم فالح عبدالنبي 

الفساد المالي واالداري وعالقته باجراءات االختيار والتعيين :بحث ميداني في 
المكاتب التحقيقية لهيئة النزاهة في محافظات الفرات االوسط /عدي حاتم فالح عبد 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -لنبي .ا
 سم02ص؛413

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش
 العنوان-المكاتب التحقيقية        أ-3االختيار والتعيين -0الفساد المالي -4
 

194,193 
 15ع 

0035  
 مصطفى حميد كزار 

 (2003-2012)الفساد المالي واالداري وانعكاساته على البطالة في العراق للمدة 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -/مصطفى حميد كزار .
 سم02ص ؛411ز ,-أ

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 العنوان-البطالة في العراق          أ-0الفساد المالي        -4
 

194,193 
 914م 

0012  
 غزوان محمد عطية 

متطلبات تحسين أداء التدقيق الداخلي في شركة نفط الجنوب /غزوان محمد عطية 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–البصرة :جامعة البصرة -.

 سم02ص ؛403
 ماجستيرفي علوم المحاسبة 

 العنوان-تدقيق الحاسبات الداخلية        أ-4
 

194,192 
 950غ 

0014  
 الزاملي ,بهاء الدين فريد ماضي 

مدى أمكانية أستخدام موازنة البرامج واالداء في المشاريع االستثمارية للحكومة 
البصرة :جامعة -المحلية في محافظة البصرة /بهاء الدين فريد ماضي الزاملي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–البصرة 
 سم02ص ؛412ل,-أ

 ير في المحاسبة رسالة الماجست

194,12 
 022ز 



 العنوان-الموازنة           أ-0المحاسبة التحليلية المالية          -4
 

0010  
 الخيكاني,حيدر عمران سهر 

تأثير تطبيق مبدأ االفصاح ومحدادت القياس المحاسبي على الوعاء الضريبي 
العالي للدراسات المعهد –بغداد :جامعة بغداد -/حيدر عمران سهر الخيكاني ز

 م0241المحاسبية والمالية ,
 سم32ص ؛أيض؛442ط ,-أ

 رسالة ماجستير في تخصيص الضرائب
 العنوان-محاسبة           أ–الضرائب -4
 

194,11 
 040خ 

0013  
 عدي عبداالله حمد شكر 

فاعلية أجراءات الحصر الضريبي ودورها في توسيع الوعاء الضريبي :بحث 
بغداد :جامعة بغداد -العامة للضرائب /عدي عبداالله حمد شكر.تطبيقي في الهيئة 

 م0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ,–
 سم02ص ؛410و ,-أ

 الدبلوم العالي )المعادل للماجستير في الضرائب (
 العنوان-محاسبة         أ–الضرائب -4
 

194,11 
 15ع 

0011  
 العسكري ,زينا محمد سبتي 

-دور ضريبة العقار في زيادة االيرادات الضريبية /زينا محمد سبتي العسكري .
 م0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ,–بغداد :جامعة بغداد 

 سم32ص؛أيض ؛411ح ,-أ
 دبلوم عالي في الضرائب 

 العنوان-محاسبة           أ–الضرائب -4
 

194,11 
 921ع 

0019 
0019 

 
 فتاح أحمدمنى عبدال

اثر حوكمة الشركات في مخاطر الضريبة بحث تطبيقي في عينة من الشركات 
المعهد العالي للدراسات –بغداد :جامعة بغداد -الصناعية /منى عبدالفتاح أحمد .

 م0241المحاسبية والمالية ,
 سم02ص؛415ط ,-أ

 الدبلوم العالي المعادل لشهادة الماجستير في الضرائب
 العنوان-الضريبية         أالمحاسبة -4
 

194,11 
 50م 

0011  
 الساعدي ,أخالص عبدعلي داود

الممارسة الدولية للمحاسب القضائي ومدى امكانية تطبيقها في تعزيز االحكام 
بغداد :الجامعة -القضائية في البيئة العراقية /اخالص عبدعلي داود الساعدي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–المستنصرية 
 سم02ص ,039ك ,-ا

 رسالة الماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-البيئة العراقية        أ-0المحاسبة القضائية       -4
 

194,14 
 011س 

0014  
 حسام حسن هاشم

المعالجة المحاسبية للموجودات الثابتة في الوحدات الحكومية واثرها في الموازنة 
كلية االدارة –بغداد :الجامعة المستنصرية -االتحادية /حسام حسن هاشم .

 م0241واالقتصاد ,
 سم02ص ؛435

 ماجستير في علوم المحاسبة 
 عنوانال-الموازنة االتحادية         أ-0  محاسبة االصول الثابتة -4

194,43 
 902ح 



 

0012  
 الربيعي ,رباب عدنان فاضل 

دور قياس كفاءة رأس المال الفكري في تعزيز جودة المعلومات المحاسبية دراسة 
-الخاصة /رباب عدنان فاضل الربيعي .–تطبيقية في عينة من المصارف العراقية 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–الكوفة :جامعة الكوفة 
 سم32ص ؛401؛ز -ج

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-المصارف العراقية الخاصة       أ-0 محاسبة راس المال  -4
 

194,41 
 051ر 

0015  
 الركابي ,علي عبدالمنعم مهدي 

دور التدريب في تنمية رأس المال الفكري بحث ميداني في شركة التأمين الوطنية 
المعهد العالي –بغداد :جامعة بغداد -العامة /علي عبدالمنعم مهدي الركابي .

 م0241للدراسات المحاسبية والمالية ,
 سم32ص؛أيض ؛439ز ,-أ

 دبلوم عالي في التأمين
 العنوان-ة       أشرك–التأمين -0 محاسبة رأس المال  -4
 

194,41 
 200ر 

0092  
 أسماء حسين علي 

( لمتطلبات المعيار المحاسيبي الدولي 43تكييف القاعدة المحاسبية العراقية )
( المعدل عن االثر الضريبي للمكاسب والخسائر غير المنتظمة والضرائب 40)

القتصاد كلية االدارة وا–بغداد :جامعة بغداد -المؤجلة /أسماء حسين علي .
 م0241,
 سم32ص ؛أيض؛422ح ,-أ

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة الدولية            أ-4
 

194,2 
 920أ 

0094  
 أيهاب شهاب أحمد 

تحسين االفصاح المحاسبي في ضوء معايير المحاسبة الدولية /ايهاب شهاب أحمد 
 م0241القانونيين ,المعهد العربي للمحاسبين –بغداد :جامعة بغداد -.
 سم32ص ؛أيض؛434د  ؛-أ

 بحث نيل شهادة المحاسبة القانونية
 العنوان-المحاسبة الدولية              أ-4
 

194,2 
 550أ 

0090  
 دجلة عبدالحسين عبد

مالمح االطار المفاهيمي للمحاسبة عن المسؤولية االجتماعية في الوحدات 
كلية االدارة –بغداد :جامعة بغداد -االقتصادية العراقية /دجلة عبدالحسين عبد.

 م0241واالقتصاد ,
 سم32ص ؛004

 أطروحة دكتوراه في المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة )االجتماعية (             أ-4
 

194,230 
 325د 

0093  
 العبادي ,ظافر عبدهللا حامد

-توظيف مؤشرات التدفقات النقدية للتنبؤ باستمرار الشركات /ظافر عبدهللا حامد .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–النجف :جامعة الكوفة 

 سم32ص؛ايض ؛443ن ,-ا
 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 

 العنوان-ة      أالتدفقات النقدي-0محاسبة       –الشركات -4
 

194,2332 
 001ع 



0091  
 الكرعاوي ,طارق حامد سرحان

 (B.O.T)دور المدقق الخارجي في تقويم اداء مشاريع البناء والتشغيل والتحويل 

بغداد -بحث تطبيقي في الشركة العامة للسمنت الجنوبية /طارق حامد سرحان ز
 م0241والمالية ,المعهد العالي للدراسات المحاسبية –:جامعة بغداد 

 سم32ص ؛420و ,-أ
 رسالة ماجستير في المحاسبة القانونية

 العنوان-محاسبة               أ–الشركات -4
 

194,2332 
 110ك 

0099  
 انمار حسن علي ابونايلة

تطوير النظام المحاسبي االلكتروني الموحد في تعزيز محاسبة المسؤولية /انمار 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–جامعة بغداد بغداد :-حسن علي ابو نايلة .

 سم32ص ؛409ز ,-أ
 رسالة ماجستير في المحاسبة 

 العنوان-النظام المحاسبي الموحد            أ-4
 

194,239 
 505أ 

0091  
 السهالني ,الهام هاشم محمد

دور النظام المحاسبي الحكومي في تقويم أداء الوحدات الممولة مركزيا ضمن 
الموازنة العامة للدولة دراسة تطبيقية في الجامعة المستنصرية /الهام هاشم محمد 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :الجامعة المستنصرية -السهالني .
 سم32ص ؛439ح ,-أ

 سبةرسالة ماجستير في علوم المحا
 العنوان-الموازنة العامة        أ-0المحاسبة الحكومية        -4
 

194,239 
 520س 

0094  
 الياسري ,كفاح سامي حسين

تطوير النظام المحاسبي الحكومي لتعزيز كفاءة اداء الوحدات الخدمية /كفاح سامي 
 م0241كلية االدارة ةاالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -حسين الياسري.

 سم32ص؛أيض؛410ز ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 

 العنوان-المحاسبة الحكومية                أ-4
 

194,239 
 091ي 

0092  
 الحسيني,سعد مشكور هاشم

دور المؤسسة الرياضية في صناعة التأمين بحث تطبيقي في قطاع التأمين /سعد 
العالي للدراسات المحاسبية المعهد –بغداد :جامعة بغداد -مشكور هاشم الحسيني .

 م0241والمالية ,
 سم 32ص ؛401ج ,-أ

 الدبلوم العالي المعادل للماجستير )تخصص تأمين (
 العنوان-محاسبة           أ–التأمين -4
 

194,231 
 955ح 

0095  
 الخيكاني ,بتول عبدعلي غالي

العوامل المؤثرة في تسويق التأمين الجماعي /دراسة ميدانية في جامعة بغداد 
المهد العالي للدراسات –بغداد :جامعة بغداد -/بتول عبدعلي غالي الخيكاني .

 م0241المحاسبية والمالية ,
 سم02ص ؛432

 الدبلوم العالي المعادل للماجستير في التأمين
 العنوان-أمحاسبة             –التامين -4
 

194,231 
 520خ

0012  
 هيثم صاحب سعيد 

194,234 
 532هـ 



بغداد -دور المعلومات المحاسبية في تسعير الخدمات الفندقية /هيثم صاحب سعيد.
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:الجامعة المستنصرية 

 سم32ص ؛أيض ؛412و ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 

 العنوان-محاسبة              أ–الفنادق -4
 

0014 
0014 

 
 عباس مهدي خليف

اد بغد-دور المحاسبة الخضراء في دعم تقنية االنتاج االنظف /عباس مهدي خليف .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:الجامعة المستنصرية 

 سم32ص؛أيض؛434ط ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 

 العنوان -تقنية        أ–االنتاج -0المحاسبة الصناعية          -4
 

194,214 
 009ع 

0010  
 الجبوري ,أنمار محسن حميد

ممارسة الشركات المساهمة للتخطيط المحاسبي وانعكاسها على القرارات 
 بغداد :جامعة-االقتصادية لمستخدمي القوائم المالية /أنمار محسن حميد الجبوري .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد 
 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 

 نالعنوا-محاسبة             أ–الشركات المساهمة -4
 

194,59 
 051ج 

0013  
 عارف الماس غائب

تقويم المعالجات المحاسبية لعمليات فصل الشركات النفطية العامة وتدقيقها 
المعهد العالي –بغداد :جامعة بغداد -)برنامج مقترح ( /عارف الماس غائب .

 م0241للدراسات المحاسبية والمالية ,
 سم32ص ؛أيض؛411ز ,-أ

 أطروحة دكتوراه في المحاسبة القانونية 
 العنوان-محاسبة        أ–الشركات -4
 

194,59 
 014ع 

0011  
 مثنى فلحي حمود 

التفكير التبادلي واالدارة المعرفية وعالقتهما بالتقويم المعلرفي /مثنى فلحي 
 م0241كلية االداب ,–بغداد :جامعة بغداد -حمود.

 سم32ص؛أيض؛021ظ ,-أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس 

 العنوان-التقويم المعرفي        أ-0علم النفس االدارة       -4
 

192,249 
 350م 

0019  
 العبيدي ,سارة عبدالقادر جبار

فاعلية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتحليل العالقة بين استراتيجيات 
شرية )بحث ميداني ( /سارة عبدالقادر االعمال واستراتيجيات ادارة الموارد الب

 م0241كلية االدارة واالقتصاد,–بغداد :جامعة بغداد -جبار العبيدي.
 سم02ص ؛أيض؛031

 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال
 العنوان-أدارة الموارد البشرية   أ-0أدارة االعمال  –المشروعات الصغيرة -4
  

192,200 
 051ع 

0011  
 مهدي مباركبشرى خضر 

دور متطلبات أدارة الجودة الشاملة في أداء المشاريع االنشائية :بحث تطبيقي في 
سرير ومجسر نادر  122دائرة مشاريع محافظة بابل مشروعي )مستشفى 

كلية االدارة واالقتصاد -بغداد :جامعة بغداد-(/بشرى خضر مهدي مبارك .
 م0241,

192,21 
 910ب 



 سم02ص؛443ط ,-أ
 االدارة الصناعية رسالة ماجستير في علوم 

-المشاريع االنشائية       أ-3 لجودة الشاملةا-0  العراق–االدارة الصناعية -4
 العنوان

 

0014  
 الجبوري ,حسين يوسف كريم

-دورأدارة االمدادفي تحقيق االسبقيات التنافسية /حسين يوسف كريم الجبوري .
 م0241واالقتصاد ,كلية االدارة –القادسية :جامعة القادسية 

 سم32ص؛أيض؛441ط ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم االدارة واالعمال 

 العنوان-العراق               أ–أالدارة الصناعية -4
 

192,21 
 051ج 

0012  
 حامد عبدالرضا كريم

تطبيق معايير االنتاجية الخضراء لتعزيز نجاح االداء الصناعي في مصفى الدورة 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -/حامد عبدالرضا كريم .

 سم32ص :أيض ؛433ح ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية 

-نتاجية الخضراء       أاال-0العراق )مصفى الدورة (    –االدارة الصناعية -4
 العنوان

 

192,21 
 021ح 

0015  
 ريم وادي عبد

تصميم نظام خبير لتخفيض كلف وأزمنة المشاريع االنشائية في محافظة بغداد 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -/ريم وادي عبد .

 سم32ص؛أيض ؛425ل ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعة 

 العنوان-المشاريع االنشائية          أ-0االدارة الصناعية    -4
 

192,21 
 52ر 

0015  
 رغدة باسم حسين

تحليل واقع مراكز الشراء والعوامل المؤثرة في سلوك المشتري الصناعي /رغدة  
 م0241قتصاد ,كلية االدارة واال–بغداد :جامعة بغداد -باسم حسين .

 سم32ص ؛أيض؛425ل ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعية 

 العنوان-المشاريع االنشائية           أ-0 االدارة الصناعية -4
 

192,21 
 410ر 

0042  
 رغدة باسم حسين

تحليل واقع مراكز الشراء والعوامل المؤثرة في سلوك المشتري الصناعي /رغدة 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -باسم حسين .

 سم32ص؛أيض؛499خ ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعية 

 العنوان-مراكز      أ–الشراء -0 االدارة الصناعية-4
 

192,21 
 410ر 

0044  
 الساعدي ,عبير أسعد داود 

وج بالتطبيق على منت–أستعمال اداة نشر وظيفة الجودة في تطوير تصميم المنتوج 
الزاهي في الشركة العامة لصناعة الزيوت النباتية )مصنع المأمون( /عبير أسعد 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -داود الساعدي .
 سم32؛ص؛أيض432ص ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية 
 العنوان-تصميم        أ–المنتوج -0العراق   –االدارة الصناعية -4

192,21 
 011س  



 

0040  
 صادق أمحان راضي

دراسة الخصائص الريادية للفرد والتوجه الريادي في أداء المشروعات الريادية 
التي ترعاها وزارة العمل والشؤون االجتماعية في محافظة بغداد /صادق أمحان 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -راضي .
 سم32ص ؛492

 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية 
 العنوان-المشروعات الريادية           أ-0دارة الصناعية  اال-4
 

192,21 
 014ص 

0043  
 الطائي ,رشا فالح مصطفى

غداد ب-تأثير عوامل النجاح في أستراتيجيات المنتج /رشا فالح مصطفى الطائي .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:جامعة بغداد 

 سم 32ص ؛أيض؛029س ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية 

 العنوان-عوامل      أ–النجاح -0 االدارة الصناعية  -4
 

192,21 
 055ط 

0041  
 الطائي ,وسام ابراهيم موسى 

أثر ضعوط بيئية العمل في بعض ابعاد أداء العاملين /وسام ابراهيم موسى الطائي 
 م0241اد ,كلية االدارة واالقتص–بغداد :جامعة بغداد -.
 سم32ص ؛أيض؛440م ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية 
 العنوان-االدارة الصناعية                  أ-4
 

192,21 
 055ط 

0049  
 العبادي ,حيدر محمد قاسم

توظيف التكامل السلوكي لفريق االدارة العليا لتحسين جودة القرارات االستراتيجية 
القادسية -:الدور الوسيط لالجماع االستراتيجي /حيدر محمد قاسم العبادي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:جامعة القادسية 
 سم32ص؛أيض؛409خ ,-أ

 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال 
القرارات االستراتيجية         -3التكامل السلوكي     -0العراق      –رة الصناعية االدا-4
 العنوان-أ
 

192,21 
 001ع 

0041  
 عزت هللا يوسف علوان حسين

أثر التلوث الضوضاء الضوضائي على العاملين / عزت هللا يوسف علوان حسين 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -.
 سم32ص ؛أيض؛431ط ,-أ

 رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعية 
 العنوان-االدارة الصناعية           أ-4
 

192,21 
 90ع 

0044 
 
 

0044 

 
 المساري ,أمير جواد كاظم

استعمال نظم الهندسة المتزامنة في تحسين فاعلية الصيانة االنتاجية الشاملة 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -/أمير جواد كاظم المساري .

 سم32ص؛أيض؛412ز ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية 

 العنوان-العراق         أ–االدارة الصناعية -4
 

192,21 
 901م 

0042  
 منال داود سلمان جليل 

192,21 
 502م 



بناء أنموذج متعدد االهداف لتخطيط االحتياجات من المواد /منال داود سلمان جليل 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -.
 سم32ص؛أيض؛435ذ ,-أ

 العراق–رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعية 
 العنوان-العراق             أ–االدارة الصناعية -4
 

0045  
 النصراوي ,حيدر غازي محمد حسون 

أدارة االلتزام العالي ودورها في تحقيق التفوق المنظمي /حيدر غازي محمد 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -حسون النصراوي .

 سم32ص؛أيض؛404ز ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال 

 العنوان-التفوق المنظمي          أ-0االدارة الصناعية  -4
 

192,21 
 910ن 

0022  
 وجدان كاظم صكبان 

بغداد -أمكانية تطبيق بعض أدوات خارطة مجري القيمة /وجدان كاظم صكبان .
 م0241كلية التقنية االدارية ,–:الجامعة التقنية الوسطى 

 سم32ص؛أيض؛421ي ,-أ
 رسالة ماجستير التقني في تقنيات العمليات 

 الحالقة معجون-3معمل    –المأمون -0أدارة االعمال الصناعية   -4
 العنوان-أ
 

192,21 
 310و 

0024  
 ولدان عبدالستار هاشم 

توظيف ابعاد صناع المعرفة وتاثيرها في تحقيق التفوق المنظمي /ولدان 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -عبدالستار هاشم .

 سم32ص ؛أيض؛411ط ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم االدارة الصناعية

 يالتفوق المنظم-3صناع    –المعرفة -0العراق     –االدارة الصناعية -4
 العنوان-أ
 

192,21 
 210و 

0020  
 الخفاجي ,رشا مهدي صالح كسار

دور رأس المال االجتماعي واستراتيجيات الموارد البشرية في تحسين أالداء 
التنظيمي )دراسة ميدانية في شركة الحفر العراقية في البصرة (/رشا مهدي صالح 

 م0241قتصاد ,كلية االدارة واال–البصرة :جامعة البصرة -كسار الخفاجي .
 سم32ص ؛044و ,-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم أدارة االعمال 
 العنوان-أدارة أعمال                أ–التنظيم -4
 

192,4 
 403خ 

0023  
 العقابي ,كرار غازي زيدان 

تطوير نظام الكتروني الختيار المواهب وتأثيره في تحسين االداء التنظيمي /كرار 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–البصرة :جامعة البصرة -غازي زيدان العقابي .

 سم32ص؛أيض؛493ي ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال 

 العنوان-أ     أدارة –التنظيم -4
 

192,4 
 400ع 

0021  
 محمد صالح هادي 

تأثير حاكمية المعرفة في االداء التنظيمي الدور الوسيط لعمليات أدارة المعرفة 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–البصرة :جامعة البصرة -/محمد صالح هادي .

 سم32ص؛أيض؛453ي ,-أ

192,4 
 321م 



 رسالة ماجستير علوم في أدارة االعمال 
 العنوان-حاكمية        أ–المعرفة -0أدارة االعمال  –التنظيم -4
 

0029  
 الطعين ,يوسف موسى سبتي 

تأثير راس المال النفسي االيجابي في االداء االبداعي /يوسف موسى سبتي الطعين 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–القادسية :جامعة القادسية -.
 سم32ص؛أيض؛403خ ,-ا

 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال 
 العنوان-المثنى            أ–القادسية -3االداء االبداعي  -0االدارة المالية -4
 

192,49 
 115ال 

0021  
 الجدوعي ,علي نوري أعبيد

-تأثير سيولة االسهم في أداء محافظها العادية /علي نوري أعبيد الجدوعي .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–القادسية :جامعة القادسية 

 سم 32ص؛أيض؛403و  ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم االدارة االعمال

 العنوان-االدارة المالية            أ-4
 

192,49 
 151ج 

0024  
 الداوودي ,سوزان محمد عزالدين

تحليل مقارن بين صناديق الثروة السيادية وصندوق تنمية العراق في أطار معايير 
كلية –بغداد :جامعة بغداد -الحاكمية الدولية /سوزان محمد عزالدين الداوودي .

 م0241االدارة واالقتصاد ,
 سم32ص ؛أيض؛434و ,-أ

 رسالة ماجستير علوم في أدارة االعمال 
 العنوان-السيادية        أ الثروة-0االدارة المالية  -4
 

192,49 
 055د 

0022  
 الدوري,أوس رياض محمد

أستعمال بعض أدوات االنظمة الرشيقة لتحسين أداء مصرف الرشيد /الفرع 
كلية االدارة –بغداد :جامعة بغداد -الرئيسي /أوس رياض محمد الدوري .

 م0241واالقتصاد ,
 سم32ص؛أيض؛491م ,-ا

 ة االعمال رسالة ماجستير في أدار
 العنوان-العراق           أ–االدارة المالية -4
 

192,49 
 515د 

0025  
 صالح ساجت هجران

تحليل كفاءة سوق االوراق المالية وفقا للفترات الزمنية والحجم واثرها في القرار 
بغداد :الجامعة -االستثماري وتحقيق العوائد غير العادية /صالح ساجت هجران .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–المستنصرية 
 سم32ص؛أيض؛405ر ,-أ

 رسالة ماجستير في أدارة االعمال
 العنوان-االدارة المالية              أ-4
 

192,49 
 203ص 

0052  
 صالح عبدالحسن خماط

تحليل اتجاه أسعار االسهم العادية باستخدام بعض أدوات التحليل الفني /صالح 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–ة :جامعة القادسية القادسي-عبدالحسن خماط .

 سم32ص؛أيض؛440ي ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال 

 العنوان-االسهم العادية          أ-0االدارة المالية      -4
 

192,49  
 203ص 



0054  
 الطائي ,تماضر يوسف

دور رقابة االداء في ترشيد القرارات االستثمارية لمشاريع البنى التحتية /تماضر 
المعهد –بغداد :االتحاد العام للمحاسبين والمراجعين العرب -يوسف الطائي .

 م0241العربي للمحاسبين القانونين ,
 سم32ص ؛أيض ؛499ح ,-أ

 رسالة ماجستير في المحاسبة القانونية 
 العنوان-أ       البنى التحتية -3 القرارات االستثمارية-0االدارة المالية -4
 

192,49 
 055ط 

0050  
 عادلة حاتم ناصح

تحليل العالقة بين هيكل التمويل واالداء المالي والعوامل المؤثرة فيها /عادلة حاتم 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–البصرة :جامعة البصرة -ناصح .
 سم02ص؛491

 في علوم أدارة االعمالرسالة ماجستير 
 العنوان-العراق               ا–االدارة المالية -4
 

192,49 
 012ع 

0053  
 محمد فوزي مهدي 

أثر االستثمار االجنبي غير المباشر في بعض مؤشرات سوق العراق لالوراق 

بغداد :الجامعة -/محمد فوزي مهدي . 2007-2013المالية دراسة تحليلية للفترة  

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–رية المستنص
 سم02ص,404

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 
 العنوان-االدارة المالية               أ-4
 

192,49 
 321م 

0051  
 المؤذن ,حيدر ناصر حسين

-أعادة هندسة العمليات وعالقتها مع االداء المالي /حيدر ناصر حسين المؤذن .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–النجف :جامعة الكوفة 

 سم32ص؛أيض؛441ز ,-ا
 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال 

 العنوان-االدارة المالية                 ا-4
 

192,49 
 515م 

0059  
 عل نضال جاسب خز

د بغدا-اثر بعض المتغيرات المالية في نسبة الرفع المالي /نضال جاسب خزعل .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:الجامعة المستنصرية 

 سم32ص؛ايض؛414ي , -أ
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال 

 العنوان-السعودية واالردنية           ا-0االدارة المالية  -4
 

192,49 
 102ن 

0051  
 الجليحاوي ,محمد عليوي كنوع

انموذج مقترح لتقييم االداء المنظمي باعتماد النظرية الشرطية للمحاسبة االدارية 
كلية االدارة واالقتصاد –النجف :جامعة الكوفة -/محمد عليوي كنوع الجليحاوي .

 م0241,
 سم32ص ؛أيض ؛412ذ ,-أ

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-النظرية الشرطية          أ-3االداء المنظمي -0االدارية  المحاسبة -4
 

192,4944 
 253ج 

0054  
 حنان نبيل عبدالجبار 

192,4944 
 505ح 



أثر النظرية الموقفية في تطبيق أساليب المحاسبة االدارية المعاصرة دراسة 
اد بغد-تطبيقية في الشركة العامةللصناعات الجلدية /حنان ىنبيل عبدالجبار .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–المستنصرية  الجامعة
 سم02ص؛435

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 العنوان-المحاسبة االدارية             أ-4
 

0052  
 العبيدي ,رشا جاسم أحمد 

-بطاقة العالقات المتوازنة أساس للمقارنة المرجعية /رشا جاسم احمد العبيدي .
 م0241المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية , –بغداد :جامعة بغداد 

 سم32ص؛أيض؛411ي ,-أ
 أطروحة دكتوراه في محاسبة الكلف واالدارية

 لعنوانا-العالقات المتوازنة        أ-0المحاسبة االدارية   -4
 

192,4944 
 051ع 

0055  
 علي توفيق جميل

 E)تحسين فاعلية الرقابة الداخلية في ظل أعتماد اطار ادارة مخاطر المشروع 
RM ) . كلية االدارة واالقتصاد –النجف :جامعة الكوفة -علي توفيق جميل

 م0241,
 سم32ص؛أيض؛422ك ,-أ

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
 العنوان-الرقابة الداخلية           أ-0 المحاسبة االدارية  -4
 

192,4944 
 25ع 

0322  
 محمد حمدان عدنان

قياس وتحليل سيولة سوق العراق لالوراق المالية وتأثيرها في عوائد االسهم / 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -محمد حمدان عدنان .

 سم02ص ؛420
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

 العنوان-االسهم         أ-0أدارة اعمال    –االواق المالية -4
 

192,490 
 321م 

0324  
 انعام عباس حميدي

دراسة  44المخاطر السوقية وتأثيرها على كفاية رأس المال وفق أتفاقية بازل 
بغداد :الجامعة -تحليلية في المصارف الحكومية العراقية /أنعام عباس حميدي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–المستنصرية 
 سم32ص ؛435

 رسالة ماجستير في أدارة االعمال
 العنوان-أ أدارة           –رأس المال -4
 

192,4900 
 510أ 

0320  
 المال ,حميد علي أحمد 

تعزيز القوة التنظيمية في أطار الموائمة بين راس المال البشري وراس المال 
كلية االدارة واالقتصاد –بغداد :جامعة بغداد -االجتماعي /حميد علي احمد المال .

 م0241,
 سم32ص ؛ايض؛044ز ,-أ

 وم االدارةأطروحة دكتوراه فلسفة في عل
 العنوان-القوة التنظيمية         أ-0االدارة       –رأس المال -4
 

192,4900 
 20م 

0323  
 عالء عبدالهادي حسين 

-تأثير أدارة الخطر في تحديد خسائر التامين الهندسي /عالء عبدالهادي حسين .
 م0241,المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية –بغداد :جامعة بغداد 

192,493 
 200ع 



 دبلوم عالي في التامين 
 العنوان-خسائر          ا–التامين الهندسي -0أدارة مالية   –التامين -4
 

0321  
 العامري ,زينب صادق أبراهيم 

الرقابة الداخلية وتأثيرها في مخاطر التأمين بحث تطبيقي في شركة التأمين 
المعهد العالي –بغداد :جامعة بغداد -الوطنية /زينب صادق ابراهيم العامري .

 م0241للدراسات المحاسبية والمالية ,
 سم32ص ؛021د ,-أ

 الدبلوم العالي في التأمين المعادل للماجستير
 العنوان-مالية               أأدارة –المخاطر -4
 

192,499 
 021ع 

0329  
 نافع حسين علي 

دور المدقق الخارجي في تقييم المخاطر المصرفية أطار مقترح لبرنامج التدقيق 
المعهد –بغداد :جامعة بغداد -على أدارة المخاطر المصرفية /نافع حسين علي .

 م0241العالي للدراسات المحاسبية والمالية ,
 سم32ص ؛أيض ؛431,د -أ

 الدبلوم العالي للدراسات المحاسبية والمالية 
 العنوان-أدارة مالية             أ–المخاطر -4
 

192,499 
 041ن 

0321  
 هدى سلمان زياد

-تأثير جودة االرباح في القيمة الحقيقية لالسهم وقيمة الشركة /هدى سلمان زياد .
 م0241التقنية االدارية , الكلية–بغداد :الجامعة التقنية الوسطى 

 سم32ص؛أيض؛423ي ,-ا
 رسالة ماجستير تقني في التقنيات المالية والمحاسبية 

 العنوان-ادارة مالية              أ–االرباح -4
 

192,499 
 10هـ 

0324  
 الرماحي ,حنان عبداالمير ناجي 

ارجية دراسة النافذة الواحدة ودورها في تعزيز الفرص االستثمارية الداخلية والخ

/حنان  2008- 2013تطبيفية في هيئة أستثمار محافظة النجف االشرف للفترة من 

كلية االدارة واالقتصاد –الكوفة :جامعة الكوفة -عبداالمير ناجي الرماحي .
 م0241,

 سم02ص 444
 رسالة ماجستير أدارة أعمال 

 العنوان-النجف االشرف         أ–أدارة أعمال –االستثمار -4
 

192,4991 
 203ر 

0322  
 هنادي صكر مكطوف     

تقييم االستثمارات العقارية باطار نظرية الخيارات الحقيقية /هنادي صكر مكطوف 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -.
 سم32ص؛أيض؛004ص ؛-ا

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم أدارة االعمال 
 العنوان-الخيارات الحقيقية            أ-0مالية        أدارة –االستثمارات -4
 

192,4991 
 501هـ 

0325  
 

 أحمد كاظم محمد علي 
دور تخطيط وتنظيم الطواري الطبية غير الكارثية في االستجابة السريعة للمريض 

–بغداد :جامعة بغداد -الرصافة /أحمد كاظم محمد علي . –في مستشفيات بغداد 
 م0241االقتصاد ,كلية االدارة و

 سم32ص؛ايض ؛422و ,-أ

192,49530 
 321أ



 دبلوم عالي في أدارة المستشفيات 
 العنوان-الطواريء الطبية         أ-0ادارة   –المستشفيات -4
 

0342  
 البهادلي ,سعد بدر عباس

مؤشرات تقييم اداء العمليات على وفق ابعاد الخدمة التريضية بحث استطالعي في 
بغداد :جامعة -مستشفى الصدر التعليمي في ميسان /سعد بدر عباس البهادلي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد 
 سم02ص ,404ل ,-ب

 رسالة الماجستير في ادارة التمريض
 العنوان-أ  أدارة         –المستشفيات -4
 

192,49530 
 501ب 

0344  
 بهية ,طاهرة حميد عباس

أستعمال خارطة تدفق القيمة في اعادة تصميم الخدمة الطبية )دراسة حالة في 
القادسية :جامعة القادسية -مستشفى الديوانية التعليمي /طاهرحميد عباس بهية .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–
 رسالة الماجستير في علوم ادارة االعمال 

 العنوان-أدارة                    أ–المستشفيات -4
 

192,49530 
 550ب

0340  
 الجبوري ,حسنين غالب علي

مسببات الصراع بين المالكات التمريضية والطبية واالدارية وتأثير أنماط أدارته 
ة كلي–غداد :جامعة بغداد ب-في قرارات المستشفى /حسنين غالب علي الجبوري .

 م0241االدارة واالقتصاد ,
 سم02ص,453ط ,-ا

 رسالة الماجستير في أدارة التمريض
 العنوان-أدارة              أ–المستشفيات 

 

192,49530 
 051ج

0343  
 حسين صباح ابراهيم

بغداد -دور نظام المعلومات الصحي في أداء المستشفى /حسين صباح ابراهيم.
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:جامعة بغداد 

 سم32ص؛ايض؛22ح ,-أ
 دبلوم عالي بادارة المستشفيات 

 العنوان-نظم المعلومات الصحي           أ-0أدارة   –المستشفيات -4
 

192,49530 
 955ر 

0341  
 ان حمدان رافد سلم

تقييم أبعاد جودة الخدمات الفندقية في مستشفى بعقوبة التعليمي من وجهة نظر 
كلية االدارة واالقتصاد –بغداد :جامعة بغداد -المرضى /رافد سلمان حمدان .

 م0241,
 سم32ص ؛أيض؛53د ,-أ

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 
 العنوان-أ      الخدمات الفندقية       -0 أدارة –المستشفيات -4
 

192,49530 
 041ر 

0349  
 الربيعي ,أحمد مزاحم هادي 

أعادة هندسة العملية التعليمية الطبية على وفق معايير االعتماد الدولي /أحمد 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -مزاحم هادي الربيعي .

 سم32ص؛أيض؛53و ,-أ
 رسالة ماجستير في االدارة

 العنوان-أدارة            أ–المستشفيات -4
 

192,49530 
 051ر 



0341  
 الزاملي ,عالء حسن راهي

عملية تجهيز اللقاحات والمصول باعتماد ادوات ضبط الجودة :بحث تطبيقي /عالء 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -حسن راهي الزاملي .

 سم32ص 55ه ,-أ
 الدبلوم العالي بأدارة المستشفيات 

 العنوان-اللقاحات والمصول          أ-0 أدارة   –المستشفيات -4
     

192,49530 
 022ز 

0344  
 سعد متي نعوم

تقويم اداء االقسام الفنية في المستشفيات على وفق متطلبات المواصفة الدولية 

(ISO15189) . كلية االدارة واالقتصاد –بغداد :جامعة بغداد -/سعد متي نعوم

 م0241,
 سم02ص؛410

 الدبلوم العالي في أدارة المستشفيات 
 العنوان-أدارة            أ–المستشفيات -4
 

192,49530 
 11س 

0342  
 السلماني ,أبراهيم صكر حمود

-تطبيق معاير لجدولة عمليات الخدمة الصحية /ابراهيم صكر حمود السلماني .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد 

 سم32ص؛ايض؛434ح ,-أ
 دبلوم عالي في أدارة المستشفيات 

 العنوان-ادارة              أ–المستشفيات -4
 

192,49530 
 220س 

0345  
 سناء محمود سليمان

لتقييم أداء مستشفى النعمان العام /سناء  EFOMتطبيق أنموذج التميز االوربي   

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–اد :جامعة بغداد بغد-محمود سلمان .
 سم32ص ؛ايض ؛024ي ,-ا

 دبلوم عالي في ادارة االعمال 
 العنوان-ادارة              أ–المستشفيات -4
 

192,49530 
 500س 

0302  
 الشاوي ,عمر سمير عبدالخالق 

بعض العوامل المؤثرة في فاعلية اتخاذ القرار االداري /عمر سمير عبدالخالق 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -الشاوي .

 سم32ص ؛أيض ؛424و ,-أ
 دبلوم عاليفي أدارة المستشفيات

 العنوان-القرار االداري       أ-0 ادارة–المستشفيات -4
 

192,49530 
 055ش

0304  
 طاهر حميد عباس بهية

أستعمال خارطة تدفق القيمة في أعادة تصميم الخدمة الطبية /طاهر حميد عباس 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–القادسية :جامعة القادسية -بهية .

 سم32ص ؛أيض؛409م ,-ا
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

 العنوان-ا الخدمة الطبية        -0المستشفيات أدارة   -4
 

192,49530 
 051ط 

0300  
 الطائي ,رعد محمد مزبان

تقويم جودة خدمات رعاية التوليد الطارئة في وحدات االحالة االولية /رعد محمد 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -مزبان الطائي .

 سم 32ص :أيض ؛59ز ,-أ

192,49530 
 055ط



 دبلوم عالي في أداء المستشفيات 
 العنوان-رعاية                أ–التوليد -0ادارة   –شفيات المست-4
 

0303  
 عامر أحمد عبدالسادة 

العنف ضد العاملين بأقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية /دراسة تحليلية 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -/عامر احمد عبدالسادة .

 سم02؛ص 421و ,-ا
 الدبلوم العالي في ادارة المستشفيات 

 العنوان-أقسام        أ–الطوارئ -0أدارة  –المستشفيات -4
 

192,49530 
 021ع 

0301  
 عامر ناجي محمد 

تطبيق بعض المؤشرات الطبية على وفق استراتيجيات التخطيط االجمالي /عامر 
 م0241تصاد ,كلية االدارة واالق–بغداد :جامعة بغداد -ناجي محمد .

 سم32ص؛أيض؛24و ,-ا
 دبلوم عالي في أدارة المستشفيات 

 العنوان-التخطيط االجمالي     ا-0أدارة   –المستشفيات -4
 

192,49530 
 021ع 

0309 
 
 

0309 

 
 العاني ,أمجد عبدالسالم جاسم

تاثير أبعاد بيئة العمل الداخلية في أداء العاملين بمهنة التمريض /أمجد عبدالسالم 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -جاسم العاني .

 سم32ص؛أيض؛401ذ ,-أ
 دبلوم عالي في أدارة المستشفيات 

 العنوان-أدارة      أ–المستشفيات -4
 

192,49530 
 055ع 

0301  
 العلي ,لؤي باسم حسين 

دراسة حالة في –المدخل التطويري لمعالجة مشكالت المرضى اتجاه االطباء 
 بغداد :جامعة بغداد-مستشفيات دائرة صحة بغداد الكرخ /لؤي باسم حسين العلي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–
 سم02ص ؛51

 دبلوم عالي في أدارة المستشفيات 
 العنوان-أ           أدارة  –المستشفيات -4
 

192,49530 
 25ع 

0304  
 علي ناصر محمود

ممارسة التكنلوجيا الحديثة في جدولة الخدمات الصحية في مستشفى اليرموك 
كلية االدارة واالقتصاد –بغداد :جامعة بغداد -التعليمي /علي ناصر محمود .

 م0241,
 سم02ص ؛444

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 
 العنوان-الخدمات الصحية           أ-0أدارة  –يات المستشف-4
 

192,49530 
 25ع 

0302  
 العيساوي ,احمد دهام نايف 

الفساد االداري والمالي وانعكاسهما على تجهيز االدارية في المستشفيات :بحث 
–بغداد :جامعة بغداد -تطبيقي في دائرة صحة االنبار /أحمد دهام نايف العيساوي .

 سم02االدارة واالقتصاد ,كلية 
 سم02ص ؛أيض؛444

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 
 العنوان-تجهيز     ا–االدوية -3االداري والمالي  -0أدارة  –المستشفيات -4
 

192,49530 
 590ع 



0305  
 الكبيسي ,سندس محسن

قدرات التجديد المنظمي في أطار القيادة الستراتيجية بحث تحليلي مقارن الداء 
-المدراء العاملين في عدد من مستشفيات مدينة بغداد /سندس محمد الكبيسي .

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد 
 سم02ص؛032

 رسالة ماجستير علوم في االدارة العامة 
 العنوان-القيادة الستراتيجية       أ-0ادارة      –المستشفيات -4
 

192,49530 
 059ك 

0332  
 الكربولي,حسين عليوي عفن حسين

تأثير نوعية حياة العمل في تحسين القرار االخالقي الطباء مستشفى الرمادي 
ارة كلية االد–بغداد :جامعة بغداد -التعليمي /حسين عليوي عفن حسين الكربولي .

 م0241,واالقتصاد 
 سم32ص ؛أيض ؛444ز ,-ا

 دبلوم عالي في أدارة المستشفيات
 العنوان-أدارة               أ–المستشفيات -4
 

192,49530 
 105ك 

0334  
 مالك رشيد جخير

المحددات البيئية لمهنة التمريض في العراق بحث ميداني في عدد من مستشفيات 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -بغداد /مالك رشيد جخير.

 سم02ص ؛444
 ماجستير في علوم أدارة التمريض 

 العنوان-التمريض في العراق      أ-0أدارة   –المستشفيات -4
 

192,49530 
 022م 

0330  
 محمد مصطفى زيدان خلف

االجراءات التشغيلية المعيارية ودورها في تطوير االداء /محمد مصطفى زيدان 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:جامعة بغداد  بغداد-خلف .

 سم32ص ؛أيض؛422هـ ,-أ
 دبلوم عالي في أدارة المستشفيات 

 العنوان-تطوير         أ–االداء -0أدارة –المستشفيات -4
 

192,49530 
 321م 

0333  
 الموسوي,صبا طالب وهاب 

أمكانية تطبيق نظام تحليل المخاطر وتمديد نقاط الرقابة الحرجة /صبا طالب وهاب 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -الموسوي .

 دبلوم عالي في أدارة المستشفيات
 العنوان-الرقابة الحرجة       أ-0أدارة   –المستشفيات -4
 

192,49530 
 595م

0331  
 ود اسماعيل كردي الهيتي , محم

االلتزام التنظيمي وعالقته بانظباط االطباء / محمود اسماعيل كردي الهيتي .ـ 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد   ,–بغداد :جامعة بغداد 

 سم 32ص : ايض ؛ 29أـ و , 
 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 العنوان-الرقابة الحرجة      أ-0أدارة   –المستشفيات -4
 

192,49530 
 505هـ

0339  
 الحسيني , اسماء كاظم صالح 

التخطيط لتنمية الخدمات الترفيهية واثرها على نمو الطلب الترفيهي : دراسة 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد   ,–ميدانية واقع بحير الجاد ـ بغداد :جامعة بغداد 

 سم 32ص ؛ 412أـ م , 

192,49534 
 955ح 



 الفنادق رسالة ماجستير في علوم السياحة وادارة 
 ـ الخدمات الترفية        أـ العنوان  0ـ الفنادق ـ ادارة مالية  4
 

0331  
 علي فاضل جابر 

تقييم اداء المنظمات الفندقية باستخدام بطاقة العالمات المتوزاية / علي فاضل 
  0241جابر .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية ادارة واالقتصاد , 

 سم 32ص : ايض ؛ 441أـم , 
 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 

 ـ العالقات المتوازية         أـ العنوان  0ـ الفنادق ـ ادارة مالية  4
 

192,49534 
  25ع 

0334  
 محمد صاحب سلمان 

القيم االخاقية واثرها في اتخاذ القرارات المالية في القطاع السياحية : دراسة 
ميدانية مقارنة لعينة من الفنادق العراقية / محمد صاحب سلمان .ـ بغداد : الجامعة 

  0241المستصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد , 
 سم32ص ؛ 421أـو , 

 رسالة ماجستر في علوم السياحة وادارة الفنادق 
  ـ ادارة مالية           أـ العنوان  4
 

192,49534 
 321م 

0335  
 سناريا عبد هللا محمود 

دور ممارسات ادارة المصادر البشرية في المهارات االدراكية سفاريا عبد هللا .ـ 
  0241بغداد : جامة بغداد .ـ كليةاالدارة واالقتصاد , 

  0241ص : ايض , 442أـ ذ ؛ 
 رسالة ماجستير علوم في االدراة العامة 

 ـ النجاح المنظمي       أـ العنوان  0ـ ادارة االفراد  4
 

192,3 
 501س 

0312  
 علي عبدالسالم عبدالدائم

بغداد -تأثير بعض ممارسات أدارة الموارد البشرية /علي عبدالسالم عبدالدائم .
 م0241االدارة واالقتصاد ,كلية -:جامعة بغداد

 سم32ص؛أيض؛449ل ,-أ
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة 

 العنوان-أدارة االفراد           ا-4
 

192,3 
 25ع 

0314  
 نبيل غازي ثجيل

أنضباط الموظفين وانعكاسه في االداء الوظيفي على وفق العقوبات االنضباطية 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–داد بغداد :جامعة بغ-/نبيل غازي ثجيل .

 سم32ص ؛أيض؛419ز ,-أ
 دبلوم عالي في أدارة البلديات 

 العنوان-العقوبات االنضباطية        ا-0أدارة    –الموظفون -4
 

192,3 
 052ن 

0310  
 الدليمي ,حيدر طه عبدهللا

امعة بغداد :ج-دور القيادة التمويلية في االداء التنظيمي /حيدر طه عبدهللا الدليمي .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد 

 سم32ص ؛أيض ؛414ي ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في االدارة العامة 

 العنوان-االداء التنظيمي       أ-0القيادة االدارية     -4
 

192,3401 
 252د 

0313  
 زيد صادق ماجد 

192,3401 
 51ز 



االنماط القيادية وتأثيرها في االلتزام التنظيمي من خالل تمكين العاملين /زيد 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–البصرة :جامعة البصرة -صادق ماجد .

 سم32ص ؛ايض ؛014ط -أ
 رسالة ماجستير علوم في أدارة االعمال 

 العنوان-القيادة االدارية           أ-4
 

0311  
 العبودي ,ليلى لفتة علي

تأثير الذكاء الشعوري في ابعاد القيادة التمويلية من خالل االثر الوسيط للحكمة 
كلية االدارة واالقتصاد –البصرة :جامعة البصرة -/ليلى لفتة علي العبودي .

 م0241,
 سم32ص ؛أيض؛045ز ,-أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في أدارة االعمال
 العنوان-الذكاء الشعوري           ا-0القيادة االدارية          -4
 

192,3401 
 051ع 

0319  
 المرسومي ,ميسلون يونس 

بغداد -الثقة المنظمية وتأثيرها في تقييم أداء العاملين /ميسلون يونس المرسومي .
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–:الجامعة المستنصرية 

 سم32ص؛أيض؛411ل ,-أ
 رسالة ماجستير علوم في أدارة االعمال 

 العنوان-العراق                 أ–تقييم االداء -4
 

192,3409 
 195م 

0311  
 الدباغ ,رائدة مال هللا محمد شيت

صناع المعرفة ودورهم في تحقيق االبداع المنظمي :بحث ميداني في الهيئة 
بغداد :جامعة -محمد شيت الدباغ .العراقية للحاسبات والمعلوماتية /رائدة مال هللا 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد 
 سم32ص؛453ز ,-أ

 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال 
 العنوان-االدارة                أ–االبداع -4
 

192,341 
 004د 

0314  
 أحمد يوسف كاظم

تفعيل الجوانب االعتيادية لالرتقاء بالعالقة بين البنك المركزي والمصارف الخاصة 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة -/احمد يوسف كاظم .

 سم32ص؛أيض ؛49ط ,-أ
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي 

 العنوان-التخطيط االستراتيجي              أ-4
 

192,1240 
 321أ

0312  
 أنعام لطيف شلتاغ

 0224التمويل الصحي وانعكاسه على المؤشرات الصحية في العراق للمدة )      
كلية االدارة –بغداد :جامعة بغداد -(:دراسة تحليلية /أنعام لطيف شلتاغ . 0243-

 م0241واالقتصاد ,
 ألدبلوم العالي في التخطيط الستراتيجي 

 العنوان-أ التخطيط االستراتيجي             -4
 

192,1240 
 510أ

0315  
 ْايمان محمد خلف 

أعادة تنظيم الشركة العامة للمعدات الهندسية الثقيلة )هندسة العمليات ( /أيمان 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–بغداد :جامعة بغداد -محمد خلف .

 سم32ص؛أيض ؛50و ,-أ
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي 

192,1240 
 520أ 



 العنوان-االستراتيجي                 أالتخطيط -4
 

0392  
 البالغي ,نور صباح جليل

المنظمة وتأثيره في استراتيجية التوجه نحو السوق /نور صباح –تماثل الزبون 
 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,–النجف :جامعة الكوفة -جليل البالغي .

 سم32ص؛أيض؛410
 رسالة ماجستير في علوم أدارة االعمال 

 العنوان-االدارة االستراتيجية              أ-4
 

192,1240 
 204ب 

0394  
 البندر ,وفاء رشيد سعيد 

دور الرقابة والتقييم االستراتيجي في تحقيق أهداف القطاع النفطي في أطار خطة 
–بغداد :جامعة بغداد -/وفاء رشيد سعيد البندر . 0244- 0243التنمية الوطنية 

 م0241كلية االدارة واالقتصاد ,
 سم32ص ؛أيض؛54

 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي 
 العنوان-التنمية الوطنية        أ-3والتقييم  الرقابة-0التخطيط االستراتيجي -4
 

192,1240 
 511ب 

0390  
 الحديثي,نور حسين فاضل

اثر غياب التخطيط السكاني في تفاقم ازمة السكن الحالية في العراق/نور حسين 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-فاضل الحديثي.

 سم32ص؛14
 االستراتيجيدبلوم عالي في التخطيط 

 العنوان-ازمة        ا-السكن-0التخطيط االستراتيجي -4
 

192,1240 
 535ح

0393  
 حسين توفيق مجيد

دور تكنولوجيا المعلومات في استخدام البطاقة الذكية لمنظومة البوابات 
 كلية االدارة-بغداد:جامعة بغداد-االلكترونية في مرأب النقل/حسين توفيق مجيد.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛425ح,-ا
 العنوان-البطاقة الذكية      ا-0العراق -التخطيط االستراتيجي-ا
 

192,1240 
 955ح

0391 
 

 
 الخفاجي,زينب عبيد جالب

فاعلية فرق التفاوض في اطار العالقة بين اكتساب المعرفة واالستراتيجيات 
الشركة العامة التفاوضية المالئمة :بحث ميداني الراء عينة من المفاوضين في 

كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-لتجارة السيارات/زينب عبيدش جالب الخفاجي.
 0241واالقتصاد,

 سم02ص؛425ر,-ب
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال

 العنوان-االدارة االستراتيجية      ا-4
 

192,1240 
 403خ

0399  
 الخفاجي,سالم عبد الجليل والي

بناء المنظمة المتكاملة باستخدام التدقيق االستراتيجي وتكنولوجيا المعلومات/سالم 
كلية االدارة -بغداد:الجامعة المستنصرية-عبد الجليل والي الخفاجي.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛410ث,-ا

 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال
 العنوان-ا       تكنولوجيا –المعلومات -0االدارة االستراتيجية -4
 

192,1240 
 403خ



0391  
 الدليمي,عراك عبد عمير

االستراتيجيات التنافسية العامة بين ادارة المخاطر وعوامل النجاح الحاسمة/عراك 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-عبود عمير الدليمي.

 سم32ص:ايض؛015ل,-ا
 قتصاداطروحة دكتوراه فلسفة في االدارة واال

 العنوان-االدارة االستراتيجية       ا-4
 

192,1240 
 252د

0394  
 الربيعي,نور شدهان عداي

تقييم ممارسات التخطيط االستراتيجي في الهيئة العامة للضرائب/نور شدهان 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-عداي الربيعي.

 سم32ص:ايض؛42ل,-ا
 التخطيط االستراتيجيدبلوم عالي في 

 العنوان-التخطيط االستراتيجي      ا-4
 

192,1240 
 051ر

0392  
 الرديني, اخالص خالد نصيف

تشخيص تاثير ممارسات استراتيجية التدريب التدريب في اداء المنظمات بالتطبيق 
عة بغداد:جام-على عينة من مكاتب المفتشين العامين/اخالص خالد نصيف الرديني.

 0241لية االدارة واالقتصاد,ك-بغداد
 م32ص:ايض؛419ي,-ا

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش
 العنوان-الرقابة والتفتيش      ا-0االدارة االتراتيجية -4
 

192,1240 
 155ر

0395 
 

 
 رنا علي كريم

تقييم اليات تنفيذ اتراتيجية مكافحة الفاد في المديرية العامة للماء بوزارة البلديات 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-واالشغال العامة/رنا علي كريم.

 م32ص:ايض؛11ج,-ا
 دبلوم عالي في اتخطيط االتراتيجي

 العنوان-الفساد مكافحة       ا-0التخطيط االتراتيجي -4
 

192,1240 
 50ر

0312  
 ريم مهند حميد

-اللريادة االستراتيجية في منظمات االعمالمتطلبات ادارة االلتزام المالي لتحقيق 
-بغداد:جامعة بغداد-بحث ميداني في شركات المقاوالت العراقية/ريم مهند حميد.

 0241كلية االدارة واالقتصاد,
 سم02ص,494ي,-ا

 رسالة ماجستير في ادارة االعمال
 العنوان-االدارة االستراتيجية       ا-4
 

192,1240 
 52ر

0314  
 محمودزيد خوام 

المهارات القيادية وتاثيرها في التخطيط االستراتيجي :بحث ميداني تحليلي في 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-وزارة التخطيط والتعاون االنمائي/زيد خوام محمود.

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم02ص؛499و,-ا

 رسالة الماجستير في العلوم االدارية
 العنوان-نمائي       االتعاون اال-0التخطيط االستراتيجي -4
 

192,1240 
 51ز

0310  
 سيجل ابراهيم ارسالن

192,1240 
 132س



تطوير الهيكل الوضيفي للمجمع العلمي العراقي من وجهه نظر استراتيجية/سيجل 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم ارسالن.

 سم32ص؛39
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 العنوان-االستراتيجي      االتخطيط -4
 

0313  
 شيماء عدنان عمران

استراتيجية وزارة حقوق االنسانت في ضوء االعالن العالمي لحقوق 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-االنسان/شيماء عدنان عمران.

 سم32ص:ايض؛14
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 العنوان-حقوق االنسان        ا-0االستراتيجي  التخطيط-4
 

192,1240 
 520ش

0311  
 العبادي,حيدر محمد قاسم

توظيف التكامل السلوكي لفريق االدارة العليا لتحسين جودة القرارات 
-االستراتيجية:الدور الوسيط لالجماع االستراتيجي/حيدر قاسم محمد العبادي.

 0241االدارة واالقتصاد,كلية -القادسية:جامعة القادسية
 سم32ص:ايض؛409خ,-ا

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال
 العنوان-االدارة االستراتيجية      ا-4
 

192,1240 
 001ع

0319  
 عدي عبد االمير غياض

تأثير المتطلبات التدريبية في تطوير ممارسات القيادة االستراتيجية/عدي عبد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغدادبغداد:جامعة -االمير غياض.

 سم32ص:ايض؛495ط,-ا
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة

 العنوان-االدارة االستراتيجية       ا-4
 

192,1240 
 15ع

0311  
 الغراوي,رضا جبار جاسم

التطوير االستراتيجي  للمورد البشري ودورة في تعزيز االداء العالي/رضا جبار 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-الغراوي.جاسم 

 سم32ص:ايض؛449ر,-ا
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال

 العنوان-االداء العالي       ا-0االدارة االستراتيجية -4
 

192,1240 
 105ع

0314  
 العزاوي,سحر احمد كرجي

هما في االداء االستراتيجي رأس المال النفسي االيجابي والتوافق المهني وتأثير
للموارد البشرية:دراسة تحليلية ميدانية الراء عينة من تدريسيي كليات الجامعة 

كلية االدارة -بغداد:الجامعة المستنصرية-المستنصرية/سحر احمد كرجي العزاوي.
 0241واالقتصاد,

 سم32ص؛041و,-ب
 اطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال

 العنوان-التوافق المهني          ا-0االستراتيجية االدارة -4
 

192,1240 
 905ع

0312  
 عالء صباح كاظم

-بغداد:جامعة بغداد-نحو تعزيز دور التعليم المهني في العراق/ عالء صباح كاظم.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,

 سم02ص؛12

192,1240 
 205ع



 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي
 العنوان-ا   التخطيط االستراتيجي    -4
 

0315  
 علي عبد القادر جرجيس

المتطلبات الحتمية لالنتقال الى نظام موازنة البرامج واالداء حالة دراسية في 
بغداد:جامعة -المديرية العامة للتوزيع كهرباء الرصافة/علي عبد القادر جرجيس,

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد
 سم02ص؛29

 في التخطيط االستراتيجي دبلوم عالي
 العنوان-البرامج واالداء       ا-0االدارة االستراتيجية -4
 

192,1240 
 25ع

0342  
 علي عبد هللا عباس

تطوير معايير االستقرار االمني في المحافظات العراقية بمنضور استراتيجي/علي 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-عبد اللة عباس.

 سم32ص:ايض؛422
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 العنوان-االستقرار االمني       ا-0التخطيط االستراتيجي -4
 

192,1240 
 25ع

0344  
 علي محمد عبد

تقويم مجاالت التطوير االستراتيجي للموارد البشرية في وزارة الداخلية/علي 
 0241واالقتصاد,كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-محمد علي.

 سم32ص:ايض؛43ه,-ا
 دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي

 العنوان-التخطيط االستراتيجي       ا-4
 

192,1240 
 25ع

0340  
 غادة صباح عبد المطلب

تطوير استراتيجية النتاج مادة الطحين الثصفر في العراق/غادة صباح عبد 
 0241قتصاد,كلية االدارة واال-بغداد:جامعة بغداد-المطلب.
 سم02ص؛421

 درجة دبلوم عالي في التخطيط االستراتيجي
 العنوان-االدارة االستراتيجية       ا-4
 

192,1240 
 015غ

0343                                                           
 القريشي,شذى علي نجم

العمل التحقيقي لدائرة  swotمساهمة التحليل االستراتيجي على وفق مصفوفة 

بغداد:جامعة -التحقيقات في هيئة النزاهه دراسة حالة/شذى علي نجم القريشي.
 0241كلية االدارة واالقتصاد قسم ادارة االعمال,-بغداد
 سم02ص؛093

 رسالة ماجستير في الرقابة والتفتيش
 العنوان-هيئة النزاهه       ا-0االدارة االستراتيجية -4
 

192,1240 
 159ق

0341  
 الموسوي,هاشم مهدي هاشم

توظيف مؤشرات الذكاء االستراتيجي لضمان السيادة االستراتيجية من خالل خفة 
كلية -النجف:جامعة الكوفة-الحركة االستراتيجية/هاشم مهدي هاشم الموسوي.

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛441ط,-ا

 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال
 العنوان-االدارة االستراتيجية        ا-4
 

192,1240 
 595م



0349  
 احمد برهان عبد السادة

تقييم كفاءة اداء مشاريع مياه الشرب وفق متطلبات ادارة الجودة الشاملة/احمد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-برهان عبد السادة.

 سم32ص:ايض؛412ي,-ا
 دارة البلدياتدبلوم العالي في ا

 العنوان-ادارة الجودة        ا-4
 

192,1243 
 321ا

0341  
 خالد عبد الواحد محسن

-ابعاد الرقابة االدارية وتأثيرها في عملية اتخاذ القرارات/خالد عبد الواحد محسن.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛410د,-ا
 والتفتيشدبلوم عالي في الرقابة 

 العنوان-الرقابة االدارية       ا-4
 

192,1243 
 021خ

0344  
 رافد عبد الجليل مجيد الحسن

دور مبادئ ادارة الجودة الشاملة في تحسين االداء المؤسسي في مستشفيات دائرة 
صحة البصرة:دراسة استطالعية الراء عينة من الموظفين الوافدين في مستشفى 

كلية االدارة -البصرة:جامعة البصرة-د الجليل مجيد الحسن.الموانئ العام/رافد عب
 0241واالقتصاد,

 سم32ص:ايض؛012
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال

 العنوان-الموظفين والوافدين       ا-3االداء المؤسسي -0ادارة الجودة -4
 

192,1243 
 041ر

0342  
 الربيعي,محمد عباس خليل
نجاح المنظمات في اطار سلوكيات المواطنة دور الرضا الوظيفي في 

كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-التنظيمية/محمد عباس خليل الربيعي.
 0241واالقتصاد,

 سم32ص:ايض؛431ح,-ا
 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش

 العنوان-المواطنة سلوكيات    ا-0العراق)الفرات االوسط( -الرقابة االدارية-4
 

192,1243 
 051ر

0345  
 الركابي,حسن فليح مهلي

دور ممارسات ادارة الموارد المبشرية في تحقيق متطلبات الرقابة االدارية :بحث 
-ميداني في مكاتب المفتشين العامين للوزارات العراقية/حسن فليح مهلي الركابي.

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص؛419ه,-ا

 ادل للماجستيرالدبلوم العالي المع
 العنوان-العراق       ا-الرقابة االدارية-4
 

192,1243 
 200ر

0322  
 رنا حمزة سلمان

-تأثير ثوابت كروسبي في تطبيق ادارة الجودة الشاملة/رنا حمزة سلمان.
 0241كلية التقنية االدارية,-بغداد:جامعة التقنية الوسطى

 سم32ص:ايض؛421ط,-ا
 التقنيات العملياترسالة ماجستير التقني في 

 العنوان-ادارة الجودة      ا-4
 

192,1243 
 50ر

0324  
 زينب محمد عبد الهادي

192,1243 
 550ز



-تطبيق معايير جائزة الجودة لمالكوم بالتدريج/زينب محمد عبد الهادي.
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛411خ,-ا
 رسالة ماجستير علوم في االدارة العامة

 العنوان-التطوير النفطي        ا-0ادارة الجودة -4
 

0320  
 العاني ,يسرى مرهون عبد الوهاب

تطبيق ادارة الجودة الشاملة في مشاريع االنشائية :دراسة حالة لمشروع بناء قسم 
الموارد في كلية الهندسة الجامعة المستنصرية/يسرى مرهون عبد الوهاب 

 0241امعة كليمتش العالمية,بغداد:ج-العاني.
 سم32ص؛434

 رسالة ماجستير في علوم ادارة المشاريع
 العنوان-المشاريع االنشائية        ا-0ادارة الجودة -4
 

192,1243 
 055ع

0323  
 العبيدي,كروان عزيز حسين

الموائمة بين ادارة الجودة الشاملة واعادة هندسة العمليات واثر كل منهما في 
المتميز)دراسة استطالعية تحليلية للقطاع المصرفي/كروان عزيز حسين االدتاء 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-العبيدي.

 سم02؛432ح,ص-ا
 رسالة ماجستير علوم ادارة االعمال

 العنوان-القطاع المصرفي        ا-0ادارة الجودة -4
 

192,1243 
 051ع

0321  
 مدالعبيدي, لما شهاب اح

( وانعكاساتها في رضا الزبون servqualتقييم جودة خدمات البلديات باستخدام )

ة كلي-بغداد:جامعة بغداد-:بحث تطبيقي في امانة بغداد/لمى شهاب احمد العبيدي.
 0241االدارة واالقتصاد,

 سم02ص؛442
 درجة الدبلوم العالي في ادارة البلديات

 العنوان-رضا     ا–الزبون -3خدمات -البلديات2-0ادارة الجودة -4
 

192,1243 
 051ع

0329  
 العبيدي,حنان رياض خليل

معلومات تطبيق فلسفة اداره الجوده الشامله في عدد من منظمات الخدم 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-العراقية/حنان ريلض خليل العبيدي.

 0241واالقنتصاد,
 سم02ص؛433

 ماجستير علوم ادارة اعمال
 العنوان-الخدمه العراقية         ا-0ادارة الجوده -4
 

192,1243 
 051ع

0321  
 محمود كاظم عبد كسار

تحليل تأثير عوامل البيئه الداخلية في معالجه السلوكيات السلبية للعاملين في 
كلية االدارة -ة بغدادبغداد:جامع-مكاتب المفتشين العامين/محمود كاظم عبد كسار.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛491

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش
 العنوان-معالجه          ا–السلوكيات السلبية -0العراق -الرقابة االدارية-4
 

192,1243 
 325م

0324  
 النداوي,كلثوم كاظم دخينه

192,1243 
 105ن



 الخدمات الصحية/كلثوماثر تطبيق استراتيجية التمكين االداري في تحقيق جوده 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-كاظم دخينه النداوي.

 سم32ص:ايض؛412س,-ا
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال

 العنوان-الخدمات الصحية       ا-0ادارة الجوده -4
 

0322  
 اماني صديق سعيد

النمل لالدارة المثلى في سد حديثة/اماني صديق استعمال خوارزمية مستعمرة 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جالمعة بغداد-سعيد.
 سم02ص؛20

 ماجستير في بحوث العمليات
 العنوان-االدارة المثلى        ا-0بحوث العمليات -4
 

492,1231 
 205ا

0325  
 الجبوري,احسان جواد كاظم

المتعددة المضببه مع تطبيق عملي على بعض مشكلة النقل ذات دوام الطرق 
كلية االدارة -جامعة بغداد-المنتجات النفطية/احسان جواد كاظم الجبوري:بغداد.

 0241واالقتصاد,
 سم02ص؛45

 ماجستير في بحوث العمليات
 العنوان-مشكلة        ا–النقل -0بحوث العمليات -4
 

192,1231 
 051ج

0352  
 حسين جليل علي
االنتظار الضبابية في خدمات المكتبة االفتراضية العراقية/حسين توظيف صفوف 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-جليل علي.
 سم32ص:ايض؛14

 رسالة مناجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-خدمات        ا–المكتبات االفتراضية -0بحوث العمليات -4
 

192,1231 
 955ح

0354  
 ي ,وسن رياض عباسالدجيل

تحديد العدد االمثل والموقع المالئم لتوزيع مراكز االطفاء في منطقة بغداد الجديده 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-باستعمال البرمجه العددية/وسن رياض عباس الدجيلي.

 0241االدارة واالقتصاد,

a-e ,24سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-مراكز        ا-االطفاء-0يات بحوث العمل-4
 

192,1231 
 352د

0350  
 عالء شنشيل جيتر

تخطيط االنتاج االجمالي االحتمالي متعدد االهداف مع تطبيق عملي من شركه 
كلية االدارة -بغداد:جامعه بغداد-المنصور العامه/عالء شنشيل جيتر.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛441ع,-ا

 علوم في بحوث العملياترسالة ماجستير 
 العنوان-بحوث العمليات        ا-4
 

192,1231 
 200ع

0353  
 زانا نجم عبد هللا

استعمال نماذج صفوف االنتظار متعدد المراحل مع التطبيق في مطار السليمانية 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-الدولي/زانا نجم عبد هللا.

 سم32ص:ايض؛24

192,1231 
 050ز



 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-بحوث العمليات        ا-4
 

0351  
 الزبيدي,زينب فليح حسن

امثلية استخدام االنترنيت باستعمال انموذج التخصيص المتعدد للبيانات 
-الضبابيه)تطبيق في وزارة العلوم والتكنولوجيا( /زينب فليح حسن الزبيدي.

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-معة بغدادبغداد:جا
 سم02ص؛21

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-استخدام        ا-االنترنيت-0بحوث العمليات -4
 

192,1231 
 051ز

0359  
 سدير فاضل عودة

تصميم وبناء نظام الدارة قاعدة بيانت والتنبؤ باعداد المتقعادين في مصرف 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-باستعمال سالسل ماركوف/سدير فاضل عودة.الرشيد 

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛424

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-بحوث العمليات         ا-4
 

192,1231 
 515س

0351  
 السراي,علي عبد الحسين بعير

الستبدال باستعمال نظرية صفوف تحديد العدد االمثل للعاملين وعدد مرات ا
-االنتضار في الشركه العامه للصناعات الجلدية/علي عبد الحسين بعير السراي.

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛94

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-الصناعات الجلدية      ا-0بحوث العمليات  -4
 

192,1231 
 105س

0354  
 السعيدي,رافد عبد المهدي جاسم

تحديد حجم الدفعه االنتاجية االمثل عند وجود اعادة تصنيع مع تطبيق عملي/رافد 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-عبد المهدي جاسم السعيدي.

 سم32ص:ايض؛44ز,-ا
 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات

 العنوان-الدفعه االنتاجية        ا-0بحوث العمليات -4
 

192,1231 
 151س

0352  
 العبيدي,عبد الجبار عبد هللا مهنا

مقارنه بين الطريقه المبسطه والحل االبتدائي الجيني المتعلق والتخطيط االجمالي 
لمسألة البرمجه الخطية في معمل االسمدة الكيمياوية في القائم/عبد الجبار عبد هللا 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-دي.مهنا العبي
 سم02ص؛423

 ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-البرمجه الخطية       ا-0بحوث العمليات -4
 

192,1231 
 051ع

0355  
 العيبي,وليد محمد

استعمال اسلوب بيرت لتقليل الكلفة والوقت لمنتجات شركه الصناعات االلكترونية/ 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-وليد محمد العيبي.

a-i ,59سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-الصناعات االلكترونية       ا-3الكلفه والوقت -0بحوث العمليات -4

192,1231 
 251ع



 

0122  
 الياسري,فاطمه عبد الباري حسين نور

رياضي لتعظيم نسبة العوائد على التكاليف باستعمال البرمجه الكسرية  بناء انموذج
الخطية الصحيحه في الشركه العامة للصناعات الخفيفه/فاطمه عبد الباري حسين 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-نور الياسري.
 سم32ص:ايض؛43ل,-ا

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات
 العنوان-البرمجه الكسرية         ا-0العمليات بحوث -4
 

192,1231 
 091ي

0124  
 زينب مصطفى خليل

قياس مدى تأهيل الموارد البشرية للنهوض بمتطلبات تطبيق االدارة االلكترونيه  
كلية -بغداد:جامعة بغداد-في وزاره العلوم والتكنولوجيا/زينب مصطفى خليل.

 0241الفنون الجميلة,
 سم32ص؛405ز,-ا

 رسالة ماجستير علوم في اداره االعمال
 العنوان-ادارة المعلومات        ا-4
 

192,1232 
 550ز

0120  
 منى شاكر سلمان

السيطرة على مخزون مصرف الدم الوطني العراقي باستعمال البرمجه 
 0241كلية االداره واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-الهندسية/منى شاكر سلمان.

 سم32ص؛433و,-ج
 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات

 العنوان-مصرف الدم )خزن(       ا-0بحوث العمليات -4
 

192,1232 
 50م

0123  
 السراي,سلمان دعير خشن

تقويم عوامل النجاح الحرجه في اعمال التنفيذ المباشر لمشاريع امانه 
كلية االدارة -بغداد:جامعة بغداد-بغداد/سلمان دعير خشن السراي.

 0241االقتصاد,و
I-IX ,431سم32:ايض؛ 

 دبلوم عالي في الرقابة والتفتيش
 العنوان-ادارة المشروعات        ا-4
 

192,121 
 105س

0121  
 رنا حسن كاطع

مدى توافر مستلزمات تطبيق مواصفه االيزو للمسؤولية االجتماعية في امانه 
 0241االدارةواالقتصاد,كلية -بغداد:جامعة بغداد-بغداد/رنا حسن كاطع.

 سم32ص؛59
 شهادة دبلوم عالي في ادارة البلديات المعادلة لشهادة الماجستير

 العنوان-امانة بغداد       ا-0ادارة    –المسؤولية االجتماعية -4
 

192,122 
 50ر

0129  
 الجبوري,فالح حسن حسن

يليه ميدانية تحل القابلية االمتصاصية للمعرفة وتأثيرها في النجاح الريادي)دراسة
في تنمية شركات وزارة الصناعه والمعادن العراقية( /فالح حسن حسن 

 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية-الجبوري.
 سم02ص؛403خ,-ا

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال
 العنوان-النجاح االداري      ا-4
 

192,125 
 051ج

   0121                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 192,1250 



 السوداني ,محمد رحمه فنجان
دراسة استطالعية -تمكين وابداع المرؤوسين في اطار انموذج القيادة التحويلية

-ت العراقية/محمد رحمه فنجان السوداني.الراء عينه من العاملين في دائرة البعثا
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛044ث,-ا
 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال

 العنوان-البعثات العراقية       ا-0القيادة التفيذية  -4
 

 510س

0124  
 المولى, سماح مؤيد محمود

القيادي في تحقيق الرافعه المعرفية من خالل التوفق الذكي/ سماح تأثير التيقظ 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:الجامعه المستنصرية-مؤيد محمود المولى.

 سم32ص:ايض؛454م,-ا
 اطروحه دتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال

 العنوان-ا التفوق الذكي      -3الرافعه المعرفية -0ادارة تنفيذية -القيادة-4
 

192,1250 
 520م

0122  
 ستار مجهول عذاب

دور اجرائات مكاتب المفتشين العموميين في الحد من جرائم االحتيال/ستار مجهول 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-عذاب.

 سم32ص؛012ت,-ا
 الدبلوم العالي)المعادلة للماجستير( في الرقابه والتفتيش

 العنوان-المفتشين العموميين       ا-0دارة ا-االحتيال-4
 

192,143 
 001س

0125  
 الراوي,مها عبد الكريم محمود طربخم

اعادة جدولة عمليات االنتاج باستعمال خوارزمية النحل/مها عبد الكريم حمود 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-طربخم الراوي.

 سم32ص:ايض؛005م,-ا
 دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمالاطروحه 

 العنوان-النحل خوارزمية       ا-0ادارة االنتاج -4
 

192,9 
 055ر

0142  
 الدليمي,عماد خليل اسماعيل نجم

ادارة سلسله التجهيز واداء العملية االنتاجية واثرهما في اداء الخدمات 
كلية االدارة -غدادبغداد:جامعة ب-اللوجستية/عماد خليل اسماعيل نجم الدليمي.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛031

 اطروحه دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال
 العنوان-الصناعات الكهربائية       ا-3اداء -الخدمات-0ادارة االنتاج -4
 

192,9 
 252د

0144  
 العبيدي,عمر فالح حسن احمد

ر سلسلة التجهيز/عم امكانية تطبيق متطلبات االنتاج الرشيق في تعزيز فاعلية
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد-فالح حسن احمد العبيدي.

 سم32ص:ايض؛442ذ,-ا
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال

 العنوان-الصناعات الكهربائية         ا-0ادارة االنتاج -4
 

192,9 
 051ع

3140  
 العامري,سرى علي سعيد

-تعزيز تجربة الزبون/سرى علي سعيد العامري.اثر التسويق الشعوري في 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛041ز,-ا

192,2 
 021ع



 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال
 العنوان-التسويق       ا-4
 

0143  
 الجبوري ,مها فاضل ابراهيم

بحث ميداني في -مخرجات العملمالءمة الفرد مع بيئه المنظمة وانعكاسها على 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-عدد من المصارف االهلية/مها فاضل ابراهيم الجبوري.

 0241االدارة واالقتصاد,
 سم02ص؛432ح,-ا

 رسالة ماجستير في ادارة االعمال
 العنوان-ادارة االعمال        ا-المصارف االهليه-4
 

192,543304
03 
 051ج

0141  
 مناضل ابراهيمالسعد,يوسف 

تحسين جوده المنتجات النفطية اعتمادا على تحليل كفاءة اداء النظام 
كلية االدارة -البصرة:جامعة البصرة-التشغيلي/يوسف مناضل ابراهيم العد.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛444ل,-ا

 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال
 العنوان-ا       المنتجات النفطية -0العراق -ادارة االعمال-4
 

192,5914 
 11س

0149  
 المعموري,كواكب عزيز حمودي

اثر التركيز على محركات االبداع في معالجة االزمات لتحقيق ادارة الفشل 
كلية االدارة -بغداد:الجامعة المستنصرية-بنجاح/كواكب عزيز حمودي المعموري.

 0241واالقتصاد,
 سم32ص:ايض؛491ك,-ا

 م ادارة االعمالرسالة ماجستير في علو
 العنوان-معالجة        ا–االزمات -0العراق -ادارة االعمال-4
 

192,5914 
 125م

0141  
 ود نجاح جابر

توظيف التكامل السلوكي لفريق االدارة العليا لتحقيق البراعة السياقية/ود نجاح 
 0241كلية االدارة واالقتصاد,-القادسية:جامعة القادسية-جابر.

 سم32ص:ايض؛492ط,-ا
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال

 العنوان-العراق       ا-ادارة االعمال-4
 

192,5914 
 1و

0144  
 زيننه محمود احمد

استخدامات نظرية المزايا التنافسية النشطة العالقات العامة في المصارف 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-االهلية/زينه محمود احمد.

 سم32ص:ايض؛013ح,-ا
 رسالة ماجستير في االعالم

 العنوان-العالقات العامة        ا-4
 

195,444 
 550ز

0142  
 الزبيدي,عقيل فاضل جواد

اساليب ممارسة نشاط العالقات العامة لمجلس الوزراء العراقي/عقيل فاضل جواد 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-الزبيدي.

 سم32ص:ايض؛091ي,-ا
 رسالة ماجستير في االعالم

 العنوان-العالقات العامة     ا-4
 

195,444 
 051ز



0145  
 السنيد,محمد وليد صالح عبد الواحد

فن الكتابة للعالقات العامة النوعية في العراق:دراسة تحليلية الساليب المكتابة في 
/محمد   34/40/0243 لغاية 4/4وزارتي الخارجية وحقوق االنسان للمدة من 

 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-وليد صالح عبد الواحد السنيد.
 سم02ص؛394و,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم
 العنوان-العالقات العامة       ا-4
 

195,444 
 551س

0102  
 شكري محمود جاسم 

العراق/شكري محمود انشطة العالقات العامة في معالجة المشكالت البيئية في 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-جاسم.

 سم32ص:ايض؛454ك,-ا
 رسالة ماجستير في االعالم العاللقات العامة

 العنوان-المشكالت البيئية      ا-0العالقات العامة -4
 

195,444 
 215ش

0104  
 صباح انور محمد

-العراق/صباح انور محمد .تسويق الخطاب االعالمي لالحزاب السياسيه في 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛311ف,-ا
 اطروحه دكتوراه فلسفة في االعالم

 العنوان-العراق     ا-العالقات العامه-4
 

195,444 
 003ص

0100  
 العطواني,عبد الحسين كاظم مريخ 

لحسين كاظم مريخ اتجاهات الرأي العام العراقي ازاء الحكومات المحليه/عبد ا
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-العطواني.

 سم32ص:ايض؛054ذ,-ا
 اطروحه دكتوراه فلسفة االعالم

 العنوان-الحكومات المحلية      ا-0العالقات العامه -4
 

195,444 
 150ع

0103  
 مجيد عبود فهد

بغداد:جامعة -.الصوره الذهنيه للمؤسسات التربويه في العراق/مجيد عبود فهد 
 0241كلية االعالم,-بغداد

 سم32ص؛092ي,-ط
 رسالة ماجستير في االعالم /العالقات العامه

 العنوان-العراق        ا-المؤسسات التربويه-0العالقات العامه -4
 

195,444 
 351م

0101  
 الهاشمي,مها عبد الرحمن عبد الرزاق

صقات الجدارية/مها عبد الرحمن القيم الجمالية ودورها في استجابة النتلقي للمل
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-عبد الرزاق الهاشمي.

 سم32ص:تيض؛434ح,-ا
 رسالة ماجستير في التصميم/الطباعي

 العنوان-الملصقات      ا-4
 

195,4 
 092ه

0109  
 االسدي,خالد علي عزيز

-بغداد/خالد علي عزيز االسدي.المعنى الداللي لتصاميم شعارات كليات جامعة 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعلة بغداد

 سم02ص؛412

195,4301 
 915ا



 ماجستير في التصميم الطباعي
 العنوان-دعاية واعالن        ا-التصميم الطباعي-4
 

0101  
 اكرم جرجيس نعمه

ة بغداد:جامع-.سيماء الصوره الرقمية في التصميم الكرافيكي/اكرم جرجيس نعمة 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد
 سم32ص؛045و,-ب

 اطروحة دكتوراه في اختصاص التصميم الطباعي
 العنوان-الصوره الرقمية       ا-0دعاية واعالن -التصميم الطباعي-4
 

195,4301 
 212ا

0104  
 ايمان طه ياسين

-ايمان طه ياسين.معطيات النظرية الجماليه وانعكاساتها في التصميم الطباعي/
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛009ه,-ا
 رسالة دكتوراه فلسفة في التصميم/الطباعي

 العنوان-النظرية الجمالية      ا-0دعاية واعالن -التصميم الطباعي-4
 

195,4301 
 520ا

0102  
 بشرى محسن ياسر

جامعة بغداد:-المطبوع/بشري محسن ياسر.الفاعلية التداولية في التصميم االعالني 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد

 سم02ص؛412ه,-ا
 رسالة ماجستير في التصميم الطباعي

 العنوان-دعاية واعالن        ا-التصميم الطباعي-4
 

195,4301 
 910ب

0105  
 دينا محمد عناد

بغداد:جامعة -اد .البنى االرتكازية لفن التصميم الطباعي المعاصر/دينا محمد عن
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد

 سم32ص:ايض؛429ف,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم

 العنوان-دعاية واعالن        ا-التصميم الطباعي-4
 

195,4301 
 550د

0132  
 الزيدي,محمد عباس مظهر محمود

االلكترونية على االساليب االخراجية وعالقتها بالمساحات االفتراضية للصحف 
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-شبكه الويب/محمد عباس مظهر محمود الزيدي.

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛412د,-ا

 رسالة ماجستير في التصميم الطباعي
 العنوان-الصحف االلكترونية      ا-0دعاية واعالن  -التصميم الطباعي-4
 

195,4301 
 515ز

0134  
 سند فؤاد محمد

-مصادر الشكل التصميمي ومجاالت انتاجة الوظيفية واالبداعية/سند فؤاد محمد.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛405ي,-ا
 رسالة ماجستير في فنون التصميم الطباعي

 العنوان-دعاية واعالن       ا-التصميم الطباعي-4
 

195,4301 
 51س

0130  
 الجبار عبد الكريمالسامرائي, شيماء عبد 

195,4301 
 021س



المتغير الصوري في الفكر المعاصر وانعكاسه على التصميم الكرافيكي /شيماء عبد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الجبار عبد الكريم السامرائي.

 سم02ص؛002
 دكتوراه فلسفة في التصميم الطباعي

 العنوان-دعاية       ا-التصميم الطباعي-4
 

0133  
 الطائي,نضال مهذول محمد

قراءة الصوره االعالنية على وفق االتجاهات النقدية المعاصره /نضال مهذول 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-محمد الطائي.

 سم02ص؛040و,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة فنون التصميم الطباعي

 العنوان-ادعاية واعالن      -التصميم الطباعي-4
 

195,4301 
 055ط

0131  
 العتابي,فالح حسن علي

التصور الذهني وفلسفة االشكال في التصاميم الكرافيكيه رباعي االبعاد/فالح حسن 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-علي العتابي.

 سم32ص:ايض؛411ي,-ا
 اطروحة دكتوراه في لسفة التصميم الطباعي

 العنوان-دعاية واعالن      ا-عيالتصميم الطبا-4
 

195,4301 
 000ع

0139  
 فؤاد احمد شالل

-فاعلية بنيه النص البصري في التصميم الكرافيكي الرقمي/فؤاد احمد شالل .
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛043ي,-ب
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم الطباعي

 العنوان-دعاية واعالن      ا-الطباعيالتصميم -4
 

195,4301 
 500ف

0131  
 الوائلي,شيماء كامل داخل

-االستعارة في الصوره االفتراضية لالعالن التجاري/شيماء كامل داخل الوائلي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 م32ص:ايض؛044ح,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم

 العنوان-ا      الصوره االفتراضية -0دعاية واعالن  -التصميم الطباعي-4
 

195,4301 
 052و

0134  
 العامري,غزوان جبار محمد حسين

دور القنوات الفضائية في تشكيل الرأي العام تجاه االزمات السياية في 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-العراق/غزوان جبار محمد حين العامري.

 سم32ص:ايض؛010ب,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم

 العنوان-االزمات السياسية      ا-0العراق -االعالن التلفزيوني-4
 

195,413 
 021ع

0132  
 وسيم سمير عبد االحد بطرس عطاهللا

انتاجالوقود الحيوي)بايو ديزل( من بعض المواد االولية المحلية/وسيم سمير عبد 
 0241كلية العلوم,-نينوى :جامعة الموصل-.االحد بطرس عطاهللا

 سم02ص؛50
 رسالة ماجستير في الكيمياء الصناعية

 العنوان-انتاج       ا–الوقود -0الكيمياء الصناعية -4
 

114 
 952و



0135  
 الدوري,اسماء صباح احميد
( محلية leuconostoc mesenteroidesانتاج الدكستران من عزلة)

ة بغداد:جامع-التطبيقات الغذائية/اسماء صباح احميد الدوري.واستخدامة في بعض 
 0241كلية الزراعة,-بغداد

 م32ص:ايض؛490ي,-ا
 اطروحة دكتوراه في العلوم الزراعية

 العنوان-الصناعات الغذائية       ا-4
 

111 
 515د

0112  
 الرميض,,يعقوب شمال شايش

 المخلفات الحيوانية ودراسةتحضير اغلفة قابلة لالكل من الجالتين المستخلص من 
-تأثيرها على الصفات النوعية لالغذية /بعقوب شمال شايش الرميض.

 0241كلية الزراعة ,-البصره:جامعة البصرة
 سم02ص؛434

 ماجستير في علوم االغذية
 العنوان-التنقية        ا–االغذية -4
 

111,203 
 259ر

0114  
 الوائلي,جنان رزاق هاشم

واستعمال العزله االكتفاء مناعيا في تصنيع زبده  lactabacllusعزل وتشخيص 

كلية -بغداد:جامهة بغداد-فستق الحقل المعززة حيويا /جنان رزاق هاشم الوائلي.
 0241الزراعة,

 سم02ص؛494
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية

 العنوان-تصنيع      ا-االغذية-4
 

111,201 
 052و

0110  
 عزيز جبرالربيعي,باسم 

تأثير طرق التصنيع والتخمير في محتوى حامض الفاتيك في الحنطة ومنتجاتها 
البصرة -ودراسة الصفات الروبولوجية والحسية لها/ باسم عزيز جبر الربيعي.

 0241كلية الزراعة,-:جامعة البصرة
 سم02؛445ط,-ا

 رسالة ماجستير علوم زراعية)علوم تغذية(
 عنوانال-تصنيع        ا-الحنطة-4
 

111,12 
 051ر

0113  
 الموسوي,عادل تركي موسى

في المعالجه الحيويه لبعض  saccharomyces cerevisiaeاستخدام خميرة 

-المعادن الثقيلة وتحسين قابلياتها بالتطفير/عادل تركي موسى الموسوي.
 0241كلية الزراعة,-بغداد:جامعة بغداد

I-XI ,442سم02ص؛ 

 علوم االغذية-لزراعيةرسالة ماجستير في العلوم ا
 العنوان-الخمائر     ا-4
 

111,12 
 595م

0111  
 الحسيني,حيدر هاشم محمود

جماليات المتكون التصميمي الرقمي وتطبيقاته في االقمشة الحديثة/حيدر هاشم 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-محمود الحسيني.

 سم32ص:ايض؛342م,-ا
 في تصميم االقمشة اطروحة دكتوراه فلسفة

 العنوان-تصاميم      ا-المنسوجات-4
 

144,200 
 955ح

0119  121,0090 



 التميمي,انتصار جعفر رشيد
الرمز التراثي وانعكاسه في تصاميم المطبوعات العراقية/انتصار جعفر رشيد 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-التميمي.
 سم32و؛-ب

 الطباعيرسالة ماجستير في التصميم 
 العنوان-طباعة        ا-التصميم الطباعي-4
 

 252ت

0111  
 طيبة محمد شكري جميل

-جماليات الطباعة الرقمية الحديثة في المنجز الطباعي/طيبه محمد شكري جميل.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛445ك,-ا
 رسالة ماجستير في التصميم

 العنوان-طباعة     ا-م الطباعيالتصمي-4
 

121,0090 
 505ط

0114  
 نبيل احمد فؤاد

-فلسفة فن التصميم الطباعي في الفكر المعاصر النظرية والتطبيق/نبيل احمد فؤاد.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛459
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم الطباعي

 العنوان-ا    النظرية والتطبيق  -3الفكر المعاصر -0طباعة -التصميم الطباعي-4
 

121,0090 
 052ن

0112  
 المعموري,جواد كاظم عباس

الفكره وقواها الفاعلة للتصميم الكرافيكي وتأثيرها في الفضاءات المعمارية/جواد 
 سم02كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-كاظم عباس المعموري.

 رالة ماجتير في التصميم الطباعي
 العنوان-الفضاءات المعمارية        ا-0طباعة -التصميم الطباعي-4
 

121,00 
125 
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442,44 
 905ع

 
 العزاوي,لمى صالح احمد

 -االبداعية لدى طلبة كلية الفنون الجميلةالتفضيل الجمالي وعالقته بالقدرات 
 0241كلية الفنون الجميلة,-جامعة بابل

 سم02ص؛420

0115 



 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية
 العنوان-القدرات االبداعية     ا-0الجماليات -الفنون-4
 

421,124 
 590ع

 
 العيساوي,امير احمد غازي خضير
الكفوف في متحف العتبة العباسية المقدسة/امير  بنية التشكيل الفني وداللة الشكال
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-احمد غازي خضير العيساوي.

 سم32ص؛450
 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 العنوان-العتبة العباسية المقدسة       ا-0الفنون االسالمية -4
 

0192 

424,40 
 502ن

 
 نوال حسن خلف

منهج بريدج لتدريب مدرسي التربية الفنية على استعمال التقنيات الحديثة توظيف 
ون كلية الفن-بغداد:جامعة بغداد-في تدريس عناصر العمل الفني/نوال حسين خلف.

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛045ز,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية
 العنوان-ا       التقنيات الحديثة -0طرق تدريس -التربية الفنية-4
 

0194 
 

444,325914 
 051ر

 
 الربيعي,علي عادل حسين

تأثير الموارد واالمكانات االقليمية في القدرة التنافسية لالنشطة الصناعية/علي 
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-عادل حسين الربيعي.

 0241واالقليمي,

I-IX ,411سم32ص:ايض؛ 

 التخطيط الحضري واالقليميرسالة ماجستير علوم في 
-1االنشطة الصناعية -3الموارد واالمكانات -0العراق -التخطيط االقليمي-4

 العنوان-بابل,واسط       ا
 

0190 

444,125914 
 950ا

 
 اشواق قاسم توفيق
االجتماعي في تخطيط المجمعات السكنية الجديدة/اشواق -دور التنظيم المكاني

مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات -دادبغداد:جامعة بغ-قاسم توفيق.
 0241العليا,

 سم32ص؛430ذ,-ا
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري االقليمي

 العنوان-المجمعات السكنية الجديدة       ا-0العراق -التخطيط الحضري-4
 

0193 

444,125914 
 103ب

 
 البعاج,الوليد خالد عبد اللطيف

 بغداد:جامعة-ومشاريع االسكان/الوليد خالد عبد اللطيف البعاج.العولمة العمرانية 
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,-بغداد

 سم32ص:ايض؛490د,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-العراق       ا-تخطيط المدن-4
 

0191 

444,125914 
 100خ

 
 خطاب عادل كريم

رصد الحركة المرورية على تقاطع الجادرية ))دراسة تغيرات اوقات العمل 
معهد التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-الفصلية((/خطاب عادل كريم.
 0241واالقليمي للدراسات العليا,

 سم32ص؛443ت,-ب

0199 



الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي تخصص:المخططات 
 االساسية للمدن

 العنوان-الحركة المرورية        ا-0بغداد -التخطيط الحضري-4
 

444,125914 
 115س

 
 السعدي,ليلى حسن عبيد

-التوقيع المكاني للمطارات المدنية في العراق/ليلى حسن عبيد السعدي.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛401
 ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليميرسالة 

 العنوان-المطارات المدنية       ا-0العراق -التخطيط الحضري-4
 

0191 

444,125914 
 510ف

 
 الفهداوي,محمد عبد هللا مخلف

تقييم حصة الفرد من استعماالت االرض الحضرية في المخططات االساسية/محمد 
مركز التخطيط الحضري واالقلينمي -بغداد بغداد:جامعة-عبد اللة مخلف الفهداوي.

 0241للدراسات العليا,
 سم32ص:ايض؛411ظ,-ا

 رسالة ماجستير عاوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-العراق      ا-التخطيط الحضري-4
 

0194 

444,125914 
 501ف

 
 فؤاد فليح حسن

 مقارنة بين بغداد واربيل/فؤاداالبعاد النوعية والمكانية لتنمية فئة الشباب دراسة 
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي,-بغداد:جامعة بغداد-فليح حسن.

 سم02ص,441
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري

 العنوان-اربيل       ا-العراق-تخطيط المدن-0بغداد -العراق-تخطيط المدن-4
 

0192 

444,125914
0 
 051ج

 
 هللاالجبوري ,حسيب نايل عبد

العوامل المؤثرة في تشكيل المستقرات البشرية منطقة الدراسة/مدينة العلم/حسيب 
دبلوم عال مهني في التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-نايل عبد اللة الجبوري.

 0241واالقليمي,
 سم02ص,444

 دبلوم عال مهني في التخطيط الحضري واالقليمي
المستقرات البشرية        -0الدين(  العراق)محافضة صالح-التخطيط الحضري-4
 العنوان-ا
 

0195 

444,125914
0 
 511ح

 
 حيدر محمد حيدر

استخدام نظم المعلومات الجغرافية في التوزيع السكاني منطقة السكاني منظقة 
مركز التخطيط الحضري -الدراسة )مدينة الدجيل( /حيدر محمد حيدر.

 0241واالقليمي,
 سم32ص:ايض؛55ب,-ا

 لي في التخطيط الحضري واالقليميدبلوم عا
 العنوان-محافظة صالح الدين)مدينة الدجيل(       ا-العراق-التخطيط الحضري-4
 

0112 

444,125914
0 
 913خ

 
 الخزرجي,خضير عباس حسين

التقييم المكاني للخدمات االجتماعية في مدينة الدجيل)التعليمية والصحية 
مركز التخطيط -بغداد:جامعة بغداد-الخزرجي.والترفيهية( /خضير عباس حسين 

 0241الحضري واالقليمي,
 سم32ص:ايض؛412ز,-ا

0114 



 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي
الخدمات -0محافظه صالح الدين)مدينه الدجيل( -العراق-التخطيط الحضري-4

 العنوان-االجتماعية       ا
 

444,125914
04 
 010ا

 
 ماعيل ابراهيمابراهيم اس

اتخاذ القرار الختيار الموقع السكني االنسب منطقة الدراسة مدينة بغداد/ابراهيم 
مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات -بغداد:جامعة بغداد-اسماعيل ابراهيم.

 0241العليا,
 سم32ص؛441ه,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-نة بغداد       امدي-تخطيط المدن-4
 

0110 

444,125914
04 
 900ا

 
 استبرق صباح عبد الرضا

دور القطاع الخاص في توفير خدمات البنى التحتية في قطاع االسكان/ استبرق 
مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات -بغداد:جامعة بغداد-صباح عبد الرضا.

 0241العليا,
 سم32ص:ايض؛402ش,-ا

 ماجستير علوم في التخطيط الحضري االقليميرسالة 
 العنوان-البنى التحتية         ا-0بغداد)مدينة الكاظمية( -التخطيط الحضري-4
 

0113 

444,125914
04 
 402ا

 
 انفال علي حسين

-دراسة تحليلية لواقع البنى التحتية في قطاع بغداد الجديدة/انفال علي حسين.
 0241الحضري واالقليمي للدراسات العليا, مركز التخطيط-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛424و,-ا
 دبلوم عالي المهني في التخطيط

 العنوان-البنى التحتية       ا-0بغداد -تخطيط المدن
 

0111 

444,125914
04 
 59ا

 
 اوس محمود محمد

االطباء في -تخطيط الموارد البشرية عالية المستوى من مخرجات التعليم العالي
مركز التخطيط -بغداد:جامعة بغداد-بغداد حالة دراسية/اوس محمود محمد.مدينة 

 0241الحضري واالقليمي للدراسات العليا,
 سم32ص:ايض؛492ظ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-)مدينة بغداد(       ا-التخطيط الحضري-4
 

0119 

444,125914
04 
 550ا

 
 ديايناس ضياء ها

-اثر التقدم التكنولوجي في التنمية العمرانية المستدامة/ايناس ضياء هادي.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛492ش,-ا
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-االتنمية العمرانية        -0محافظة بغداد -التخطيط الحضري-4
 

0111 

444,125914
04 
 251ح

 
 حميد احمد حميد

-التلوث البصري للمشهد الحضري في منطقة الكرادة/حميد احمد حميد.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛91
 دبلوم عالي المهني في المخططات االساسية للمدن

 العنوان-بغداد)مدينة الكرادة(       ا-التخطيط الحضري-4

0114 



 

444,125914
04 
 251ح

 
 الحميري,محمد منعم حميد

القوانين والتشريعات التخطيطية ودورها في تشكيل مورفولوجية المدينة/محمد 
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -بغداد:جامعة بغداد-منعم حميد الحميري.

 0241للدراسات العليا,
 سم32ص:ايض؛414ه,-ا

 رسالة ماجستاير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-مدينة بغداد        ا-التخطيط الحضري-4
 

0112 

444,125914
04 
 252د

 
 الدليمي,مريم رشيد حمود

-))االستدامة البصرية في الفضاءات السكنية(( /مريم رشيد حمود الدليمي.
 0241يط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,مركز التخط-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛402ذ,-ا
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-الفضاءات السكنية        ا-0بغداد -تخطيط المدن-4
 

0115 

444,125914
04 
 051ر

 
 الربيعي,مؤيد جبر حمدي

-بغداد/مؤيد جبر حمدي الربيعي.التوقيع المكاني لمراكز الشرطة في مدينة 
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي,-بغداد:جامعة بغداد

I-IX ,441سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-التخطيط الحضري)مدينة بغداد(        ا-4
 

0142 

444,125914
04 
 010س

 
 سارة حنفي حسن

( في 244في السكن المستدام حالة الدراسة محلة ) اثر الكثافة السكانية
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-البياع/سارة حنفي حسن.

 0241واالقليمي,
 سم32ص:ايض؛431ه,-ا

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-الكثافة السكانية         ا-0بغداد -تخطيط المدن-4
 

0144 

444,125914
04 
 101س

 
 سعاد فؤاد خماس

-التأثيرات المناخية علة المشهد الحضري للشوارع التجارية /سعاد فؤاد خماس.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛434د,-ا
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-مدينة بغداد/شارع فلسطين         ا-التخطيط الحضري-4
 

0140 

444,125914
04 
 351ش

 
 الشجيري,اكرم كامل عبد علي

لة الحا-دراسة مقارنة للخدمات الصحية بين المفهوم والتطبيق للمعايير المكانية
بغداد:جامعة -الدراسية قطاع الكرادة مشروع تخرج/اكرم كامل عبد علي الشجيري.

 0241التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,مركز -بغداد
 سم32ص؛10

الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي االختصاص)مخططات 
 اساسية للمدن(

-المفهوم والتطبيق          ا-3الخدمات الصحية -0بغداد -التخطيط الحضريث-4
 العنوان

 

0143 



444,125914
04 
 014ص

 
 صادق امير صادق

-ثر النقل العام على التنمية الحضرية في مدينة بغداد/صادق امير صادقا
مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا جامعة -بغداد:جامعة بغداد

 0241بغداد,
 سم32ص:ايض؛412ث,-ا

 رسالة ماجستير في العلوم
 العنوان-مدينة بغداد         ا-التخطيط الحضري-4
 

0141 

444,125914
04 
 055ط

 
 الطائي ,نوري صبحي رحيم

-المعالجات التخطيطية للبيئة الطبيعية لقضاء االعظمية/نوره صبحي رحيم الطائي.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛52
 دبلوم عالي في التخطيط الحضري واالقليمي)التخطيط البيئي(

 العنوان-البيئة الطبيعية        ا-0قضاء االعظمية -بغداد-تخطيط المدن-4
 

0149 

444,125914
04 
 321م

 
 محمد مهدي محمود

 144دور المناطق الخظراء في تحقيق راحة حرارية في المدينة العراقية)محلة 
مركز -بغداد:جامعة بغداد-حي االندلس حالة دراسية( /محمد مهدي محمود.

 0241التخطيط الحضاري واالقليمي للدراسات العليا,
 سم32ص؛122

 الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري االقليمي
 العنوان-المناطق الخضراء        ا-0بغداد -التخطيط الحضري-4
 

0141 

444,125914
04 
 101م

 
 مرتضى محمود حسن

مركز -بغداد:جامعة بغداد-التجديد الحضري لمنطقة السنك/مرتضى محمود حسن.
 0241للدراسات العليا,التخطيط الحضري واالقليمي 

 سم32ص:ايض؛29
 دبلوم عالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-بغداد)منطقة السنك(        ا-التخطيط الحضري-4
 

0144 

444,125914
04 
 151م

 
 مظهر عباس احمد

دور المجمعات السكنية العمودية المتكاملة وضيفيا في صفة بيئة سكنية متفاعلة 
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-مظهر عباس احمد.اجتماعيا/

 0241واالقليمي للدراسات العليا,
 سم32ص:ايض؛415س,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-المجمعات السكنية العمودية          ا-0العراق)بغداد( -تخطيط المدن-4
 

0142 

444,125914
04 
 410م

 
 مقداد هادي خضير

-تطبيق مبادئ االتدامة في عملية التخلص من النفايات الصلبة/مقداد هادي خضير.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي,-بغداد:جامعة بغداد

 م32ص:ايض؛433ر,-ا
 دبلوم عالي في التخطيط الحضري واالقليمي

 وانالعن-النفايات الصلبة      ا-0مدينة بغداد -التخطيط الحضري-4
 

0145 

444,125914
04 
 510ن

 
 نور الهدى حامد عبد المهدي فنجان

0122 



-البعد البيئي لالزدحامات المرورية/نور الهدى حامد عبد المهدي فنجان.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراات العليا,-بغداد:جامعة بغداد

 م32ص:ايض؛52د,-ا
 دبلوم عالي في التخطيط الحضري واالقليمي

-االزدحامات المرورية       ا-0التخطيط الحضري بغداد)منطقة المنصور( -4
 العنوان

 

444,125914
03 
 321ا

 
 احمد نعيم شمخي

-دراسة واقع حال خدمات الماء والمجاري لمدينة الكوت/احمد نعيم شمخي.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛414ع,-ب
 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-الماء والمجاري       ا-0مدينة الكوت -العراق-التخطيط الحضري-4
 

0124 

444,125914
03 
 901ب

 
 بشار جبر علي

-معوقات تنفيذ المخططات االساسية بابعادها التشريعية والقانونية حالة دراسية
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-الكوت/بشار جبر علي.مدينة 

 0241واالقليمي للدراسات العليا,
 رسالة ماجستير علوم في تخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-التشريعية والقانونية       ا-0العراق)مدينة الكوت( -تخطيط المدن-4
 

0120 

444,125914
03 
 023ص

 
 صالح سليمان كشاش

المناطق الخضراء والمفتوحة)منطقة الدراسة تقويم 
-( في مدينة الكوت( /صالح سليمان كشاش.424(و)004(و)342المحالت)

 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛433س,-ا

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-الخضراء المفتوحة      ا-0الكوت  مدينة-التخطيط الحضري-4
 

0123 

444,125914
01 
 021خ

 
 خالد حردان مهنه

العالقات الوظيفية بين المستقرات البشرية القليم الحبانية الثانوي/خالد حردان 
 0241مركز التخطيط الحضري االقليمي للدراسات العليا,-بغداد:جامعة بغداد-مهنه.

 سم02ص؛405و,-ا
 ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليميرسالة 

 العنوان-االنبار)اقليم الحبانية الثانوي(        ا-التخطيط االقليمي-4
 

0121 

444,125914
01 
 450س

 
 سفيان منذر صالح

خصائص المدن الصحية وامكانية تطبيقها في العراق)مدينة راوه/دراسة حالة( 
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي,-بغداد:جامعة بغداد-/سفيان منذر صالح.

 سم02ص؛0224ن,-ا
 رسالة الدكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي

-المدن الصحية      ا-0العراق)محافضة االنبار( مدينة راوه -تخطيط المدن-4
 العنوان

 

0129 

444,125914
09 
 092ج

 
 الجاسم,حيدر جاسم عبد جاسم

دراسة تحليلية لحالة الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية ودورها في تحقيق 
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-التنمية/حيدر جاسم عبد جاسم الجاسم.

 0241واالقليمي للدراسات العليا,

0121 



 سم32ص:ايض؛410س,-ا
 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-العراق)محافظة بابل(       ا-الحضريالتخطيط -4
 

444,125914
09 
 511ح

 
 حيدر ماجد حسن

العدالة االجتماعية في تحقيق التنمية الحضرية المنسجمة دراسة تحليلية لمدينة 
مركز التخطيط الحضري واالقليمي -بغداد:جامعة بغداد-الكوت/حيدر ماجد حسن.

 0241للدراسات العليا,
 سم32ص؛422

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-العدالة االجتماعية      ا-0العراق)مدينة الكوت( -التخطيط الحضري-4
 

0124 

444,125914
09 
 403خ

 
 الخفاجي,مصطفى علي صالح

كفاءة التوزيع المكاني لتخصيصات تنمية االقاليم في محافظة بابل/مصطفى علي 
 0241بغداد:جامعة بغداد,-صالح الخفاجي.

 سم02ص؛424ي,-ب
رسالة الدبلوم العالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي التخصص/تخطيط 

 محلي
 العنوان-تنمية        ا-االقاليم-0محافظة بابل -العراق-تخطيط المدن-4
 

0122 

444,125914
09 
 009ع

 
 عباس جليل عباس

بغداد:جامعة -المكانية/عباس جليل عباس.تأثير حجم االستثمارات في التنمية 
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,-بغداد

 سم32ص:ايض؛441و,-ا
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-العراق)محافظة بابل(       ا-التخطيط الحضري-4
 

0125 

444,125914
09 
 51ن

 
 نور جبار محمد

القطاع السياحي في التنمية المستدامة منطقة الدراسية مدينة بابل  اهمية
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-االثرية/نور جبار محمد.

 0241واالقليمي,
 سم32ص:ايض؛20ج,-ا

 دبلوم عالي المهني في علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-ا)مدينة بابل االثرية(        -التخطيط الحضري-4
 

0152 

444,125914
09 
 052و

 
 الوائلي,سعاد جابر لفتة

التقييم البيئي االستراتيجي للسياسات والخطط والبرامج التنمويه/سعاد جابر لفتة 
مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات -بغداد:جامعة بغداد-الوائلي.
 0241العليا,
I-VI ,011سم32ص:ايض؛ 

 التخطيط الحضري واالقليمياطروحة دكتوراه في 
 العنوان-محافظة بابل        ا-العراق-التخطيط الحضري-4
 

0154 

444,125914
01 
 021س

 
 سامر نوري ناصر

-دراسة المخطط والمنفذ للتصميم االساسي لمدينة الهندية/سامر نوري ناصر.
 0241مركز التخطيط الحضري واالقليمي,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛491س,-ا
 دبلوم عالي في التخطيط الحضري واالقليمي

0150 



 العنوان-كربالء المقدسة)مدينة الهندية(             ا-تخطيط المدن-4
 

444,125914
01 
 53ع

 
 غيث مجيد صاحب

( من 120( )321ادارة النفايات الصلبة:االسباب والتاثيرات والمعالجات محلتي )
مركز التخطيط -بغداد:جامعة بغداد-سية/غيث مجيد صاحب.مدينة كربالء حالة درا

 0241الحضري واالقليمي للدراسات العليا,
 سم02ص؛432ش,-ا

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-النفايات الصلبة       ا-0كربالء المقدسة -تخطيط المدن-4
 

0153 

444,125914
04 
 025ه

 
 هالة علي مير حسين

ادارة تجهيز المياه الصالحة للشرب لمعالجة الشحة منطقة الدراسة مدينة 
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-الديوانية/هالة علي مير حسين.

 0241واالقليمي,
 سم32ص:ايض؛442ط,-ا

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-ا      العراق)مدينة الديوانية(  -التخطيط الحضري-4
 

0151 

444,125914
02 
 595م

 
 الموسوي ,احمد حسين محمد علي

االنسجام في المشهد الحضري دراسة تحليلية للخصائص الشكلية لمدينة النجف 
 0241بغداد:الجامعة التكنولوجية,-االشرف/احمد حسين محمد علي الموسوي.

 سم02ص؛404
 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية

 العنوان-مدينة النجف االشرف        ا-طيط الحضريالتخ-4
 

0159 

444,125914
3 
 015ه

 
 هادي محمد شيال

مركز -بغداد:جامعة بغداد-تقييم استعماالت االرض الحضرية/هادي محمد شيال.
 0241التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا,

 سم32ص:ايض؛494ل,-ا
 واالقليمي رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري

 العنوان-العراق)مدينة السماوة(       ا-تخطيط المدن-4
 

0151 

444,125914
34 
 502غ

 
 الغنامي,ثامر ديوان كاظم

تقييم االثر البيئي لمحطة توليد الطاقة الكهربائية الحرارية في الناصرية/ ثامر 
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-ديوان كاظم الغنامي.

 0241,واالقليمي
 سم32ص:ايض؛422ص,-ا

 دبلوم عالي في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-الطاقة الكهرباتئية الحرارية       ا-0الناصرية -التخطيط الحضري-4
 

0154 

444,125914
34 
 210س

 
 السلطاني,عالء منصور حسن

دور المحميات في تخطيط الخدمات وادارتها في المناطق الريفية/عالء منصور 
مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات -بغداد:جامعة بغداد-حسن السلطاني.

 0241العليا,
 سم32ص:ايض؛412ط,-ا

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
المناطق الريفية     -0محافظة ذي قار )رياضة العراق( -العراق-تخطيط المدن-4
 العنوان-ا

0152 



 

444,125914
34 
 594ي

 
 يوسف هاشم جاسم

تاثير خدمات البنى التحتية على تطور المناطق السكنية في مدينة الناصرية/يوسف 
مركز التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات -بغداد:جامعة بغداد-هاشم جاسم.

 0241العليا,
 سم32ص:ايض؛499م,-ا

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي 
-العمودي واالفقي       ا-3البنى التحتية -0ة الناصرية مدين-التخطيط الحضري-4

 العنوان
 

0155 

444,125914
30 
 530ش

 
 الشيحان,شموس عبد الستار جيار حميد

تقييم االثر البيئي لصناعة الطابوق في مجمع معامل طابوق/شموس عبد الستار 
ية مركز التخطيط الحضري واالقليم-بغداد:جامعة بغداد-جبار حميد الشيحان.

 0241لدراسات العليا,
 سم32ص:ايض؛420ك,-ا

 دبلوم عالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي
 العنوان-العراق)العمارة(        ا-التخطيط الحضري-4
 

0922 

444,125914
30 
 200ع

 
 عالء قاسم عطية

محافظة -تقييم االثر البيئي لمصنع االمام علي الهادي)ع( منطقة الدراسة
مركز التخطيط الحضري -بغداد:جامعة بغداد-قاسم عطية.ميسان/عالء 
 0241واالقليمي,

 سم32ص:ايض؛422ذ,-ا
 دبلوم عالي المهني في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-العراق)محافظة ميسان(        ا-التخطيط الحضري-4
 

0924 

444,125914
33 
 303م

 
 محمد اياد جاسم الحجاج

الحضرية)دراسة تطبيقية في جزء من مدينة البصرة( مؤشرات االستدامة 
 0241/بغداد:جامعة بغداد محمد اياد جاسم الحجاج,

 سم02ص؛402ه,-ا
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي

 العنوان-االستدامة الحضرية       ا-0البصرة  -تخطيط المدن-4
 

0920 

444,14 
 10ن

 
 ندى خليل ابراهيم

الفضاءات الخارجية في تحقيق االستجابة للجمالية لمشهد  دور عناصر
قسم الهندسة -بغداد:الجامعة التكنولوجية-الشارع/ندى خليل ابراهيم.

 0241المعمارية,
 سم32ص؛442م,-ا

 رسالة ماجستير في التصميم الحضري
االستجابة االجمالية       -3الفضاءات الخارجية -0تخطيط مساحات -الشوارع-4
 نالعنوا-ا
 

0923 

400,94 
 025ش

 
 الشامي, هدير اديب عباس

سياسات الحفاظ على االبنية االثارية والتاريخية والتراثية)اعادة تأهيل االبنية 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-التاريخية والتراثية( /هدير اديب عباس الشامي.

 0241الهندسة,
 سم02ص؛444

 رسالة ماجستير في علوم الهندسه المعمارية

0921 



 العنوان-العمارة العراقية القديمة      ا-4
 

403,0 
 009ع

 
 العباس,زيد محمد قدوري

اثر المعالم الدينية في مورفولوجية مركز مدينة سامراء/زيد محمد قدوري 
 0241قسم هندسة العمارة,-بغداد:الجامعة التكنولوجية-العباس.

 سم32ص:ايض؛431ل,-ا
 لمعماريةرسالة ماجستير في علوم الهندسة ا

 العنوان-العمارة االسالمية       ا-4
 

0929 

403,3 
 915ا

 
 االسدي,سمر غالب فزع

-الجوانب الروحية الثابتة في عمارة الفكر االسالمي/سمر غالب فزع االسدي.
 0241قسم الهندسة المعمارية,-بغداد:جامعة التكنولوجية

I-XV ,405سم32ص:ايض؛ 

 المعماريةرسالة ماجستير علوم في الهندسة 
 العنوان-العمارة االسالمية       ا-4
 

0921 

403,3 
 252ت

 
 التميمي,نجاة علي محمد حريب

م( / نجاة 4092ه/191الصنج المعشقة في العامارة العربية االسالمية حتى سنة)
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-علي محمد حريب التميمي.

 سم32ص؛051ي,-ا
 لسفة االثار االسالميةاطروحة دكتوراه في الف

 العنوان-العراق         ا-العمارة االسالمية-4
 

0924 

403,3 
 955ح

 
 الحسيني,هاشم خضير حسن

-الدالالت الفكرية والجمالية للزخارف الجدارية/هاشم خضير حسن الحسيني.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛459ي,-ا
 في فنون الزخرفة اطروحة دكتوراه فلسفة

 العنوان-الزخرفات الجدارية      ا-0العمارة االسالمية -4
 

0922 

403,3 
 100د

 
 دعاء سلمان فالح حسن

الحنايا المحاربة في العمارة العربية االسالمية في العراق حتى نهاية العصر 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-م( /دعاء سلمان فالح حسن.4542ه/4334العثماني)

 0241,االداب
 سم32ص:ايض؛044ه,,-ا

 رسالة ماجستير في االثار االسالمية
 العنوان-العمارة االسالمية     ا-4
 

0925 

403,3 
 010س

 
 سارة وليد خالد ابراهيم

دور قواعد الشكل في القراءة التحليلية للنصوص المعمارية)دراسة تحليلية 
-بغداد:الجامعة التكنولوجية-ابراهيم.للقصور العربية االسالمية( /سارة وليد خالد 

 0241قسم هندسة العمارة,
II-XVI ,412سم32؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية
 العنوان-العمارة االسالمية       ا-4
 

0942 

403,3 
 053ص

 
 الصبيحاوي,حيدر فرحان حسين

0944 



مية المديتة العربية االسالالمعالجات التخطيطية والعمارية الثر البيئة الطبيعية في 
-م /حيدر فرحان حسين الصبيحاوي.4092ه/291في العراق حتى سنة 

 0241كلية االداب:-بغداد:جامعة بغداد
 سم02ص؛015

 دكتوراه اداب في الفلسفة االثار
 العنوان-البيئة الطبيعية        ا-0العمارة االسالمية -4
 

403,3 
 251ك

 
 الكليدار,مهدي سهيل مهدي

-تأثير عوامل المكان في عمارة المراقد الدينية/مهدي سهيل مهدي الكليدار.
 0241كلية الهندسة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛429
 رسالة ماجستير في علوم هندسة العمارة

 العنوان-المراقد الدينية        ا-0العراق -العمارة االسالمية-4
 

0940 

401 
 023ا

 
 ابتسام سامي محمد صالح

مقومات العمارة الصحية)دور الخصائص التصميمية للمباني االدارية في تكوين 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-المبنى الصحي( /ابتسام سامي محمد صالح.

 0241الهندسة,
 سم32ص؛452

 اطروحة دكتوراه في الفلسفة المعمارية
 العنوان-المبنى الصحي       ا-0العمارة الحديثة  -4
 

0943 

401 
 901ا

 
 ال شاروح,عقيل صالح فيصل

الخصائص التشكيلية في الفن والعمارة ,عمارة زها حديد انموذجا/عقيل صالح 
 0241كلية الفنون الحميلة,-بابل:جامعة بابل-فيصل ال شاروخ.

 سم02؛044
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيلية

 العنوان-العمارة الحديثة       ا-4
 

0941 

401 
 25ح

 
 الحلو,ميس عزيز محمد رضا 

االخفاء واالضهار في اللعمارة دور اليات اخفاء العناصر االنشائبة في اغناء 
قسم -بغداد:جامعة التكنولوجية-المعنى في العمارة/ميس عزيز محمد رضا الحلو.

 0241الهندسة المعمارية,
I-XVI ,439سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية
 العنوان-الحديثة      ا العمارة-4
 

0949 

401 
 025د

 
 داليا طالل ايوب هنودي

-دور الوسائط االعالمية في تفعيل الفضاء الحضري/داليا طالل ايوب هنودي.
 0241قسم الهندسة المعمارية,-بغداد:جامعة التكنولوجية

I-II ,402سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية
 العنوان-ا         العمارة الحديثة  -4
 

0941 

401 
 250ع

 
 علياء احمد محمود رشيد

المعطيات الفكرية والشكلية للعمارة الرقمية واستدامتها/علياء احمد محمود 
 0241كلية الهندسة,-بغداد:جامعة بغداد-رشيد.
 سم02ص؛412

0944 



 اطروحة دكتوراه في الهندسة المعمارية
 العنوان-العمارة الحديثة        ا-4
 

401 
 321م

 
 محمد مهدي حسين

اثر القيم الحضاري في تركيب القضاء الحضري لمراكز المدن/محمد مهدي 
 0241كلية الهندسة,-بغداد:جامعة بغداد-حسين.

 سم32ص:ايض؛002خ,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم هندسة العمارة

 العنوان-العمارة الحديثة      ا-4
 

0942 

401,5914 
 93ر

 
 ,محمد سعيد موسىالرزج 

-مؤشرات ادارة الكلفة لمشاريع السكن االقتصادي/محمد سعيد موسى الرزج.
 0241بغداد:الجامعة التكنولوجية,

 سم32ص؛439
 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية

 العنوان-السكن االقتصادي      ا-0العراق -العمارة الحديثة-4
 

0945 

401,5914 
 90ر

 
 رشا حسين حسان

-االعتبارات التخطيطية والتصميمية في اكرم الجامعي المستدام/رشا حسين حسان.
 0241قسم الهندسة المعمارية,-بغداد:الجامعة التكنولوجية

 سم32ص:ايض؛430ل,-ا
 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية

 العنوان-العراق       ا-العمارة الحديثة-4
 

0902 

401,5914 
 505ط

 
 اللة محمدطيبة عبد 

بغداد:الجامعة -المبنى التاريخي المحفز في التكامل احضري/طيبة عبد اللة محمد.
 0241قسم الهندسة المعمارية,-التكنولوجية

 سم32ص,433
 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية

 العنوان-العراق        ا-العمارة الحديثة-4
 

0904 

401,5914 
 955غ

 
 غصون نجم عبد الزهرة

المعايير التخطيطية في التجمع السكني المستدام,دراسة تحليلية للمعيار 
قسم الهندسة -بغداد:الجامعة التكنولوجية-المتنامي/غصون نجم عبد الزهرة.

 0241المعمارية,
 سم32ص؛400

 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية
 العنوان-العراق       ا-العمارة الحديثة-4
 

0900 

401,5914 
 141م

 
 المظفة,احمد فائق عبد الرسول

-اثر السقوف الخضراء في المناخ المحلي للمدينة/احمد فائق عبد الرسول المظفر.
 0241قسم الهندسة المعمارية,-بغداد:جامعة التكنولوجية

 سم32ص:ايض؛405ز,-ا
 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية

 العنوان-المحلي      االمناخ -3السقوف الخضراء -0العمارة الحديثة -4
 

0903 

401,591402 
 955ح

 
 حسنين علي سعيد كربول

0901 



بغداد:الجامعة -اثر النصب في السياق الحضري/حسنين علي سعيد كربول.
 0241قسم الهندسة المعمارية,-التكنولوجية

 سم32ص:ايض؛414ل,-ا
 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية

 العنوان-ف      االنجف االشر-العمارة الحديثة-4
 

409,950 
 502ع

 
 العنبكي,بدور سعد

مواصفات السيطرة على العدوى في تصاميم المستشفيات العراقية/بدور سعد 
 0241كلية الهندسة,-بغداد:الجامعة التكنولوجية-العنبكي.
 سم02ص؛432

 ماجستير هندسة معمارية
 العنوان-عمارة        ا-المستشفيات-4
 

0909 

401,0 
 255ا

 
 االمين ,سلوى ابراهيم توفيق احمد

نظم تخطيط المساجد السلجوقية واثرها في تخطيط مساجد العراق/سلوى ابراهيم 
 0241بغداد:جامعة بغداد,-توفيق محمد االمين.

 سم02ص؛423
 ماجستير في علم االثار

 العنوان-المساجد السلجوقية      ا-0العراق -المساجد-4
 

0901 

402,3 
 520خ

 
 خولة كريم كوثر

بغداد:الجامعة -الصورة البصرية لمدن المستقبل/خولة كريم كوثر.
 0241التكنولوجية,

 سم32ص؛401ش,-ا
 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية/فرع التصميم الحضري

 العنوان-العراق       ا–االسكان الحضري -4
 

0904 

405 
 902ا

 
 اسامة غانم نوري
ة في تصاميم الفضاءات الداخلية لقاعات المناقشات االشتراكات الوظيفي

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الجامعية/اسامة غانم نوري.
 سم32ص:ايض؛021ع,-ا

 رسالة ماجستير في التصميم الداخلي
 العنوان-التصميم الداخلي       ا-4
 

0902 

405 
 05ب

 
 بان احمد ابراهيم
للفضاءات الداخلية الحديثة للمجمعات الطبية الخاصة/بان احمد التنظيم الشكلي 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم.
 سم32ص:ايض؛445ص,-ا

 رسالة ماجستير في التصميم الداخلي
 العنوان-المجمعات الطبية الخاصة      ا-0التصميم الداخلي -4
 

0905 

405 
 151س

 
 د الرزاقالسعيدي,حارث اسعد عب

-انعكاسات السرد في التصميم الداخلي/حارث اسعد عبد الرزاق السعيدي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

I-XXXI ,143سم32ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التصميم
 العنوان-السرد انعكاسات      ا-0التصميم الداخلي -4
 

0932 



405 
 025ش

 
 درويشالشبلي,علي فرحان 

اثر المعالجات التصميمية لمالقف الهواء في البيئة الداخلية للمساكن 
قسم الهندسة -بغداد:جامعة التكنولوجية-المعاصرة/علي فرحان درويش الشبلي.

 0241المعمارية,
 سم32ص:ايض؛411د,-ا

 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية
 نوانالع-الهواء في البيئة       ا-0تصميمات -العمارة-4
 

0934 

405 
 130ف

 
 الفرحان,مصطفى عبد القادر مشحن

تقنيات تذهيب الزخارف النباتية في المدارس التركية/مصطفة عبد القادر مشحن 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الفرحان.

 سم32ص:ايض؛55م,-ا
 رسالة ماجستير في الخط العربي والزخرفة

 العنوان-التركية     ا المدرسة-0عمارة -الزخرفات-4
 

0930 

405 
 595م

 
 الموسوي,وسام صالح احمد

االستيفاء الوظيفي في بنية الفضاءات الداخلية للمراكز الصحية/وسام صالح حمد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد-الموسوي.

 0241ص:ايض,445ي,-ا
 رسالة ماجستير في التصميم الداخلي

 وانالعن-التصميم الداخلي      ا-4
 

0933 

405 
 501ن

 
 نورا عبد االمير حميد

خصائص الفضاءات الداخلية ألستوديوهات االنتاج التلفزيوني/نورا عبد االمير 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-حميد.

 سم32ص:ايض؛493ك,-ا
 رسالة ماجستير في التصميم الداخلي

 العنوان-ا   االنتاج التلفزيوني     -0التصميم الداخلي -4
 

0931 

405,0 
 501ب

 
 البهادلي,شذى فالح حسين

التكيف في العمارة)التكيف بأعادة االستخدام في االبنية ذات القيمة( /شذى فالح 
 0241قسم الهندسة المعمارية,-بغداد:جامعة التكنولوجية-حسين البهادلي.

I-XVI 410سم32ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المعمارية
 العنوان-تصميمات       ا-العمارة-4
 

0939 

405,0 
 152م

 
 مريم فيصل عبد اللطيف حمادي

االسس التخطيطية والتصميمية للمدينة االيكولوجية الصديقة للبيئة/مريم فيصل 
 0241كلية الهندسة,-بغداد:جامعة بغداد-عبد اللطيف حمادي.

 سم32ص:445
 رسالة ماجستير في علوم هندسة العمارة

 العنوان-تصميمات       ا-عمارةال-4
 

0931 

405,0 
 914م

 
 مصطفى سعدون توفيق

-المعايير التصميمية للمؤسسات االصالحية)السجون(/مصطفى سعدون توفيق.
 0241بغداد:الجامعة التكنولوجية,

 سم02ص؛23ص,-ا

0934 



 رسالة الماجستير في علوم الهندسة المعمارية
 العنوان-ا        المؤسسات االصالحية-0تصميمات -العمارة-4
 

405,0 
 51ن

 
 نور عبد الباسط منيب محمد امين

الحلول التصميمية لعمارة صديقة للطفل دور الحضانة ورياض االطفال/نور عبد 
 0241كلية الهندسة,-بغداد:جامعة بغداد-الباسط منيب محمد امين.

 سم32ص:ايض؛411
 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية

 العنوان-رياض االطفال        ا-3دور –الحضانة -0تصميمات -رةالعما-4
  

0932 

405,0 
 52ي

 
 ياسمين حقي حسن البيك

تناغم العمارة مع الطبيعة اثر التصميم المستدام على صحة ورفاه االنسان/ياسين 
 0241كلية الهندسة,-بغداد:جامعة بغداد-حقي حسن البيك.

 سم32ص:ايض؛424س,-ا
 في علوم الهندسة المعماريةرسالة ماجستير 

 العنوان-تصميمات        ا-العمارة-4
 

0935 

405,01 
 952ا

 
 اسيل ابراهيم محمود منصور 

الثنائيات كاستراتيجية في تصميم الفضاء الداخلي المعاصر/اسيل ابراهيم محمود 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-منصور.

 سم32ص:ايض؛043م,-ا
 كتوراه في التصميم الداخلياطروحة د

 العنوان-التصميم الداخلي)التنضيم(         ا-4
 

0912 

405,01 
 25ع

 
 علي محسن زاير

-مرتكزات العملية التصميمية في فضاءات التعدد الوظيفي/علي محسن زاير.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛442ل,-ا
 الداخليرسالة الماجستير في التصميم 

 العنوان-التعدد الوظيفي       ا-0تنظيم داخلي  -العمارة-4
 

0914 

432,24 
 050ح

 
 الحبوبي,ماهر حسين علي

-التمثيل النحتي في الواقع االفتراضيدراسة تطبيقية/ماهر حسين علي الحبوبي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛443
 التشكيليةماجستير في الفنون 

 العنوان-الواقع االفتراضي       ا-0دراسات -النحت-4
 

0910 

432,444 
 590ج

 
 الجيزاني,تحرير علي حسين

فنون مابعد الحداثة وتمثالتها في التشكيل العراقي المعاصر/تحرير علي حسين 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-الجيزاني.

 سم02ص؛341ح,-ا
 فلسفة في الفنون التشكيليةاطروحة دكتوراه 

 العنوان-الجماليات        ا-الفنون التشكيلية-4
 

0913 

432,5 
 950ن

 
 نشوان علي مهدي

0911 



بابل:جامعة بابل,كلية -مظاهر العنف في فن التشكيلي المعاصر/نشوان علي مهدي.
 0241الفنون الجميلة ,

 سم02ص؛424ض,-ب
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 العنوان-تاريخ حديث      ا-التشكيليالفن -4
 

432,512 
 511ح

 
 حيدر صبيح عبد اللة

-التوظيف الجمالي لمنحوتات النافورات في اوربا/حيدر صبيح عبد اللة.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛424ص,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية)نحت(

 العنوان-ا     النحت االوربي  -4
 

0919 

432,5914 
 955ح

 
 حسنين صادق عايد علي

مفهوم الذاتي في اعمال النحات القطري منعم فرات )دراسة تحليلية(/حسنين 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-صادق عايد علي.

 سم02ص؛414ح,-ا
 نحت-رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 العنوان-منعم فرات )نحات(       ا-0الحديث النخت العراقي -4
 

0911 

432,5914 
 403خ

 
 الخفاجي,نادية عباس عبد اللة نجم

توظيف االشكال الفنية الشعبية للتمائم واالحجية في الفن التشكيلي العراقي 
كلية الفنون -بابل:جامعة بابل-المعاصر/نادية عباس عبد اللة نجم الخفاجي.

 0241الجميلة,
 سم02ص؛014ص,-ا

 رسالة ماجستير في الهندسة الشكلية
 العنوان-العراق        ا-الفنون التشكيلية-4الفنون التشكيلية -4
 

0914 

432,5914 
 205ش

 
 الشاله, سامر حسام علي

جماليات التشكيل النحتي في الحضارة النبطية)البتراء انموذجا(/ سامر حسام علي 
 0241الجميلة,كلية الفنون -بابل:جامعة بابل-الشاله.

 سم02ص؛432و,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية/النحت

 العنوان-العراق         ا-النحت-4
 

0912 

434,915 
 115س

 
 السعدي,ريام رباح علي

-حركة الكتلة ودالالتها في النصب التذكارية الحديثة/ريام رباح علي السعدي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص:ايض؛314ض,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون الجميلة

 العنوان-النحت)النصب التذكارية(      ا-4
 

0915 

430 
 209ش

 
 الشاله,سامر حسام علي

جماليات التشكيل النحتي في الحضارة النبطية)البتراء انموذجا(/ سامرحسام علي 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-الشاله.
 سم02ص؛432

 ماجستير في الفنون التشكيلية/النحت
 العنوان-النحت )النبطي(          ا-4

0992 



 

439 
 321ا

 
 احمد خليف منخي

بغداد:جامعة -اشكالية الخطاب في التشكيل النحتي المعاصر/احمد خليف منخي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد

 سم32ص:ايض؛319ي,-ا
 الفنون التشكيليةاطروحة دكتوراه فلسفة في 

 العنوان-النحت الحديث        ا-4
 

0994 

439 
 500ج

 
 الجنابي,منى يونس عبد الجبار يونس عبد الجبار

البنية التشكيلية لشكل الثور في النحت العراقي المعاصر/منى يونس عبد الجبار 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-عبد الجبار الجنابي.

 سم32ص؛412
 الة ماجستير في الفنون التشكيلية/اختصاص نحترس
 العنوان-النحت الحديث       ا-4
 

0990 

439 
 595م

 
 الموسوي,طيف محمد نجم

-التأويل في التشكيل النحتي) ل جان هاش ارب( / طيف محمد نجم الموسوي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل

 سم32؛402
 التشكيلية/نحترسالة ماجستير في الفنون 

 العنوان-أرب جان هاش )نحات(        ا-0النحت الحديث -4
 

0993 

439 
 500ج

 
 الجنابي,علي حسين كاظم

بابل:جامعة -تمثالت الفن البدائي في النحت الحديث/علي حسين كاظم الجنابي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل

 سم32ص:ايض؛491ص,-ا
 التشكيليةرسالة ماجستير في الفنون 

 العنوان-النحت الحديث          ا-4
 

0991 

439 
 595م

 
 الموسوي,طيف محمد نجم

بابل:جامعة -التأويل في التشكيل النحتي ل )جان هاش ارب( /طيف نجم الموسوي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل

 سم32ص:ايض؛402ل,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 جان هاش )نحات(’ارب-0النحت الحديث -4
 

0999 

432,40 
 051ج

 
 الجبوري ,رواء ثابت منادي

بابل:جامعة -جماليات التجميع في الخزف المعاصر/رواء ثابت منادي الجبوري.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل
 سم02ص:ايض؛444ع,-ج

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية
 العنوان-فنون       ا-الخزف-4
 

0991 

432,40 
 015ف

 
 فاروق عبد الكاظم غانم

تناسق التقنية والوعي الجمالي في اضهارات الشكل اخزفي/فاروق عبد الكاظم 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-غانم فاروق.

 سم32ص:ايض؛300د,-ا

0994 



 خزف-اطروحة دكتوراه في فلسفة الفنون التشكيلية
 العنوان-ا  الوعي الجمالي     -0فنون –الخزف -4
 

432,40 
 202ه

 
 الهاللي,زيد لقمان محمد علي

/زيد  (stoneware)تأثير االختزال على زجاج الخزف المؤكسد العالي الحرارة 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-لقمان محمد علي الهاللي.

a-m ,413سم32ص:ايض؛ 

 العنوان-فنون       ا-الخزف-4
 

0992 

432,3 
 512ب

 
 البيرماني,زينب صالح عباس

-المقاربات الشكلية بين الخزف المعاصر والعمارة/زينب صالح عباس البيرماني.
 0241كلية الفنون الجميلة,-كلية العلوم السياسية-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛493
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان-العمارة          ا-0الخزف -4
 

0995 

432,3 
 005ج

 
 الجباوي,ثائر حاتم هاتف احمد

دالالت المكان في الرسومات المنفذة على الخزف االسالمي/ثائر حاتم هاتف احمد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-الجباوي.

 سم02ص,024ع,-ج
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 العنوان-ا  الرسومات المنفذة          -0الخزف االسالمي -4
 

0912 

432,32512 
 105ك

 
 

 الكعبي,ميادة حسن مرهج
-البعد التعبيري لبورترية الخزف االوربي المعاصر/ميادة حسن مرهج الكعبي.

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛411

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية
 العنوان-الخزف االوربي           ا-4

0914 

432,32514 
 215ش

 
 الشمري,شيماء علي فليح

الشكل الفني في الفكر االسالمي وانعكاسه على الخزف البريطاني المعاصر/شيماء 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-علي فليح الشمري.

 سم32ص؛442
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية/خزف

 العنوان-مي           االفكر االسال-0الخزف البريطاني -4
 

0910 

432,32599 
 051ر

 
 الربيعي,زهراء قاسم جابر

-المعالجات النحتية في اعمال االخزافات االيرانيات/زهراء قاسم جبر الربيعي.
 0241بابل:جامعة بابل:كلية الفنون الجميلة,

 سم02ص؛459
 ماجستير في الفنون التشكيلية

 العنوان-الخزف االيراني        ا-4
 

0913 

432,325914 
 22ا

 
 امل عبيد كاظم

0911 



االنظمة البنائية والدالالت السردية الشكال المنحوتات الفخارية في العراق القديم 
كلية الفنون -بابل:جامعة بابل-في زمن االحتالل االجنبي/امل عبيد كاظم.

 0241الجميلة,
 سم02ص؛011

 اطروحة دكتوراه فلسفة فنون تشكيلية
 العنوان-االحتالل االجنبي          ا-0الفخار العراقي -4
 

432,325914 
 110ب

 
 البدران,اوراس جبار

-المرجعيات الفكرية والفنية لفخاريات الحضارة الفينيقية/اوراس جبار البدران.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص؛035
 اطروحة دكتوراه في التربية التشكيلية

 العنوان-الحضارة الفينيقية        ا-0العراقي الفخار -4
 

0919 

432,325914 
 510ب

 
 البضاني,كريمة هاشم محمد

الشكل ودالالتة في الفخاريات والخزفيات البابلية واالغريقية)دراسة مقارنة( 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-/كريمة هاشم محمد البيضاني.

 سم02ص؛445ح,-ا
 اجستير في قسم الفنون التشكيلية/اختصاص خزفرسالة م

 العنوان-البابلية واالغريقية          ا-0العراق -الخزف-4
 

0911 

432,325914 
 51ز

 
 زيد محمد رحيم فاضل

بابل:جامعة -القيم االخالقية في الخزف العراقي المعاصر/ زيد محمد رحيم فاضل.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل
 سم02ص؛451

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية
 العنوان-الخزف العراقي        ا-4
 

0914 

432,325914 
 215ش

 
 الشمري,عادل عامر سلمان

تراكيب المستويات في تصاميم الخزف العراقي المعاصر/عادل عامر سلمان 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-الشمري.

 سم32ص:ايض؛490م,-ا
 ماجستير في الفنون التشكيليةرسالة 

 العنوان-الخزف العراقي         ا-4
 

0912 

432,325914 
 009ع

 
 عباس حمدي بكداش

-تمثالت االشكال الواقعية في الخزف العراقي المعاصر/عباس حمدي بكداش.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛403ك,-ا
 التشكيليةرسالة ماجستير في الفنون 

 العنوان-االشكال الواقعية        ا-0الخزف العراقي -4
 

0915 

432,325914 
 150ع

 
 عدنان ساطي علي

-اشكالية التكرار في الشكل الخزفي المعاصر في العراق/عدنان ساطي علي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛414س,-ا
 التشكيليةرسالة ماجستير في الفنون 

 العنوان-الخزف العراقي       ا-4

0942 



 

432,325914 
 905ع

 
 العزاوي,اسعد مطر خليل

التمثل الشكلي في رسوم فخاريات عصر ماقبل الكتابة بالعراق القديم/اسعد مطر 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-خليل العزاوي.

 سم32ص:ايض؛410ت,-ا
 ون التشكيليةرسالة ماجستير في الفن

 العنوان-الفخار العراقي        ا-4
 

0944 

432,325914 
 594ي

 
 يوسف حسين حمدان

بغداد:جامعة -سوسيولوجيا الخزف المعاصر في العراق/يوسف حسين حمدان.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد
 سم32ص؛422ش,-ب

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية/الخزف
 العنوان-ا    الخزف العراقي     -4
 

0940 

414,2444 
 051ج

 
 الجبوري,محمد شنو عطية

االبعاد الجمالية والنفسية في رسوم غويا واثرها في الرسم االوربي اللحديث/محمد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-شنو عطية الجبوري.

 سم32ص:ايض؛441ق,-ا
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 العنوان-الرسم االوربي الحديث          ا-3غويا )رسام( -0جماليات -الرسم-4
 

0943 

414,24 
 321ا

 
 احمد جبارة عبد الحسن

-تمثالت ثوره االمام الحسين)علية السالم( في فن الرسم/احمد جبارة عبد الحسين.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛021ح,-ت
 ماجستير في الفنون التشكيليةرسالة 

الحسين السبط,الحسين بن علي بن ابي طالب )علية -0دراسات -الرسم-4
 العنوان-ه( سيد شباب اهل الجنة          ا14-السالم()ع

 

0941 

414,251 
 915ا

 
 االسدي,خالد حسن عباس

عالقة ذكاء طلبة كلية الفنون الجميلة بتفضيلهم الجمالي لنماذج من 
كلية الفنون -بابل:جامعة بابل-الرسم)االوربي الحديث( خالد حسن عباس االسدي.

 0241الجميلة,
 سم32ص؛410و,-ا

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية
 العنوان-ذكاء         ا-0تاريخ حديث -الرسم االوربي-4
 

0949 

414,25914 
 510ز

 
 اياد محمد صادق

بغداد:جامعة -عاصر/ زهراء اياد محمد صادق.مظاهر العنف في الرسم العراقي الم
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد
 سم02ص؛415

 ماجستير في الفنون التشكيلية/رسم
 العنوان-الرسم العراقي        ا-4
 

0941 

414,25914 
 510ز

 
 زهراء موسى مهدي

0944 



الخطاب االيديولوجي لصورة المراة في الرسم العراقي المعاصر/زهراء موسى 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-مهدي.

 سم32ص:ايض؛491ش,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 العنوان-الرسم العراقي          ا-4
 

414,25914 
 151ح

 
 الحديدي,ياسين علي ضاهر

-النزعة الشعبية وتمثالتها في رسوم نجيب يونس/ياسين علي ضاهر الحديدي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-معة بابلبابل:جا

 سم02ص؛434ه,-ا
 اختصاص رسم-فنون تشكيلية-رسالة ماجستير

 العنوان-نجيب يونس        ا-0الرسم العراقي -4
 

0942 

414,25914 
 520ش

 
 شيماء نعمان كرم

الواقعية االشتراكية في الرسم العراقي المعاصر)دراسة تحليلية( /شيماء نعمان 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-.كرم 

 سم02ص؛454ع,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية /الرسم

 العنوان-الرسم العراقي         ا-4
 

0945 

414,25914 
 505ك

 
 الكناني,عبد الرزاق جبار رحيل

المتحول التدريبي في التشكيل المعاصر في العراق/عبد الرزاق جبار رحيل 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الكناني.

 سم32ص:ايض؛024ه,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية اختصاص رسم

 العنوان-الرسم العراقي      ا-4
 

0922 

414,1 
 920ا

 
 اسماء عبد الوهاب علي مال اللة

المعاصرة/اسماء عبد استلهام االشكال الواقعية وتطبيقاتها في تصميم االقمشة 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الوهاب علي مال اللة.

 سم32ص:ايض؛442ي,-ا
 رسالة ماجستير في فنون تصميم االقمشة

 العنوان-االشكال الواقعية         ا-0تصميم تخطيط –االقمشة -4
 

0924 

414,1 
 04ج

 
 الجاف,نسرين محمود محمد

لالشكال التصميمية وتطبيقاتها في اقمشة االلبسة الجاهزة/نسرين البعد الثالث 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-محمود محمد الجاف.

 سم32ص:ايض؛491ل,-ا
 رسالة ماجستير في التصميم

 العنوان-تصميم تخطيطي        ا-االقمشة-4
 

0920 

414,1 
 252د

 
 الدليمي,مالك جاسم حمزة

وث بين االصالة واالبتكار في تصاميم اقمشة معمل نسيج الحلة/مالك رموز المور
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-جاسم حمزة الدليمي.

 سم32ص؛025ي,-ج
 رسالة ماجستير في قسم التصميم فرع االقمشة

 العنوان-االصالة واالبتكار        ا-0تصميم تخطيطي -االقمشة-4
 

0923 



414,1 
 92ر

 
 رسل خليل ابراهيم مصطفى

تعددية الوظيفة وانعكاساتها التعبيرية في تصميم االقمشة المعاصرة/رسل خليل 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم مصطفى.

 سم32ص:ايض؛434ك,-ا
 رسالة ماجستير في تصميم االقمشة

 العنوان-تصميم تخطيطي         ا-االقمشة-4
 

0921 

414,1 
 505ر

 
 رؤيا حميد ياسين

التشاكل الحداثي في اساليب تصميم االقمشة واالزياء المعاصره/رؤيا حميد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-ياسين.

 سم32ص:ايض؛032ل,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التصميم

 العنوان-تصميم تخطيطي         ا-االقمشة-4
 

0929 

414,1 
 595م

 
 الموسوي,اسعد عاتي هليل سعد 

انظمة التكوين الشكلي وتقنيتها االظهارية في تصميم االقمشة الرجالية/اسعد عاتي 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-هليل سعد الموسوي.

 سم32ص:ايض؛425ل,-ا
 رسالة ماجستير في تصميم االقمشة

 العنوان-تصميم تخطيطي          ا-االقمشة-4
 

0921 

414,1 
 152ن

 
 النعيمي,سناء محمود ابراهيم

التحوالت الفنية للتكعيبية وتطبيقاتها في تصاميم االقمشة المعاصرة/سناء محمود 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم النعيمي.

 سم32ص:ايض؛035ك,-ا
 رسالة ماجستير في تصميم

 العنوان-اتصميم التخطيطي        -االقمشة-4
 

0924 

414,1 
 95و

 
 وسن خليل ابراهيم حسن

التكنولوجيا الحديثة والتحول الوظيفي في تصاميم االقمشة واالزياء/وسن خليل 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم حسن.

 سم32ص:ايض؛012ز,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التصميم

 العنوان-ا     تصميم تخطيطي       -االقمشة-4
 

0922 

414,501 
 500ب

 
 البياتي,صاحب جاسم حسن بندر

اشكالية تحول المفهوم في التشكيل العالمي المعاصر/صاحب جاسم حسن بندر 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-البياتي .

 سم32ص:ايض؛344ذ,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة الفنون التشكيلية

 العنوان-حديث       اتاريخ -الرسم-4
 

0925 

414,501 
 511ح

 
 حيدر صاحب جبار

 كلية-بابل:جامعة بابل-االصول الرمزية في رسوم بول كوكان/حيدر صاحب جبار.
 0241الفنون الجميلة,

 سم32ص:ايض؛044ي,-ا
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

0952 



 العنوان-كوكان ,بول)رسام(        ا-0تاريخ حديث  -الرسم-4
 

414,501 
 11ر

 
 رعد فليح حسن

لية ك-بغداد:جامعة بغداد-تحليل بنيات الرسم الواقعي الفانتازي/رعد فليح حسن.
 0241الفنون الجميلة,

 سم32ص:ايض؛011ي,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 العنوان-تاريخ حديث         ا-الرسم-4
 

0954 

414,501 
 551م

 
 ابراهيممهند مسعود جميل 

ة بغداد:جامع-تضايق الرسم والعمارة في تشكيل المكان/مهند مسعود جميل ابراهيم.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد

 سم32ص:ايض؛491ظ,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 العنوان-تاريخ حديث         ا-الرسم-4
 

0950 

414,501 
 590م

 
 الموزاني,سمير رحمة حسن

ة بغداد:جامع-التناص في تشكل مابعد الحداثة/سمير رحمة حسن الموازاني.دينامية 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد
 سم32ص؛051

 اطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية
 العنوان-تاريخ حديث         ا-الرسم-4
 

0953 

414,501 
 902و

 
 وسام حسن مزعل

-االنساق المعرفية/وسام حسن مزعل.النظم البنائية في الرسم الحديث:دراسة في 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص,021ف,-ت
 رسالة الماجستير في الفنون التشكيلية/رسم

 العنوان-تاريخ حديث      ا-الرسم-4
 

0951 

414,501 
 594ي

 
 يوسف حسون صالح

-.حسون صالحالتابادلية بين االسطوري والديني في رسوم عصر النهضة/يوسف 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛452ف,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية/رسم

 العنوان-االسطوري والديني          ا-0تاريخ حديث -الرسم-4
 

0959 

414,539 
 501ر

 
 رياض كريم هاشم

بابل:جامعة -هاشم.جدلية الحرب والسالم في الفن العراقي القديم/رياض كريم 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل
 سم32ص؛045

 رسم-رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية
 العنوان-تاريخ قديم        ا–الرسم العراقي -4
 

0951 

414,51 
 01ش

 
 شبر ,محمود شاكر نعمة

بابل:جامعة -الحقيقة والوهم في الرسم االوربي المعاصر/محمود شاكر معمة شبر.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل

0954 



 سم02ص؛013ط,-ا
 رسالة دكتوراه فلسفة الفنون التشكيلية

 العنوان-الرسم االوربي           ا-4
 

414,514 
 051ج

 
 الجبوري,الوان فليق محمود

-الوعي والالوعي في الرسم االوربي الحديث/الوان خليف محمود الجبوري.
 0241الجميلة,كلية الفنون -بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛004ك,-ا
 رسم–رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 

 العنوان-الرسم االوربي         ا-4
 

0952 

414,512 
 550ز

 
 زينا سالم يوسف

كلية -بابل:جامعة بابل-النزعة العقلية في الرسم االوربي الحديث/زينا سالم يوسف.
 0241الفنون الجميلة,

 سم32ص:ايض؛491ك,-ا
 ماجستير في الفنون التشكيليةرسالة 

 العنوان-الرسم االوربي        ا-4
 

0955 

414,512 
 021س

 
 السامرائي,عبد الرحيم مجيد اسماعيل

االساطير االغريقية وتماثالتها في الرسم االوربي/عبد الرحيم مجيد اسماعيل 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-السامرائي.

 سم32ص:ايض؛440ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 العنوان-اوربا         ا-الرسم-4
 

0122 

414,512 
 50م

 
 منى ماجد مكي

كلية -بابل:جامعة بابل-القيم الفاوستية واثرها في فن عصر التنوير/منى ماجد مكي.
 0241الفنون الجميلة,

 سم02ص؛449ي,-ا
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 العنوان-االوربي         االرسم -4
 

0124 

414,5914 
 915ا

 
 االسدي,ضرغام مؤيد نوري مجيد بيرم

التفضيل الجمالي وعالقتة بخصائص الرسوم الفنية لدى الرسام العراقي 
كلية الفنون -بابل:جامعة بابل-المعاصر/ضرغام مؤيد نوري مجيد بيرم االسدي.

 0241الجميلة,
 سم02ص؛434ز,-ب

 في التربية التشكيليةرسالة ماجستير 
 العنوان-الرسم العراقي       ا-4
 

0120 

414,5914 
 25ع

 
 علي خضير شمخي

-الرسم العراقي في المجهر دراسة في المرجعيات البيئية/علي خضير شمخي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛022ه,-د
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية/رسم

 العنوان-المرجعيات البيئية        ا-0دراسات -العراقي الريم-4
 

0123 

413,19  0121 



 البحراني,حوراء يحيى نوري 310ب
-القيم التربوية في رسوم مجلة الحسيني الصغير/حوراء يحيى نوري البحراني.

 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل
 سم02ص؛011

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية
 العنوان-العراق           ا-رسةم االطفال-4
 

413,19 
 511ح

 
 حيدر عبد الكريم محمود اسد

-الخصائص النفسية في رسوم االطفال التوحد/حيدر عبد الكريم محمود اسد.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص:ايض؛411ح,-ا
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 العنوان-اطفال       ا-التوحد-0رسوم -االطفال-4
 

0129 

413,19 
 012ك

 
 كاظم عبد الزهرة رسن

بغداد:جامعة -البناء التشكيلي للرسوم الموجهه لالطفال/كاظم عبد الزهرة رسن.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد

 سم32ص:ايض؛024ن,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية/الرسم

 العنوان-االطفال         ارسوم -4
 

0121 

419,254 
 902و

 
 وسام كامل عبد االمين

-التحول امفاهيمي للبنية الزخرفية من العمارة االسالمية/وسام كامل عبد االمين.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛024ه,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في فنون الزخرفة

 العنوان-ية االسالمية        االفنون الزخرف-4
 

0124 

419,0 
 092ج

 
 جاسم احمد زيدان

نظريات االتصال الحديثة واسقاطاتها الفكرية على المنتج الصناعي/جاسم احمد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-زيدان.

 سم02ص؛022م,-ا
 رسالة دكتوراة في فلسفة التصميم/ التصميم الصناعي

 العنوان-التصميم الصناعي        ا-4
 

0122 

419,0 
 520ج

 
 الجيالوي,صالح نوري محمود

معطيات المعرفة العلمية للمتحول التقني في المنتج الصناعي/صالح نوري محمود 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الجيالوي.

 سم32ص؛014
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التصميم الصناعي

 العنوان-التصميم الصناعي         ا-4
 

0125 

419,0 
 11س

 
 سعد عالء ياسين

-الهندسة البشرية واشتراطاتها في تصميم مضخة تعبئة الوقود/سعد عالء ياسين.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛424و,-ب
 رسالة ماجستير في التصميم الصناعي

 العنوان-تعبئة          ا-الوقود-0التصميم الصناعي -4

0142 



 

419,0 
 055ط

 
 الطائي,بان محمد شاكر

التشوية في جماليات تصاميم اثاث الشارع وسبل معالجتها/بان محمد شاكر 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الطائي.

 سم32ص:ايض؛425م,-ا
 رسالة ماجستير في التصميم

 العنوان-ا    التصميم الصناعي     -4
 

0144 

419,0 
 102ع

 
 عبد الخالق سمين فتاح

سياسة الترويج والتسويق للمنتج الصناعي وفاعليتها في الثقافة االستهالكية/عبد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الخالق سمين فتاح.

 سم32ص؛022ع,-ب
 اطروحة دكتوراه في فنون التصميم تخصص تصميم صناعي

 العنوان-الثقافة االستهالكية        ا-3الترويج والتسويق -0تصميم الصناعي ال-4
 

0140 

419,0 
 595ق

 
 القيسي,محمد علي حسين

وانعكاساتها في التصميم الصناعي/محمد علي  (TRIZ)نظرية الحل االبتكاري 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-حسين القيسي .
 سم02ص,092ك,-ا

 دكتوراه فلسفة في التصميم الصناعي رسالة
 العنوان-التصميم الصناعي        ا-4
 

0143 

419,0 
 951ن

 
 النصيري,زيدون خلف جبار

-تحوير االتجاهات التصميمية الجهزة العالج الطبيعي/زيدون خلف جبار النصيري.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛419ك,-ا
 ماجستير في التصميم الصناعيرسالة 

 العنوان-العالج الطبيعي        ا-0التصميم الصناعي -4
 

0141 

419,0 
 251و

 
 وميض عبد الكريم محسن

جدلية النوع االجتماعي وارتباطها بتصميم المنتج الصناعي/وميض عبد الكريم 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-محسن.

 سم32ص:ايض؛040س,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التصميم الصناعي

 العنوان-التصميم الصناعي          ا-4
 

0149 

419,1 
 055ط

 
 الطائي,منذر عبد المنعم محمد

الزخارف االجرية في القصر العباسي وامكانية توظيفها في اعمال الطلبة النحت 
كلية الفنون -غدادبغداد:جامعة ب-على الحجر انموذجا/منذر عبد المنعم محمد الطائي.

 0241الجميلة,
 سم32ص؛411و,-ا

 رسالة ماتجستير في التربية الفنية
 العنوان-القصر العباسي       ا- 0التصميم الزخرفي -4
 

0141 

419,1 
 590ع

 
 العيساوي,ظافر عباس جاسم

التنوع التصميمي لزارف مشبكات االضرحة االسالمية المقدسة في العراق/ظافر 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-العيساوي.عباس جاسم 

0144 



 سم32ص:ايض؛412ل,-ا
 رسالة ماجستير في الخط العربي

 العنوان-االضرحة االسالمية المقدسة       ا-0التصميم الزخرفي -4
 

419,1454 
 520ا

 
 ايمان شاكر كاظم

مانية والعتبة الزخرفة العضوية المنفذة على البالط المزجج بين جامع السلي
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-الحسينية المقدسة/ايمان شاكر كاظم.

 سم32ص؛431د,-ا
 رسالة ماتجستير في قسم الفنون التشكيلية/خزف

 العنوان-البالط المزجج       ا-0خطوط عربية -الزخارف-4
 

0142 

419,1454 
 215ش

 
 الشمري,سحر عبد العظيم نجم

الوظيفية والجمالية للزخارف االسالمية في مرقد االمام الرضا)ع(/ سحر االبعاد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-عبد العظيم نجم الشمري.

 سم02ص؛412
 رسالة الماجستير في الفنون التشكيلية

علي الرضا )علية السالم( علي بن موسى -0فنون تشكيلية -الزخاف الدينية-4
 العنوان-( ثامن االئمة االثنى عشر         ا023-493الطاظم)

 

0145 

419,1454 
 50م

 
 مها حسين خضير

الزخارف العباسية وتوظيفها في تصاميم السجاد العراقي )نماذج مقترحة( /مها 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-حسين خضير.

 سم32ص؛432ي,-ب
 رسالة ماجستير في الخط العربي والزخرفة

 العنوان-خطوط عربية        ا-الزخارف-4
 

0102 

419,1454 
 595م

 
 الموسوي,منى كاظم عبد 

البنية الجمالية والتعبيرية في زخارف المنمنمات االسالمية/منى كاظم عبد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الموسوي.

 سم32ص:ايض؛002ك,-ا
 فةاطروحة دكتوراه فلسفة في فنون الزخر

 العنوان-الجمالية والتعبيرية        ا-0فنون اسالمية -الزخارف الدينية-4
 

0104 

442,9 
 321م

 
 محمد حسن فرحان

تجسيد المرئي والالمرئي للمقدس في الخطاب السينماتوغرافي/محمد حسن 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-فرحان.

 سم32ص:ايض؛044ي,-ا
 الفنون الجميلةرسالة ماجستير في 

 العنوان-المرئي والال مرئي        ا-0التصوير السينمائي -4
 

0100 

424,01 
 520ا

 
 انمار علي حسين

-الخصائص اللجنية وااليقاعية الغاني البادية في العراق/محمد فريق محمد.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛404ح,-ا
 ن الموسيقيةرسالة الماجستير في الفنو

 العنوان-الذكر القادري         ا-3الموسيقى العراقية -0االلحان الموسيقية -4
 

0103 

424,01  0101 



 محمد فريق محمد 321م
-الخصائص اللجنية وااليقاعية ألغاني البادية في العراق/محمد فريق محمد.

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛443م,-ا

 ماجستير في قسم الفنون الموسيقيةرسالة 
 العنوان-البادية في العراق          ا-0االلحان الموسيقية -4
 

424,01 
 321م

 
 محمد كاظم محمد

الخصائص اللحنية وااليقاتعية لالغنية الشعبية في مسرح الطفل/محمد كاظم 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-محمد.

 سم32ص:ايض؛440ح,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون الموسيقية

 العنوان-مسرح        ا-الطفل-3االغاني الشعبية -0االلحان الموسيقية -4
 

0109 

424,914 
 500ب

 
 البياتي,مصطفى كمال علي

-التنويعات االدائية في بعض الضروب العراقية/مصطفى كمال علي البياتي.
 0241نون الجميلة,كلية الف-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛425ج,-ا
 رسالة الماجستير في الفنون الموسيقية

 العنوان-الموسيقى العراقية        ا-4
 

0101 

424,10 
 201ع

 
 عمار حليم حامد ابراهيم

-الخصائص الموسيقية الغاني العمل في اربيل/عمار حليم حامد ابراهيم.
 0241الجميلة,كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛401ه,-ا
 رسالة ماجستير في العلوم الموسيقية

 العنوان-العمل في اربيل          ا-0الموسيقى الشعبية -4
 

0104 

421,453 
 25ع

 
 علي حسن حمود

جامعة -مهارات العزف على الة العود عبر االنترنيت/علي حسن حمود بغداد.
 0241بغداد:كلية الفنون الجميلة,

 سم02ص؛424
 ماجستير في الفنون الموسيقية

 العنوان-الة       ا-العود-0العزف)االالت الموسيقية( -4
 

0102 

421,54 
 202ط

 
 طالل علي حسين

تقنيات االداء الصوتي لدى مغني المقام العراقي:دراسة تحليلية/طالل علي 
 0241كلية الفنون الجميلة,-حسين.بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛424
 ماجستير في الفنون الموسيقيةرسالة 

 العنوان-المقام العراقي         ا-0االداء الصوتي)موسيقى(  -4
 

0105 

424,23 
 501ف

 
 الفؤادي,رياض عباس محمد

الوسطات التعبيرية االدائية في العزف على الة العود)المدرسة العراقية( دراسة 
لية الفنون ك-بغداد:جامعة بغداد-تحليلية/رياض عباس محمد الفؤادي.

 0241الجميلة,
 سم02ص؛435

 ماجستير في الفنون الجميلة

0132 



 العنوان-العود )الة موسيقية(          ا-4
 

454,13 
 092ب

 
 باسم مطلب شحيل

التوظيف الجمالي لعناصر التعبير للخطاب السينماتوغرافي في الفيلم الروائي 
فنون كلية ال-بغداد:جامعة بغداد-شحيل.القصير بين التجريب والتقليد/باسم مطلب 

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛443ح,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة الفنون السينمائية والتلفزيونية
 العنوان-التجريب والتقليد         ا-0السينما العراقية  -4
 

0134 

454,13 
 902ح

 
 حسام الدين محمد عبد المنعم
-في الفلم الروائي/حسام الدين محمد عبد المنعم.البناء السينمائي وافق التوقع 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛422ذ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة فنون سينمائية
 العنوان-الفيلم الروائي           ا-0السينما -4
 

0130 

454,13 
 051ر

 
 الربيعي,ماجد عبود

-اب السينماتوغراف/ ماجد عبود الربيعي.التمثالت الفلسفية للحاثة في خط
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛453ن,-ا
 اطروحة دكتوراه في الفنون السينمائية والتلفزيونية

 العنوان-فنون تشكيلية        ا-السينما-4
 

0133 

454,13 
 119م

 
 المدرس,براق انس

والتقنية الرقمية تفعيل البعد الجمالي والدرامي للخطاب جدلية العالقة بين االنتاج 
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-السينماتوغرافي/براق انس المدرس.

 0241الجميلة,
 سم32ص:ايض؛445خ,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة الفنون السينمائية والتلفزيونية
 العنوان-التقنية الرقمية        ا-0السينما -4
 

0131 

454,133 
 153ح

 
 الحديثي,محمد اكرم عبد الجليل

جماليات الشكل السينماتوغرافي ودالالتة السردية بين الفيلم الروائي والدراما 
التلفزيونية )دراسة مقارنة في الشكل والسرد واللغة السينمائية( /محمد اكرم عبد 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الجليل.
 سم02ص؛022ل,-ا
 سالة دكتوراه فلسفة السينما والتلفزيونر
 العنوان-االفالم السينمائية       ا-4
 

0139 

454,133 
 100د

 
 دعاء صفاء عبد العزيز

تمثالت القوى الفاعلة وبنائها الشكلي في افالم الرسوم المتحركة/دعاء صفاء عبد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-العزيز.

 سم32ص:ايض؛442ذ,-ا
 رسالة ماجستير في التلفزيون

 العنوان-الرسوم المتحركة          ا-4
 

0131 

454,139  0134 



 حياة حيدر محمد علي 500ح
كلية -جامعة بغداد-المعالجات االخراجية وانتاج النص في الفيلم الملحمي/بغداد

 0241الفنون الجميلة,
 سم02ص,049ل,-ب

 السينمائيةرسالة ماجستير في الفنون 
 العنوان-االخراج السينمائي        ا-0االفالم السينمائية -4
 

454,139 
 502ح

 
 الحيالي,محمد هادي ارحيم

-السمات الفنية للفيلم الوثائقي االثنوغرافي/محمد هادي ارحيم الحيالي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛010ش,-ح
 فة في التلفزيوناطروحة دكتوراه فلس

 العنوان-االفالم الوثائقية        ا-4
 

0132 

454,139 
 011س

 
 الساعدي,اثير عبد الرزاق بدن

-التمثل الداللي للسيريالية في الفيلم الروائي/اثير عبد الرزاق بدن الساعدي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛025ز,-ا
 الفنون السينمائية والتلفزيونية اختصاص /سينمارسالة ماجستير في 

 العنوان-االفالم السينمائية      ا-4
 

0135 

454,131411 
 950ا

 
 اسيا علي محمود

-التوظيف الجمالي والدرامي للمكياج في افالم الرعب/اسيا علي محمود.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛413ي,-ا
 ير في الفنون السينمائيةرسالة ماجست

 العنوان-الجمالي والدرامي         ا-0سينما -الرعب-4
 

0112 

454,134 
 25ع

 
 علي اسماعيل حمادي

-اسلوبية البناء الفلمي في افالم جيمس كاميرون/علي اسماعيل حمادي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛402ي,-ا
 الفنون السينمائية والتلفزيونية فرع السينمارسالة ماجستير في 

 العنوان-كاميرون ,جيمس )مخرج سينمائي(           ا-0االفالم السينمائية -4
 

0114 

454,134 
 25ع

 
 علي حيدر خالد فرحان

االثراء الجمالي للكادراج في تشكيل فضاء اللقطة لبنية الفيلم السينمائي/علي حيدر 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد بغداد:جامعة-خالد فرحان.

 سم32ص:ايض؛019ل,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون السينمائية

 العنوان-االفالم السينمائية       ا-4
 

0110 

454,134 
 321م

 
 محمد حسن عبد االمير محمد صالح

النص الفيلمي الروائي بين المحو والكتابة االصلية/محمد حسن عبد االمير محمد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-صالح.

 سم32ص:ايض؛021ل,-ا
 الفنون السينمائية والتلفزيونية-اطروحة دكتوراه في الفلسفة

 العنوان-االستراتيجية التفكيكية           ا-0االفالم السينمائية -4

0113 



 

454,134 
 321م

 
 محمد عبد الحميد ضيدان
رية للمكان في مشاهد االستهالل في الفيلم الروائي/محمد التمثالت البنائية والفك
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد جامعة بغداد-عيد الحميد ضيدان.

 سم32ص:ايض؛412ط,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون السينمائية

 العنوان-البنائية والفكرية       ا-0االفالم السينمائية -4
 

0111 

454,134 
 595م

 
 الموسوي,عقيل عاشور

التوظيف الجمالي والدرامي للخدع السينمائية في الفلم الروائي/عقيل عاشور 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الموسوي.

 سم32ص:ايض؛435ي,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونية

 لعنوانا-الجمالي والدرامي       ا-0االفالم السينمائية -4
 

0119 

454,134 
 530م

 
 ميثاق نعيم مجيد

-/ميثاق نعيم مجيد. 3Dاالبعاد الجمالية للتكوين في الفيلم الروائي ثالثي االبعاد 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛400ي,-ا

 رسالة ماجستير في السينما
 العنوان-االفالم السينمائية        ا-4
 

0111 

454,134 
 350ن

 
 نجيب اصليوة حيدو

التمثالت البنائية وتحوالت العالقة النتاج الداللة في الفيلم االمريكي المعاصر/ 
 0241-كلية الفنون الجميلة-بغداد:جامعة بغداد-نجيب اصليوة حيدو.

 سم32ص:ايض؛011ح,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون السينمائية والتلفزيونية

 العنوان-نمائية       ااالفالم السي-4
 

0114 

454,134 
 51ن

 
 نور علي كريم

نون كلية الف-بغداد:جامعة بغداد-حداثة الشكل الفلمي وانفتاح النص/نور علي كريم.
 0241الجميلة,

 سم32ص:ايض؛422ط,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونية/سينما

 العنوان-االفالم السينمائية       ا-4
 

0112 

454,19 
 321م

 
 محمد كاظم عليوي

البناء التركيبي لنظرية الحوافز في المسلسل الدرامي التلفزيوني/محمد كاظم 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-عليوي.

 سم32ص:ايض؛413ل,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونية تلفزيون

 العنوان-الدرامي        االمسلسل -0التلفزيون -4
 

0115 

454,199 
 390ا

 
 احسان دعدوش حسن

االشتغال الدرامي والجمالي لالكوار في سردية المسلسل التلفزيوني/احسان 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-دعدوش حسن.

 سم32ص:ايض؛402ي,-ا

0192 



 رسالة ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونية
 العنوان-اما التلفزيونية        االدر-4
 

454,199 
 252ت

 
 التميمي,مصطفى عبيد دفاك

-اشكالية القبح وتمثالتة في الدراما التلفزيونية/مصطفى عبيد دفاك التميمي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛034
 والتلفزيونيةاطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون السينمائية 

 العنوان-القبح وتمثالتة       ا-0الدراما التلفزيونية -4
 

0194 

454,199 
 049د

 
 الداغستاني,فاتن علي مراد

قضايا الحداثة في المسلسالت التلفزيونية المدبلجة وانعكاساتها على النسق القيمي 
 كلية-بغداد:جامعة بغداد-لدى جمهور الشباب/فاتن علي مراد الداغستاني.

 0241االعالم,
 سم02ص؛141ص,-ب

 قسم الصحافة االذاعية والتلفزيونية-رسالة الدكتوراه في االعالم
 العنوان-الدراما التلفزيونية       ا-4
 

0190 

454,199 
 11ر

 
 رغد نعمة عزيز

المعالجات االخراجية للمتغير االجتماعي في الدراما التلفزيونية العراقية/رغد نعمة 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-عزيز.
 سم02ص؛442

 ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونية/تلفزيون
 العنوان-الدراما التلفزيونية        ا-4
 

0193 

454,199 
 009ع

 
 عباس فاضل عباس

البنية الدرامية واالديولوجية في نصوص محي الدين زنكنة المسرحية/عباس 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-عباس.فاضل 
 سم32ص:ايض؛001

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية
زنكنة,محي -3الدرامية واالديولوجية -0العراق -المسرحيات التلفزيونية-4

 العنوان-الدين)كاتب مسرحي(          ا
 

0191 

454,199 
 25ع

 
 علي فاخر عبد

التلفزيونية الوثائقية واالشباعات المتحققة/علي فاخر تعرض الجمهور للبرامج 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-عبد.

 سم32ص:ايض؛022ض,-ا
 رسالة ماجستير في االعالم

 العنوان -العراق        ا-برامج التلفزيون-4
 

0199 

454,199 
 151م

 
 المطيري,علي عبد الرضا مزبان
مسلسالت التلفزيونية التركية/علي عبد الرضا اشتغال الشفرات الثقافية في ال

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-مزبان المطيري.
 سم32ص:ايض؛419ط,-ا

 رسالة ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونية اختصاص تلفزيون
 الشفرات الثقافية-0الدراما التلفزيونية -4
 

0191 

454,199  0194 



 كاظم عبد علي جابرالمياحي,صادق  503م
المعالجة االخراجية للموضوعة التاريخية في الدراما التلفزيونية/صادق كاظم عبد 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعةت بغداد-علي جبار المياحي.
 سم02ص؛022ط,-ا

 تلفزيون-رسالة الماجستير  في الفنون السينمائية والتلفزيونية
 العنوان-ا الدراما التلفزيونية       -4
 

454,199 
 510ه

 
 الهنداوي ,علي باقر سلمان

اثر تعرض التالميذ لبرامج الفضائية التربوية العراقية في تحصيلهم الدراسي/علي 
 0241كلية االعالم,-بغداد:جامعة بغداد-باقر سلمان الهنداوي.

 سم02ص؛453
 اطروحة دكتوراه في فلسفة االعالم

 العنوان-التالميذ        ا-0العراق -برامج التلفزيون-4
 

0192 

454,191 
 51ز

 
 زيد محمود سلمان

التعرض للعنف في التلفزيون وعالقتة بسلوك المراهقين )دراسة ميدانية لتعرض 
-طلبة المدارس المتوسطة الى برامج المصارعه الحرة( /زيد محمود سلطان .

 0241لتلفزيونية,قسم الصحافة االذاعية وا-كلية االعالم-بغداد:جامعة بغداد
 سم02ص,413ص,-د

 رسالة ماجستير في االعالم
 العنوان-المصارعة الحرة      ا-3سلوك -المراهقين-0برامج -التلفزيون-4
 

0195 

454,191 
 21ع

 
 عمر عناد شالل

معايير النخبة االكادمية العراقية في التعرض للتلفزيون وحدود االشباع 
 كلية-بغداد:جامعة بغداد-انموذجا( /عمر عناد شالل.المتحققة)اساتذة جامعات بغداد 

 0241االعالم,
 سم02ص؛032ن,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة في االعالم
 العنوان-التلفزيون         ا-4
 

0112 

450,20 
 403خ

 
 الخفاجي احمد كاظم منصور

تقويم منهج التقنيات المسرحية وفقا الراء جون ديوي التربوية/احمد كاظم منصور 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-خفاجي.ال
 سم02ص؛454ث,-ا

 رسالة ماجستير في التربية المسرحية
 العنوان-تقنيات         ا-المسرحيات-4
 

0114 

450,2001 
 11ج

 
 خضرعبد خضير

المقاربات الوظيفية بين عمل المخرج المسرحي وسيكولوجية الطفولة/خضر عبد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغدادبغداد:جامعة -خضير.

 سم02ص؛451ك,-ا
 رسالة الدكتوراه في الفلسفة التربية الفنية

 العنوان-مسارح         ا-االطفال-4
 

0110 

450,2033 
 051ث

 
 ثائر عبد علي حسين

الرؤية االخراجية للمشهد الدرامي بين المسرح والسينما)دراسة مقارنة( /ثائر عبد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-عة بغدادبغداد:جام-علي حسين.

 سم32ص؛035ر,-د

0113 



 رسالة ماجستير في االخراج المسرحي
 العنوان-المشهد الدرامي         ا-0االخراج المسرحي -4
 

450,2033 
 955ح

 
 حسين جوير علي

بغداد:جامعة -البيئة وتحوالتها في تشكيل الرؤية االخراجية/حسين جوير علي.
 0241الفنون الجميلة,كلية -بغداد
 سم32ص؛401

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية/اخراج مسرحي
 العنوان-االخراج المسرحي         ا-4
 

0111 

050,2033 
 255د

 
 الدلوي,قصي شفيق توفيق امين

-اشتغاالت التجريب في عروض المسرح العراقي/قصي شفيق توفيق امين الدلوي.
 0241الفنون الجميلة,كلية -بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛405ح,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

 العنوان-االخراج المسرحي         ا-4
 

0119 

450,2033 
 115س

 
 سعدية نوري محمد

الصورة الطقسية في المسرح العراقي المعاصر عادل كريم انموذجا/سعدية نوري 
 0241لة,كلية الفنون الجمي-بغداد:جامعة بغداد-محمد.

 سم02ص؛410و,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية /االخراج المسرحي

-العراق       ا-المسرح-0عادل كريم)مخرج مسرحي( -0االخراج المسرحي -4
 العنوان

 

0111 

450,2033 
 055ط

 
 الطائي,مصعب ابراهيم محمد

-ائي.الطالسيبرنتيكا في العرض المسرحي)دراسة تحليلية( /مصعب ابراهيم محمد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص,494
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون المسرحية

 العنوان-االخراج المسرحي          ا-4
 

0114 

450,2033 
 905غ

 
 الغزاوي,احالم علي عيدان

اليات بناء الصورة المسرحية في عروض مهرجان منتدى المسرح التجريبي 
-بغداد:جامعة بغداد-م( /احالم علي عيدان الغزاوي.0244)لسنة السادس عشر

 0241كلية الفنون الجميلة,
 سم32ص:ايض؛444ي,-ا

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية
 العنواند-االخراج المسرحي       ا-4
 

0112 

450,2033 
 535ل

 
 الليثي,ثابت رسول جواد

-العراقي/ثابت رسول جواد الليثي.جماليات الواقعية الخيالية في عروض المسرح 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛032و,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة االخراج المسرحي

 العنوان-الواقعية الخيالية          ا-0االخراج المسرحي -4
 

0115 

450,2033  0142 



 يوسف هاشم عباس 594ي
-االكاديمي العراقي/يوسف هاشم عباس. مالمح التجريب في العرض المسرحي

 0241كلية القانون,-بغداد:جامعة بغداد
 سم02ص؛404خ,-ا

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية تخصص )اخراج مسرحي(
 العنوان-العراق        ا-المسارح-0االخراج المسرحي -4
 

450,2001 
 152ق

 
 القرة لوسي,قيس عدنان امان حسن

والدرامي لشخصية المهرج في عروض مسرح الطفل/قيس  التوظيف التربوي
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-عدنان امان حسن القره لوسي.

 سم32ص:ايض؛451ع,-ا
 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 العنوان-العراق        ا-مسرح االطفال-4
 

0144 

450,2001 
 902و

 
 وسام حميد حسن

بين االيهام والال ايهام في عروض مسرح الطفل العراقي/وسام حميد اداء الممثل 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-حسن.
 سم32ص:ايض؛432

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية
 العنوان-مسارح          ا-االطفال-4
 

0140 

450,209 
 203ف

 
 فالح كاظم حسين سلمان
منظر في انتاج داللة العرض المسرحي/فالح كاظم حسين التفاعلية بين الضوء وال

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-سلمان.
 سم32ص:ايض؛002ذ,-ا

 تخصيص االضاءة–اطروحة دكتوراه فلسفة في التقنيات المسرحية 
 العنوان-اضاءة          ا-المسارح-4
 

0143 

450,201 
 515ج

 
 الجنديل,اشواق كاظم ابراهيم

اشتغاالت المنظومة اللونية في تصميم الزي المسرحي/اشواق كاظم ابراهيم 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-الجنديل.

 سم32ص:ايض؛424ط,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

 العنوان-االزياء المسرحية           ا-4
 

0141 

450,202 
 400ا

 
 اقبال عبد الجبار عيفان

اداء الممثل بين معطيات النص ورؤية المخرج في العرض المسرحي العراقي/اقبال 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-عبد الجبار عيفان.

 سم32ص:ايض؛4-444,50
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة

 العنوان-العراق        ا-الممثلون والممثالت-4
 

0149 

450,202 
 212ا

 
 الكريم عبد المجيد سلمان اكرم عبد

تقنيات اداء الممثل المسرحي في عروض القضاء المفتوح/ اكرم عبد الكريم عبد 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-المجيد سلمان.

 سم32ص:ايض؛419
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

 العنوان-القضاء المفتوح      ا-0التمثيل في المسرح -4

0141 



 

450,202 
 520ا

 
 ايمان عبد الحسن رهيف

اداء الجسد ومنضومة التحريم في العرض المسرحي العراقي/ايمان عبد الحسين 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-رهيف.
 سم32ص:ايض؛441

 العنوان-التمثيل في المسرح        ا-4
 

0144 

450,202 
 251ح

 
 الحميداوي,حازم عودة صيوان

جماليات اداء الممثل في عروض مسرح السيرة العراقي/حازم عودة صيوان 
 0241بغداد:جامعة بغداد:كلية الفنون الجميلة,-الحميداوي.

 سم32ص:ايض؛412ر,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

 العنوان-التمثيل في المسرح      ا-4
 

0142 

450,202 
 11س

 
 سعد فاخر شبوط
بغداد:جامعة -المجتمع على اداء الممثل العراقي/سعد فاخر شبوط.انعكاس ثقافة 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد
 سم32ص:ايض؛431

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية
 العنوان-الممثلون والممثالت        ا-4
 

0145 

450,202 
 115س

 
 السعدي,فاطمة رفعت حسين

الملحمي والمسرح االحتفالي في العروض الممثل واداء الشخصية بين المسرح 
 كلية الفنون الجميلة قسم-بغداد:جامعة بغداد-العراقية/فاطمة رفعت حسين السعدي.

 0241مسرح,
 سم02ص؛440

 ماجستير في الفنون المسرحية/تمثيل
 العنوان-المسرح الملحمي       ا-3الشخصية -0العراق -الممثلون والممثالت-4
 

0122 

450,202 
 595م

 
 الموسوي ,فراس محمد رضا

-اليات االرتجال ووضائفه في اداء الممثل المسرحي/فراس محمد رضا الموسوي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛443
 رسالة ماجستير في التمثيل

 العنوان-التمثيل في المسرح         ا-4
 

0124 

450,202 
 501ه

 
 هنادي صالح عزت

ء التراجيكوميدي للممثل في عروض المسرح العراقي/هنادي صالح تحوالت االدا
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-عزت.

 سم32ص:ايض؛444ب,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

 العنوان-ا       العراق–الممثلون والممثالت -4
 

0120 

450,25 
 215ش

 
 الشمري,كفاح حسن محمد

والخيال في تشكيل الرؤية الدرامية للنص المسرحي العراقي تداخل الواقع 
كلية الفنون -بغداد:جامعة بغداد-المعاصر/كفاح حسن محمد الشمري.

 0241الجميلة,

0123 



 سم32ص:ايض؛421
 رسالة ماجستير في االداب والنقد المسرحي

 العنوان-نقد       ا-المسرح-4
 

450,251 
 210س

 
 السلطاني,حيدر طالب سبع

ة بابل:جامع-شخصية الرق في النص المسرح العالمي/حيدر طالب سبع السلطاني.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل

 سم02ص؛432ه,-ا
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-شخصية       ا-الرق-0المسرح العالمي -4
 

0121 

450,251 
 021ش

 
 شاكر عبد العظيم جعفر

ة بابل:جامع-ي المسرح العالمي/شاكر عبد العظيم جعفر.فضاء النص االلزرنجي ف
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل
 سم02ص؛020

 اطروحة دكتوراه في الفنون المسرحية/ادب ونقد مسرحي
 العنوان-المسرح العالمي      ا-4
 

0129 

450,2512 
 550ز

 
 زينب محسن شليوح

-المسرحية/زينب محسن شليوح.شخصية المرأة المتسلطة في نصوص موليير 
 0243كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص:ايض؛414ح,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

-مولير,جان باتيست ب وعالن )مؤلف مسرحي(      ا-0فرنسا -المسرحيات-4
 العنوان

 

0121 

450,2593 
 051ج

 
 الجبوري ,باسم محمد احمد حسن

فيا في عروض المسرح االحتفالي العربي/باسم محمد احمد خصائص السينوغرا
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-حسن الجبوري.

 سم32ص:ايض؛033ي,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

 العنوان-خصائص      ا-السينوغرافيا-0المسرحيات العربية -4
 

0124 

450,2591 
 215ش

 
 الشمري,قيد عباس كاظم

-قيم التصوف في نصوص طاغور المسرحية /قيد عباس كاظم الشمري.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛404
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-المسرحيات الهندية      ا-4
 

0122 

450,25914 
 310ا

 
 احرار صيهود حسين

المسرحي العراقي/احرار صيهود  ثنائية االدارة واالنتاج في تسويق العرض
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-حسين.

 سم32ص:ايض؛434ز,-ا
 التقنيات المسرحية–رسالة الماجستير في الفنون المسرحية 

 العنوان-االدارة واالنتاج        ا-0العراق -المسرح-4
 

0125 

450,25914  0152 



 البكري,رسل خلف كاظم 215ب
-المتخيل في النص المسرحي العراقي المعاصر /رسل خلف كاظم البكري.بنية 

 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل
 سم32ص؛403

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية
 العنوان-العراق        ا -المسرح-4
 

450,25914 
 955ح

 
 الحسيني,هدى جواد عبد

فيصل المقدادي المسرحية/هدى جواد عبد الظلم االجتماعي للمرأة في نصوص 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-الحسين.

 سم02ص؛400ح,-ا
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-المقدادي,فيصل)كاتب مسرحي(       ا-0العراق -المسارح-4
 

0154 

450,25914 
 251ح

 
 حميد عبد اللة علوان قدح

لمتحول للمكياج في العرض المسرحي العراقي/حميد عبد اللة وظيفة الثبات وا
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-علوان قدح.

 سم32ص؛021د,-ا
 اطروحة دكتوراه في التربية المسرحية

 العنوان-المسرح العراقي       ا-4
 

0150 

450,25914 
 021خ

 
 خالد وليد جاسم محمد 

-بنية النص المسرحي العراقي/خالد وليد جاسم محمد.الحدث السياسي واثرة في 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛409و,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية االدب والنقد المسرحي

 العنوان-المسرح العراقي          ا-4
 

0153 

450,25914 
 251خ

 
 خلود محمود عبود

الشعبية في نصوص طالل حسن المسرحية/خلود محمود توظيف التراث والحكاية 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-عبود.

 سم32ص:ايض؛431ح,-ا
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

-طالل حسن )كاتب مسرحي(       ا-3الحكاية الشعبية -0المسرحيات العراقية -4
 العنوان

 

0151 

450,25914 
 592د

 
 الدوسكي,فيصل علي شريف

مابعد الحداثة وانعكاساتها في سينوغرافيا العرض المسرحي العراقي/فيصل علي 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-شرين الدوسكي.

 سم02ص؛024ط,-ا
 تصميم المناضر المسرحية-رسالة دكتوراه فلسفة التقنيات المسرحية

 نوانالع-المسرحيات العراقية      ا-4
 

0159 

450,25914 
 055ر

 
 رواية جبار حسن

جماليات توظيف برمجيات الحاسوب في سينوغرافيا العرض المسرحي/رواية 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-جبار حسن.

 سم32ص:ايض؛441د,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة فنون مسرحية

0151 



 العنون-ابرمجيات          –الحاسوب -0العراق -المسرح-4
 

450,25914 
 300ر

 
 رحاب محمد سلمان داود

بابل:جامعة -البعد االتصالي للنشاط المسرحي في العراق/رحاب محمد سلمان داود.
 0241كلية الفنون المسرحية,-بابل

 سم32ص:ايض؛439د,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

 العنوان-العراق         ا-المسرح-4
 

0154 

450,25914 
 101س

 
 الساعدي,سعاد نعمة حسين

بغداد:جامعة -االنزياح الداللي في الخطاب المسرحي/سعاد نعمة حسين الساعدي.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد
 سم32ص:ايض؛432

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية
 العنوان-العراق        ا-المسرح-4
 

0152 

450,25914 
 510س

 
 محمدالسوداني,علي محمود 

المنظومة الضوئية وتغيير المكان في العرض المسرحي العراقي/علي محمود 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-محمد السوداني.

 سم02ص؛424ي,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية تقنيات مسرح/اضاءة

 العنوان-المسرح العراقي      ا-4
 

0155 

450,25914 
 251ص

 
 الصليخي,زينب نوري داود خنجر

حقوق االنسان في النص المسرحي العراقي المعاصر/زينب نوري داود خنجر 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-الصليخي.

 سم32ص:ايض؛041ح,-ا
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-حقوق       ا-االنسان-0العراق -المسرح-4
 

0422 

450,25914 
 352ع

 
 العجيلي زينب عامر عبيد

القدرية ومضامينها الفكرية والتربوية في النص المسرحي العراقي/زينب عامر 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-عبيد العجيلي.

 سم02ص؛425خ,-ا
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-الفكرية والتربوية     ا-0العراق -المسارح-4
 

0424 

450,25914 
 21ع

 
 عمر فاروق محمد

وظيفة القراءة والتلقي في تشكيل معنى العرض المسرحي العراقي/عمر فاروق 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد-محمد.
 سم02ص؛444

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية
 العنوان-القراءة والتلقي       ا-0العراق -المسرح-4
 

0420 

450,25914 
 550ع

 
 العنيبي,زينة صباح فليح حسن 

الشعور بالذنب وتمثالتة في النص المسرحي العراق المعاصر/زينة صباح فليح 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-حسن العنيبي.

0423 



 سم32ص:ايض؛440و,-ا
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-المسرح العراقي       ا-4
 

450,25914 
 110ك

 
 الكرعاوي, جواد كاظم عبود

الشخصية الال مرئية ودورها في البناء النفسي للشخصية المرئية في العرض 
كلية الفنون -بابل:جامعة بابل-المسرحي العراقي/جواد كاظم عبود الكرعاوي.

 0241الجميلة,
 سم02ص؛404

 رسالة ماجستير في التربية المسرحية
 العنوان-ا  العراق     -المسرح-4
 

0421 

450,25914 
 321م

 
 محمد حماد رجة

-البنى االسلوبية في النص المسرحي العراقي المعاصر/محمد حماد رجة.
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛413ح,-ا
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية

 العنوان-العراق        ا-المسرح-4
 

0429 

450,25914 
 51ن

 
 نور الهدى رزاق علي

االداء النفسي للمثلة لتجسيد الشخصية في العرض المسرحي العراقي/نور الهدى 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بابل:جامعة بابل-رزاق علي.

 سم32ص؛401
 رسالة ماجستير في التربية المسرحية

 العنوان-العراق       ا-المسرح-4
 

0421 

451,24 
 559ا

 
 حمزة نجم عبدال يوسف,حسين 

تأثير التصور التفضلي في خفض التوتر النفسي وتعلم السباحة الحرة لطالب 
-المرحلة االولى لكلية التربية الرياضية/حسين حمزة نجم عبد ال يوسف.

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل.
 سم02ص؛405

 ماجستير تربية رياضية
 العنوان-ا السباحة     -0علم النفس الرياضي  -4
 

0424 

451,24 
 550ب

 
 بنية هناء حسين

بناء مقياس الصالبة النفسية وتطبيقة لدى العبي اندية الدرجة االولى لبعض 
-بغداد:الجامعة المستنصرية-االلعاب الجمالية في محافظة بغداد/هناء حسين بنية.

 0241كلية التربية الرياضية,
 سم32ص:ايض؛494ص,-ا

 التربية الرياضيةرسالة ماجستير في 
 العنوان-علم اللنفس الرياضي      ا-4
 

0422 

451,24 
 092ج

 
 جاسم محمد راضي

( لالعبين المتقدمين في بعض االلعاب nlpبناء مقياس للبرمجة اللغوية العصبية)

 0241كلية التربية الرياضية,-ديالى:جامعة ديالى-الفرقية/جاسم محمد راضي.
 سم32ص:ايض؛025

 ماجستير في علوم التربية الرياضيةرسالة 
 العنوان-االلعاب الفرقية      ا-0علم النفس الرياضي -4

0425 



 

451,24 
 051ج

 
 الجبوري,ايمن هاني

مقارنة المحددات في المجال الرياضي بين العبي كرة اليد وكرة السلة المتقدمين 
 0241الرياضية,كلية التربية -بابل:جامعة بابل-في العراق/ايمن هاني الجبوري.

 0241الرياضية,
 سم02ص؛094

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة السلة      ا-3كرة اليد -0علم النفس الرياضي -4
 

0442 

451,24 
 505ج

 
 جنان محمد نوروز

اثر برنامج نفسي مقترح للتقليل من االحتراق النفسي وبعض المتغيرات الفسلجية 
ديالى:جامعة -نهما لالعبي كرة اليد المتقدمين/جنان محمد نوروز.والعالقة بي

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى
 سم32ص:ايض؛421

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة اليد        ا-0علم النفس الرياضي -4
 

0444 

451,24 
 519س

 
 سندس راضي عباس
ومركز ضبط النفس بانجاز العبي البولينك/سندس راضي عالقة التكيف النفسي 

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-عباس.
 سم02ص؛425

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-علم النفس الرياضي       ا-4
 

0440 

451,24 
 055ع

 
 العاني,شيماء قيس جابر
االنجاز وعالقتهما بنتائج المنافسات الفردية لالعبي  الصالبة النفسية ودافعية

كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-رياضة المبارزة/شيماء قيس جابر العاني.
 0241الرياضية للبنات,

 سم02ص؛440
 رسالة الماجستير في التربية الرياضية

 العنوان-المبارزة         ا-0علم النفس الرياضي -4
 

0443 

451,24 
 052غ

 
 الغانمي,فاضل عبيد حمزة

فاعلية برنامج ارشادي لخفض االغتراب النفسي واثرة في اداء بعض المهارات 
لية ك-بابل:جامعة بابل-االساسية للطالبات بكرة السلة/نضال عبيد حمزة الغانمي.

 0241التربية الرياضية/
 سم02ص؛041

 رسالة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-ا      علم النفس الرياضي-4
 

0441 

451,24 
 152م

 
 مريم ثامر عبد الجبار

الصحة النفسية وعالقتها بنتائج المنافسات الفردية لدى العبي المبارزة باالسلحة 
كلية التربية الرياضية -بغداد:جامعة بغداد-الثالثة/مريم ثامر عبد الجبار.

 0241للبنات,
 سم32ص؛441

 الرياضيةرسالة ماجستير في التربية 
 العنوان-المبارزة باالسلحة       ا-3المنافسات الفردية -0علم النفس الرياضي -4
 

0449 



451,24 
 503م

 
 المياحي,صادق جابر متاني

ارشادي باسلوب فحص النفس في كبت التردد الداء رفعة -اثر برنامج تعليمي
ة بابل:جامع-.الخطف لدى طالب كلية التربية الرياضية/صادق جابر متاني المياحي

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل
 سم32ص:ايض؛441

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-علم النفس الرياضي     ا-4
 

0441 

451,24 
 51ه

 
 هند سالم تاية

االرهاب النفسي وعالقتة بتوتر بعض عضالت االطراف السفلي والمتغيرات 
-بغداد:جامعة بغداد-للناشئين/هند سالم تاية.متر  422الفسيولوجية وانجاز ركض 
 0241كلية التربية الرياضية للبنات,

 سم32ص:ايض؛402
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 العنوان-علم النفس الرياضي       ا-4
 

0444 

451,21 
 505ح

 
 الحياني,ماجدة عبد االلة عبد الستار

الداء الوظيفي لمدرسي التربية المناخ التنضيمي وعالقتة في تحقيق الرضا وا
امعة بغداد:ج-الرياضية وفقا لبعض المتغيرات/ماجدة عبد االله عبد الستار الحياني.

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد
 سم02ص؛010

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 العنون-ااالداء الوضيفي       -0تنظيم وادارة -الرياضة البدنية-4
 

0442 

451,21 
 051ز

 
 الزبيدي,خلود حميد عباس

ادارة التغيير وعالقتها بأتخاذ القرار لدى رؤساء االتحادات الرياضية العراقية من 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-وجهه نظر العاملين فيها/خلود حميد عباس الزبيدي.

 0241التربية الرياضية للبنات,
 سم32ص:ايض؛021

 دكتوراه في علوم التربية الرياضيةاطروحة 
 العنوان-ادارة       ا-التربية الرياضية-4
 

0445 

451,212 
 215ش

 
 الشمري ,احمد كريم محمد

المناخ المدرسي وعالقتة باالداء المهني لمدرسي ومدرسات التربية الرياضية في 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-محافظة بابل/احمد كريم محمد الشمري.

 0241لرياضية,ا
 سم02ص؛020

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التربية البدنية        ا

 

0402 

451,212 
 320ع

 
 عثمان فخر الدين محمود مراد

عالقة بعض المؤشرات االنثروبومترية بنتائج االختبارات البدئية للقبول في كلية 
-المستنصرية/عثمان فخر الدين محمود مراد.التربية الرياضية الجامعة 
 0241كلية التربية الرياضية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم02ص؛431
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 العنوان-التربية البدنية       ا-4
 

0404 



451,215 
 500ش

 
 شهاب احمد عكاب

لعمداء كليات التربية  عالقة بعض متطلبات الجودة الشاملة بالخصائص االبداعية
-الرياضية من وجهه نظر التدرسيين في الجامعات العراقية/شهاب احمد عكاب.

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى
 سم02ص؛450

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية
 العنوان-ادارة        ا-التربية الرياضية-4
 

0400 

451,215 
 055ط

 
 مصطفى كاظم عليالطائي,

تقويم اداء االدارة الرياضية لمديريات النشاط الرياضي والكشفي في محافظة 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-بغداد/مصطفى كاظم علي الطائي.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛425

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-ادارة       ا-الرياضة-4
 

0403 

451,24 
 502ح

 
 الحيالي,كريم عبد الغني عبد جاسم

تأثير تمرينات مهارية باالسلوب العشوائي في اكتساب بعض المهارات االساسية 
-بكرة القدم لطالب الثاني المتوسط/كريم عبد الغني عبد جاسم الحيالي.

 0241كلية التربية الرياضية,-ديالى:جامعة ديالى
 سم32ص:ايض؛404

 علوم التربية الرياضية رسالة ماجستير في
 العنوان-طرق تدريس       ا-التربية الرياضية-4
 

0401 

451,24 
 021خ

 
 الخالدي,حازم علي غازي

تأثير اسلوبي االكتشاف الموجه وشبة الموجه في استثمار الوقت وتعلم استقبال 
االرسال والدفاع عن الملعب بالكرة الطائرة لطالب الصف الخامس االعدادي/حازم 

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعة القادسية-لي غازي الخالدي.ع
 سم32ص:ايض؛414

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
كرة -1االرسال والدفاع -3الوقت استثمار -0طرق تدريس -التربية الرياضية-4

 العنوان-الطائرة       ا
 

0409 

451124 
 015ط

 
 ابراهيمطاهر يحيى 

تأثير استراتيجيتي التعلم التعاوني والتنافسي باستعمال المحطالت في تطوير الذكاء 
حركي وتعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم للطالب/طاهر يحيى -الحس

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-ابراهيم.
 سم32ص؛414

 اكروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-طرق تدريس      ا-ية الرياضيةالترب-4
 

0401 

451,244 
 215ش

 
 الشمري,لؤي صباح فليح

تأثير تدريب الركض في الغابات على تطوير تحمل السرعه وبعض المؤشرات 
-الوضيفية وزمن ركض الضاحية للناشئين/لؤي صباح فليح الشمري.

 0241كلية التربية الرياضية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص:ايض؛401

 العنوان-تحمل         ا–السرعة -3الركض في اغابات -0التدريب الرياضي -4
 

0404 



451,224 
 215ش

 
 الشمري,سجى خالد جاسم محمد

اثر برنامج تعليمي باستخدام الجماليات المعرفية في بعض المهارات االساسية 
-جاسم محمد الشمري.بكرة اليد لذوي اعاقات الصم والبكم الشديده/ سجى خالد 

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛412

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-رياضة         ا–المعوقون -4
 

0402 

451,224 
 023ص

 
 الصالحي,حيدر كاظم عيسى

بعض المهارات اثر اسلوبي لغة االشارة الوصفية واالبجدية االصبعية في تعلم 
(سنة/حيدر كاظم 49-43االساسية لاللعاب الجماعية لتالمذة الصم والبكم بأعمار)

 0241القادسية:جامعة القادسية,-عيسى الصالحي.
 سم32ص:ايض؛444س,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التالميذ     ا-0رياضة -المعوقون-4
 

0405 

451,224 
 010ن

 
 نبراس عدنان حتروش احمد

تاثير تمرينات باالسلوب البالستي في تطوير تحمل القوه والسرعة وبعض 
( لذوي 022المؤشرات الفسيولوجية للعضالت العاملة والمضادة في انجاز ركض)

كلية -ديالى:جامعة ديالى-االعاقة فئة)الصم والبكم(/نبراس عدنان حتروش احمد.
 0241التربية الرياضية,

 سم32ايض؛ص:430
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 العنوان-القوه والسرعة        ا-0رياضة -المعوقون-4
 

0432 

451,340 
 321ا

 
 احمد مهدي صالح

اثر تمرينات ادراكية مهارية باالسلوب المتسلسل في معالجة المعلومات وتنمية 
-43العمار) بعض المدركات الحسية لمهارتي المناولة والتصويب بكرة اليد

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-(سنة/احمد مهدي صالح.41
 سم32ص:ايض؛009

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-المناولة والتصويب       ا-0كرة اليد -4
 

0434 

451,340 
 11ب

 
 البدر,ناجي مطشر عزت

الحسية لمهارتي المناولة والتصويب ونقل اثر اثر منهج تعليمي وفق التفصيالت 
-تعلمهما العمودي والعمودي المعكوس بكرة اليد للطالب/ناجي مطشر عزت البدر.

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل
 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 عنوانال-المناولة والتصويب       ا-3التفصيالت الحسية -0كرة اليد -4
 

0430 

451,340 
 500ب

 
 البياتي,صون كول بالل مراد

مؤشر دفع القوه اللحضي وتغيير الزخم وبعض المتغيرات البايوكينماتيكية 
وعالقتهما بدقة وسرعة التصويب من السقوط بكرة اليد/صون كول بالل مراد 

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-البياتي.
 سم02ص؛429

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-كرة اليد         ا-4
 

0433 



451,340 
 051ج

 
 الجبوري,ايمن هاني

مقارنة المحددات في المجال الرياضي بين العبي كرة اليد وكرة السلة المتقدمين 
 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-في العراق/ايمن هاني الجبوري.

 سم02ص؛094
 رسالة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 العنوان-كرة السلة       ا-0كرة اليد -4
 

0431 

451,340 
 110س

 
 سردار حكيم محمد امين

تأثير التمرينات التنافسية بالنقص العددي في تطوير بعض القدراتالبدنية 
-محمد امين.والمهارات الهجومية لالعبين الشباب بكرة اليد/سردار حكيم 

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى
 سم32ص:ايض؛414

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة اليد       ا-4
 

0439 

451,340 
 200ع

 
 عالء احمد زيدان خلف

سرعة السيال العصبي وعالقتة في بعض مؤشرات النشاط الكهربائي الهم 
في الذراع وسرعة ودقة التصويب لدى العبي كرة اليد/عالء العضالت العاملة 
 0241كلية التربية الرياضية,-ديالى:جامعة ديالى-احمد زيدان خلف.

 سم32ص؛405
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 العنوان-النشاط الكهربائي        ا-0كرة اليد -4
 

0431 

451,340 
 125ف

 
 الفضلي,خماس كريمن خماس

مهارية( في تطوير القوه االنفجارية وبعض المهارات -ثير تمرينات)بدنيةتا
ية كلية الترب-ديالى:جامعة ديالى-االساسية لناشئي كرة اليد/عالء احمد زيدان خلف.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛414

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 انالعنو-القوة االنفجارية          ا-0كرة اليد -4
 

0434 

451,340 
 595م

 
 الموسوي,بهاء محمد تقي

والكارنتين في تحمل األداء وبعض 42تأثير تمرينات خاصة مع تناول كونزيم 
-المتغيرات البايوكيميائية لدى العبي كرة اليد الشباب/بهاء محمد تقي الموسوي.

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية :جامعة القادسية
 سم32ص:ايض؛495ف,-ا

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة اليد        ا-4
 

3432 

451,340 
 503م

 
 المياحي,ثائر عواد جبار

تأثير تمرينات خاصة وفق بعض المتغيرات البيوكينماتيكية لتطوير اداء مهارة 
لناشئين/ثائر عواد جبار التصويب من الزاوية بالقفز اماما عاليا بكرة اليد ل

 0241كلية التربية الرياضية,-ذي قار:جامعة ذي قار-المياحي.
 سم32ص:ايض؛440

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة اليد       ا-4
 

0435 

451,303  0412 



 البيطار,معتز خليل ابراهيم 510ب
تأثير تمرينات الباليومترك في تطوير بعض المنتغيرات البايوكينماتيكية ونشاط 
العظلة كهربائيا ودقة التهديف البعيد بالقفز في كرة السلة/معتز خليل ابراهيم 

 0241كلية التربية االاية,-ديالى:جامعة ديالى-البيطار.
 م32ص:ايض؛034

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-ة السلة      اكر-4
 

451,303 
 210ح

 
 الحمداني,يسرى حسون مطشر

اثر اتدريبات العرضية للحفاظ على بعض القدرات البدنية والمهاراتية الهجومية 
بغداد:جامعة -لدى العبيي كرة السلة فئة الشباب/يسرى حسون مطشر الحمداني.

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد
 سم32ص:ايض؛445

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التدريبات العرضية        ا-0كرة السلة -4
 

0414 

451,303 
 550ز

 
 زينب عبد السادة علي

تأثير تمرينات تعليمية مركبة بأستخدام ادوات مساعدة في تنمية اهم القدرات 
الهجومية بكرة السلة للطالبات/زينب عبد  البدنية والحركية وتعلم بعض المهارات

 0241كلية التربية للبنات,-النجف:جامعة الكوفة-السادة علي.
 سم32ص:ايض؛419ظ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-المهارات الهجومية        ا-0كرة السلة -4
 

0410 

451,303 
 31س

 
 سحر محمد سلمان

والتنبية الكهربي لعضالت الذراعين بتطوير القوة استعمال اسلوبي التشغيل 
بالكراسي -الخاصة وتأثيرها في بعض المهارات الهجومية لالعبي كرة السلة

كلية التربية الرياضية -بغداد:جامعة بغداد-المتحركة/سحر محمد سلمان.
 0241للبنات,
 سم32ص:ايض؛441

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-المهارات الهجومية         ا-0كرة السلة -4
 

0413 

451,303 
 001ص

 
 صابرين ماضي صالح

التقويم الموضوعي لالداء المهاري لبعض انواع التصويب في كرة السلة واليد 
 باستخدام االهداف المرحلية لطالبات كلية التربية الرياضية/صابرين ماضي صالح

 0241اضية,كلية التربية الري-ديالى:جامعة ديالى-.
 سم32ص:ايض؛435

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-االداء المهاري       ا-0كرة السلة -4
 

0411 

451,303 
 321م

 
 محمد جعفر مجيد

عالقة النشاط الكهربائي لبعض العضالت العاملة والمتغيرات البيوميكانيكية 
الدوري الممتاز بكرة السلة/محمد بسرعة ودقة التصويب البعيد بالقفز لالعبي 

 0241كلية التربية الرياضية,-ديالى:جامعة ديالى-جعفر مجيد.
 سم32ص:ايض؛491

 العنوان-كرة السلة        ا-4
 

0419 

451,303  0411 



 الموسوي,حسنين جواد اسد 595م
تأثير منهج تعليمي مقترح على وفق انظمة البرمجة اللغوية العصبية لبعض انواع 

بغداد:الجامعة -دقتة بكرة السلة/حسنين جواد اسد الموسوي.التصويب و
 0241كلية التربية الرياضية,-المستنصرية

 سم32ص:ايض؛040ح,-ا
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 العنوان-البرمجة اللغوية العصبية         ا-0كرة السلة -4
 

451,309 
 520ا

 
 ايمان بنيامين يوسف

تمرينات الواح االرتداد لتطوير اداء الضربتين االمامية والخلفية  استخدام بعض
-( سنة/ايمان بنيامين يوسف.40-42لالعبي كرة الطاولة لالعمار من )

 0241كلية التربية الرياضية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص:ايض؛431

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-كرة الطاولة        ا-4
 

0414 

451,309 
 955ح

 
 الحسني,بركات عبد الحمزة حمد

دراسة مقارنة لقيم بعض المظاهر الحركية وفقا للقياس البيوكينماتيكي للضرب 
( بالكرة الطائرة/بركات عبد الحمزة 0-4الساحق الالعب التخصصي في مركزي)

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعة القادسية-حمد الحسني.
 سم02ص؛25ط,-ب

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة الطائرة       ا-4
 

0412 

451,309 
 955ح

 
 حسنين ناجي حسين

تأثير تمرينات الرؤية البصرية في تطوير ادراك اتلمحيط وبعض القدرات الحركية 
-حسين.ودقة اداء المهارات االساسية للشباب بالكرة الطائرة/حسنين ناجي 

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى
 سم32ص:ايض؛425

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-الرؤية البصرية        ا-0كرة الطائرة -4
 

0415 

451,309 
 501ح

 
 الحياني,عذراء عبد االلة عبد الستار

 في تطوير بعض المتغيرات تاثير التدريب الفتري باسلوبي )المتدرج والمتقطع(
(سنة/ عذراء عبد االلة 42-41البدنية والوضيفية لالعبي الكرة الطائرة باعمار )

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-عبد الستار الحياني.
 سم32ص:ايض؛043

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-البدنية والوضيفية         ا-3الفتري التدريب -0الكرة الطائرة -4
 

0492 

451,309 
 511ح

 
 حيدر فاضل صالح

تأثير اسلوبي التعلم من اجل التمكن من التعلم الذاتي في دقة اداء واحتفاظ بعض 
كلية -ديالى:جامعة ديالى-المهارات االساسية بالكرة الطائرة/حيدر فاضل صالح.

 0241التربية االساسية,
 سم32يض؛ص:ا009

 اطروحة دكتوراه في فلسفة علم التربية الرياضية
 العنوان-تداء واحتفاض        ا-3التعلم الذاتي -0كرة الطائرة -4
 

0494 

451,309  0490 



 سرور جمال محمد 151س
حقيبة التعليم البايوكينماتيكية وفق النماذج الحركية وتاثيرها في االداء الحركي 

-االساسية بالكرة الطائرة/سرور جمال محمد.والمهاري لبعض المهارات 
 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعة القادسية

 سم32ص:ايض؛421ص,-ا
 بحث التجريبي في التربية الرياضية

 العنوان-الحركي والمهاري         ا-0الكرة الطائرة -4
 

451,309 
 140ض

 
 ضرغام حيدر عيسى عبيد

ادارة الوقت العضاء االتحادات الرياضية الفرعية بالكرة بناء وتقنين مقياس 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-الطائرة في العراق/ضرغام حيدر عيسى عبيد.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛449

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-ادارة        ا-الوقت-0الكرة الطائرة -4
 

0493 

451,390 
 110ع

 
 عذراء عدنان محمود

تأثير منهج بدني حركي في بعض القدرات الحركية وسمات شخصية على وفق 
فصائل الدم االربعة لالعبي المدرسة التخصصية بالكرة الطائرة/عذراء عدنان 

 0241كلية التربية الرياضية,-بغداد:جامعة بغداد-محمود.
 سم32ص:ايض؛059

 ةاطروحة دكتوراه في علوم التربيه الرياضي
 العنوان-كرة الطائرة       ا-4
 

0491 

451,309 
 905ع

 
 العزاوي بان فيصل

التحليل الكمي لبعض المتغيرات البايو كينماتيكية ودقة وسرعة مهارتي االرسال 
 كلية-بغداد:جامعة بغداد-والضرب الساحق في الكرة الطائرة/بان فيصل العزاوي.

 0241التربية الرياضية للبنات,
 سم32ص:ايض؛413

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-االرسال والضرب         ا-0كرة الطائرة -4
 

0499 

451,309 
 905ع

 
 العزاوي,شهباء احمد

االدراكية في تطوير دقة وادراك المهارات الفنية وتقدير -اثر التمرينات التوافقية
طني للناشئين بالكرة الطائرة/شهباء الذات المهارية والبدنية لالعبي المنتخب الو

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-احمد العزاوي.
 سم32ص:ايض؛043

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-المهارات الفنية          ا-3التمرينات التوافقية -0كرة الطائرة -4
 

0491 

451,309 
 905ع

 
 ضايع محمدالعزاوي,طارق 

تأثير تمرينات توافقية ومهارية في تطوير سرعة االستجابة الحركية ودقة اداء 
بعض المهارات االساسية وعالقتهما بمستويات االبداع بالكرة الطائرة/طارق ضايع 

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-محمد العزاوي.
 سم32ص:ايض؛431

 ية الرياضيةاطروحة دكتوراه في علم الترب
 العنوان-االستجابة الحركية       ا-0الكرة الطائرة -4
 

0494 

451,309  0492 



 علياء حسين فرحان ترف  250ع
استراتيجية التعلم البنائي لذوي التفكير الحاذق واثرها في التحصيل المعرفي وتعلم 

-مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة/علياء حسين فرحان ترف.
 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-اد:جامعة بغدادبغد

 سم32ص:ايض؛443
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 العنوان-التفكير الحاذق         ا-3التعلم البنائي -0كرة الطائرة -4
 

451,309 
 410ع

 
 غفران جليل فرحان

 الدماغية النصفية في تعلم بعضاثر برنامج كورت للتنظيم واالبداع لذوي السيطرة 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-المهارات االساسية بالكرة الطائرة/غفران جليل فرحان.

 0241التربية البدنية وعلوم الرياضة,
 سم32ص:ايض؛491

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-كرة الطائرة      ا-4
 

0495 

451,309 
 321م

 
 محمد توفيق حسن

فاعلية وسائل مساعدة في تعلم واحتفاظ بعض المهارات االساسية بالكرة الطائرة 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-لطالب االول متوسط/محمد توفيق حسن.

 0241االساسية,
 سم02ص:ايض؛412

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة الطائرة    ا-4
 

0412 

451,309 
 11م

 
 ر,ثائر رشيد حسنالمط

تاثير تمرينات مهارية بجهاز قاذف الكرات في تنمية التوقع الحركي وتعلم 
 ديالى:جامعة-المهارات الدفاعية بالكرة الطائرة للناشئين/ثائر رشيد حسن المطر.

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى
 سم32ص:ايض؛019

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-المهارات الدفاعية       ا-0ة الطائرة كر-4
 

0414 

451,309 
 092ه

 
 الهاشمي,محمد عدنان هاشم

مهارية( النتقاء العبي الكرة الطائرة في -حركية-بناء وتقنين بطارية اختبار )بدنية
-سنة( /محمد عدنان هاشم الهاشمي. 44-42المنطقة الجنوبية باعمار)

 0241كلية التربية الرياضية,-المستنصريةبغداد:الجامعة 
 سم32ص:ايض؛454

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-كرة الطائرة       ا-4
 

0410 

451,309 
 091ي

 
 الياسري, عالء كاظم عرموط

تصميم وتقنين اختبارات تحمل االداء وفقا لتخصصات اللعب وعالقتها ببعض 
ي الكرة الطائرة الشباب/عالء كاظم عرموط المتخيرات الفسيولوجية لالعب

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعة القادسية-الياسري.
 سم32ص:ايض؛492و,-ا

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة الطائرة         ا-4
 

0413 

451,330  0411 



 احمد سعد خليل 321ا
تأثير تمرينات مهارية بأسلوبي التنافس الذاتي والجمالي في تطوير بعض 

-المهارات االساسية بكرة القدم لطالب الصف االول في كلية التربية الرياضية
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-جامعة ديالى/احمد سعد خليل.

 سم32ص:ايض؛432
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 العنوان-كرة القدم          ا-4
 

451,330 
 321ا

 
 احمد مبارك محمد مصطفى

تأثير تمرينات باالثقال في بعض المتغيرات الوظيفية والبايوكيميائية لدى العبي 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-الشباب بكرة القدم/احمد مبارك محمد مصطفى.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛491

 ماجستير في علوم التربية الرياضيةرسالة 
 العنوان-تمرينات االثقال            ا-0كرة القدم -4
 

0419 

451,330 
 591ا

 
 ايسر احمد حارز

تقنين مقياس التعصب الرياضي للمشجعين وعالقتة بنتائج بعض فرق دوري 
 يةكل-ديالى:جامعة ديالى-الدرجتين االولى والثانية بكرة القدم/ايسر احمد حارز.

 0241التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛445

 رسالة ماجستير في التربية االساسية
 العنوان-التعصب الرياضي        ا-0كرة القدم -4
 

0411 

451,330 
 092ب

 
 باسم ناجي عبد الحسين

تأثير استراتيجيات التعلم التنافسي بمصاحبة التحفيز البيولوجي)اشعة الليزر( في 
الوظيفية ودقة التهديف بكرة القدم للطالب/باسم ناجي عبد بعض المؤشرات 

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-الحسين.
 سم02ص,412

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 العنوان-التحفيز البيولوجي         ا-3التعلم التنافسي -0كرة القدم -4
 

0414 

451,330 
 902ب

 
 بد االمير طاهربسام صاحب ع

تقنين بعض االختبارات المهارية لالعبي اندية الفرات االوسط بكرة القدم/بسام 
 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعة القادسية-صاحب عبد االمير طاهر.

 سم32ص:ايض؛422ش,-ا
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 العنوان-كرة القدم           ا-4
 

0412 

451,330 
 951ب

 
 بشير محمد فرحان

تأثير اسلوب التعلم الممزوج في تعليم بعض المهارات االساسية والتحصيل 
 كلية التربية-القادسية:جامعة القادسية-المعرفي بكرة القدم/بشير محمد فرحان.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛434غ,-ا

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-اسلوب         ا-التعلم-0كرة القدم -4
 

0415 

451,330 
 500ب

 
 البياتي,محمد شاكر حميد

0442 



ادراك المحيط وبعض القياسات االنثروبومترية وعالقتهها بالمهارات االساسية 
بغداد:الجامعة -الدفاعية لحراس المرمى في كرة القدم/محمد شاكر حميد البياتي.

 0241كلية التربية الرياضية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛451

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-كرة القدم         ا-4
 

451,330 
 252ت

 
 التميمي,احمد علي فاضل

تأثير تمرينات خاصة في تطوير الذكاء الميداني ودقة التهديف لالعبي كرة القدم 
ة كبسة التربي-المستنصريةبغداد:الجامعة -للمتقدمين/احمد علي فاضل التميمي.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛415

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-الذكاء الميداني       ا-0كرة القدم -4
 

0444 

451,330 
 11ر

 
 رعد ابراهيم لفته

الحركي والتصوير الذهني في تعلم بعض المهارات –تأثير تمرينات االدراك الحس 
كلية -ديالى:جامعة ديالى-لقدم )للصاالت( /رعد ابراهيم لفتة.االساسية بكرة ا

 0241التربية الرياضية,
 سم32ص:ايض؛044

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التصوير الذهني       ا-0كرة القدم -4
 

0440 

451,330 
 022ز

 
 الزاملي,احمد فاهم نغيش

والمهارية لتوجية الناشئين نحو كرة القدم وكرة اهم المحددات الجسمية والبدنية 
كلية التربية -القادسية:جامعة القادسية-الصاالت/احمد فاهم نغيش الزاملي.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛039ف,-ا

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة القدم      ا-4
 

0443 

451,330 
 215ش

 
 عبد الحافظالشمري,علي عبد الغفور 

تأثير استخدام تمرينات خاصة لتطوير سرعة االستجابة الحركية وبعض المهارات 
-االساسية لالعبين الشباب بكرة السلة/ علي عبد الغفور عبد الحافض الشمري.

 0241كلية التربية الرياضية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص:ايض؛439

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-االستجابة الحركية      ا-0ة السلة كر-4
 

0441 

451,330 
 021ع

 
 العامري,علي خلف حسين

تأثير تمرينات باالرض الرملية في تطوير بعض القدرات البدنية والمهارات 
ديالى:جامعة -االساسية لالعبين الشباب بكرة القدم/علي خلف حسين العامري.

 0241كلية التربية االساسية.,-ديالى
 سم32ص:ايض؛412

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة القدم        ا-4
 

0449 

451,330 
 051ع

 
 العبيدي ,اميم سلمان مهدي

0441 



تأثير تدريبات البالستي في تطوير القوة الخاصة وبعض المهارات االساسية في 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-كرة القدم الشاطئية للنساء/اميم سلمان مهدي العبيدي.

 0241التربية الرياضية للبنات,
 سم32ص:ايض؛434

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 العنوان-كرة القدم       ا-4
 

451,330 
 200ع

 
 عالء محمد جاسم

مهارية( لتنمية القوة الخاصة والرشاقة ةدقة بعض –تأثير تمرينات مركبة )بدنية 
-( سنة /عالء محمد جاسم.41-43انواع التصويب لدى العبي كرة اليد باعمار)

 0241كلية التربية الرياضية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص:ايض؛453

 ير في التربية الرياضيةرسالة ماجست
 العنوان2-كرة اليد       ا-4
 

0444 

451,330 
 253ف

 
 الفلوجي ,محسن محمد حسن

الصورة الذهنية المدركة لنمط قيادة المدرب وعالقتها بالصالبة النفسية ودافع 
-االنجاز لدى العبي دوري النخبة العراقي بكرة القدم/محسن محمد حسن الفلوجي.

 0241كلية التربية الرياضية,-بابلبابل:جامعة 
 سم02ص؛014

 رسالة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة القدم     ا-4
 

0442 

451,330 
 405ك

 
 الكفائي,حيدر كريم سعيد ابو جويد 

اثر برنامج ارشادي وفقا للتفكير االيجابي في تطوير القدرة على اتخاذ القرار 
-الممتاز بكرة القدم/حيدر كريم سعيد ابو جويد الكفائي.الصحيح لالعبي الدوري 
 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعه القادسية

 سم32ص:ايض؛434ظ,-ا
 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 العنوان-اتخاذ القرارات        ا-3التفكير -0كرة القدم -4
 

0445 

451,330 
 031م

 
 ماجد حسين مسير

ج تعليمي لتطوير قدرة التصور العقلي واثرة على بعض المهارات االساسية منه
-( سنة /ماجد حسين مسير.40-44لالعبي كرة القدم للصاالت بعمر )

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعة القادسية
 سم02ص؛429ظ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-كرة القدم        ا-4
 

0422 

451,330 
 321م

 
 محمد علي مجيد زاير

اثر تمرينات باستخدام جهاز مساعد في تطوير سرعة االستجابة الحركية ودقة 
القادسية:جامعة -التهديف لدى الالعبين الشباب بكرة القدم/محمد علي مجيد زاير.

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية
 سم32ص:ايض؛414ع,-ا

 في علوم التربية الرياضيةاطروحة دكتوراه فلسفة 
 العنوان-دقة       ا-التهديف-0كرة القدم -4
 

0424 

451,330 
 321م

 
 المحمودي,محمد علي حسين

0420 



تأثير مواقف تعليمية ارشادية بتداخل بعض اساليب التمرين في الدافعية والعزم 
 السببي وتطوير دقة بعض المهارات االساسية للطالبات بكرة القدم للصاالت/محمد

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-علي حسين المحمودي.
 سم32ص:ايض؛029

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-كرة القدم        ا-4
 

451,330 
 592م

 
 ميسم وسام سبع

 تأثير تناول تراكيز مختلفة من االمالح المعدنية على بعض المتغيرات الفسيولوجية
والبيوكيميائية وتطور االداء بداللة تردد الخطوه والطاقة المصروفة لالعبي كرة 

 0241كلية التربية,-ديالى:جامعة ديالى-القدم للصاالت/ميسم وسام سبع.
 سم32ص:ايض؛045

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 انالعنو-الطاقة المصروفة       ا-3االمالح المعدنية -0كرة القدم -4
 

0423 

451,330 
 352ه

 
 هجوم اسماعيل جمعة

( في تطوير سرعة random shotتأثير تمرينات خاصة باستخدام جهاز مساعد )

االستجابة الحركية ودقة التهديف للناشئين بكرة القدم للصاالت/هجوم اسماعيل 
 0241كلية التربية الرياضية,-ديالى:جامعة ديالى-جمعة.
 سم32ص:ايض؛414

 ماجستير في علوم التربية الرياضيةرسالة 
 العنوان-االستجابة الحركية         ا-0كرة القدم -4
 

0421 

451,330 
 350ي

 
 يحيى علوان منهل

اثر تمارين اللعب بمساحات صغيرة في تطوير المعرفة والتصرف الخططي لالعبي 
-بابلبابل:جامعة -كرة القدم الشباب في المواقف الهجومية/يحيى علوان منهل .

 0241كلية التربية الرياضية,
 سم32ص:ايض؛022

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-المواقف الهجومية        ا-3المعرفة والتصرف -0كرة القدم -4
 

0429 

451,33103 
 11ر

 
 رعد عبد القادر حسين

ن المنتخبيدراسة تحليلية مقارنة لبعض المتغيرات الخططية الهجومية لمباريات 
م/ 0241الوطني العراقي والياباني المشاركين بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 

 0241كلية التربية الرياضية,-ديالى:جامعة ديالى-رعد عبد القادر حسين.
 سم32ص:ايض؛431

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التحليل الرياضي        ا-0هجوم -كرة القدم-4
 

0421 

451,310 
 510ا

 
 انعام جعفر صادق

مؤشر االنسيابية والنشاط الكهربائي لبعض العضالت العاملة وعالقتها بالمتغيرات 
البيوميكانيكية واداء الضربة المرفوعة االمامية لالعبي المنتخب الوطني بالريشة 

كلية التربية الرياضية -بغداد:جامعة بغداد-الطائرة/انعام جعفر صادق.
 0241,للبنات
 سم32ص؛444

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-الريشة الطائرة          ا-4
 

0424 

451,310  0422 



 جبار علي كاظم 001ج
تأثير تمرينات نوعية على وفق حركة القدمين في تطوير بعض المهارات االساسية 

ية الترب كلية-بابل:جامعة بابل-ومستوى اللعب بالتنس لالعبين/جبار علي كاظم.
 0241الرياضية,

 سم32ص:ايض؛419
 اطروحة دكوراه في علوم التربية

 العنوان-التنس         ا-4
 

451,310 
 021خ

 
 الخالدي,احمد حسين جبار

تأثير فترات زمنية مختلفة للراحة بين تكرارات الممارسة في تعلم دقة االداء 
-حسين جبار الخالدي. لبعض مهارات التنس المغلقة والمفتوحة للطالب/احمد

 0241بابل:جامعة بابل,كلية التربية الرياضية,
 سم02ص؛412

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-التنس      ا-4
 

0425 

451,310 
 051ر

 
 الربيعي ,سيف عباس جهاد

اثر تمرينات مهارية في تطوير حركة الرجلين وبعض القابليات الحركية وقوه 
الضربة االمامية والخلفية لالعبي التنس الشباب/سيف عباس جهاد ودقة مهارتي 

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-الربيعي.
 سم02ص؛435

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الرياضية
 العنوان-التنس       ا-4
 

0452 

451,310 
 052و

 
 الوائلي,لمياء عبد االمير محمود علوش

جية حل المشكالت في تطوير الجانب المعرفي والمهاري لبعض تأثير استراتي
بغداد:جامعة -المهارات االساسية بالتنس/لمياء عبد االمير محمود علوش الوائلي.

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد
 سم32ص:ايض؛453

 اطروحة دكتوراه علوم في التربية الرياضية
 العنوان-االمعرفي والمهاري        -0التنس -4
 

0454 

451,319 
 252ت

 
 التميمي,خالد عباس زيدان

تصميم جهاز واثرة في موضوعية اتخاذ القرار التحكيمي وعالقته بترتيب العبي 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-الريشة الطائرة/خالد عباس زيدان التميمي.

 0241االساسية,
 سم32ص:ايض؛410

 تربية الرياضيةاطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ال
 العنوان-الطائرة         ا-الريشة-4
 

0450 

451,319 
 321م

 
 محمد ناصر كامل

تأثير تمرينات خاصة على وفق االنظمة التمثيلية في تطوير بعض المهارات 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-االساسية بالتنس/محمد ناصر كامل.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛494

 ماجستير في التربية الرياضيةرسالة 
 العنوان-االنظمة التمثيلية       ا-0التنس -4
 

0453 

451,31  0451 



 مشتاق عبد الرضا ماشي شرارة 900م
منهج تدريبي على وفق المواءمة االليابوكيبتماتيكية واثرة في اداء الضربة 

-االرضية االمامية والخلفية بالتنس/مشتاق عبد الرضا ماشي شرارة.
 0241كلية التربية الرياضية,-ية:جامعة القادسيةالقادس

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 العنوان-التنس      ا-4
 

451,311 
 051م

 
 ماهر محمد اسماعيل

تأثير اسلوب التعلم االتقاني باستعمال ادوات مساعدة في تطوير دقة الضربة 
سنة( /ماهر محمد  40-42الطاولة بعمر ) الدورانية االمامية والخلفية لالعبي كرة

 0241كلية التربية الرياضية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-اسماعيل.
 سم32ص:ايض؛444

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-الضربة الدوارانية       ا-3التعلم االتقاني -0تنس الطاولة -4
 

0459 

451,1 
 152ه

 
 هديل يحيى محمد

رينات ادراكية في تعلم بعض المهارات االساسية بكرة القدم للصاالت تأثير تم
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-لطالبات االول المتوسط/هديل يحيى محمد.

 02414االساسية,
 سم32ص:ايض؛412

 رسالة ماجستير في فلسفة التربية الرياضية
 العنوان-التمرينات الرياضية           ا-4
 

0451 

451,1212 
 955ح

 
 حسين محيسب طعمة

تأثير تمرينات تصحيحية لرحلة االرتقاء بداللة مؤشرات جهاز ماسح القدم قفزة 
-اليدين االمامية علة منصة القفز بالجمناستك الفنس للرجال/حسين محيبس طعمة.

 0241كلية التربية الرياضية,-ذي قار:جامعة ذي قار
 سم32ص:ايض؛422

 م التربية الرياضيةرسالة ماجستير في علو
 العنوان-الجمناستك        ا-4
 

0454 

451,1212 
 403خ

 
 الخفاجي,سارة معين صبري

تعليمي لتطوير التوازن االنفعالي والحركي واداء الطالبات -تأثير برنامج ارشادي
بابل:جامعة -لبعض مهارات الجمناستك االيقاعي/سارة معين صبري الخفاجي.

 0241الرياضية,كلية التربية -بابل
 سم02ص؛451

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-االنفعالي والحركي          ا-0الجمناستك   -4
 

0452 

451,1212 
 100س

 
 سراء حسن كويش

اثر اتحفيز الكهربائي في تطوير القوة االنفجارية والفاعلية الكهربائية لعضالت 
االساسية للحركات االرضية في الجمناستك الساقين التوأمية وبعض المهارات 
كلية التربية -ذي قار:جامعة ذي قار-الفني للناشئين/سراء حسن كويش.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛401

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-الجمناستك      ا-4
 

0455 

451,1212  0222 



 الشمري,سهير رحمن سلمان عبد الحسين 215ش
تأثير برنامج تعليمي باستخدام المنشطات العقلية في اداء بعض مهارات الطوق 

ذي -بالجمناستك االيقاعي للطالبات/سهير رحمن سلمان عبد الحسين الشمري.
 0241كلية التربية الرياضية,-قار:جامعة ذي قار

 سم32ص:ايض؛493
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 العنوان-ت العقلية       االمنشطا-0الجمناستك -4
 

451,1212 
 150م

 
 مروة سعد رضا

تأثير تمرينات خاصة لتطوير االنتباه المركز واالدراك البصري وتعلم بعض 
ة كلي-بغداد:جامعة بغداد-المهارات في الجمناستك الفني للسيدات/مروة سعد رضا.

 0241التربية الرياضية للبنات,
 سم32ص:ايض؛432

 اير في التربية الرياضيةرسالة ماجست
 العنوان-االدراك البصري         ا-0الجمناستك -4
 

0224 

451,14 
 051ج

 
 الجبوري,رنا محمد مطر

تأثير النماذج السمعية البصرية والتمرينات الخاصة والتمرينات الخاصة في تعلم 
ا واالنجاز/رنفعالية قذف الثقل وتطوير بعض القدرات العقلية والبدنية الخاصة 

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعة القادسية-محمد مطر الجبوري.
 سم32ص:ايض؛430غ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التمرينات الخاصة         ا-0رفع االثقال -4
 

0220 

451,14 
 132ع

 
 عبد الرحمن احمد موسى محمد

( المصاحب لتمرينات القوه tribulud ttervestrisبات المسك)تأثير تناول ن

الخاصة في بعض المؤشرات البيو كيميائية والوظيفية وانجاز رفعة النتر للرباعين 
كلية التربية -ديالى:جامعة ديالى-الشباب/عبد الرحمن احمد موسى محمد.

 0241الرياضية,
 سم32ص؛011

 الرياضيةرسالة ماجستير في علوم التربية 
 العنوان-نبات        ا-المسك-0رفع االثقال -4
 

0423 

451,10 
 400ل

 
 لقاء عبد الزهرة عبيد

دراسة نحليلية مقارنة لبعض مخزونات الطاقة االوكسجينية الفوسفاجينية داخل 
-الخاليا العضلية العاملة في بعض فعاليات العاب القوى/لقاء عبد الزهرة عبيد.

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغدادبغداد:جامعة 
 سم32ص؛424

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-العاب القوى        ا-4
 

0421 

451,10 
 321م

 
 محمد حاتم عبد الزهرة

التنبؤ بمستوى االنجاز بداللة بعض االساليب المعرفية والتحكم االنفعالي لمتسابقي 
كلية التربية -القادسية:جامعة القادسية-عبد الزهرة.العاب القوى/محمد حاتم 

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛411ع,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التحكم االنفعالي        ا-0العاب القوى -4
 

0229 



451,100 
 01ح

 
وفق دورة الحار,رياض عبد الحمزة مرزة تأثير تمرينات التصور العقلي على 

م( للناشئين/رياض عبد 422االيقاع الحيوي الذهنية في انجاز مراحل عدو )
 0241كلية التربية الرياضية,-ذي قار:جامعة ذي قار-الحمزة مرزة الحار.

 سم32ص:ايض؛402
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 العنوان-التصور العقلي        ا-0عدو المسافات القصيرة -4
 

0221 

451,100 
 95ح

 
 حسن نوري طارش

استخدام وسائل مساعدة في ركض المنحني وتأثيرها في بعض المتغيرات البدنية 
بغداد:الجامعة -م للشباب/حسن نوري طارش.022والميكانيكية وانجاز

 0241كلية التربية الرياضية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛411

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-البدنية والميكانيكية          ا-0المسافات القصيرة عدو -4
 

0224 

451,100 
 11س

 
 سعد تاية عبد فليح

اثر استخدام بعض التدريبات على التالل في تطوير القدرات الخاصة وانجاز 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-م( حرة للشباب/سعد تاية عبد فليح.122عدو)

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛419

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-القدرات الخاصة          ا-0عدو المسافات القصيرة -4
 

0222 

451,100 
 151ع

 
 الغريري,مريم قحطان عبد اللة عودة

تأثير منهجين استشفائيين باستخدام التدليك بالنقاط االنعكاسية والمصاحبة 
لتخفيف التعب وبعض المتغيرات البدنية والبيوكيميائية للتمرينات االسترخائية 

كلية -بغداد:جامعة بغداد-م/مريم قحطان عبد اللة عودة الغريري.222لراكضي 
 0241التربية الرياضية للبنات,

 سم32ص:ايض؛413
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

-خائية        االتمرينات االستر-3التدليك بالنقاط -0عدد المسافات القصيرة -4
 العنوان

 

0225 

451,100 
 110ك

 
 الكرعاوي,محمد طالب موسى

تأثير تمرينات القوة المميزة بالسرعة لتواون قوة طرفي الجسم للعضالت العاملة 
م  422والمعاكسة في بعض الصفات البدنية الخاصة ومراحل انجاز عدو 

كلية التربية -ةالقادسية:جامعة القادسي-شباب/محمد طالب موسى الكرعاوي.
 0241الرياضة,

 سم32ص:ايض؛442ع,-ا
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

-الصفات البدنية الخاصة       ا-3العاملة والمعاكسة -0القصيرة -عدد السكان
 العنوان

 

0242 

451,103 
 051ج

 
 الجبوري,فاهم عبد الواحد عيسى

في تطوير بعض القدرات البدنية  تأثير تدريبات بدنية وفقا بجهاز متحسس القوة
متر شباب/فاهم عبد 122ونسب المسافات الجزئية وطول وتردد الخطوة وانجاز 

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-اللواحد عيسى الجبوري.
 سم02ص؛404

0244 



 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-سباقات المسافات المتوسطة        ا-4
 

451,103 
 11س

 
 سعد تاية عبد فليح

اثر استخدام بعض التدريبات على التالل في تطوير القدرات الخاصة وانجاز عدو 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-م( حرة للشباب/سعد تاية عبد فليح.122)

 0241الرياضية,
 سم02ص؛419

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-القدرات الخاصة        ا-0عدو المسافات المتوسطة -4
 

0240 

451,103 
 11ش

 
 الشرع,زينب جوني كوطي

تدريبات خاصة على وفق تحديد المدة الزمنية للسرعة الحرجة لتطوير تحمل 
كم ناحية 1السرعة الخاص والقدرة الهوائية واالهوائية وانجاز ركض 

كلية التربية الرياضية -بغدادبغداد:جامعة -للناشئين/زينب جوني كوطي الشرع.
 0241للبنات,
 سم32ص:ايض؛499

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 العنوان-سباق المسافات المتوسطة       ا-4
 

0243 

451,103 
 321م

 
 محمد عبد اللة جنجون

تصميم جهاز لتقليل نسبة من وزن الجسم لتطوير تحمل السرعة الخاص وانجاز 
بغداد:الجامعة -( سنه/محمد عبد هللا جنجون.41-41حرة باعمار )متر 122عدو 

 0241كلية التربية الرياضية,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛431

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-سباق المسافات المتوسطة        ا-4
 

0241 

451,103 
 595م

 
 تشفاء في اهم المتغيراتالموسوي,افتخار مطر باقر علي تأثير بعض اساليب االس

-م للمتقدمين/افتخار مطر باقر علي الموسوي.122البايوكيميائية وانجاز عدو 
 0241كلية التربية للبنات,-النجف:جامعة الكوفة

 سم32ص:ايض؛431ن,-ا
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 العنوان-عدو المسافات القصيرة          ا-4
 

0249 

451,13 
 95ح

 
 علي فلحيحسن 

اثر برنامج تعليمي باستخدام الوسائط فائقة التداخل في تعلم االداء الفني للوثب 
الطويل والتحصيل المعرفي لطالب كلية التربية الرياضية للمرحلة االولى/حسن 

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-علي فلحي.
 سم02ص؛450

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-لقفز العالي         اا-4
 

0241 

451,13 
 955ح

 
 حسين نور عباس

تأثير تمرينات خاصة بأستخدام اسلوب المحطات في تعلم اداء الوثب الطويل 
بابل:جامعة -وتطوير بعض القدرات البدنية والحركية للطالب/حسين نور عباس.

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل
 سم32ص:ايض؛412

0244 



 توراه في التربية الرياضيةاطروحة دك
 العنوان-البدنية والحركية        ا-0 الوثب الطويل  -4
 

451,13 
 051ز

 
 الزبيدي,علي عبد العظيم حمزة 

تأثير برنامج تدريبي على وفق القوى الداخلية والخارجية في تطوير بعض 
العبي الوثب القدرات البدنية والمتغيرات البايوميكانيكية المؤثرة في انجاز 

ة كلية التربي-بغداد:الجامعة المستنصرية-الطويل/علي عبد العظيم حمزة الزبيدي.
 0241االساسية,

 سم32ص:ايض؛025
 اطروحة دكتوراه فلسفة التربية الرياضية

 العنوان-الوثب الطويل        ا-4
 

0242 

451,13 
 551ز

 
 الزهيري,اشراق صبحي ملون خضير

للتحليل الحركي التتبعيث في بعض القدرات البدنية  تأثير تدريبات خاصة وفقا
والمتغيرات البايوميكانيكية وانجاز الوثب الطويل للشباب/اشراف صبحي علوان 

 0241كلية التربية الرياضية,-ديالى:جامعة ديالى-خضير الزهيري.
 سم32ص:ايض؛434

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 وانالعن-الوثب الطويل     ا-4
 

0245 

451,130 
 955ح

 
 حسين نور عباس

تأثير تمرينات خاصة باستخدام اسلوب المحطات في تعلم اداء الوثب الطويل 
بابل:جامعة -وتطوير بعض القدرات البدنية والحركية للطالب/حسين نور عباس.

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل
 سم32ص:ايض؛412

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-الوثب الطويل         ا-4
 

0202 

451,131 
 300ر

 
 رجاء عبد الكريم حميد

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض القدرات البدنية واالداء الفني وانجاز فعالية 
 0241كلية التربية االساسية,-ديالى-القفز بالعصا الزانة/رجاء عبد الكريم حميد.

 سم32ص:ايض؛412
 فلسفة في التربية الرياضيةاطروحة دكتوراه 

 العنوان-القفز بالزانة         ا-4
 

0204 

451,139 
 210ح

 
 الحمداني,نبيل مكطوف جويد

تأثير تمرينات تصحيحية لتطوير مسافة وسرعة الخطوتين االخيرتين وبعض 
المتغيرات البيوكينماتيكية واالنجاز في فاعلية رمي رمح الشباب/نبيل مكطوف 

 0241كلية التربية الرياضية,-ذي قار:جامعة ذي قار-جويد الحمداني.
 سم32ص:ايض؛431

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-رمي الرمح      ا-4
 

0200 

451,139 
 021خ

 
 خالد خميس جابر خميس

تأثير تمرينات على جهاز مقترح لتطوير القوة الخاصة وبعض القدرات البدنية 
لمرحلتي الرمي واالنطالق وانجاز رمي القرص للشباب/خالد والبايوميكانيكية 

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى:جامعة ديالى-خميس جابر خميس.
 سم32ص:ايض؛451

0203 



 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-رمي القرص       ا-4
 

451,139 
 501ز

 
 الزيادي,رفاه يوسف عبد

ة لتطوير القدرات البدنية والحركية وفقا للمسافات المستهدفة تمرينات خاص
وتأثيرها على بعض المتغيرات الكينماتيكية واالدراك البصري واالنجاز لرماة 

كلية التربية -النجف:جامعة الكوفة-القرص الناشئين/رفاه يوسف عبد الزيادي.
 0241للبنات,

 سم32ص:ايض؛410ق,-ا
 الرياضيةرسالة ماجستير في التربية 

 العنوان-االدراك البصري        ا-3البدنية والحركية -0رمي القرص -4
 

0201 

451,139 
 011س

 
 الساعدي,احمد حنون

العالقة بين بعض مؤشرات النشاط الكهرباءي الهم العضالت العاملة لمرحلتي 
التقاطع والرمي والمتغيرات البايوكينماتيكية وانجاز رمي الرمح/احمد حنون 

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية:جامعة القادسية-عدي.السا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 العنوان-النشاط الكهربائي          ا-0رمي الرمح -4
 

0209 

451,139 
 021ع

 
 العامري,حيدر فياض حمد

تأثير استخدام جهاز مساعد في تطوير االداء الفني وبعض المتغيرات 
بابل:جامعة -البايوكيمتاتيكية واالنجاز برمي المطرقة/حيدر فباض حمد العامري.

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل
 سم02ص؛411

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-االداء الفني         ا-0رمي المطرقة -4
 

0201 

451,191 
 151ف

 
 فريدة محمد رشيد امين

شفائي على وفق التدليك وتمرينات التهدئة في بعض المهارات تأثير برنامج الست
الهجومية والمتغيرات الفسيولوجية لالعبي كرة السلة على الكراسي 

كلية التربية الرياضية -بغداد:جامعة بغداد-المتحركة/فريدة محمد رشيد امين.
 0241للبنات,
 سم32ص:ايض؛412

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-تمرينات         ا–التهدئة -0رياضة -نالمعوقي-4
 

0204 

451,919 
 53ل

 
 ليث جبار نعمة

استخدام منهاج لأللعاب الكشفية واثرة في تطوير التفكير االبداعي لبعض المهارات 
ة كلي-القادسية:جامعة القادسية-الخاصة لمرحلة الكشاف المتقدم/ليث جبار نعمة.

 0241التربية الرياضية,
 سم32ص:ايض؛24س,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التفكير االبداعي        ا-0رياضة مخيمات -االلعاب-4
 

0202 

451,2490 
 913خ

 
 الخزرجي,رايات قيس كاظم

كلية -بغداد:جامعة بغداد-تأنيث الفقر في العراق/رايات قيس كاظم الخزرجي.
 0241االداب,

 سم32:ايض؛ص003ع,-ا

0205 



 رسالة ماجستير اداب في علم االجتماع
 العنوان-الرمي باليدين        ا-3القوة المميزة -0الجودو -4
 

451,2493 
 551م

 
 مؤيد محمد امين

تحليل بعض المتغيرات البايوميكانيكية وعالقتها بزمن وقوة الركلة الدائرية 
-ديالى:جامعة ديالى-محمد امين.االمامية لالعبي منتخب الشباب للتايكوندو/مؤيد 

 0241كلية التربية االساسية,
 سم32ص:ايض؛432

 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التايكوندو       ا-4
 

0232 

451,23 
 021س

 
 سامر عبد الهادي احمد

حركي بأدوات مساعدة في تطوير قدرتي التوازن والتوافق -تأثير منهج بدني
-لم اللكمة الجانبية للطالب بالمالكمة/سامر عبد الهادي احمد.الحركي وتع

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل
 سم32ص؛493

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-التوازن والتوفق          ا-0المالكمة -4
 

0234 

451,21 
 010ا

 
 االبراهيمي,رحاب عبد الهادي محسون

حركية( من بعض المتغيرات البايوكينماتيكية الداء -تمهيدية-تأثير تمرينات)بنائية
ة كلية التربي-النجف:جامعة الكوفة-وضع االستعداد وحركة الطعن بسالح الشيش.

 0241للبنات,
 سم32ص:ايض؛401غ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-المبارزة      ا-4
 

0230 

451,21 
 010أ

 
 الخزعلي,زينب غالب دخيل

تأثيرات تمرينات خاصة باسلوب كتم النفس على بعض المتغيرات الفسيولوجية 
النجف:جامعة -وانجاز العبي سيف المبارزة الشباب/زينب غالب دخيل الخزعلي.

 0241كلية التربية للبنات,-الكوفة
 سم32ص:ايض؛401غ,-ا

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 العنوان-ا      المبارزة -4
 

0233 

451,21 
 011س

 
 الساعدي,مصطفى جاسب عبد الزهرة

تأثير تمرينات خاصة باستخدام وسيلة الحبال المطاطية في بعض القدرات البدنية 
والحركية والمتغيرات الفسيولوجية لالعبي سالح الشيش الشباب/مصطفى جاسب 

كلية التربية -القادسية:جامعة القادسية-عبد الزهرة فياض الساعدي.
 0241الرياضية,

 سم32ص:ايض؛023
 رسالة ماجستير في علوم التربية الرياضية

 العنوان-الحبال المطاطية       ا-0المبارزة -4
 

0231 

451,21 
 590س

 
 سوزان صادق داود

تاثير تمرينات باستخدام جهاز مصمم ومصنع بالحبال المطاطية لتطوير القوة 
بغداد:جامعة -العبات المبارزة/سوزان صادق داود. الخاصة واالداء المهاري لدى

 0241كلية التربية الرياضية للبنات,-بغداد

0239 



 سم32ص:ايض؛045
 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية

 العنوان-االداء المهاري        ا-0المبارزة -4
 

451,21 
 055ط

 
 الطائي,فراس طالب حمادي

ة في تطوير مركز التحكم واداء مهارة الرد حسب ادراكي-تأثير تملرينات مهارية
-مناطق اللعب لالعبي المبارزة بسالح الشيش/فراس طالب حمادي الطائي.

 0241كلية التربيةالرياضية,-بابل:جامعة بابل
 سم02ص؛491

 رسالة الدكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-المبارزة       ا-4
 

0231 

451,21 
 100غ

 
 عبد الرزاق نعمة الغرباوي,محمد

تصميم وتقنين اختبارات مركبة لتقييم االداء بداللة بعض المتغيرات البدنية 
-والمهارية والوظيفية لالعبي المبارزة/محمد عبد الرزاق نعمة الغرباوي.

 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص؛412

 ياضيةاطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربيةالر
 العنوان-المبارزة     ا-4
 

0234 

451,21 
 595ق

 
 القيسي ,هدى صالح محمد 

تأثير استعمال بعض وسائل االستشفاء في مؤشرات التعب واالنتباه المركز وتحمل 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-االداء لدى العبات المبارزة/هدى صالح محمد القيسي.

 0241التربية الرياضية للبنات,
 سم32ص:ايض؛454

 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم التربية الرياضية
 العنوان-التعب واالنتباه        ا-3وسائل االستشفاء -0المبارزة -4
 

0232 

451,21 
 321م

 
 محمد ضياء عبد الرسول

تاثير منهاج تعليمي في بعض الوظائف البصرية واالداء المهاري بسالح 
كلية التربية -القادسية:جامعة القادسية-الشيش/محمد ضياء عبد الرسول.

 0241الرياضية,
 سم32ص:ايض؛444ف,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم التربية الرياضية
 العنوان-االداء المهاري         ا-3الوظائف البصرية -0المبارزة -4
 

0235 

451,21 
 321م

 
 محمد عبد الرحمن محمد

في التصرف الخططي واداء بعض منهج تعليمي وفق المعرفة الخططية واثرة 
القادسية:جامعة -المهارات سالح الشيش للمبتدئين/محمد عبد الرحمن محمد.

 0241كلية التربية الرياضية,-القادسية
 سم32ص؛41

 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 العنوان-المعرفة الخططية         ا-0المبارزة -4
 

0212 

454,04 
 915ا

 
 محمد االسدي,علي جاسم

تأثير منهج تدريبي بالحبال المطاطية)المقاومة,المساعدة( في طول الضربة 
سنة( /علي 42-41سم فراشة للسباحين العمار)422وترددها وانجاز سباحة 

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-جاسم محمد االسدي.

0214 



 سم02ص؛54
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 العنوان-ا السباحه     -4
 

454,04 
 911ا

 
 اسعد حسين عبد الرزاق

مائية( بوسائل مساعدة في تطوير اهم القدرات -تأثير تمرينات نوعية)ارضية
الحركية الخاصة واالداء الفني لسباحي فعالية الفراشة للناشئين/اسعد حسين عبد 

 0241كلية التربية الرياضية,-بابل:جامعة بابل-الرزاق.
 سم32ص:ايض؛432

 اطروحة دكتوراه في علوم التربية الرياضية
 العنوان-فعالية         ا-الفراشة-0السياحة -4
 

0210 

455 
 595م

 
 المنصوري,افراح عبد القادر عباس

نسبة مساهمة اهم القدرات البصرية والمهارات النفسية بنتائج العبي القوس 
ديالى:جامعة -ر عباس المنصوري.والسهم في بطوالت العربية/افراح عبد القاد

 0241كلية التربية االساسية,-ديالى
 سم02ص؛452

 دكتوراه فلسفة علوم التربية الرياضية
 العنوان-المهارات النفسية          ا-1القدرات البصرية -3السهم -0القوس -4
 

0213 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أألداب والبالغة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

244,224 
 020س

 
 سامان جليل ابراهيم محمد

ديالى -شعر المفضليات دراسة من الوجهه النفسية/سامان جليل ابراهيم محمد.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية ,-:جامعة ديالى

 سم02ص؛311’ت-ا
 اطروحة الدكتوراه في الفلسفة اللغه العربية وادابها

 العنوان-دراسات       ا-الشعر العربي-4
 

4422 

244,224 
 502ع

 
 العنبكي,ياسمين احمد علي

-صورة الذات بين السياب ونزار قباني:دراسة موازنة/ياسمين احمد علي العنبكي.
 0241ديالى:جامعة ديالى,

 سم02ص؛014ث,-ا
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة )اللغه العربية وادابها(

القباني ,نزار -3السياب,بدر شاكر)شاعر عراقي( -0دراسات -الشعر العربي-4
 العنوان-)شاعر سوري(     ا

 

4422 

244,424 
 125ا

 
 ه(391-022ابو علي القالي,اسماعيل ابن القاسم )

فنية( –الشعر الجاهلي في كتاب االمالي والنوادر البي علي القالي )دراسة 
-يسي.الق/اسماعيل بن القاسم ابو علي القالي؛دراسو تحقيق خليل ابراهيم عبد هللا 

 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم02ص؛454ت,-ا

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان-دراسات       ا-العصر الجاهلي-الشعر العربي-4
 

4422 

244,424 
 252ت

 
 التميمي,نابلس صالل هيول

-صالل هيول التميمي. قراءة الشعر الجاهلي في ضوء نظريات الحجاج/نابلس
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-كربالء :جامعة كربالء

 سم02ص؛033
 رسالة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 العنوان-دراسات       ا-العصر الجاهلي-الشعر العربي-4
 

4422 

244,424 
 051ج

 
 الجبوري ,نوال شاهر عسكر

الموصل:جامعة -/نوال شاهر عسكر الجبوري .الصراع في شعر كعب بن زهير 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-الموصل
 سم02ص؛415

 رسالة ماجستير اللغه العربية/االدب العربي
ه( شاعر       01-22كعب بن زهير )-0دراسات -العصر الجاهلي–الشعر العربي -4
 العنوان-ا
 

4424 

244,424 
 955ح

 
 خيبرالحسيناوي,كريم منشد 

ذي قار :جامعة ذي -البنى الرامزه في شعر الفرسان الجاهليين/كريم منشد خيبر.
 0241كلية االداب,-قار

 سم32ص:ايض؛041
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان-دراسات        ا-العصر الجاهلي-الشعر العربي-4
 

4422 

244,424 
 495ح

 
 حفصة عمر ابراهيم عمر

4422 



ن الورد وعبير هللا بن الحر الجعفي؛دراسة تحليلية موازنة /حفصة شعر عروة ب
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-عمر ابراهيم عمر.

 سم02ص؛092ث,-ا
 رسالة ماجستير في فلسفة اللغة العربية وادابها

عروة بن الورد,عروه بن الورد بن -0دراسات -العصر الجاهلي-الشعر العربي-4
عبد هللا بن الحر؛عبد هللا ابن الحر بنت -3ه ( شاعر جاهلي  ق32نحو -22زيد )

 العنوان-ه(قائد من الشجعان         ا12-22عمرو )
 

244,424 
 021ج

 
 خالد جعفر مبارك

التشكيل البياني في شعر الصعاليك والفتاك حتى نهاية العصر االموي/خالد جعفر 
 0241للعلوم االنسانية,كلية التربية -ديالى :جامعة ديالى-مبارك.
 سم32ص:ايض؛351

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
 العنوان-الصعاليك والفتاك     ا-0دراسات -العصر الجاهلي-الشعر العربي-4
 

4422 

244,424 
 200ر

 
 الركابي,حمادي خلف سعود

-الركابي.االخر في دواوين شعراء المعلقات العشر /حمادي خلف سعود 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛031
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغه العربية وادابها

-دراسات        ا-العصر الجاهلي-الشعر العبي-0دراسات -المعلقات العشر-4
 العنوان

 

4424 

244,424 
 502ر

 
 ريام كريم حاجم

واسط:جامعة -االسالم /ريام كريم حاجم.الحضور االعالمي للشاعر العربي قبل 
 0241كلية التربية,-واسط
 سم32ص:ايض؛314

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان-دراسات             ا-العصر الجاهلي-الشعر العربي-4
 

4422 

244,424 
 003ص

 
 صباح ايليا القس

ية وبالغية/صباح ايليا شعر شعراء النصرانية في العصر الجاهلي :دراسة موضوع
 0241, -ابن رشد–كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-القس.
 سم32ص؛014

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية /اداب
 العنوان-دراسات       ا-العصر الجاهلي–الشعر العربي -4
 

4422 

244,424 
 905ع

 
 العزاوي,زينب خيون سالم عبد علي

الجاهلية الخامسة: دراسة تحليلية /زينب خيون سالم عبد علي شعر شعراء الطبقة 
 0241كلية االداب ,-بغداد:جامعة بغداد-العزاوي.

 سم32ص؛035ت,-ا
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان-دراسات          ا-العصر الجاهلي–الشعر العربي -4
 

4422 

244,424 
 95ع

 
 العزي,اسماء كامل عبد الغني

-االنا في شعر شواعر الجاهلية وصدر االسالم /اسماء كامل عبد الغني العزي.
 0241طلية التربية للبنات ,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛021

4422 



 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
-العصر االسالمي-الشعر العربي-0دراسات -العصر الجاهلي-الشعر العربي-4

 نالعنوا-دراسات        ا
 

244,424 
 105ك

 
 الكعبي,عماد نعمة سبهان

 كلية-واسط:جامعة واسط-التجسيد في الشعر الجاهلي/عماد نعمة سبهان الكعبي.
 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛454

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
 العنوان-دراسات        ا–العصر الجاهلي -الشعر العربي-4
 

4422 

244,424 
 251و

 
 وليد بن يزيد,الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان

ه( ويوسف بن هارون الرمادي 401شعر الخمر في ديواني الوليد بن يزيد)ت
ه()دراسة موازنة( /الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن وليد بن 123)ت

كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-يزيد ؛دراسة وتحقيق,ازهار محسن علي.
 0241نات,للب

 سم02ص؛419
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

الرمادي,يوسف بن هارون الكندي -0دراسات  -العصر الجاهلي-الشعر العربي-4
 العنوان-ه(, شاعر اندلسي         ا22-123)
 

4424 

222,2120 
 595ق

 
 القيسي, اسراء علي سلمان

بغداد:جامعة -سلمان القيسي .الغرائبية في نصوص مسرح الطفل/اسراء علي 
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد

 سم02ص؛403ح,-ا
 رسالة ماجستير في فلسفة الفنون المسرحية

 العنوان-االطفال      ا –مسرحيات -4
 

4422 

222,43 
 510ح

 
 حوراء جاسم اسماعيل

ال البيت )عليهم السالم( في شعر القرنين االول والثاني  الهجريين دراسة 
كلية -البصرة:جامعة البصرة-موضوعيه  فنيه /حوراء جاسم اسماعيل.

 0241التربية,
 سم02ص؛031

 ماجستير في اللغه العربية وادابها
 العنوان-دراسات            ا-الشعر العربي-0شعر الحماسة -4
 

4422 

225 
 920ا

 
 اسماء يوسف ديان صالح

الصضورولوجيا في الروايه:دراسة مقارنه بين روايات عربية وامريكية 
كلية التربية للعلوم –ذي قار :جامعة ذي قار -مختارة/اسماء يوسف ديان صالح.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛035ه,-ا

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان-الصورولوجيا           ا-0االدب المقارن -4
 

4422 

225,503 
 955ح

 
 الحسني,االء محسن حسن

-االتجاه البنيوي في نقد الرد العربي القديم/االء محسن حسن الحسني.
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية

 سم32ص:ايض ؛002ث,-ا

4424 



 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 العنوان-تاريخ ونقد           ا-الرد-4
 

242,4 
 012ف

 
 فاطمة عبد العظيم كاظم محمد

-االنساق الثقافية في ادب ابي حيان التوحيدي/فاطمة عبد العظيم كاظم محمد.
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛433د,-ا
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العنوان-دراسات        ا-االدب العربي-4
 

4422 

242,5 
 001ب

 
 البتار,احمد حسن علول جاسم

لزوم مال يلزم في المنظور النقدي واالدبي حتى نهاية القرن الثامن الهجري/احمد 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-حسن علول جاسم البتار .

 سم02ص؛013
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 العنوان-اتاريخ ونقد              –االدب العربي -4
 

4422 

242,5 
 401ع

 
 ه(4253-4232عبد القادر البغدادي,عبد القادر البغدادي بن عمر البغدادي )

البنى السردية  في كتاب خزانة االدب البغدادي/عبد القادر البغداديبن عمر البغدادي 
 كلية-بغداد:الجامعة المستنصرية-عبد القادر البغدادي؛تحقيق محمد مالك عطوف.

 0241االداب,
 سم32ص:ايض؛410

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 العنوان-نقد       ا-االدب العربي-4
 

4422 

242,5 
 095م

 
 مازن داود سالم مراد

الغموض في النقد العربي القديم حتى  القرن السابع الهجري/مازن داود سالم 
 0241االنسانية,كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-مراد.

 سم02ص؛022د,-ث
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية/االدب

 العنوان-نقد       ا-االدب العربي-4
 

4422 

242,5 
 321م

 
 محمد عبد الكريم جاسم

البصرة:جامعة -العتبات النصية في السرد البصري/محمد عبد الكريم جاسم.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة

 سم32ص:ايض؛014ت,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-السرد البصري        ا-0نقد -االدب العربي-4
 

4422 

242,5 
 095ي

 
 ياسين خضير عبيس محسن

-لزوميات ابي العالء المعري في دراسات المحدثين /ياسين خضير عبيس محسن.
 0241االنسانية,كلية التربية للعلوم -كربالء:جامعة كربالء

 سم02ص؛012ج,-ا
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ادب

-313ابو العالء المعري,احمد بن عبد هللا بن سليمان -0نقد -االدب العربي-4
 العنوان-ه )شاعر(        ا115

 

4424 

242,5203  4422 



 ه(144-305البغدادي,ابو العال صاعد بن الحسن ) 410ب
ه( /ابو العال صاعد بن 144الفضوض لصاعد البغدادي)تبنيه الخير في كتاب 

ذي قار :جامعة ذي -الحسن البغدادي؛تحقيق صفاء عبد الكاظم حسن الشمري.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-قار
 سم32ص:ايض؛023ج,-ا

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
 العراق-السرد          ا-االدب العربي-4
 

242,5203 
 551ت

 
 القاضي التنوفي ,الحسن بن علي بن محمد بن ابي الفهم

ه( /الحن بن 321البنية السردية في نشوار المحاضرة واخبار المذاكرة ( لتونخي )
ة ديالى:جامع-علي بن محمد بن الفهم القاضي التنوفي؛تحقيق والء فخري قدوري.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالى
 سم32ص:ايض؛030ج,-ا

 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية وادبها
 العنوان-السرد            ا–االدب العربي -4
 

4422 

244,224 
 031ج

 
 ه(099-413الجاحظ,عمرو بن عثمان بن محجوب )

اختيارات الجاحظ من التراث االدبي الجاهلي واالسالمي في كتابة البيان 
-الجاحظ؛تحقيق كريمة عبدجمعة ابراهيم.والتبين/عمروبن عثمان بن محجوب 

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛491

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان-دراسات      ا–الشعر العربي -4
 

4422 

244,224 
 913خ

 
 الخزرجي,وسام محمود محمد

-محمد الخزرجي.البنى االسلوبية في النص الشعري المغنى/وسام محمود 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة العراقية

 سم32ص:ايض؛090ت,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية

 العنوان-ا      دراسات-الشعر العربي-4
 

4424 

244,224 
 053ص

 
 الصبيحاوي,خمائل يوسف صالح عبيد

-بناء القصيدة في االصمعيات/خمائل يوسف صالح عبيد الصبيحاوي.
 0241كلية االداب,-البصرة:جامعة البصرة

 سم32ص:ايض؛454خ,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

ه( 041-400االصمعي,عبد الملك بن قريب بن علي )-0دراسات -الشعر العربي-4
 العنوان-شاعر                ا

 

4422 

244,224 
 550ص

 
 ه(331-22الصنوبري,احمد بن محمد بن الحسين )

الحمد -دراسة موازنة-وصف الطبيعه بين ابي بكر الصنوبري وابن وكيع التنيسي
كربالء:/جامعة كربالء,كلية -بن محمد الصنوبري؛تحقيق مكاسب عبادي السلمان.

 0241التربية للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛034س,-ب
ابن وكيع التنيسي ,الحسن بن علي الضبي -0دراسات –الشعر العربي -4

 العنوان-ه( شاعر مصري        ا353-22التنيسي)
 

4422 

244,224 
 021ع

 
 عامر بن طفيل,عامر بن الطفيل بن مالك بن جعفر 

4422 



 

المعرك الحربية في شعر عامر بن الطفيل وابن دراج القسطلي دراسة 
-موازنه/عامر ابن الطفيل بن مالك بن جعفر :دراسة وتحقيق مروه مرشد محمد.

 0241التربية للبنات,كلية -بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص؛452

 رسالة ماجستير في اللغه العربية
( شاعر اندلسي        22-22القسطلي ,احمد بن محمد )-0دراسات -الشعر العربي-4
 العنوان-ا
 

244,224 
 302م

 
 مجبل عزيز جاسم

ة الكوف-المؤتق والمختلف في شعراء الطبقة االولى االسالمية /مجبل عزيز جاسم.
 0241كلية االداب,-:جامعة الكوفة

 سم02ص؛004
 دكتوراه فلسفة في اللغه العربية

 العنوان-دراسات        ا-الشعر العربي-4
 

4422 

244,224 
 202ه

 
 الهاللي,حيدر عبد الجبار مجيد

رسائل الصاحبي والشريف الرضي :دراسة في الفن/حيدر عبد الجبار مجيد 
 0241كلية االداب,-الكوفةالكوفة:جامعة -الهاللي.
 سم32ص؛044

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
-395الشريف الرضي,محمد الحسين بن موسى)-0دراسات -الشعر العربي-4

 العنوان-الصحابي,ابو اسحق )شاعر (     ا-3(,شاعر 121
 

4422 

244,225 
 51ز

 
 ه(40-22زيد بن الخطاب,زيد بن الخطاب بن نعيل القرش)

المواقف الشعرية والنقدية البي زيد القرشي في جمهرته/زيد بن الخطاب بن نعيل 
-القرشي زيد بن الخطاب؛دراسة وتحقيق ثاير فالح علي كيطان الخوالني.

 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة العراقية
 سم02ص,042

 رسالة الدكتوراه في فلسفة اللغه العربية وادابها تخصص )نقد قديم(
 العنوان-تاريخ ونقد       ا-ر العربيالشع-4
 

4424 

244,225 
 555ز

 
 زينه محجوب حسين علوان

ه( 522-191هيمنة الفرض الشعري الواحد لدى شعراء العصر الوسيط من )
-:دراسة موازنة )شعراء العراق والشام انموذجا( / زينة محجوب حين علوان .

 0241االساسية/قسم اللغة العربية,كلية التربية -بغداد:الجامعة المتنصرية
 ص341ج,-ا

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان-دراسات       ا-الشعر العربي-0تاريخ ونقد -الشعر العربي-4
 

4422 

244,225 
 150ل

 
 لعيبي ,هادي عبد الحسين

-.مالمح السرد القصصي في شعر القرن الثالث الهجري/هادي عبد الحسين لعيبي 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 م02ص؛049
 رسالة دكتوراه في فلفة اللغه العربية  وادابها /ادب

 العنوان-السرد القصصي        ا-0تاريخ –الشعر العربي -4
 

4442 

244,225 
 150م

 
 مروان جميل نعمه

4442 



اتجاهات شروح شعر المحدثين الى نهاية القرن الخامس الهجري/مروان جميل 
 0241كلية التربية,–القادسية :جامعة القادية -نعمه.
 سم32ص:ايض؛459

 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية وادابها
 العنوان-تاريخ        ا-الشعر العربي-4
 

244,2255024 
 41ر

 
 رغد محمد خلف خليل

-خليل.شعر النساء في كتاب االغاني :دراسة موضوعيه فنية /رغد محمد خلف 
 0241كلية التربية ,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛049
 رسالة ماجستير اداب في اللغه العربية /اداب

 العنوان-الشعر العربي )النساء(        ا-4
 

4444 

244,24 
 952ا

 
 اسيل محمد ناصر 

-بغداد:جامعة بغداد-اثر الترميز الفني في شعر الغزل العذري/اسيل محمد ناصر .
 0241ابن رشد,-التربية للعلوم االنسانيةكلية 

 سم32ص:ايض؛451خ,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان -شعر         ا–الغزل -4

4442 

244124 
 25ز

 
 زمن مارد حسن 

ذي قار:جامعة ذي -الوداع عند شعراء الغزل في العصر االموي/زمن مارد حسن.
 0241االنسانية,كلية التربية للعلوم -قار
 سم02ص؛025ج,-ا

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
-دراسات      ا-العصر االموي-الشعر العربي-0دراسات –الشعر الغزالي -4

 العنوان
 

4442 

244,24 
 000ك

 
 ه(010-22الكاتب,خالد بن زيد البغدادي)

الكاتب؛دراسة ه( /خالد بن زيد البغدادي 010لغة الشعر في ديوان خالد الكاتب )ت
كلية التربية -كربالء:جامعة كربالء-وتحقيق تنمار كامل خضير فارس الغانمي.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛094

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 العنوان-دراسات       ا-العصر العباسي االول-الشعر العربي-0الشعر الغزلي -4
 

4442 

244,200 
 011ع

 
 ,محمد ظاهر عفتان بحرالعارضي 

-اتجاهات المديح في القرن الخامس الهجري/محمد ظاهر عفتان بحر العارضي.
 0241كلية االداب ,–النجف :جامعة الكوفة 

 سم32ص:ايض؛034ب,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغه العربية وادابها

 العنوان-شعر الفخر والمديح       ا-4
 

4442 

244,23 
 25ح

 
 عبد الكاظمالحلي,شذى 

( /شذى عبد الكاظم 0242-4552تحوالت المكان الحسيني في الشعر العراقي )
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-الحلي.
 سم32ص:ايض؛019

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربة وادابها
 العنوان-تاريخ       ا-العراق-الشعر العربي-0اهل البيت -الرثاء-الشعر العربي-4

4442 



 

244,23 
 914م

 
 مصظفى طارق عبد االمير

مرائي العباس علية السالم في الشعر العربي الحديث قصائد مهرجان الجود 
-كربالء:جامعة كربالء-دراسة فنية/مصطفى طارق عبد االمير.–العالمي نموذجا 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛041

 ماجستير في اللغه العربية وادبها
ابو الفضل العباس االكبر,بن علي ابن ابي طالب بن شيعه الحمد -0الرثاء شعر -4

 العنوان-ه( امام      ا14-01بن عبد المطلب بن هاشم)علية السالم( )
 

4444 

244,210 
 590ع

 
 العيساوي,شيماء عبد كاظب

اثر القرأن الكريم في شعر شعراء الطبقة السادسة االسالميين/شيماء عبد كاظب 
 0241كلية التربية للعلوم الالنسانية,-كربالء:جامعة كربالء-.العيساوي

 سم32ص:ايض؛093خ,-ا
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادبها

 العنوان-الشعر العربي            ا-4
 

4442 

244,211 
 400ع

 
 العقابي,شيماء عدنان عبد الحسين 

السابع والثامن الثنائيات المتضادة في شعر التصوف االندلسي في القرنين 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-الهجريين/شيماء عدنان عبد الحسين العقابي.

 0241التربية,
 سم32ص:ايض؛044ج,-ا

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغه العربيه وادابها
 العنوان-دراسات        ا–االندلس  -الشعر العربي-0الشعر الصوفي  -4
 

4422 

244,220 
 955ح

 
 كاصدحسين علي جبار 

-/حسين علي جبار كاصد. 4545الى  4522الشاعر والسلطة في العراق من 
 0241كلية التربية,–القادسية :جامعة القادسية 

 سم32ص؛092
 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية وادابها

 العنوان-العراق        ا-الشعر السياسي-4
 

4422 

244,2524 
 901م

 
 المساعد ,علي عبد الرحيم كريم

الحكاية الشعبية في الشعر العراقي الحديث من نهاية الحرب العالمية الثانية الى 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-م/علي عبد الرحيم كريم المساعد.4552عام 

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛024

 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية  وادبها
 العنوان-ا    دراسات  -العصر الحديث-الشعر العربي-4
 

4424 

244,024 
 920ا

 
 اسماء سامي مانع

بغداد:جامعة -الداللة على المعاني النفسية في شعر الخنساء/اسماء سامي مانع .
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد
 سم32ص:ايض؛414

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
,تماضر بن عمرو بن الخنساء -0دراسات -العصر االسالمي-الشعر العربي-4

 العنوان-ه( شاعرة في العصر االسالمي         ا01-22حارث )
 

4422 



 

244,024 
 252ت

 
 التميمي,عباس العيبي فليح عويد

عناصر الطبيعة في شعر الفتوحات االسالمية )عصر صدر االسالم( /عباس العيبي 
د( االنسانية )ابن رشكلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-فليح عويد التميمي.

,0241 
 سم02ص؛491ج,-ا

 رسالة ماجستير في اللغه العربية /اداب
 العنوان-دراسات         ا-العصر االسالمي-الشعر العربي-4
 

4422 

244,024 
 501ز

 
 الزيادي,عبير لفته نعمة 

القادسية:جامعة -الدرس االدبي في شروح بانت سعاد/عبير لفته نعمه الزيادي.
 0241كلية التربية,-القادسية
 سم02ص؛022

 رسالة ماجستير في اللغه العربية
 العنوان-دراسات       ا-العصر االسالمي-الشعر العربي-4
 

4422 

244,024 
 520ش

 
 شيماء جودة ياسر

شخصية االمام علي )علية السالم( في شعر العصر االسالمي:دراسة ادبية/شيماء 
 0241االداب,كلية -ذي قار:جامعة ذي قار-جودة ياسر.

 سم02ص؛055
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

علي ابن ابي طالب )علية السالم( -0دراسات -العصر االسالمي-الشعر العربي-4
 العنوان-ه( ,امير المؤمنين      ا12-ق ه 03)
 

4422 

244,024 
 012ف

 
 فاطمة سعد دواس

-الشفاعة واالستعطاف في شعر العصر االسالمي/فاطمة سعد دواس .
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,–المثنى:جامعة المثنى 

 سم02ص؛002
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان-دراسات       ا-العصر االسالمي-الشعر العربي-4
 

4422 

244,524 
 505ا

 
 اناهيد ناجي فيصل 

كلية -البصرة:جامعة البصرة-الرمز في شعر سعيد عقل /اناهيد ناجي فيصل .
 0241التربية للعلوم االنسانية ,

 سم02ص؛004
 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية

-سعيد عقل )شاعر لبناني(       ا-0دراسات -العصر الحديث-الشعر العربي-4
 العنوان

 

4424 

244,540 
 91ن

 
 سيننصر هللا عباس حميد ح

البنية االيقاعية واثرها الداللي في الشعر )عبد العزيز المقالح( /نصر هللا عباس 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ديالى :جامعة ديالى-حميد حسين.

 سم32ص:ايض؛024ح,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-ا     المقالح,عبد العزيز )شاعر (   -0اليمن –الشعر العربي -4
 

4422 

244,50224 
 321ا

 
 احمد ابراهيم عثمان

4222 



ية كل-البصرة :جامعة البصرة-االخر في شعر الشريف الرضي/احمد ابراهيم عثمان.
 0241التربية للعلوم االساسية,

 سم02ص؛404
 ماجستير في اللغه العربية وادابها

الحسين بن موسى الشريف الرضي,محمد بن -0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 العنوان-ه( شاعر       ا395-121)
 

244,50224 
 511ح

 
 حيدر حسن جابر لفتة

 بغداد:الجامعة-شعر ابراهيم الباوي:دراسة موضوعية فنية/حيدر حسن جابر لفته.
 0241كلية التربية,-المستنصرية

 سم02ص؛094د,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-الباوي,ابراهيم)شاعر(     ا-0دراسات -العراق-العربيالشعر -4
 

4222 

244,50224 
 522د

 
 الدهلكي,رحاب لفته حمود

مستويات االداء البياني في تشكيل الصورة الشعرية عند جمد مضر/رحاب لفته 
 0241كلية تربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-حمود الدهلكي.

 سم02ص؛312
 رسالة دكتوراه في فلسفة اللغه العربية وادابها

 العنوان-احمد مطر )شاعر (        ا-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 

4224 

244,50224 
 051ر

 
 الربيعي,رنا فرمان محمد

 القادسية :جامعة-الوثيقه والتخيل في روايات علي بدر /رنا فرمان محمد الربيعي.
 0241كلية االداب,-القادسية
 سم02ص؛453

 ماجستير في اللغه العربية وادابها
 العنوان-علي بدر القصاص     ا-0دراسات -العراق-تاقصص العربية-4
 

4222 

244,50224 
 200ر

 
 الركابي,احمد محمد حمزه

القادسية:جامعة -شعر علي الشباني)دراسة موضوعية فنية( /احمد محمد حمزة .
 0241كلية االداب,-القادسية

 سم02ص؛492ب,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها/اداب

( 4511الشباني,علي عبد الحسين حمزه )-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 العنوان-,شاعر عراقي من الديوانية       ا

 

4222 

244,50224 
 250ر

 
 الركابي,عادل ياسر كاظم

-واالخر/عادل ياسر كاظم الركابي.الخطاب الشعري للشريف الرضي بين االنا 
 0241كلية التربية,-المثنى:جامعة المثنى

 سم32ص:ايض؛020ج,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

-395الشريف الرضي,محمد بن الحسين )-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 العنوان-االنا واالخر       ا-3ه( ,اديب 121

 

4222 

244,50224 
 151س

 
 السعيدي,قاسم عطوان مهوس

الرموز التراثية في شعر الشيخ الدكتور احمد الوائلي/قاسم عطوان مهوس 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-السعيدي.

 سم02ص؛023

4222 



 رسالة ماجستير في اللغه العربية
( ,شاعر        0223-4502الوائلي ,احمد )-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 العنوان-ا
 

244,50224 
 252س

 
 سليم عارف ياسر

ذي قار :جامعة ذي -االنا واالخر في شعر لميعه عباس عمارة /سليم عارف ياسر .
 0241كلية االداب,-قار
 سم32ص:ايض؛444ت,-ا

 بيةرسالة ماجستير في اللغه العر
 العنوان-لميعه عباس عمارة )شاعرة(      ا-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 

4222 

244,50224 
 519س

 
 سندس حامد عمران جاسم

بغداد:الجامعة -المكان في شعر ياسين طة حافظ/ سندس حامد عمران جاسم.
 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية

 سم02ص؛494د,-ب
 اللغه العربية وادابهارسالة ماجستير في 

 العنوان-ياسين طه حافظ )شاعر(       ا-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 

4224 

244,50224 
 01ش

 
 شبر,سحر هادي سعيد 

كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-انغالق النص وانفتاحة/سحر هادي سعيد ,شبر.
 0241للبنات,

 سم32ص:ايض؛124ت,-ا
 اللغه العربية وادابها اطروحة دكتوراه فلسفة في

 العنوان-سعدي يوسف )شاعر(     ا-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 

4222 

244,50222 
 023ص

 
 صالح سعد مخلف

بغداد:جامعة -البناء الفني في شعر هاشم بن حردان الدورقي/صالح سعد مخلف.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد
 سم32ص:ايض؛045

 ماجستير في اداب اللغه العربيةرسالة 
 العنوان-هاشم بن حردان    ا’ الدورقي-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 

4222 

244,50224 
 100ع

 
 الرداوي,مرتضى شناوه فاهم 

النجف -االداء البياني في شعر صادق القاموسي /مرتضى شناوة فاهم العرداوي.
 0241كلية التربية للبنات,–:جامعة الكوفة 

 سم32ص:ايض؛449ب,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

-4500القاموسي ,صادق عبد االمير )-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 العنوان-( ,شاعر       ا4524

 

4222 

 244,50224 
 105غ

 
 الغراوي,حسام عيدان نعيم

-بغداد:جامعة بغداد-الغراوي.القناص في شعر سعدي يوسف /حسام عيدان نعيم 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية ,

 سم32ص:ايض؛494
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

 العنوان-سعدي يوسف)شاعر(      ا-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 

4224 

244,50224  4222 



 عقيل حسين عبد الصاحب 452ع
-عبد الصاحب .العطف وداللته في شعر الفرزدق /عقيل حسين 

 0241كلية االداب,-البصرة:جامعةالبصرة
 سم02ص؛411ج,-ت

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
ه( شاعر       442-22الفرزدق ,همام بن غالب )-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 اعنوان-ا
 

244,50224 
 012ف

 
 فاضل عبد االمير شريف

-طاب النقدي العربي /فاضل عبد االمير شريف.شعر عبد الوهاب البياتي في خ
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعه بغداد

 سم02ص؛323ب,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغه العربية وادابها

-البياتي ,عبد الوهاب )شاعر (       ا-0دراسات  -العراق–الشعر العربي -4
 العنوان

 

4222 

 244,50224 
 595ق

 
 الرزاق محمودالقيسي.,نور عبد 

ديلى:جامعة -الصورة في شعر بشرى البستاني/نور عبد الرزاق محمود القيسي.
 0241ديالى ,كلية التربيةللعلوم االنسانية,

 سم02ص؛459خ,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-البستاني ,بشرى )شاعرة (      ا-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 

4222 

244,50224 
 025ل

 
 الالمي ,اسماعيل عوض رشيد

المعارضه في شعر الجواهري :دراسة في الموضوع والفن/اسماعيل عوض رشيد 
 0241كلية االداب,-البصرة:جامعة البصرة-الالمي.

 سم02ص؛025ث,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

-4523الجواهري,محمد مهدي)-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 العنوان-(شاعر عراقي      ا4552

 

4222 

244,50224 
 250ل

 
 لمياء كاصد عويد

ة كلي-بغداد:جامعة بغداد-التجريب في شعر مشتاق عباس معن /لمياء كاصد عويد.
 0241التربية ابن رشد للعلوم االنسانية ,

 سم32ص:ايض؛012ت,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية /اداب

 العنوان-مشتاق عباس معن )شاعر (     ا-0دراسات -العراق-العربيالشعر -4
 

4222 

244,50224 
 900م

 
 مشتاق طالب محسن

كلية -بغداد:جامعة بغداد-التناص في شعر اديب كمال الدين/مشتاق طالب محسن.
 0241التربية للعلوم االنسانية,

 سم32ص:ايض؛091
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-اديب كمال الدين )شاعر (     ا-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 

4224 

244,5024 
 092ه

 
 الهاشمي ,شاكر عجيل صاحي

بغداد:الجامعة -المفارقة في شعر الستينات/شاكر عجيل صاحي الهاشمي.
 0241كلية التربية ,-المستنصرية

4222 



 سم02ص؛031
 وادابها رسالة الدكتوراه فلسفة في اللغه العربية

-دراسات       ا-العصر الحديث-الشعر العربي-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4
 العنوان

 

244,50224 
 152ه

 
 هديل سالم شنان

صوره الفرزدق وسيرته المستوحاة من شعره:دراسة موضوعيه فنيه/هديل سالم 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-شنان.
 سم02ص؛444

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
ه( شاعر 442-22الفرزدق ,همام بن غالب)-0دراسات -العراق-الشعر العربي-4

 العنوان-من النبالء        ا
 

4242 

244,50224 
 502و

 
 الوهامي ,حسن جميل حسن

 ذي-الموروث الثقافي في شعر احمد الصافي النجفي/حسن جميل حسن الوهامي.
 0241كلية االداب,-ذي قار قار :جامعة

 سم02ص؛033
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

-النجفي ,احمد الصافي )شاعر (         ا-0دراسات -العراق–الشعر العربي -4
 العنوان

 

4242 

244,50225 
 903ا

 
 االزبجي,جمال عجيل سلطان

سلطان الصورة الشعرية في شعر جيل التسعينات في العراق /جمال عجيل 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-االزبجي.

 سم32ص؛041ج,-ا
 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية وادابها

 العنوان-تاريخ       ا-العراق-الشعر العربي-4
 

4244 

244,50225 
 910ا

 
 اسراء ادهم حمادي

بغداد:الجامعة -حمادي.ه/اسراء ادهم 222-192النقد السياسي في الشعر العراقي 
 0241كلية التربية االساسية,-المستنصرية

 سم32ص:ايض؛412ذ,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-تاريخ      ا-الشعر السياسي-0تاريخ ونقد -العراق-الشعر العربي-4
 

4242 

244,50225 
 352ر

 
 رحيم عليوي حسين

في النصف االول من القرن العشرين/رحيم  النسوية في الشعر العراقي الحديث
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-عليوي حسين .

 سم02ص؛021
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغه العربية وادابها

 العنوان-العصر الحديث     ا-الشعر العربي-0تاريخ -العراق-الشعر العربي-4
 

4242 

244,50225 
 051ز

 
 الزبيدي,شيماء عادل جعفر 

-االخر في شعر رواد الشعر الحر في العراق/شيماء عادل جعفر الزبيدي.
 0241كلية التربية)ابن رشد( للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛049
 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية وادابها

 العنوان-تاريخ       ا-العراق-الشعر العربي-4

4242 



 

 
244,50225 

 051ز

 
 الزبيدي وسن علي عبد الحسين

/ وسن علي عبد 0240-4542الفضاء السردي في شعر االغتراب العراقي 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-الحسين الزبيدي.

 سم02ص؛019
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 العنوان-تاريخ       ا-العراق-الشعر العربي-4
 

4242 

244,50225 
 020س

 
 ساالر عبد الكريم جابر 

شعرية التضاد في نصوص الجيل التسعيني العراقي في عهد التسعينيات/ساالر 
 0241كلية التربيه,-بابل:جامعةبابل-سليم عبد الكريم جابر.

 سم02ص؛414
 اداب-رسالة ماجستير في اللغه العربية

 العنوان-اتاريخ      -العراق-الشعر العربي-4
 

4242 

244,05225 
 530ش

 
 الشيحاني,رحيم كوكز خليل

/رحيم كوكز خليل 0244-0223خطاب نقد الشعر في صحيفة االديب من 
 0241كلية االداب,-بغداد:الجامعة المستننصرية-الشيحاني .

 سم32ص؛022د,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية وادابها

 العنوان-صحيفة        ا–االديب -0نقد -العراق-الشعر العربي-4
 

4244 

244,50225 
 055ط

 
 الطائي,بيداء عبد الصاحب عنبر 

شعر الستينات في الخطاب النقدي العراقي الحديث /بيداء عبد الصاحب عنبر 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الطائي.
 سم32ص؛044

 فلسفة في اللغه العربية وادابها/اداباطروحة دكتوراه 
 العنوان-تاريخ        ا-العراق-الشعر العربي-4
 

4242 

244,5324 
 910ا

 
 اسراء حليم علي

القادسية:جامعة -شعر الكميت بن زيد االسدي:دراسة اسلوبية/اسراء حليم علي.
 0241كلية التربية,-القادسية

 سم32ص؛442ج,-ا
 بية وادابها/ادبرسالة ماجستير في اللغه العر

االسدي,الكميت بن زيد بن قيس -0دراسات -العصر االموي-الشعر العربي-4
 العنوان-ه( عالما باالدب       ا401-12االسدي )

 

4222 

444,5324 
 210س

 
 السلطاني,هدى عدنان عباس

-الحوار عند الشعر العذريين في العصر االموي/هدى عدنان عباس السلطاني.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية ,-كربالءكربالء:جامعة 

 سم32ص:ايض؛014
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 العنوان-دراسات       ا-اعصر االموي-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5324 
 505ك

 
 الكناني,هديل عودة شهيب

 ذي قار :جامعة-فلسفة التمرد في شعر القتال الكالبي/هديل عودة شهيب الكناني.
 0241كلية االداب,–ذي قار 

4224 



 سم02ص؛459
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

الكالبي,المقاتل )شاعر اموي(        -0دراسات -العصر االموي-الشعر العربي-4
 العنوان-ا
 

244,5324 
 152ه

 
 محمد عجيل شريمهديل 

-شرم التجربه المتفرده حتى نهايه العصر االموي/ هديل محمد عجيل شريم.
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛090
 رساله ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-دراسات       ا-العصر االموي-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5124 
 009ا

 
 ابتسام محمد نايف

-التمثيل الحجاجي في شعر الزهد ابو العتاهية انموذجا/ابتسام محمد نايف.
 0241كلية التربية ,-القادسية:جامعة القادسية

 سم32ص:ايض؛422ت,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

ابو العتاهية ,اسماعيل بن -0دراسات -العصر العباسي االول-الشعر العربي-4
 العنوان-ا  ه( ,شاعر    044-432القاسم )

 

4222 

244,5124 
 403ا

 
 ه(122-ابو الفتح البستي,علي بن محمد )

البنيات االسلوبيه في شعر ابي الفتح البستي /علي بن محمد ابو الفتح البستي 
كلية التربية للعلوم –ذي قار :جامعة ذي قار -؛تحقيق مها يوسف عاجل نعمه .

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛032ب,-ا

 ماجستير في اللغه العربية وادابهارسالة 
 العنوان-دراسات        ا-العصر العباسي-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5124 
 901ب

 
 بشار لطيف جواد علوان

ه( /بشار لطيف جواد 029المضاهر السردية في شعر الصاحب بن عباد )ت
 0241كربالء :جامعة كربالء:كلية التربية للعلوم االنسانية,-علوان.
 سم02ص؛004

 ماجستير في اللغه العربية وادابها
الصاحب بن عباد ,اسماعيل بن عباد -0دراسات -العصر العباسي-الشعر العربي-4

 العنوان-ه( ,شاعر عباسي      ا329-301بن عباس )
 

4222 

244,5124 
 550ز

 
 زينب مهدي صاحب جاسم

-هدي صاحب جاسم.الكناية في شعر العصر العباسي االول:دراسة تحليلية/زينب م
 0241كلية التربية للبنات,-الكوفة:جامعةالكوفة

 سم02ص؛490ب,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-دراسات       ا-العصر العباسي االول-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5124 
 011س

 
 الساعدي,نورا سعدون كاظم

دراسة موضوعيه -ه(331-430االول)العتاب واللوم في شعر العصر العباسي 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-فنيه/نورا سعدون كاظم الساعدي.

 سم02ص؛020ب,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

4224 



 

 العنوان-دراسات        ا-العصر العباسي االول-الشعر العربي-4
 

244,5124 
 154ش

 
 ه(121-395بن الحسين بن موسى )الشريف الرضي ,محمد 

البنى السردية في رسائل الشريف الرضي الشعرية/محمد بن الحسين بن موسى 
كلية -ذي قار :جامعة ذي قار-الشريف الرضي؛تحقيق عبير جمعان عايض محمد .

 0241االداب,
 سم32ص:ايض؛455ب,-ا

 رسالة ماجستير في اللغه وادابها
 العنوان-اسات       ادر-العصر العباسي-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5124 
 055ط

 
 الطائي ,حيدر جبار عطية 

-السلطة السياسية والشاعر في العصر العباسي/حيدر جبار عطية الطائي .
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعةبابل

 سم32ص؛010
 رسالة ماجستير في اللغه العربية /ادب

 العنوان-دراسات      ا-العباسيالعصر -الشعر العربي-4
 

4222 

244,5124 
 051ع

 
 العبودي,شروق حيدر فليح

النقد االدبي حول بنية القصيدة العباسية عند رواد الصنعه والتصنع/شروق حيدر 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعه القادسية -فليح العبودي.

 سم32ص؛010
 رسالة ماجستير في اللغه العربية /اداب

 العنوان-دراسات     ا–العصر العباسي -شعر العربيال-4
 

4222 

244,5124 
 950ع

 
ه( دراسة موضوعيه فنيه  054شعر ابي بكر محمد بن داود االصفهاني)ت

 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-/غزوان علي ناصر .
 سم02ص؛052

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها,ادب عباسي 
االصفهاني,محمد بن داود بن علي -0دراسات -العصر العباسي-الشعر العربي-4
 العنوان-ه(شاعر      ا099-054)
 

4224 

244,5124 
 101ع

 
 العضاض,مهند عباس قاسم

البصرة:جامعة -االثر الثقافي في شعر العباس االول/مهند عباس قاسم العضاض.
 0241كلية االداب,–البصرة 

 سم32ص:ايض؛391ه,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية وادابها

 العنوان-دراسات        ا-العصر العباسي االول-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5124 
 595م

 
 الموسوي,صفاء علي احمد

-النزعة العقلية في شعر التشيع في العصر العباسي/صفاء علي احمد الموسوي.
 0241سالمية,كلية التربية للعلوم اال-بابل:جامعة بابل

 سم02ص؛000
 ماجستير لغه عربية /اداب

 العنوان-دراسات            ا-العصر العباسي-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5125 
 452ع

 
 عقيل محمد مطر

4222 



بغداد:جامعة -الذات في شعر شعراء القرن الخامس الهجري/عقيل محمد مطر.
 0241كلية العلوم االسالمية,-بغداد
 سم02ص؛044

 الماجستير في اللغه العربية وادابهارسالة 
 العنوان-تاريخ       ا–العصر العباسي -الشعر العربي-4
 

244,59224 
 202ه

 
 الهاللي ,وسام محمد منشد بندر

-شعر سعيد عقل :دراسة اسلوبيه /وسام محمد منشد بنرد الهاللي .
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية

 سم02ص؛455
 الدكتوراه فلسفة في اللغه العربية وادابهارسالة 

سعيد عقل ,ين سعيد بن فاضل بن بشار بن -0دراسات -لبنان–الشعر العربي -4
 العنوان-ه( صحفي وشاعر لبناني      ا4331-4321عقل )

 

4222 

244,59225 
 001س

 
 ستار عداي عبد الرضا 

-عداي عبد الرضا .تجربة خليل حاوي الشعرية في النقد العربي الحديث /ستار 
 0241كلية التربية ,-القادسية:جامكعة القادسية

 سم32ص؛004
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-نقد        ا-لبنان–الشعر العربي -4
 

4222 

244,5924 
 902ح

 
 حسام جاري زوير

لية ك-ذي قار:جامعة ذي قار-اثر ثقافة ابن المعتز في شعره حسام جاري زوير.
 0241التربية للعلوم االنسانية,

 سم32ص:ايض؛452ث,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

-014ابن المعتز,عبد هللا بن محمد)-0دراسات -العصر العباسي-الشعر العربي-4
 العنوان-ه( ,شاعر عباسي         ا051

 

4224 

244,5124 
 103ا

 
 دراج القسطلي االندلسيابن دراج ,احمد بن محمد بن العاصي بن 

المعطيات الثقافية وتوضيفها في شعر ابن دراج القسطلي/احمد بن محمد بن 
ذي قار -العاص بن دراج القسطلي االندلسي؛دراسة وتحقيق محمد كاظم عجيل .

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-:جامعة ذي قار
 سم32ص؛003ج,-ا

 هارسالة ماجستير في اللغه العربية واداب
 العنوان-دراسات        ا-العصر االندلسي-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5124 
 321ب

 
 البو محمد ,جمال جاسم سريوط

واسط -محمد. سريو طالبواالنتماء والال انتماء في شعر االندلس/جمال جاسم 
 0241كلية التربية,-:جامعة واسط

 سم32ص:ايض؛454
 وادابهارسالة ماجستير في اللغه العربية 

 العنوان-دراسات        ا-العصر االندلسي-الشعر العربي-4
 

4222 

244,5124 
 051ج

 
 الجبوري, مير عبيد نجم

ة بابل:جامع-البناء الفني في شعر ابن هانئ االندلسي/منير عبيد نجم الجبوري.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل
 سم02ص؛392

4222 



 العربية وادابهااطروحة دكتوراه في اللغه 
-301ابن هانئ,محمد بن معانئ )-0دراسات -االندلس-الشعر العربي-4

 العنوان-ه(,شاعر       ا310
 

244,5124 
 520س

 
 السهالني,اسراء حسن عبد علي

شعر امية بن عبد العزيز الداني )دراسة اسلوبية(/اسراء حسن عبد علي 
 0241التربية للعلوم االنسانية,كلية –ذي قار :جامعة ذي قار -السهالني.

 سم02ص؛012د,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

ابو الصلب الداني,امية بن عبد -0دراسات -العصر االندلسي-الشعر العربي-4
 العنوان-ه( اديب اندلسي        ا905-112العزيز )

 

4224 

244,5124 
 321م

 
 محمد كاظم عجيل
ي ذ-وتوظيفها في شعر ابن دراج القسطلي/محمد كاظم عجيل .المعطيات الثقافية 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-قار :جامعة ذي قار

 سم02ص؛003د,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

ه(, شاعر اندلسي 104-314ابن دراج,احمد بن محمد بن العاصي بن دراج )-4
 العنوان-راسات        اد-العصر االندلسي-الشعر العربي-0
 

4222 

244,51324 
 041ر

 
 رافد جهاد عبد هللا

التصوير الفني النواع الشعر االندلسي عصري الطوائف والمرابطين/رافد جهاد 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-عبد هللا.
 سم32ص:ايض؛394

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية
عصر -االندلس-الشعر العربي-0عصر الطوائف -االندلس-العربيالشعر -4

 العنوان-دراسات      ا-المرابطين
 

4222 

244,51424 
 315ا

 
 ه(100-994ابن حريق البلنسي,ابو الحسن علي بن محمد )

البناء الفني في ادب ابن حريق البنلسي/ابو الحسن علي بن محمد ابن حريق 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-اوجي.البلنسي؛تحقيق امير ساطع عزت 

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛412

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
 العنوان-دراسات        ا-عصر الموحدين-االندلس-الشعر العربي-4
 

4222 

244,51424 
 501ا

 
 انتظار عبد علي محيي عبد

الفتح حتى عصر الموحدين/انتظار عبد معاني التسامح في الشعر االندلسي من 
 0241كلية التربية االساسية.-الجامعه المستنصرية-علي محيي عبد .

 سم02ص؛450
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها تخصص اداب اندلسي

 العنوان-دراسات         ا-عصر الموحدين-االندلس-الشعر العربي-4
 

4222 

 244,54024 
 245د

 
 الدلفي,ثامر جاسم محمد علي

مصر وبالد -االمام الحسين)علية السالم( في الشعر العربي في العصر الفاطمي
كلية التربية للعلوم -كربالء:جامعة كربالء-الشام /ثامر جاسم محمد علي الدلفي.

 0241االنسانية,
 سم32ص؛044

4222 



 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها/االدب
 العنوان-دراسات         ا–مصر -لعصر الفاطميا-الشعر العربي-4
 

240,201 
 200ع

 
 عالء مشدوب عبود

-تأويل التاريخ االسالمي في الخطاب الدرامي التلفزيوني/عالء مشذوب عبود .
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جاعة بغداد

 سم32ص:ايض؛030ك,-ا
 والتلفزيونيةاطروحة دتوراه فلسفة في الفنون السينمائية 

 العنوان-الدراما التلفزيونيه العربية        ا-4
 

4224 

240,50225 
 25ع

 
 علي حلو داشر

-مقاربات الملحمي والغنائي في مسرحيات جليل القيسي/علي حلو داشر .
 0241كلية الفنون الجميلة,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛453
 اداب ونقد–اطروحة دكتوراه في الفنون المسرحية 

(,كاتب 0223-4534القيسي جليل)-0نقد –المسرحيات العربية العراق -4
 العنوان-مسرحي         ا

 

4222 

243,22410 
 25ع

 
 علي طه حسين حجارة

ادب الخيال العلمي في العراق التاريه المنجز ,الخصائص/علي طه حسين حجارة 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-.

 سم32ص:ايض؛444
 ستير في اللغه العربية وادابهارسالة ماج

 العنوان-اداب عربي               ا -القصص العلمية-4
 

4222 

243,544 
 321ا

 
 احمد عبد الرزاق ناصر 

-بغداد:جامعة بغداد-روايات عبدة خال دراسة سيميائية/احمد عبد الرزاق ناصر .
 0241كلية االداب,

 سم32ص؛041
 العربية وادابها/ اداباطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة 

 العنوان-عبده خال )قاص(     ا-0دراسات -السعودية-القصص العربية-4
 

4222 

243,50224 
 915ا

 
 االسدي,عهود ثعبان يوسف

روايات عبد الهادي احمد الفرطوسي دراسة في الخطاب الروائي/عهود ثعبان 
 0241االنسانية,كلية التربية للعلوم -كربالء:جامعة كربالء-يوسف االسدي.

 سم02ص؛325
 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية

الفرطوسي ,عبد الهادي احمد )قاص(      -0دراسات -العراق-القصص العربية-4
 العنوان-ا
 

4224 

243,50224 
 20ح

 
 حال حمزة كاظم شديد

بغداد:جامعة بغداد,كلية -روايات الفتيان عند محمد شمسي/حال حمزة كاظم شديد.
 0241االداب,

 سم02ص,00
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-محمد شمسي )قاص(    ا-0دراسات -العراق-القصص العربية-4
 

4222 

243,50224  4222 



 الزبيدي,غانم حميد عبودي 051ز
-/غانم حميد عبودي الزبيدي.0223تمثالت العنف في الرواية العراقيةبعد 

 0241االداب,كلية –البصرة:جامعة البصرة 
 سم32ص:ايض؛045خ,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية وادابها
 العنوان-دراسات         ا-العراق-القصص العربية-4
 

243,50224 
 115س

 
 سعدون محسن سلطان

عة بابل:جام-البنية السردية في روايات عبد الستار ناصر /سعدون محسن سلطان .
 0241للعلوم االنسانية,كلية التربية -بابل
 سم02ص؛032

 رسالة ماجستير في اللغه العربية /اداب
 العنوان-عبد الستار ناصر )قاص(     ا-0دراسات -العراق-القصص العربية-4
 

4222 

243,50224 
 40ص

 
 صف داود محمد كريم

/صف داود محمود 0223-4552اسلوبية السرد في الرواية النسوية العراقية 
 0241ابن رشد,-كلية التربية للعلوم االنسانية-بغداد:جامعة بغداد-.كريم 
 سم32ص:ايض؛459

 رسالة ماجستير اداب في اللغه العربية
-تاريخ       ا-العراق-القصص العربية-0دراسات -العراق-القصص العربية-4

 العنوان
 

4222 

243,50224 
 051ع

 
 العبيدي ,رشا قاسم فياض
ذي -ات محسن جاسم الموسوي/رشا قاسم فياض العبيدي.الفضاء الروائي في رواي

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية ,–قار :/جامعة ذي قار 
 سم02ص؛499

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
 العنوان-دراسات        ا-العراق-القصص العربية-4
 

4222 

243,50224 
 352ع

 
 العجيلي ,ياسين ضاري نجم

الخطاب الروائي في روايات عبد الرحمن مجيد الربيعي/ياسين ضاري نجم تطور 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-العجيلي.

 سم32ص:ايض؛302
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

-الربيعي,عبد الرحمن مجيد )قاص(       ا-0دراسات -العراق-القصص العربية-4
 العنوان

 

4224 

243,50224 
 502ع

 
 العنبكي,االء قحطان عبد الرحمن

 ديالى-صورة المثقف في روايات فؤاد التكرلي/االء قحطان عبد الرحمن العنبكي.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-:جامعة ديالى

 سم32ص؛012خ,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-ا       دراسات-العراق-القصص العربية-4
 

4222 

244,50224 
 559ع

 
 العويسي,محسن عبد مرعيد

ة كربالء:جامع-البنى االسلوبية في شعر اجود مجبل/محسن عبد مرعيد العويسي .
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-كربالء
 سم02ص؛425

4222 



 

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها /ادب
 العنوان-دراسات        ا-العراق-العربيالشعر -4
 

243,50224 
 321م

 
 محمد انور اسماعيل جاسم

التغيير االجتماعي في ادب عبد الرحمن منيف الروائي/محمد انور اسماعيل 
 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-جاسم.

 سم32ص:ايض؛149ل,-ا
 في اللغه العربية/اداب اطروحة دكتوراه فلسفة

 العنوان-عبد الرحمن منيف )قاص(        ا-0دراسات -العراق-القصص العربية-4
 

4222 

243,50224 
 321م

 
 محمد رضا كريم

-بغداد:جامعة بغداد-الشخصية في روايات علي بدر:دراسة فنيه/محمد رضا كريم.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,

 سم02ص؛391ب,-ا
 دكتوراه فلسفة في اللغه العربية/ادابرسالة 

 العنوان-علي بدر )قاص(         ا-0دراسات -العراق-القصص العربية-4
 

4224 

243,50224 
 321م

 
 محمد كاظم كتوب

م( /محمد كاظم 0240-م0221الشخصية في المنجز الروائي لمدينة الناصرية )
 0241,كلية التربية للعلوم –ذي قار :جامعة ذيقار -كتوب.

 سم02ص؛002ج,-ا
 رسالة ماجستير في اداب اللغه العربية

 العنوان-دراست       ا-العراق-القصص العربية-4
 

4222 

243,50224 
 101م

 
 المعاضيدي,ميسلون نوري نواف

-البنية السردية في روايات شوقي كريم حسن/ميسون نوري نواف المعاضيدي.
 0241كلية التربية ,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم02ص؛002
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-شوقي كريم حسن )قاص(      ا-0دراسات -العراق–القصص العربية -4
 

4222 

243,50224 
 595م

 
 الموسوي,عباس فاضل عبد هللا

( دراة في البنية والوظائف 4522-4511العنوان في الرواية العراقية من عام )
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-فاضل عبد هللا الموسوي . والظواهر/عباس

 سم32ص:ايض؛029
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-دراسات        ا-العراق-القصص العربية-4
 

4222 

243,50224 
 50ن

 
 نهى خليل ابراهيم رشيد

-االستالب وانماطة في قصص محيي الدين زنكنة /نهى خليل ابراهيم رشيد.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,–ديالى:جامعة ديالى 

 سم32ص:ايض؛492ت,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-زنكنة ,محيي الدين )قاص(        ا-0دراسات -العراق-القصص العربية-4
 

4222 

243,50224 
 152ه

 
 هديل عبد الرزاق احمد مهدي

4222 



-4529تعدد االصوت في الرواية العراقية دراسة في مستويات وجهه النظر )
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-( /هديل عبد الرزاق احمد مهدي.0242

 سم32ص:ايض؛041د,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية وادابها

-تاريخ         ا-العراق-القصص العربية-0دراسات -العراق-العربيةالقصص -4
 العنوان

 

243,50224 
 052و

 
 الوائلي ,سامي كريم موشي

اداب االنقاض دراسة في رواية ما بعد الحرب العراقية/سامي كريم موشي 
 0241كلية االداب ,–ذي قار -الوائلي.
 سم32ص:ايض؛099

 العربية وادابهارسالة ماجستير في اللغه 
 العنوان-دراسات      ا-العراق–القصص العربية -4
 

4224 

243,50225 
 910ا

 
 اشراق كامل كعيد حسين

-م /اشراق كامل كعيد حسين .0243-4511الفانطاسيا في الرواية العراقية 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛499ث,-ا
 العربية وادابهااطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه 

 العنوان-تاريخ            ا-العراق–القصص العربية -4
 

4222 

243,50225 
 955ح

 
 حسين عيال عبد علي 

-( /حسين عيال عبد علي .0240-0223التجريب في الرواية العراقية )
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص:ايض؛015
 فلسفة اللغه العربيةاطروحة دكتوراه في 

 العنوان-تاريخ       ا-العراق-القصص العربية-4
 

4242 

243,50225 
 025ع

 
 عالية خليل ابراهيم

-( /عالية خليل ابراهيم .0242-4552الشخصية الجنوبية في الرواية العراقية )
 0241كلية التربية ,–بغداد:الجامعة المستنصرية 

 سم02ص؛349
 العربية وادابها اطروحة دكتوراه في اللغه

-دراسات        ا-العراق-القصص العربية-0تاريخ -العراق–القصص العربية -4
 العنوان

 

4242 

243,50225 
 250ل

 
 لمياء حسين علي 

/لمياء حسين علي  0222الى  4522تيار الوعي في رواية الحرب العراقية من 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-.

 سم32ص:ايض؛424
 اطروحة دكتوراه  فلسفة في اللغه العربية وادابها

 العنوان-تاريخ      ا-العراق–القصص العربية -4
 

4244 

243,5324 
 129م

 
 المرمضي ,حسين  عبد الزهرة لعواص كاظم

المدينة في روايات عبد الرحمن منيف /حسين عبد الزهرة لعواص كاظم المرمضي 
 0241كلية التربية,–القادسية :جامعة القادسية -.
 سم02ص؛444ت,-ا

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها /اداب 

4242 



-عبد الرحمن منيف )قاص اردني(        ا-0دراسات  –عمان -القصص العربية-4
 العنوان

 

243,51425 
 522ه
 

 
 ه(4329-222هيكل ,محمد بن حسين بن سالم )

االداء القصصي في كتاب )في منزل الوحي( لمحمد حسين هيكل /محمد حسين 
 القادسية :جامعة-هيكل /محمد بن حسين بن سالم هيكل ؛تحقيق مقتدى مانع دايخ .

 0241كلية التربية,–القادسية 
 سم02ص؛042ت,-ا

 في اللغه العربية وادابها/ادابرسالة الماجستير 
 العنوان-تاريخ         ا–مصر –القصص العربية -4
 

4242 

 241,20 
 219ز

 
 ه(932-114الزمخشري,محمود بن عمر )

الترابط النصي في مقامات الزمخشري )دراسة تطبيقية ( /محمود بن عمر 
 0241االداب,كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-الزمخشري؛تحقيق اوسي كاظم.

 سم32ص؛093خ,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

 العنوان-ادب عربي            ا-المقامات العربية-4
 

4242 

241,20 
 219ز

 
 ه(932-11الزمخشري ,محمود بن عمر )

-المعايير النصية في مقامات الزمخشري/اسماء صائب محمد جواد كاظم الكناني.
 0241اب,كلية االد-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛490
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

الكناني,اسماء صائب محمد جواد كاظم )محقق(         -0دراسات -المقامات العربية-4
 العنوان-ا
 

4242 

241,20 
 094ع

 
 العاشقي,زاهر عبد الحسين

-العاشقي .المقامات الحريرية والسرقسطية )دراسة موازنة ( /زاهر عبد الحسين 
 0241كلية االداب,-بغداد :جامعة بغداد

 سم02ص؛011و,-ا
 رسالة الدتوراه فلسفة في اللغه العربية وادابها/ادب

 العنوان-المقامات العربية          ا-4
 

4242 

142,51324 
 159ق

 
 القريشي معتز موسى معيدي

/معتز موسى المقامات االندلسية في عصر الطوائف والمرابطين)دراسة اسلوبية( 
 0241كلية االداب,-ذي قار :جامعة ذي قار-معيدي القريشي.

 سم32ص؛419
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

عصر -االندلس-المقامات العربية-0عصر الطوائف  -االندلس-المقامات العربية-4
 العنوان-المرابطين       ا

 

4244 

249,225 
 951ن

 
 النصيراوي,فراس ياسر مطر

-في الخطاب النثري لواقعه كربالء/فراس ياسر مطر النصيراوي.الشعرية 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

 سم02ص؛412
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العنوان-نقد       ا-الخطابة العربية-4
 

4242 



249,29 
 251ا

 
 اميرة عبد الواحد فليح

كلية -بغداد:جامعة بغداد-الواحد فليح .خطب الحرب في نهج البالغه/ اميرة عبد 
 0241التربية للبنات,

 سم32ص:ايض؛449
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

 العراق-الخطب الدينيه العربية        ا-4
 

4222 

249,29 
 01ش

 
 شبر ,علي شفيع هاشم

لية ك-القادسية-.االنساق الثقافية في خطب نهج البالغه/ علي شفيع هاشم شبر 
 0241التربية قسم اللغه العربية,

 سم02ص؛454
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

 العنوان-الخطب الدينيه  العربية        ا-4
 

4222 

241 
 022ع

 
 عبد هللا محمد عبد هللا

بغداد:الجامعة -رسائل عبد الحميد الكاتب :دراسة اسلوبية/عبد هللا محمد عبد هللا.
 0241كلية التربية,–المستنصرية 

 سم32ص؛495ج,-ا
 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها

ه( 430-22عبد الحميد الكاتب,يحيى بن سعود العامري)-0الرسائل العربية -4
 لعنوانا-,عالم باالداب            ا

 

4224 

241,224 
 101س

 
 سعاد بديع مطير 

بغداد:الجامعة -رسائل الشريف المرتضى دراسة اسلوبية /سعاد بديع مطير .
 0241كلية التربية ,-المستنصرية

 سم02ص؛331
 اطروحة دكتوراه في اللغه العربية

-399الشريف المرتضى ,علي بن الحسين )-0دراسات -الرسالئل العربية-4
 العنوان-,اديب وشاعر        اه( 131

 

4222 

241,224 
 051ز

 
 الزبيدي, عذراء مصطفى عبد العالي

ممارضات قصيدة )ياليل الصب( للحصري القيرواني)دراسه موضوعيه فنيه ( 
كليه -القادسيه :جامعة القادسيه-/عذراء مصطفى عبد العالي الزبيدي.

 0241التربيه,
 سم02ص؛420د,-ا

 اللغه العربية وادابها /ادبرساله الماجستير في 
-نحو 222القيرواني,عبد الرحمن بن محمد )-0دراسات –الشعر العربي -4

ه( اديب 193-22الحصري,ابراهيم بن علي بن تيم االنصاري)-3ه( شاعر 322
 العنوان-من اهل القيروان       ا

 

4222 

244 
 025ا

 
 ه(4425-4422االتليدي,,محمد بن دياب)

اعالم الناس بما وقع للبرامكه مع بني العباس المشهور بنوادر الحلفاء لالتليدي/ 
كليه –كربالء :جامعة كربالء -محمد بن دياب االتليدي؛تحقيق نبراس هاشم .

 0241التربيه للعلوم االنسانية ,
 سم32ص:ايض؛495ح,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفه في اللغه العربيه وادابها
 العنوان-ات        ااالحاجي والفكاه-4
 

4222 



245 
 905ل

 
 ه(441-443لسان الدين الخطيب,محمد بن سعيد )

جماليات االداء البالغي في شعر لسان الدين بن الخطيب/ محمد بن عبد هللا بن 
بغداد:جامعة -سعيد لسان الدين بن الخطيب؛تحقيق حيدر رضا محمد العمري .

 0241االنسانيه,كليه التربيه للعلوم -بغداد
 سم32ص:ايض؛342ذ,-ا

 اطروحة دكتوره فلسفه في اللغه العربيه
 العنوان-البالغه العربيه        ا-4
 

4222 

245,224 
 012ف

 
 فاطمة محمد ظاهر

كليه –القادسيه:جامعة القادسية -نثر وقعه صفين /فاطمه محمد ظاهر .
 0241التربيه,

 سم02ص؛450ث,-ا
 العربيه وادابها /ادابرساله ماجستير في اللغه 

 العنوان-دراسات          ا-النشر العربي-4
 

4222 

245,224 
 595ق

 
 القيسي,اسامة ماجد سلمان

ديالى :جامعة -كتب االمان دراسه موضوعية فنيه /اسامة ماجد سلمان القيسي .
 0241كليه التربيه للعلوم االنسانيه,–ديالى 

 سم32ص؛042ت,-ا
 العربية وادابها رساله ماجستير في اللغه

 العنوان-دراسات         ا–النشر العربي -4
 

4224 

245,424 
 905ع

 
 العزاوي ,علي اسماعيل خليل

القيم االخالقي في نثر العصر الجاهلي )دراسة موضوعيه تحليليه( /علي اسماعيل 
 0241كليه التربية ,–المثنى :جامعة المثنى -خليل العزاوي .

 سم02ص؛452ج,-ا
 الماجستير في اللغه العربية وادابها /االدابرسالة 

 العنوان-دراسات        ا-العصر الجاهلي-النثر االدبي4
 

4222 

245,4 
 955ح

 
 الحسيني ,محمد جاسم محمد عباس

 -رسالة الغفران :دراسة اسلوبيه/محمد جاسم محمد عباس  الحسيني .
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية

 سم02ص؛394
 رسالة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية وادابها

 العنوان-رسالة       ا-الغفرن-0دراسات -البالغه العربية-4
 

2222 

245,4 
 595ق

 
 القيسي ,احمد صالح ابراهيم

خصائص االسلوب في شعر االعطيات بين العصر االموي والعصر العباسي االول 
 0241كلية االداب,-لعراقيةبغداد:الجامعة ا-/احمد صالح ابراهيم القيسي.

 سم32ص:ايض؛011خ,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغه العربية وادابها

 العنوان-دراسات        ا–البالغة العربية -4
 

2222 

245,5124 
 021ع

 
 عادل طالب سرحان

القادسية :جامعة -اداب الشفاعات في النشر العباسي/عادل طالب سرحان .
 0241التربية ,كلية –القادسية 

 سم32ص:ايض؛495ب,-ا

2224 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسالة ماجستير في اللغه العربية وادابها
 العنوان-دراسات         ا–العصر العباسي –النثر العربي -4
 

245,5125 
 321م

 
 محمد صالح ارخيص

المناضرات االدبية  في نثر العثر العباسي الى نهاية  القرن الرابع الهجري /محمد 
 0241كلية االداب ,–بغداد :الجامعة المستنصرية -صالح ارخيص .

 سم32ص؛023
 رسالة ماجستير في اللغه العربية

 العنوان-تاريخ        ا–العصر العباسي –التراث العربي -4
 

4222 

254,9543 
 515م

 
 ميديا نعمت علي

-0222المنجز العربي للروائيين الكرد دراسة في البنية الروائية من 
 0241كلية التربية,-م/ميديا نعمت علي .بغداد:جامعة بغداد0243

 سم02ص؛020ح,-ا
 رسالة الماجستير في اللغه العربية وادابها/ادب

 العنوان-دراسات          ا–القصص الكردية -4
 

2222 

250,125 
 252د

 
 الدليمي,خالدة حاتم علوان 

خالدة حاتم علوان -الروائيون العراقيون  اليهود دراسة في شعرية المنجز الروائي.
 0241كلية التربية,ابن رشد للعلوم االنسانية ,-بغداد:جامعة بغداد-الدليمي.

 سم32ص؛359ه,-ج
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغه العربية وادابها-4
 العنوان-اليهود في العراق          ا-0تاريخ –االدب العربي -4
 

2222 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الجغرافيا والتاريخ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

524,0 
  150غ 
 

  
 

  
 الغريباوي , سهاد علي جبر 

هـ / سهاد علي جبر  241هــ ـ 430التدوين التاريخي في مدينة واسط من 
 م 0241كلية التربية , واسط : جامعة واسط ـ  -2الغرباوي 

 سم 32ص ؛  004

2222 

 



 
 

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 
 العنوان  -التاريخ        أ  - 4
 

542,2099 
 091ي 

 
 ياسر مسلم كاظم داحج  

 -2المنظومات الضغطية المسيطرة على مناخ ايران / ياسر مسلم كاظم داحج 
 م 0241كلية التربية للعلوم االنسانية ,  –البصرة : جامعة البصرة 

 سم  02ص ؛  449
 رسالة ماجستير في اداب في الجغرافيا 

 العنوان -المناخ         أ  - 0الجغرافية الطبيعية ـ ايران   - 4
 

2222 

 

542,20914 
 950أ 

 
 اشواق حسن حميد صالح 

اشواق حسن حميد  اثر المناخ في السياحة في العراق باستخدام معايير الراحة /
 م 0241بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ,  -2صالح 

 سم  32ص : ايض ؛  304ث ,  –أ 
 اطروحة دكتوراه اداب في الجغرافية الطبيعية 

 السياحة في العراق  – 0الجغرافية الطبيعية ـ  العراق   - 4
 العنوان   –الراحة ـ معايير        أ  – 3
 

2224 

542,20914 
 001 ج

 
 الجباري , بفرين جاسم محمد علي 

اثر عنصر التساقط على الجريان السطحي في حوض نهر الزاب الصغير / بفرين 
 م 0241بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب ,  -2جاسم محمد علي الجباري 

 سم  32ص : ايض ؛  454ك ,  –أ 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 العنوان –الزاب الصغير ـ نهر     أ  – 0ة ـ العراق  الجغرافية الطبيعي – 4
 

2222 

542,20914 
 051ج 

 
 الجبوري , خالد رحيم كاظم خشان 

/  0244 – 4520تكرار العواصف الغبارية في العراق واثارها البيئية للمدة 
ـ  بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية , 2خالد رحيم كاظم خشان الجبوري 

 م 0241
 سم  32ص : ايض ؛  412أ ـ ف , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 
 ـ الجغرافية الطبيعية ـ العراق        أ ـ العنوان 4
  

2222 

542,20914 
 051ج 

 
 الجبوري , عدي علي عبد

مؤشرات التغير المناخي واثرها في تباين مقادير الرطوبة النسبية في جنوب 
ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية , 2عبد الجبوري العراق / عدي علي 

 م 0241
 سم  02ص ؛  432

 ماجستير اداب في الجغرافية 
 العنوان     -التغير المناخي     أ  – 0الجغرافية الطبيعة ـ العراق   – 4

             

2222 

542,20914 
 359ج 

 
 الجحيشي , علي جبار عبدهللا 

الكثبان الرملية في محافظتي بابل والقادسية / علي جبار اثر المناخ في تشكيل 
 م 0241ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب , 2عبدهللا الجحيشي 

 سم  32ص : ايض ؛  455أ ـ ظ , 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية الطبيعية 

 الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة بابل القادسية - 4
 العنوان  –الكثبان الرملية        أ  – 0  

2224 



 

542,20914 
  205ج 

 
 الجلبي , مصطفى كامل عثمان 

نهر الفرات بين محطتي سدة الهندية والناصرية دراسة هيدرومورفومترية / 
 م 0241ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية األداب , 2مصطفى كامل عثمان الجلبي 

 سم  32ص ؛  099أ ـ و , 
 ة دكتوراه فلسفة في الجغرافية اطروح

 العنوان-ا الجغرافية الطبيعية ـ العراق  -أ 
 

2222 

542,20914 
 510ج 

 
 الجوراني , خلود كاظم خلف 

الخصائص الهيدرولوجية لنهر دجلة في محافظتي ميسان والبصرة / خلود كاظم 
األنسانية , ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية للعلوم 2خلف الجوراني 

 م 0241
 سم  02ص ؛  455ر ـ ل , 

 رسالة الماجستير في الجغرافية 
نهر  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة ميسان والبصرة (       - 4

 العنوان  –دجلة        أ 
 

2222 

542,20914 
 955ج 

 
 حسين غازي جودة 

الطاقة الكهربائية جنوب تباين خصائص الرياح و امكانية استخدامها في انتاج 
ـ بغداد : جامعة المستنصرية 2في العراق / حسين غازي جودة  33خط عرض 

 م 0241ـ كلية التربية , 
 سم  32ص : ايض ؛  499أ ـ ق , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 
 العنوان  –أ       الطاقة الكهربائية – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق   – 4
 

2222 

542,20914  
 245د 

 
 الدلفي , اسيل جميل لفته 

تذبذب كمية االمطار وعالقتها بظاهرة الجفاف في العراق / اسيل جميل لفته 
 م 0241ـ بغداد : جامعة المستنصرية ـ كلية التربية , 2الدلفي 
 سم  32ص : ايض ؛  441أ ـ ل , 

 رسالة ماجستير في الجغرافية الطبيعة 
 العنوان –االمطار        أ  – 0الجغرافية الطبيعة ـ العراق   – 4
 
 

2222 

 

542,20914 
 515ز 

 
 الزيدي , حسن قاسم اوحيد

االشكال االرضية في حوض وادي االشعلي دراسة جيومورفولوجية باستخدام 
ـ بغداد : جامعة المستنصرية ـ كلية التربية , GIs2نظم المعلومات الجغرافية

 م 0241
 سم  32ص : ايض ؛  034أ ـ ح , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 
 العنوان-ا    نظم المعلومات الجغرافية  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق   – 4
  

2222 

542,20914 
 10س 

 
 يسرى حسين محسن

تكرار المرتفعات الجوية واثرها في الخصائص الحرارية الفصلية في العراق / 
 م 0241ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات , 2محسن سرى حسين 

 سم  32ص : ايض ؛  029أ ـ ع , 
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 العنوان-ا     المرتفعات الجوية  – 0الجغرافية الطبيعية   – 4
 

2224 



542,20914 
 595س 

 
 سوسن كمال احمد 

 4524ن العراق خالل السنوات )تحليل الخصائص المناخية للمنطقة الشمالية م
ـ  بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم 2( / سوسن كمال احمد  0242ـ 

 م 0241االنسانية , 
 سم  32ص : ايض ؛  330م ,  –أ 

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في الجغرافية 
 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق        أ  – 4
 

2222 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

542,20914 
 520ش 

 
 شيماء ثامر جواد 

التيارات النفاثة واثرها في المرتفعات الجوية المؤثرة في مناخ العراق / شيماء 
 م 0241ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات , 2ثامر جواد 

 سم  32ص : ايض ؛  093أ ـ ه , 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 العنوان  -ـ المرتفعات الجوية  أ  0ة ـ العراق  الجغرافية الطبيعي – 4
 

2242 

542,20914 
 252ع 

 
 العكيلي , علي عبدالحسين بالسم

االسلوب االمثل لتقدير قيم التبخرنتح في مناخ العراق / علي عبد الحسين بالسم  
بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم االنسانية ابن رشد ,  -2العكيلي 
 م 0241
 سم 02ص ؛  032

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 
 العنوان  –الجغرافية الطبيعية ـ العراق        أ  – 4
 

2242 

542,20914 
 25ع 

 
 علي ياسين عبدهللا 

الموارد المائية في حوض نهر العظيم اعادتها وسبل تنميتها / علي ياسين 
 م 0241لتربية االنسانية , ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية ا2عبدهللا 

 سم  02ص ؛  304ب ـ ك , 
 رسالة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 

 العنوان –العظيم ـ نهر     أ  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق   – 4
 

2244 

 
 
 
 
 
 
 
 

542,20914 
 105غ 

 
 الغراني , علي حميد غاوي 

في العراق / علي حميد تكرار المنظومات الضغطية واثرها على الغطاء الغيمي 
 م 0241ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 2غاوي الغراني 

 سم  32ص : ايض ؛  049أ ـ ت , 
 رسالة ماجستير في الجغرافية العامة 

 المنظومات الضغطية  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق   – 4
 

2242 

542,20914 
 505ك 

 
 حمد حسن الكناني , حيدر م

هيدرولوجية المياه السطحية لحوض نهر الطيب باستخدام تقنيات االستشعار عن 
ـ ذي قار : جامعة 2بعد ونظم المعلومات الجغرافية / حيدر محمد حسن الكناني 

 م0241ذي قار ـ كلية االداب , 
 سم  32ص ؛  021

 رسالة ماجستير في الجغرافية الطبيعية 
نظم المعلومات  – 3الطيب ـ نهر   – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق   – 4

 العنوان –الجغرافية        أ 
 

2242 



542,20914 
 350م 

 
 مثنى هادي كوكز نجم 

مؤشرات التغير المناخي واثرها في اختالف قيم المدى الحراري السنوي في 
ـ كلية التربية للعلوم ـ بغداد : جامعة بغداد 2العراق / مثنى هادي كوكز نجم 

 م 0241االنسانية , 
 سم  02ص ؛  411

 رسالة ماجستير في الجغرافية الطبيعية 
 العنوان  –التغير المناخي    أ  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق   – 4
 

2242 

542,20914 
 591م 

 
 المنشداوي , ابتسام علي زغير 

معيار التحديد انسب مناطق زراعتها اعتماد الخصائص الحرارية للذرة الصفراء 
ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 2في العراق / ابتسام علي زغير المنشداوي 

 م 0241للبنات , 
 سم  32ص : ايض ؛  29أ ـ س , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 
 العنوان – الذرة الصفراء ـ زراعة  أ – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق   – 4

     

2242 

542,20914 
 595م 

 
 المنصوري , محمد حسين محيسن 

النظام الهيدرولوجي واثره في تكوين االشكال االرضية لنهر الفرات بين مدينتي 
ـ النجف : 2الكفل والشنافية واستثماراته / محمد حسين محيسن المنصوري 

 م 0241جامعة الكوفة ـ كلية االداب , 
 سم 32: ايض ؛ ص  029أ ـ غ , 

 اطروحة دكتوراه في الجغرافية 
 العنوان  –الجغرافية الطبيعية ـ العراق        أ  – 4
  

2242 

542,20914 
 502م 

 
 الميالي , ايناس نعيم هاشم 

ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 2تغيرات مجرى شط العرب / ايناس نعيم هاشم الميالي 
 م 0241كلية االداب , 

 سم  32ص : ايض ؛  054أ ـ خ , 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 

 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق        أ  – 4
 

2244 

542,2091444 
 321م 

 
 محمد بهجت ثامر 

التباين المكاني للمياه الجوفية في سهل السليفاني وامكانية استثمارها  باستخدام 
ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 2لجغرافية / محمد بهجت ثامر نظم المعلومات ا

 م 0241التربية ابن رشد , 
 سم  32ص : ايض ؛  425أ ـ ع , 

 اطروحة دكتوراه اداب في الجغرافية الطبيعية 
 الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة الموصل )سهل السليفاني( – 4
 العنوانـ نظم المعلومات الجغرافية        أ ـ  0
 

2242 

 

542,2091443 
 320ع 

 
 عثمان عبدالرحمن علي 

المياه الجوفية في قضاء كالر وامكانية التوسع في استثمارها / عثمان 
 م 0241ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب , 2عبدالرحمن علي 

 سم  02ص ؛  442
 ماجستير اداب في الجغرافية 

 المياه الجوفية  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ قضاء كالر   – 4
 العنوان  –أ 
 

2222 



542,20914 
 011س 

 
 الساعدي , حسين كريم حمد 

هيدرولوجية اهوار الدلمج والشويجة والسعدية وبيئاتها الحيوية )دراسة 
االداب , ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 2مقارنة( / حسين كريم حمد الساعدي 

 م 0241
 سم  32ص ؛  014أ ـ ك , 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية الطبيعية 
الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) اهوار الدلمج والشويجة والسعدية (        أ  – 4
 العنوان  –
 

2222 

542,209140 
 021س 

 
 السامرائي , همسة جمال سويدان 
الجوفية بين سامراء ـ الدجيل وسبل استثمارها التباين المكاني لخصائص المياه 

ـ بغداد جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم 2/ همسة جمال سويدان السامرائي 
 م 0241االنسانية , 
 سم  32ص : ايض ؛  491أ ـ ض , 

رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة صالح الدين (  
 العنوان –المياه الجوفية        أ  – 0
 

2224 

542,2091404 
 113أ 

 
 االعرجي , ميالد جاسم محي

( / 0240ـ  0220اثر المناخ على بعض االمراض في محافظة بغداد للمدة )
ـ بغداد : جامعة المستنصرية ـ كلية التربية 2ميالد جاسم محي االعرجي 

 م 0241االساسية , 
 سم  32ص : ايض ؛  495أ ـ س , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 
 العنوان –أ     المناخ – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق )محافظة بغداد(   – 4
 

2222 

542,2091404 
 015ن 

 
 نادية سلمان نصيف 

تغير خصائص التربة والمياه الجوفية في مواقع طمر النفايات في مدينة بغداد / 
 م  0241ـ بغداد : جامعة المستنصرية ـ كلية التربية , 2ية سلمان نصيف ناد

 سم  32ص : ايض ؛  403أ ـ ف , 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 العنوان  –الجغرافية الطبيعة ـ العراق )مدينة بغداد(        أ  – 4
 

2222 

542,2091404 
 015ن 

 
 الجبوري , راغب محمود حسن 

المكاني البار المياه الجوفية في ناحية المنصورية / راغب محمود حسن التحليل 
 م 0241ـ يالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 2الجبوري 
 سم  02ص ؛  494ت ـ ط , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية
 –منصورية(        أ الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة ديالى )ناحية ال – 4

 العنوان
 

2222 

542,2091100 
 051ج 

 
 الجبوري , منذر صائل محمد 

خصائص ترب ناحية المنصورية وعالقتها بالبيئة / منذر صائل محمد الجبوري 
 م 0241ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 2
 سم  32ص : ايض ؛  412م ,  –أ 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 
 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ محافظة ديالى )ناحية المنصورية(   أ  – 4
 

2222 

 

542,2091400  2222 



 الزبيدي , عقيل عبدالستار سعيد 051ز 
المتساقطات الجوية في محافظة ديالى واثارها البيئية باستخدام نظم المعلومات 

 0241ـ ديالى : جامعة ديالى , 2عقيل عبدالستار سعيد الشمري الجغرافية / 
 سم  02ص ؛  004ذ ,  –أ 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية
 العنوان  –نظم المعلومات  أ  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ ديالى   – 4
 

542,2091400 
 51ز 

 
 زيد عبد محمود

نهر الوند وعالقتها بتكتونية المنطقة / زيد عبد االشكال االرضية في حوض 
 م 0241ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 2محمود 

 سم  32ص : ايض ؛  414س ,  –أ 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

االنهار ـ نهر الوند ـ ديالى         – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ ديالى   – 4
 العنوان  –أ 
 

2224 

542,2091400 
 921ع 

 
 العسكري , اوس جمهور حسن 

التباين المكاني للرواسب النهرية في حوض نهر ديالى االوسط بين كالر وسد 
ـ ديالى : جامعة 2ديالى الثابت وسبل استثمارها / اوس جمهور حسن العسكري 

 م 0241ية للعلوم االنسانية , ديالى ـ كلية الترب
 سم  32ص : ايض ؛  492ش ,  –أ 

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 العنوان  –الجغرافية الطبيعية ـ العراق )ديالى(        أ  – 4
 

2222 

542,2091400 
 320ن 

 
 نجلة عجيل محمد عباس 

ـ 2عباس سدود محافظة ديالى ودورها في التوازن البيئي / نجلة عجيل محمد 
 م 0241بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية , 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
التوازن البيئي        أ  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق )محافظة ديالى(   – 4
 العنوان  –
 

2222 

542,2091400 
 105ن 

 
 النداوي , ماهر ثامر سعيد فريح 

التكميلي لمحصولي القمع والشعير في قضاء بلدروز / ماهر  اثر المناخ في الري
ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 2ثامر سعيد فريح النداوي 

 م 0241, 
 سم  32ص : ايض ؛  442أ ـ ث , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 
 لى )قضاء بلدروز(الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة ديا – 4
 العنوان –القمح والشعير        أ  – 3المناخ في الري   – 0
 

2222 

542,2091403 
 252ت 

 
 التميمي , قصي ذياب عباس 

جيومورفولوجية الممالح في محافظة واسط وامكانيات استثمارها / قصي ذياب 
 0241ة , ـ بغداد : جامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسي2عباس التميمي 

 م
 سم  32ص : ايض ؛  424أ ـ ف , 

 رسالة ماجستير تربية في الجغرافية الطبيعية 
 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة واسط (      أ  – 4
 

2224 

 

542,2091403 
 403خ 

 
 الخفاجي , شذى سالم ابراهيم 

2222 



/ شذى سالم جيومورفولوجية وهيدرولوجية نهر الدجيلة في محافظة واسط 
 م 0241ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 2ابراهيم الخفاجي 

 سم  32ص ؛  020وـ س , 
 رسالة ماجستير في الجغرافية العامة

 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة واسط (          أ  – 4
 

542,2091403 
 051ع 

 
 اشعيل جرمطالعبيدي , حسين 

اثر المناخ على زراعة وانتاج التفاح في محافظة واسط / حسين اشعيل جرمط 
ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية , 2العبيدي 
 م 0241
 سم  32ص : ايض ؛  499أ ـ ر , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 
 –التفاح ـ انتاج        أ  – 0لعراق ـ محافظة واسط  الجغرافية الطبيعية ـ ا – 4

 العنوان
 

2222 

542,2091403 
 051ع 

 
 العبيدي , هدى حيدر حسين 

ـ بغداد : 2امكانية حصاد المياه في محافظة واسط / هدى حيدر حسين العبيدي 
 م 0241جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 
حصاد        أ  –المياه  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة واسط (  – 4
 العنوان –
 

2222 

542,2091401 
 321م 

 
 المحمدي , عمر عياده حمدان 

التحليل الجيومورفولوجي لحوض وادي القائم ومجاالت استثماره / عمر عياده 
 م 0241بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد ,  ـ2حمدان المحمدي 

 سم  32ص : ايض ؛  422أ ـ ث , 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة االنبار        أ  – 4
 

2222 

542,209141 
 514م 

 
 ميرفت عبدالمجيد علي حسين 

في حوض وادي المعاذر / ميرفت عبدالمجيد علي  التحليل الجيومورفولوجي
 م 0241ـ بغداد : جامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية , 2حسين 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافيةالطبيعية 
 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة االنبار       أ  – 4
 

2222 

542,2091409 
 511ج 

 
 حيدر راضي كاظم 

ـ بابل : 2المالئمة المناخية لألبنية السكنية في مدينة الحلة / حيدر راضي كاظم 
 م 0241جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االسالمية , 

 سم  02ص ؛  453
 رسالة ماجستير في الجغرافية العامة 

 نوانالع –المناخ  أ  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) الحلة (   – 4
 

2224 

542,2091409 
 520خ 

 
 الخيكاني , هاشم محسن جبر جاسم

تلوث الهواء واثره في صحة االنسان في مدينة الحلة / هاشم محسن جبر جاسم 
 م 0241ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 2الخيكاني 
 سم  02ص ؛  452أ ـ ل , 

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 التلوث – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق )مدينة الحلة (   – 4

2222 



 العنوان –االنسان ـ صحة        أ  – 3
 

542,2091409 
 010س 

 
 سارة حمزة حسين 

الخصائص الجيومورفولوجية لشطي الحلة والهندية ضمن مثلث الهندية ـ 
ية التربية للعلوم ـ بابل : جامعة بابل ـ كل2الدغارة ـ الكفل / سارة حمزة حسين 

 م 0241االنسانية , 
 سم  02ص ؛  492

 رسالة ماجستير في الجغرافية العامة 
 العنوان  -الجغرافية الطبيعية ـ العراق)محافظة بابل(        أ  – 4
 

2222 

542,2091409 
 022م 

 
 المالكي , ايات جاسم عباس 

ت بغداد ـ بابل / اياالتحليل الجيومورفولوجي للتخسفات واالندفاعات في طريق 
ـ بغداد : جامعة بغداد : كلية التربية للعلوم االنسانية ابن 2جاسم عباس المالكي 

 م 0241رشد , 
 سم 32ص : ايض ؛  434أ ـ ش , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 
 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة بابل     أ  – 4
 

2222 

542,2091401 
 010أ 

 
 االبراهيمي , سهيلة نجم عيد 

التحليل المكاني للمياه الجوفية وامكانية استثمارها في قضاء طوزخورماتو / 
ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم 2سهيلة نجم عيد االبراهيمي 

 م  0241االنسانية , 
 سم 32ص : ايض ؛  429

 ية اطروحة الدكتوراه فلسفة في الجغرافية الطبيع
المياه الجوفية ) قضاء  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة كركوك   – 4

 العنوان  –طوز خورماتو (        أ 
 

2224 

 

542,2091401 
 س 

 
 السامرائي , نجالء صباح مهدي

التذبذب المناخي واثره في تذبذب انتاجية الحمضيات في محافظة كربالء / نجالء 
 م 0241ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات , 2 صباح مهدي السامرائي

 سم  32ص : ايض ؛  049أ ـ ر , 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة كربالء        أ  – 4
 

2222 

542,2091401 
 210س 

 
 السلطاني , نورس علي حسين نعمة 

المناخية وعالقتها بتكوين االشكال االرضية في محافظة كربالء / الخصائص 
ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب , 2نورس علي حسين نعمة السلطاني 

 م 0241
 سم  32ص : ايض ؛  499أ ـ ط , 

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 نالعنوا –الجغرافية الطبيعية ـ العراق )محافظة كربالء(       أ  – 4
 

2222 

542,2091401 
 012ف 

 
 فاطمة نجف حسين 

الخصائص الجيومورفولوجية للهامش الصحراوي لمحافظة كربالء واثرها على 
ـ كلية التربية 2ـ بغداد: جامعة بغداد 2النشاط البشري/ فاطمة نجف حسين 

 م 0241للعلوم االنسانية , 
 سم  32ص : ايض ؛  419أ ـ س , 

 فية الطبيعية رسالة ماجستير في الجغرا

2222 



 العنوان  –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة كربالء (     أ  – 4
 

542,2091404 
 500ج 

 
 الجنابي , صباح شلوح شعيل 

االستيطان الريفي في ريف مركز قضاء الشامية / صباح شلوح شعيل الجنابي 
 م 0241ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب , 2

 سم 32ص : ايض ؛  021أ ـ ط , 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة القادسية )قضاء الشامية(        أ  – 4
 العنوان

 

2222 

542,2091404 
 520خ 

 
 الخيكاني , حيدر مظهر عبيد 

الخصائص المناخية لمحافظة القادسية ومدى مالئمتها لزراعة المحاصيل 
/ حيدر مظهر عبيد  Gisالصناعية فيها باستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 م 0241ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية ـ 2الخيكاني 
 سم  02ص ؛  499

 رسالة ماجسيتر في الجغرافية 
نظم المعلومات  – 0فية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة القادسية  الجغرا – 4

 العنوان –(        أ  Gisالجغرافية ) 

 

2222 

542,2091404 
 052غ 

 
 الغانمي , حسين ذياب محمد 

تحليل جغرافي ألثر التغيرات المناخية في زراعة المحاصيل الحقلية في زراعة 
القادسية : جامعة القادسية ـ كلية ـ 2القادسية / حسين ذياب محمد الغانمي 

 م 0241االداب , 
 سم  32ص : ايض ؛  423أ ـ ز , 

 رسالة ماجستير في الجغرافية 
 العنوان  –الجغرافية الطبيعية ـ العراق )محافظة القادسية(     أ  – 4
 

2224 

542,2091402 
 952أ 

 
 اسيل سامي مجيد

الرضي لقضاء المناذرة وعالقتها دور العمليات الجيومورفية في تشكيل المظهر ا
ـ النجف: جامعة الكوفة ـ كلية التربية 2بالنشاط البشري / اسيل سامي مجيد 

 م 0241للبنات , 
 سم  32ص : ايض ؛  442أ ـ ش , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 
 الجغرافبة الطبيعية ـ العراق ـ النجف األشرف ) قضاء المناذرة( – 4
 العنوان  –النشاط البشري         أ  – 0 
 

2222 

542,2091402 
  012ع 

 
 العبدلي , حسن عبدالحسين عبدالكريم 

استعماالت االرض في ضواحي مدينة الكوفة وامكانات التوسع العمراني فيها / 
 م 0241ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية االداب , 2حسن عبدالحسين عبدالكريم 

 سم  32يض ؛ ص : ا 453أ ـ م , 
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة النجف االشرف )مدينة الكوفة(   – 4
 العنوان –االرض ـ استعماالت        أ 

 

2222 

542,209143 
 915ب 

 
 البصري , عاصم عادل عباس 

وامكانية تطويرها / التحليل المكاني للمناطق الخضراء في مدينة الديوانية 
ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االداب , 2عاصم عادل عباس البصري 

 م 0241

2222 



 سم 32ص : ايض ؛  025ظ ,  –أ 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ )مدينة الديوانية(      أ  – 4
 

542,209143 
 051ج 

 
 , علي عبد هاشم منخي الجبوري 

اشكال سطح االرض في منطقة )ام رحل( في محافظة المثنى / علي عبد هاشم 
 م 0241ـ النجف : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات , 2منخي الجبوري 

 سم  32ص : ايض ؛  435أ ـ ح , 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية الطبيعية 

 العنوان  –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ) محافظة المثنى (      أ  – 4
 

2224 

542,209143 
 511ج 

 
 الجوذري , علي حمزة عبدالحسين 

اثر العمليات الجيومورفية في تشكيل المظهر االرضي لناحية الشنافية / علي 
ة االنسانيـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 2حمزة عبدالحسين الجوذري 

 م 0241, 
 سم  32ص : ايض ؛  041أ ـ س , 

 رسالة ماجستير في الجغرافية العامة 
 الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة القادسية          أـ العنوان  – 4
 

2222 

542,209143 
 154ق 

 
 القره غولي , عباس فاضل عبيد 

محافظة القادسية / عباس فاضل التحليل المكاني للمياه الجوفية واستخدامها في 
 م 0241ـ بغداد : جامعة المستنصرية ـ كلية التربية , 2عبيد القره غولي 

 سم  32ص : ايض ؛  449أ ـ ع , 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافيا

المياه الجوفية         – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة القادسية   – 4
 العنوان  –أ 
 

2222 

542,2091434 
 510س 

 
 السوداني , علي عبداالمير محمد 

اثر العمليات الجيومورفولوجية على مشروعي ) المغيشي والرواية ( االروائية 
ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 2في محافظة ذي قار / علي عبد االمير محمد السوداني 

 م 0241كلية التربية للعلوم االنسانية , 
 سم  32ص : ايض ؛  450أ ـ ت , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافيا الطبيعية 
 العنوان  –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة القادسية      أ  – 4
 

2222 

542,2091433 
 005أ 

 
 ابتهال شاكر مجيد عبدهللا 

يد مج تقويم بيني للقنوات المائية الداخلية في مدينة البصرة / ابتهال شاكر
 م 0241ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب , 2عبدهللا 

 سم  32ص : ايض ؛  459أ ـ ص , 
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

القنوات المائية الداخلية         – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ مدينة البصرة   – 4
 العنوان –أ 
 

2222 

542,2091433 
 105ك 

 
 مهند حسن رهيفالكعبي , 

ـ البصرة : جامعة 2المناخ المحلي لمدينة البصرة / مهند حسين رهيف الكعبي 
 م0241البصرة ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 

 سم 02ص ؛  014
 دكتوراه فلسفة في الجغرافية 

2222 



 العنوان –الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ مدينة البصرة       أ – 4
 

542,2091433 
 590م 

 
 الموزاني , انتصار قاسم حسين 

اثر الموازنة المائية المناخية في استثمار الموارد المائية في محافظة ميسان / 
ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للعلوم 2انتصار قاسم حسين الموزاني 

 م 0241االنسانية , 
 سم  32ص : ايض ؛  020أ ـ س , 

 جغرافية الطبيعية اطروحة دكتوراه فلسفة في ال
الموازنة المائية  – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة ميسان   – 4

 العنوان –المناخية        أ 
 

2224 

542,2091433 
 502ن 

 
 نوال كامل علوان

ـ بغداد 2تقدير حجم الجريان السطحي لحوض وادي دويريج / نوال كامل علوان 
 م  0241: جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات , 

 سم  32ص : ايض ؛  430أ ـ ح , 
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

الجريان السطحي         – 0الجغرافية الطبيعية ـ العراق ـ محافظة ميسان   – 4
 ن العنوا –أ 
 

2222 

542,2095 
 501ج 

 
 جواد كاظم عباس 

تحليل جيو بوليتيكي للمصالح الصينية في اقليم دول جنوب شرق اسيا / جواد 
 م 0241ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 2كاظم عباس 

 سم  32ص : ايض ؛  441أ ـ ر , 
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 العنوان  –الجغرافية الطبيعية ـ جنوب شرق اسيا        أ  – 4
 

2222 

542,2591444 
 005خ 

 
 الخاتوني , محمد عيسى خضر علي 

مدينة البعاج نموذج لمدن الحافات االقليمية / محمد عيسى خضر علي الخاتوني 
 م 0241ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 2

 سم  02ص ؛  429 ب ـ ط ,
 رسالة ماجستير جغرافية 

 العنوان –العراق ـ جغرافية المدن ـ الموصل )البعاج(         أ  – 4
 

2222 

542,259140 
 500ب 

 
 البياتي , عذراء طارق خورشيد

قضاء طوزخرماتو ) دراسة في الجغرافية االقليمية ( / عذراء طارق خورشيد 
 م 0241ـ كلية التربية للبنات , ـ بغداد : جامعة بغداد 2البياتي 
 سم  32ص ؛  454ز ـ ن , 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية 
 العنوان –الجغرافية االقليمية ـ محافظة صالح الدين        أ  – 4
 

2224 

542,2591404 
 153أ 

 
 اريج بهجت احمد حسن 

التحليل المكاني الستعماالت االرض الحضرية ومدى كفاءة الخدمات المجتمعية 
ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 2في مركز ناحية المأمون / اريج بهجت احمد حسن 

 م 0241التربية ابن رشد , 
 سم  32ص : ايض ؛  042أ ـ ش , 

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية 
 العنوان  –أ      الخدمات المجتمعية  – 0افية المدن )بغداد(  العراق ـ جغر – 4
 

2222 



 

542,2591404 
  202ب 

 
 بالل كاظم جالب طالل 

ـ بغداد 2شارع الرشيد و دوره الوظيفي في مدينة بغداد / بالل كاظم جالب طالل 
 م 0241: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية , 

 سم  02ص ؛  453أ ـ ك , 
 رسالة الماجستير في الجغرافية 

 العنوان –العراق ـ جغرافية المدن )مدينة بغداد(        أ  – 4
 

2222 

542,2591404 
 021ع 

 
 العامري , ذكرى خليل ابراهيم 

السكن العشوائي في مدينة بغداد واثره على انتاج وتوزيع الماء الصالح للشرب 
ـ بغداد : الجامعة 2)مدينة الصدر انموذجا( / ذكرى خليل ابراهيم العامري 

 م  0241المستنصرية ـ كلية التربية االساسية , 
 سم  32ص ؛  410أ ـ و , 

 رسالة ماجستير تربية في الجغرافية 
 العنوان –جغرافية المدن ) مدينة الصدر (        أ العراق ـ  – 4
 

2222 

542,2591404 
 321م 

 
 محمد حسن محمد 

ـ 2ضواحي مدينة بغداد دراسة الحالة : ضاحية بوب الشام / محمد حسن محمد 
 م 0241بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية , 

 سم  32ص ؛  021أ ـ ي , 
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 العنوان  –العراق ـ جغرافية المدن ـ بغداد )ضاحية بوب الشام (    أ  – 4
 

2222 

 

542,2591400 
 055ط 

 
 الطائي , محمد جاسم حمادي 

ـ ديالى : 2خدمة الماء الصافي في مدينة المقدادية / محمد جاسم حمادي الطائي 
 م 0241جامعة ديالى ـ كلية التربية , 

 سم  32ص ؛  491
 رسالة ماجستير في الجغرافية 

 العنوان  –أ        الماء الصافي  – 0العراق ـ جغرافية المدن )المقدادية(   – 4
 

2224 

542,2591403 
 594ي 

 
 يوسف حران فارس حريز 

التحليل المكاني لتغير استعماالت االرض السكنية الى تجارية في مدينة النعمانية 
ـ واسط : جامعة 2في جغرافية المدن( / يوسف حران فارس حريز  )دراسة

 م 0241واسط ـ كلية التربية , 
 سم  32ص ؛  443أ ـ ط , 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان  –أ      العراق ـ جغرافية المدن ـ واسط )مدينة النعمانية (  – 4
 

2222 

542,2591409 
 505أل 

 
 عبود مطرال واوي , عواد 

ـ 2قضاء الهاشمية : دراسة في الجغرافية االقليمية / عواد عبود مطر ال واوي 
 م 0241بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية , 

 سم  02ص ؛  025ب ـ غ , 
 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية 

افية البشرية ـ الجغر – 0الجغرافية االقليمية ـ بابل )قضاء الهاشمية(   – 4
 العنوان  –دراسات        أ 

 

2242 

542,432432 
 321أ

 
 احمد صباح مرضي عقل

2242 



م(/ 0242 -0222التحليل المكاني لمؤشرات التنمية البشرية في العراق للمدة )
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2احمد صباح مرضي عقل

 سم32ص: ايض؛ 029و, -أ
 في الجغرافية اطروحة دكتوراه فلسفة

 العنوان -العراق   أ -ـ الجغرافية البشرية4
 

542,432432 
 911أ

 
 اسعد موسى حتروش

التحليل المكاني لتباين االصابة باالمراض السرطانية في محافظة ذي قار للمدة 
كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2/ اسعد موسى حتروش0242 -0222
0241 

 سم32ص: ايض؛ 415و, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

 -ـ االمراض السرطانية   أ0محافظة ذي قار    -العراق -ـ الجغرافية البشرية4
 العنوان

 

2244 

542,432432 
 951ب

 
 بشير محمود رشيد

 -2التحليل المكاني للمستوطنات الريفية في قضاء التاجي/ بشير محمود رشيد
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية

 سم32ص: أيض؛ 419ف, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -محافظة بغداد )قضاء التاجي(   أ -ـ الجغرافية البشرية4
 

2242 

542,432432 
 500ب

 
 البياتي, فالح محمد ستار

 ديالى: -2قضاء خانقين؛ دراسة في الجغرافية االقليمية/ فالح محمد ستار البياتي
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى

 سم02ص؛ 020غ, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية البشرية

 العنوان -قضاء خانقين   أ -العراق -ـ الجغرافية البشرية4
 

2242 

542,432432 
 395ت

 
 تحسين هادي وميض

/ 0240تنميتها لسنة واقع تربية االبقار والجاموس في محافظة ديالى وسبل 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ديالى: جامعة ديالى -2تحسين هادي وميض

0241 
 سم02ص؛ 420ق, -ب

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية البشرية
 أـ العنوان  االبقار والجاموس  -0محافظة ديالى  -العراق -لبشريةـ الجغرافية ا4
 

2242 

542,432432 
 252ت

 
 التميمي, محمد علي عبد الحسين

تحليل جغرافي لواقع عمالة االطفال في مدينة البصرة وافاقها المستقبلية/ محمد 
 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2علي عبد الحسين التميمي

 سم02ص: ايض؛ 091ف, -أ
 رسالة ماجستير اداب جغرافية

 أـ العنوان      عمالة  -االطفال -0 مدينة البصرة -العراق -البشرية ـ الجغرافية4
 

2242 

542,432432 
 051ج

 
 الجبوري, حسون عبود دبعون

تحليل مكاني لمؤشرات التنمية البشرية في محافظة القادسية/ حسون عبود 
 0241كلية االداب,  -النجف: جامعة الكوفة -2دبعون الجبوري

 سم02ص: ايض؛ 051ق, -أ

2242 



 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
 العنوان -محافظة القادسية   أ -العراق -ـ الجغرافية البشرية4
 

542,432432 
 051ج

 
 الجبوري, حال زوين محمد سلطان

 -4554التباين المكاني للقوى العاملة االنثوية في محافظة بغداد للعامين 
كلية التربية  -بغداد: جامعة بغداد -2/ حال زوين محمد سلطان الجبوري0243

 0241أبن رشد للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: أيض؛ 045س, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافيه
 العنوان -محافظة بغداد   أ -ـ الجغرافية البشرية4
 

2244 

542,432432 
 051ج

 
 الجبوري, رائد عطا هللا كاظم

رب افريقيا بعد الحرب الباردة دراسة االستراتيجية االمريكية تجاه دول اقليم غ
كلية  -بابل: جامعة بابل -2في الجغرافية السياسية/ رائد عطا هللا كاظم الجبوري

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 024ل, -أ

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية
 الجغرافية السياسية -3الحرب الباردة    -0امريكا    -ـ الجغرافية البشرية4

 أـ العنوان
 

2242 

542,432432 
 051ج

 
 الجبوري, منهل عبد هللا حمادي طعمة

 -2نظام النقل الحضري في مدينة تكريت/ منهل عبد هللا حمادي طعمة الجبوري
 0241كلية التربية,  -نينوى: جامعة الموصل

 سم02ص: ايض؛ 332ص, -أ
 أطروحة دكتوراه في الجغرافية

 العنوان -العراق )مدينة تكريت(   أ -البشريةالجغرافية 
 

2222 

542,432432 
 252ج

 
 الجميلي, لؤي عدنان حسون

تأثير الملوثات الناجمة عن االستعالمات الحضرية في مدينتي الكوت والعمارة 
 -بغداد: جامعة بغداد -2على صالحية مياه الشرب/ لؤي عدنان حسون الجميلي

 0241االنسانية , كلية التربية للعلوم 
 سم02ص: ايض؛ 043ش, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
 العنوان -ـ الجغرافية البشرية )مدينتي الكوت والعمارة(   أ4
 

2222 

542,432432 
 325ح

 
 الحجمي, علي علي حسن

دراسة في  0240 -0221الحوادث المرورية في محافظة ذي قار للمدة من 
كلية  -ذي قار: جامعة ذي قار -2علي حسن الحجميجغرافية النقل/ علي 

 0241االداب, 
 سم02ص؛ 022

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية
 العنوان -العراق )محافظة ذي قار(   أ -العراق -ـ الجغرافية البشرية4
 

2224 

542,432432 
 955ح

 
 الحسيني, هدى مالك اسماعيل يوسف

البلدية لمركز قضاء الدجيل/ هدى مالك اسماعيل التباين المكاني لكفاءة الخدمات 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2يوسف الحسيني

 سم32ص: أيض؛ 414م, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

2222 



 محافظة صالح الدين )قضاء الدجيل( -العراق -ـ الجغرافية البشرية4
 أـ العنوان

 

542,432432 
 105خ

 
 الخطاوي, فائزة عبد جمعة

التحليل الجغرافي للتعليم الجامعي ودوره التنموي في العراق/ بغداد: جامعة 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية )ابن رشد(,  -بغداد

 سم02ص: ايض؛ 014س, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -أ    ليم الجامعي  التع -0العراق    -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432432 
 059د

 
 الدبيسي, ابتسام حسن محسن

استخدام قاعدة البيانات الجغرافية لتقويم واقع توزيع الخدمات المجتمعية في 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2مدينة العمارة/ ابتسام حسن محسن الدبيسي

 0241التربية, 
 سم02ص: ايض؛ 012ب, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية 
 العنوان -أ    العراق )مدينة العمارة(   -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432432 
 200ر

 
 الركابي, ريا جاسم محمد

تأثير النشاطات الزراعية على تلوث التربة في ناحية اليوسفية/ ريا جاسم محمد 
 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم اللنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2الركابي

 سم32ص: ايض؛ 454هـ, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

تلوث     -ـ التربة0 محافظة بغداد )ناحية اليوسفية( -العراق -ـ الجغرافية البشرية4
 العنوان -أ
 

2222 

542,432432 
 555ز

 
 زينة كريم عبد الرحمن
 -2في للسكان في محافظة بابل/ زينة كريم عبد الرحمنخرائط التوزيع الجغرا
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص؛ 453
 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية

 العنوان -أ    العراق )محافظة بابل(  -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432432 
 010س

 
 سارة عبد هللا حسون محمد 

ديالى:  -2االستيطان الريفي في قضاء خانقين/ سارة عبد هللا حسون محمد
 0241كلية التربية للعلوم االسالمية,  -جامعة ديالى

 سم32ص: أيض؛ 494ع,-أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -أ     محافظة ديالى )قضاء خانقين(  -العراق -ـ الجغرافية البشرية4
 

2224 

542,432432 
 115س

 
 السعدي, ياسمين محمد حسين

التحليل الجغرافي للصناعات المعدنية للقطاع الخاص في مدينة بغداد للمدة من 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2/ ياسمين محمد حسين السعدي0242 -4552
 0241التربية, 

 سم02ص: ايض؛ 432ر, -أ
 الجغرافيةرسالة ماجستير اداب في 

 أـ العنوان     صناعة -االلمنيوم -0العراق )مدينة بغداد(  -شريةـ الجغرافية الب4
 

2222 



542,432432 
 151س

 
 السعيدي, شريهان مازن بدر

 -2اتجاهات النمو الحضري في مدينة الكوت/ شريهان مازن بدر السعيدي
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط

 سم32ص: ايض؛ 451ي, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 العنوان -العراق )مدينة الكوت(     أ -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432432 
 151س

 
 السعيدي, محمود خليل جواد

ديالى:  -2تحليل الوظيفة السكنية لمدينة المقدادية/ محمود خليل جواد السعيدي
 0241االنسانية, كلية التربية للعلوم  -جامعة ديالى

 سم32ص: أيض؛ 033ث, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -جغرافية السكان    أ -ـ ديالى )مدينة المقدادية(4
 

2222 

542,432432 
 510س

 
 السوداني, مناف محمد زرزور خلف

ة ياالتجاهات المكانية الحتمالية االنتاج الزراعي والتنبؤية وعالقتها المكانية ببن
/ مناف محمد 0240 -0220سكان الريف في محافظة ذي قار للمدة من من 

 0241كلية التربية,  -بغداد: جامعة بغداد -2زرزور خلف السوداني
 سم02ص: أيض؛ 324ش, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
 العنوان -العراق )محافظة ذي قار(    أ -ـ الجغرافية البشرية4
 

2224 

542,432432 
 001ع

 
 العبادي, صادق علي سعيد

الصناعات الصغيرة في محافظة ذي قار وابعادها التنموية/ صادق علي سعيد 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2العبادي

 سم02ص؛ 041م, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية البشرية 

 عنوانال -العراق )محافظة ذي قار(   أ -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432432 
 120ع

 
 العظماوي, عمار شريف كاظم

كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2التركمان في العراق/ عمار شريف كاظم العظماوي
 0241التربية للعلوم االنسانية, 

 سم02ص: أيض؛ 029ص, -أ
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية

 العنوان -أ   العراق  -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432432 
 595ع

 
 العنزي, أنور سالم رمضان

التحليل المكاني لصناعة الطابوق في محافظتي واسط وذي قار/ أنور سالم 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2رمضان العنزي

 سم02ص: ايض؛ 000س, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 العنوان -العراق )محافظتي واسط وذي قار(   أ -الجغرافية البشريةـ 4
 

2222 

542,432432 
 905ع

 
 العزاوي, عمر عبد الرسول فالح

تحليل جغرافي لواقع البساتين في قضاء الخالص المشاكل والحلول/ عمر عبد 
 0241بغداد: جامعة بغداد: كلية االداب,  -2الرسول فالح  العزاوي

 سم02أيض, ص؛ 300م, -أ

2222 



 أطروحة دكتوراه في فلسفة الجغرافيا البشرية
 أـ العنوان        محافظة ديالى )قضاء الخالص( -العراق -ـ الجغرافيا البشرية4
 

542,432432 
 905غ

 
 الغرواي, سهاد حسن شلش

االكتظاظ السكاني واثره في تلوث البيئة في مدينة الصدر/ سهاد حسن شلش 
 0241كلية التربية االساسية,  -الجامعة المستنصرية بغداد: -2الغرواي
 سم32ص: ايض؛ 049

 رسالة ماجستير تربية في الجغرافية
 العنوان -أ        تلوث -ـ البيئة0العراق )مدينة الصدر(  -البشريةـ الجغرافية 4
 

2222 

542,432432 
 203ف

 
 فالح محسن موسى سلمان

االرض الحضرية في مدينة الكوت/ فالح خرائط التباين المكاني الستعماالت 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2محسن موسى سلمان

0241 
 سم02ص: أيض؛ 124ت, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية
 العنوان -أ   العراق )مدينة الكوت(   -ـ الجغرافية البشرية4
 

2224 

542,432432 
 151ق

 
 القدوري, أريج عبد الواحد جميل

بغداد: جامعة  -2أطلس جغرافي رقمي لمحافظة المثنى/ أريج عبد الواحد جبوري
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد

 سم02ص: أيض؛ 001س, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -أ    محافظة المثنى  -العراق -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432432 
 53ل

 
 ليث شاكر احمد عبد هللا

التوسع الحضري واثره على كفاءة الخدمات في مدينة الفلوجة باستعمال نظم 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2/ ليث شاكر احمد عبد هللاGISالمعلومات الجغرافية 

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: أيض؛ 452ع, -أ

 اداب في الجغرافية البشريةرسالة ماجستير 
 -ـ الخدمات0  محافظة االنبار )مدينة الفلوجة( -العراق -ـ الجغرافية البشرية4

 العنوان -نظم المعلومات الجغرافية    أ -3كفاءة   
 

2222 

542,432432 
 914م

 
 مصطفى بحيص كياص

التباين المكاني لظاهرة العشوائيات في ناحيتي الصقالوية والكرمة باستعمال نظم 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2/ مصطفى بحيص كياصGISالمعلومات الجغرافية 

 0241التربية ابن رشد, 
 سم32ص: ايض؛ 412س, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 
 أـ العنوان      GISالمعلومات الجغرافية نظم -0العراق    -ـ الجغرافية البشرية4

 

2222 

542,432432 
 505م

 
 منتهى طعيمة عناد

بغداد:  -2الكفاءة المكانية للطرق الريفية في محافظة كربالء/ منهى طعيمة عناد
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة بغداد

 سم02ص؛ 001
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافيه

 العنوان -العراق )محافظة كربالء(   أ -الجغرافية البشريةـ 4

2224 



 

542,432432 
 50م

 
 مها متعب محمد

رمضان  41التباين المكاني النسيابية حركة النقل والمرور في شارعي النضال و
أبن رشد  -كلية التربية -بغداد: جامعة بغداد -2في مدينة بغداد/ مها متعب محمد

 0241للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: أيض؛ 442ق, -أ

 رسالة ماجستير في الجغرافية البشرية
 العنوان -أ      النقل والمرور  -0 العراق )مدينة بغداد( -البشرية ـ الجغرافية4
 

2222 

542,432432 
 902و

 
 وسام عبد هللا جاسم

/ وسام 4092ق.م الى 0443اختيار وانتقال عواصم المدن العريقة للمدة من 
كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2جاسم عبد هللا 
0241 

 سم02ص: أيض؛ 093ط, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية

 العنوان -العراق   أ -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432432 
 902و

 
 وسام عبد هللا حسين سلطان
/ وسام عبد 0240 -4594مدينة بعشيقة للمدة من النمو السكاني وتركيبهم في 

الموصل: جامعة الموصل: كلية التربية للعلوم االنسانية,  -2هللا حسين سلمان
0241 

 سم02ص؛ 411ك, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 العنوان -العراق )محافظة نينوى(    أ -ـ الجغرافية البشرية4
 

2222 

542,432430 
 321أ

 
 ج زايرأحمد سالم فر

تحليل التغيير المكاني لخصائص السكان الشباب في محافظة بغداد للمدة من 
كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2/ أحمد سالم فرج زاير0240 -4554
0241 

 سم02ص: أيض؛ 034ف, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية 

 العنوان -ـ العراق )محافظة بغداد( جغرافية السكان   أ4
 

2222 

542,432430 
 500ب

 
 البياتي, أيثار أنور محمد مصطفى

العمق الجغرافي التركي في اسيا الوسطى جنوب القوقاز دراسة في الجغرافية 
كلية التربية  -بغداد: جامعة بغداد -2السياسية/ إيثار أنور محمد مصطفى البياتي

 0241للبنات, 
 سم02ص؛ 102هـ, -أ

 رافيةأطروحة دكتوراه فلسفة في الجغ
 العنوان -أ    تركيا  -ـ الجغرافية السياسية4
 

2222 

542,432430 
 001ج

 
 جبار عبد الرزاق رجب محمد

بغداد:  -2الجدود الدولية في المسطحات المائية/ جبار عبد الرزاق رجب محمد
 0241جامعة اّيلز أنترناشونال العالمية, 

I-IV ,444 سم02ص: أيض؛ 

 الجغرافيةأطروحة دكتوراه في 
 العنوان -أ    المسطحات المائية   -0ـ الجغرافية السياسية   4
 

2224 



542,432430 
 509ج

 
 الجياشي, صادق نغيمش جاسم

الزحف العمراني على المناطق الخضراء في مدينة السماوة واثارها البيئية/ 
كلية االداب,  -القادسية: جامعة القادسية -2صادق نغيمش جاسم الجياشي

0241 
 سم32ص؛ 452ب, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان -المناطق الخضراء   أ -0جغرافية السكان    -ـ السماوة4
 

2222 

542,432430 
 245ح

 
 الحلفي, نور جواد عبد هللا

 -0223تقويم كفاءة الخدمات الترفيهية في مدينة النجف االشرف للمدة من 
كلية االداب,  -النجف: جامعة الكوفة -2الحلفي/ نور جواد عبد هللا 0240
0241 

 سم02ص: أيض؛ 410ط, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 العنوان -أ    الخدمات الترفيهية  -0جغرافية السكان    -ـ النجف االشرف4
 

2242 

542,432430 
 251ح

 
 الحميد, عبد الجليل عبد الوهاب عبد الرزاق

/ عبد 0240 -4524السكان محافظة المثنى للمدة من تحليل جغرافي لتوزيع 
كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2الجليل عبد الوهاب عبد الرزاق الحميد

0241 
 سم02ص: ايض؛ 459ض, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان  -جغرافية السكان   أ -ـ العراق4
 

2242 

542,432430 
 505ح

 
 قاسم محمد سلمانالحياني, محمد 

التعدد االثني لسكان سوريا ودوره في بناء قوة الدولة دراسة في الجغرافية 
 -بغداد: الجامعة المستنصرية -2السياسية/ محمد قاسم محمد سلمان الحياني

 0241كلية التربية االساسية, 
 سم02ص: أيض؛ 414ك, -أ

 رسالة ماجستير تربية في الجغرافية
 العنوان -سوريا   أ -ةـ الجغرافية السياسي4
 

2244 

542,432430 
 901خ

 
 الخزاعي, سارة صبيح فالح

التحليل الجغرافي لتوزيع مناطق الطمر الصحي في مدينة بغداد وتأثيرها على 
 -2(/ سارة صبيح فالح الخزاعي0240 -4554البيئة الحضرية للمدة من )

 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم02 ص: أيض؛434ق, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان -أ    البيئة الحضرية  -0جغرافية السكان    -ـ بغداد4
 

2242 

542,432430 
 403خ

 
 الخفاجي, زينب ناجي جبر

أنماط التركيب السكاني في العراق واثرها على قوة الدولة دراسة في الجغرافية 
كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2السياسية/ زينب ناجي جبر الخفاجي

0241 
 سم32ص؛ 022

 رسالة ماجستير في الجغرافية السياسية
 العنوان -أ    ـ التركيب السكاني 0ـ الجغرافية السياسية   4
 

2242 



542,432430 
 403خ

 
 الخفاجي, مصطفى عبد الرسول احمد

أقليم كردستان في العراق دراسة في الجغرافية السياسية/ مصطفى عبد الرسول 
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2احمد الخفاجي

 سم02ص: أيض؛ 033ل, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -أ    اقليم كردستان  -العراق -سيةـ الجغرافية السيا4
 

2242 

542,432430 
 251خ

 
 خلود حيدر الزم

القياس المكاني لمشاركة المراة في التحوالت السياسية في محافظة واسط/ خلود 
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2حيدر الزم

 سم02ص: ايض؛ 042س, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -أ    العراق )محافظة واسط(  -ـ الجغرافية السياسية4
 

2242 

542,432430 
 100د

 
 دعاء نوري خليف

العنف ضد المرأة المتزوجة في حظر محافظة واسط )دراسة في جغرافية 
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2السكان(/ دعاء نوري خليف

 سم02ص؛ 031س,  -ت
 اداب في الجغرافيةرسالة ماجستير 

 العنوان -ـ المرأة المتزوجة   أ0جغرافية السكان    -ـ محافظة واسط4
 

2242 

542,432430 
 051ز

 
 الزبيدي, جنان عبد الستار عبد الجبار

(/ جنان عبد 0240 -4554التحليل المكاني لتوزيع سكان محافظة بغداد )
 0241كلية التربية,  -صريةبغداد: الجامعة المستن -2الستار هبد الجبار الزبيدي

 سم02ص: ايض؛ 015ك, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -أ    جغرافية السكان  -ـ محافظة بغداد4
 

2244 

542,432430 
 501ز

 
 الزيادي, سالم مجهول شهد

االثار المترتبة على العراق من الصراع الجيوبوليتيكيفي منطقة الخليج العربي/ 
كلية التربية للبنات,  -النجف: جامعة الكوفة -2مجهول شهد الزياديسالم 
0241 

 سم02ص: ايض؛ 424س, -أ
 رسالة ماجستير ادلب في الجغرافية

 العنوان -الخليج العربي   أ -, الجغرافية لسياسية4
 

2242 

542,432430 
 51ز

 
 زيد علي حسين

 -2العراق/ زيد علي حسينالمرتكزات الجغرافية لالستراتيجية االمريكية في 
 0241كلية التربية للبنات,  -الكوفة: جامعة الكوفة

 سم02ص؛ 012ط, -أ
 رسالة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 العنوان -أ   االستراتيجية االمريكية   -0 العراق -ـ الجغرافية السياسية4
 

2222 

542,432430 
 10ش

 
 شذى حسين عمران

النجف:  -2زيرة من العراق/ شذى حسين عمراناالهمية السياسية لمنطقة الج
 0241كلية التربية للبنات,  -جامعة الكوفة

 سم02ص: أيض؛ 422س, -أ

2222 



 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان -العراق   أ -ـ الجغرافية السياسية4
 

542,432430 
 215ش

 
 شكرية عبد هللا كريم

/ شكرية عبد هللا 0242تعداد  التركيب االقتصادي لسكان دولة قطر حسب
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -البصرة: جامعة البصرة -2كريم

 سم02ص: ايض؛ 050ص, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 العنوان -تعداد السكان   أ -0قطر    -ـ جغرافية السكان4
 

2224 

542,432430 
 215ش

 
 الشمري, جنان فخري حسن

الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي دراسة في الجغرافية السياسية/ االمن 
كلية التربية  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2جنان فخري حسن الشمري

 0241االساسية, 
 سم02ص؛ 041ط, -ب

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 العنوان -أ    دول مجلس التعاون الخليجي  -ـ الجغرافية السياسية4
 

2222 

542,432430 
 115ص

 
 الصرخي, رفاء مهاوي هاني

 -2أستخدام المياه في بلديات الصدر والكرخ المركز/ رفاء مهاوي هاني الصرخي
 0241كلية التربية ابن رشد,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم32ص؛ 490
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 العنوان -ـ الجغرافية السكانية   أ4
 

2222 

542,432430 
 401ص

 
 الصفار, هديل هشام عبد االمير

 -2تركيز السكان وتشتتهم في محافظة ميسان/ هديل هشام عبد االمير الصفار
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط

 سم32ص؛ 444ك, -أ
 رسالة ماجستير تربية في الجغرافية

 العنوان -العراق )محافظة ميسان(   أ -ـ جغرافية السكان4
 

2222 

542,432430 
 055ط

 
 الطائي, دعاء رحيم معيدي

 -2مضيق باب المندب )دراسة في الجيوبوليتيك(/ دعاء رحيم معيدي الطائي
 0241كلية التربية االساسية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية

 سم02ص؛ 444هـ, -أ
 رسالة ماجستير تربية في الجغرافية

 العنوان -دراسات   أ -الطبيعيةالجغرافية  -0ـ الجغرافية السياسية   4
 

2222 

542,4302430 
 021ع

 
 العامري, رافد موسى عبد حسون

المالئمة المكانية للخدمات المجتمعية في مدينة الديوانية وتوقعاتها المستقبلية/ 
كلية التربية للبنات,  -الكوفة: جامعة الكوفة -2رافد موسى حسون العامري

0241 
 سم02ص؛ 014

 فلسفة في الجغرافيةدكتوراه 
 العنوان -الخدمات المجتمعية   أ -0جغرافية السكان    -ـ الديوانية4
 

2222 

542,432430  2224 



 العامري, هبة عادل مطرود 021ع
الدول الحبيبة االفريقية )النيجر انموذجا( دراسة في الجغرافية السياسية/ هبة 

 0241التربية للبنات, كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2عادل مطرود العامري
 سم32ص؛ 423

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان   -افريقيا    أ -ـ الجغرافية السياسية4
 

542,432430 
 022ع

 
 العاملي, شهد نجاح عبد الوهاب

دراسة في الجغرافية السياسية/ شهد نجاح عبد  -الهندية -العالقات العراقية
 0241كلية التربية االساسية,  -: الجامعة المستنصريةبغداد -2الوهاب العاملي

 سم02ص؛ 004ز, -ب
 أـ العنوان    الهند  -العالقات الخارجية -العراق -0ـ الجغرافية السياسية   4
 

2222                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

542,432430 
 001ع

 
 العبادي, انعام سمير محي

كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2الوفيات في محافظة بغداد/ أنعام سمير محي العبادي
 0241التربية للبنات, 

 سم02أيض؛ ص: 451ط, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 العنوان -أ    جغرافية السكان  -ـ بغداد4
 

2222 

542,432430 
 010ع

 
 العبرة, حيدر محمد راضي

التمثيل الكارتوغرافي الستعماالت االرض في مدينة النجف االشرف/ حيدر محمد 
 0241كلية االداب,  -النجف: جامعة الكوفة -2راضي العبرة

 سم02ص: أيض؛ 444ك, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

ـ نظم المعلومات 3التقنيات التقليدية    -0النجف االشرف    -ـ جغرافية السكان4
 العنوان -الجغرافية   أ

 

2222 

542,432430 
 051ع

 
 عبير فالح ذياب

(/ عبير 0244 -4554التركيب االقتصادي لسكان محافظة ميسان للسنوات )
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2ذيابفالح 

 سم02ص: أيض؛ 424ص, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -العراق )محافظة ميسان(   أ -ـ جغرافية السكان4
 

2224 

542,432430 
 590ع

 
 العيساوي, فقار عبد الشهيد ياسين

(/ فقار عبد 0225 -0229للدورتين )انتخابات مجلس محافظة النجف االشرف 
 0241كلية االداب,  -القادسية: جامعة القادسية -2الشهيد ياسين العيساوي

 سم02ص: أيض؛ 422ن, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 العنوان -العراق )محافظة النجف االشرف(   أ -ـ الجغرافية السياسية4
 

2222 

542,432430 
 13ف

 
 فرح اياد جميل

 -بغداد: جامعة بغداد-2التركيب الزواجي لسكان محافظة بغداد/ فرح اياد جميل
 0241كلية التربية للبنات, 

 سم02ص: أيض؛ 004غ, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -العراق )محافظة بغداد(   أ -ـ جغرافية السكان4

2222 



 

542,432430 
 200ك

 
 الكالبي, غانم صاحب عبد

التحليل المكاني الستعماالت االرض الحضرية في مدينة الكوفة/ غانم صاحب 
 0241كلية االداب,  -النجف: جامعة الكوفة -2عبد الكالبي

 سم02ص: ايض؛ 450ع, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 -محافظة النجف االشرف )مدينة الكوفة(, جغرافية السكان   أ -ـ العراق4ـ 4
 العنوان

 

2222 

542,432430 
 031م

 
 ماجد صدام سالم
االيراني المعاصر في منطقة المشرق العربي/ ماجد صدام  -التنافس التركي

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2سالم
 سم02ص: أيض؛ 043ع, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية البشرية
 العنوان -المشرق العربي   أ -ـ الجغرافية السياسية4
 

2222 

542,432430 
 512م

 
 المندالوي, حيدر حسين عبد الستار رمضان

التباين المكاني لخصائص السكان في محافظة اربيل/ حيدر حسين عبد الستار 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2رمضان المندالوي

 سم02ص: أيض؛ 051ع, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 العنوان -محافظة اربيل   أ -العراق -ـ جغرافية السكان4
 

2222 

542,432430 
 502م

 
 الميالي, علي ناجي زغير

التحليل المكاني للنوع االجتماعي في محافظة النجف/ علي ناجي زغير 
 0241كلية االداب,  -النجف: جامعة الكوفة -2الميالي

 سم02ايض؛  ص:412س, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 العنوان -العراق )محافظة النجف االشرف(   أ -ـ جغرافية السكان4
 

2224 

542,432430 
 532م

 
 ميثم خلف موسى عودة

التحليل المكاني لخدمات البنى التحتية في مدينة الصدر/ ميثم خلف موسى 
 0241 كلية التربية, -بغداد: الجامعة المستنصرية -2عودة

 سم02ص: أيض؛ 021م, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -ـ البنى التحتية   أ0جغرافية السكان    -ـ بغداد )مدينة الصدر(4
 

2222 

542,432430 
 595م

 
 ميسون موسى محمد

التنوع االثني في جمهورية جنوب افريقيا واثره في قوة الدولة/ ميسون موسى 
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد -2محمد

 سم02ص: ايض؛ 342د, -أ
 العنوان -جمهورية جنوب افريقيا   أ -ـ الجغرافية السياسية4
 

2222 

 

542,432430 
 902ن

 
 نضال عبد الزهرة حسين

التحليل الجغرافي لتعدد الزوجاتفي محافظة واسط )دراسة في جغرافية السكان(/ 
 0241كلية التربية,  -واسط واسط: جامعة -2نضال عبد الزهرة حسين

 سم02ص؛ 030

2222 



 

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 أـ العنوان      ـ تعدد الزوجات0 العراق )محافظة واسط( -السكانيةـ الجغرافية 4
 

542,432430 
 51ن

 
 نور صبحي عبد

 -2المشكلة الكردية في تركيا دراسة في الجغرافية السياسية/ نور صبحي عبد
 0241كلية التربية,  -جامعة بغداد بغداد:
 سم02ص؛ 009

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
 العنوان -تركيا    أ -ـ الجغرافية السياسية4
 

2224 

 542,432430 
 352و

 
 الوحيلي, حيدر علي جبر

تحليل جغرافي لحاالت الزواج والطالق المسجلة في قضاء الزبير للمدة من 
كلية  -البصرة: جامعة البصرة -2جبر الوحيلي/ حيدر علي 0244 -4554

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 141ذ, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان -ـ الزواج والطالق   أ0جغرافية السكان    -قضاء الزبير -ـ البصرة4
 

2222 

542,433 
 151س

 
 سعيد فاضل احمد

بعقوبة ومجاالت تأثيرها التجاري في محافظة ديالى/  الوظيفة التجارية لمدينة
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ديالى: جامعة ديالى -2سعيد فاضل احمد

 سم02ص؛ 331م, -أ
 رسالة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 العنوان -ديالى )مدينة بعقوبة(   أ -ـ الجغرافية االقتصادية4
 

2222 

542,433 
 321م

 
 محسن وليمحمد 

 -2الخصائص االقتصادية واالجتماعية لريف ناحية الموفقية/ محمد محسن ولي
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط

 سم02ص: أيض؛ 004ع, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -محافظة واسط )ناحية الموفقية(   أ -ـ الجغرافية االقتصادية4
 

2222 

542,434 
 25ع

 
 علي, محمد خضير سلمانال

تحليل كفاءة الخدمات التعليمية في مدينة أبي الخصيب/ محمد خضير سلمان 
 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2العلي

 سم02ص: أيض؛ 092ت, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -ـ الجغرافية التعليمية   أ4
 

2222 

542,4329 
 051ج

 
 شروق نعيم جاسمالجبوري, 

بغداد: جامعة  -2النقل البحري في سلطنة عمان/ شروق نعيم جاسم الجبوري
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد

 سم02ص: أيض؛ 332ص, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 العنوان -سلطنة عمان   أ -ـ جغرافية النقل4
 
 

2222 

 



542,4329291
4 
 252د

 
 جاسم محمدالدليمي, صفاء 

النقل في مدينة السماوة دراسة في جغرافية الحضر/ صفاء جاسم محمد 
 0241كلية االداب,  -القادسية: جامعة القادسية -2الدليمي
 سم02ص؛ 451

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 العنوان -العراق )مدينة السماوة(   أ -ـ جغرافية النقل4
 

2224 

542,4392914
02 
 210ذ

 
 بدنذكرى رشيد 

الدور الوظيفي لشبكة النقل الحضري في مدينة النجف االشرف/ ذكرى رشيد 
 0241كلية التربية )ابن رشد( للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2بدن
 سم02ص؛ 021و, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
 العنوان -العراق )مدينة النجف االشرف(   أ -ـ جغرافية النقل4
 

2222 

542,4132914 
 913خ

 
 الخزرجي, محمد عبد الرزاق ناجي

بابل:  -2جغرافية الزراعة في القران الكريم/ محمد عبد الرزاق ناجي الخزرجي
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة بابل

 سم02ص: ايض؛ 001خ, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 العنوان -العراق    أ -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2222 

542,4329291
4 
 150ع

 
 عدنان حميد جاسم

أتجاهات حركة العمل اليومية واثرها في االختناقات المرورية في مدينة النجف 
 0241كلية االداب,  -النجف: جامعة الكوفة -2االشرف/ عدنان حميد جاسم

 سم02ص: ايض؛ 492س, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 العنوان -مدينة النجف االشرف   أ -العراق -ـ جغرافية النقل4
 

2222 

542,4132914 
 203ر

 
 الرماحي, عبد هللا علي كاظم

االمن الغذائي في العراق واثره في قوته الجيوبولتيكة/ عبد هللا علي كاظم 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2الرماحي

 سم02ص: ايض؛ 053ن, -أ
 دكتوراه فلسفة في الجغرافيةأطروحة 

 العنوان -العراق   أ -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2224 

542,4132914
44 
 215ش

 
 الشمري, أحمود فرحان رحيم

تحليل النمذجة المكانية الستعماالت االرض الزراعية في مشروع ري الجزيرة 
-2الشمريالشمالي باستخدام نظم المعلول الجغرافي/ أحمود فرحان رحيم 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -نينوى: جامعة نينوى
 سم02ص: أيض؛ 445م, -أ

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 العنوان -الموصل   أ -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2222 

542,4132914
41 
 40آ

 
 محمد محمود مجيد همت آغا

الزاب/ محمد محمود مجيد همت التحليل المكاني لالنتاج الزراعي في ناحية 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -نينوى: جامعة الموصل -2آغا
 سم02ص: ايض؛ 445ح, -أ

2222 



 رسالة ماجستير في الجغرافية
 أـ العنوان        محافظة كركوك )ناحية الزاب( -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 

542,4132914
0 
 092ج

 
 عليجاسم صبار حسن 

بغداد:  -2أستعماالت االرض الزراعية في قضاء الدجيل/ جاسم صبار حسنعلي
 0241الجامعة المستنصرية, 

 سم02ص: ايض؛ 049ك, -أ
 أـ العنوان         محافظة صالح الدين )قضاء الدجيل( -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2222 

542,4132914
04 
 051ج

 
 الجبوري, مها محمود عواد

الجغرافي لتدهور االرض في قضاء المحمودية بأستعمال التقنيات التحليل 
كلية التربية  -بغداد: جامعة بغداد -2الجغرافية/ مها محمود عواد الجبوري

 0241للبنات, 
 سم02ص: أيض؛ 414ط, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 أـ العنوان     محافظة بغداد )قضاء المحمودية( -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2222 

542,4132914
04 
 515ج

 
 جوري طارق محمد جاسم

التحليل المكاني للمقومات الزراعية في ناحية الراشدية/ جوري طارق محمد 
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2جاسم

 سم02ص: ايض؛ 412ص, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 أـ العنوان       محافظة بغداد )ناحية الراشدية( -العراق -يةـ الجغرافية الزراع4
 

2222 

542,4132914
00 
 113أ

 
 االعرجي, محمد عبودمحمد

التطور الجيومورفولوجي آللتواءات نهر ديالى بين زاغنية وبعقوبة وأثره في 
ديالى: جامعة  -2استعماالت االرض الزراعية/ محمد عبود محمد االعرجي

 0241التربية للعلوم االنسانية, كلية  -ديالى
 سم02ص: أيض؛ 025ظ, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان -محافظة ديالى   أ -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2224 

542,4132914
00 
 515د

 
 الدوري, مصطفى سعد هاشم مجيد

سعد  محافظة ديالى/ مصطفى -أستعماالت االرض الزراعية في ناحية كنعان
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ديالى: جامعة ديالى -2هاشم مجيد الدوري

0241 
 سم02ص؛ 451

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 العنوان -العراق )محافظة ديالى(    أ -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2222 

542,4132914
00 
 905ع

 
 العزاوي, سرى خيون محمود زهو

راعية النباتية في ناحية العظيم/ محافظة ديالى/ سرى استعماالت االرض الز
كلية التربية للعلوم  -ديالى: جامعة ديالى -2خيون محمود زهو العزاوي

 0241االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 414ش, -أ

 رسالة ماجستير في اداب الجغرافية
 العنوان -محافظة ديالى      ا -العراق -زراعيةـ الجغرافية ال4
 

2222 



542,4132914
00 
 59ق

 
 قيس ياسين خلف

استخدام التقنيات الحديثة في االستثمار االمثل للموارد المائية والسطحية واثرها 
ديالى:  -2على زيادة المساحات المزروعة في محافظة ديالى/ قيس ياسين خلف

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى
 سم02ص: ايض؛ 011

 دكتوراه فلسفة في الجغرافيةأطروحة 
 العنوان -أ   محافظة ديالى   -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2222 

542,4139140
3 
 022ز

 
 الزاملي, شاكر مسير لفته

القابلية االنتاجية لالراضي الزراعية في قضائي الكوت والنعمانية/ شاكر مسير 
 0241 بغداد: جامعة بغداد: كلية االداب, -2لفته الزاملي

 سم02ص؛ 342
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

 -ـ الزراعة0  قضاء النعمانية -محافظة الكوت -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 العنوان -انتاج   أ

 

2224 

542,4132914
03 
 000ع

 
 العتابي, نادية حاتم طعمة 

نادية حاتم تربية االسماك في محافظة واسط )دراسة في جغرافية الزراعة(/ 
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2طعمة العتابي

 سم02ص: أيض؛ 024ز, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 تربية -ـ االسماك0محافظة واسط    -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 أـ العنوان

 

2222 

542,4132914
03 
 150م

 
 مروة شعبان السيد سليمان

للمساحات المزروعة بالمحاصيل الزيتية وعالقتها بالقوى العاملة  التباين المكاني
واسط:  -2الزراعية والتسويق في محافظة واسط/ مروة شعبان السيد سليمان

 0241كلية التربية,  -جامعة واسط
 سم02ص: ايض؛ 025ع, -أ

 رسالة ماجستير في الجغرافية
 محاصيل الزيتيةـ ال0محافظة واسط    -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4

 أـ العنوان
 

2222 

542,4132914
01 
 252د

 
 الدليمي, لؤي صالح شندوخ

تباين خصائص مياه نهر الفرات واثرها في تغيير مساحات االراضي الزراعية 
 -بغداد: جامعة بغداد -2في قضائي القائم والفلوجة / لؤي صالح شندوخ الدليمي

 0241كلية التربية أبن رشد, 
 سم02ايض؛ ص: 004ف, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
 أـ العنوان     نهر -ـ الفرات0محافظة االنبار  -العراق -راعيةـ الجغرافية الز4
 

2222 

542,4132914
09 
 500ج

 
 الجنابي, اميرة حبيب شنشول

 -2تحليل جغرافي للنشاط الزراعي في ناحية الكفل/ أميرة حبيب شنشول الجنابي
 0241كلية االداب,  -لكوفةالنجف: جامعة ا

 سم02ص: أيض؛ 042
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 أـ العنوان          محافظة بابل )ناحية الكفل( -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2222 



 

 

542,4132914
30 
 509ج

 
 الجياشي, فيصل لفته هدام

في تقييم واقع زراعة المحاصيل في  GISأستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

كاية  -البصرة: جامعة البصرة -2قضاء الرميثة/ فيصل لفته هدام الجياشي
 0241االداب, 

 سم02ص: ايض؛ 024ش, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

ـ نظم 0  قضاء الرميثة -محافظة المثنى -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 العنوان -أ       GISالمعلومات الجغرافية

 

2222 

542,4132914
30 
 905و

 
 الوزان, ميثم عبد الحسين حميد

 0243 -0242تسويق االنتاج الزراعي المحلي في محافظة ميسات للمدة من 
لبيصرة: جامعة  -2دراسة في جغرافية الزراعة/ ميثم عبد الحسين حميد الوزان

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -البصرة
 مس02ص؛ 345

 رسالة دكتوراه فلسفة في الجغرافيا
 العنوان -أ    محافظة ميسان  -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2224 

542,4132914
33 
 410ب

 
 البغدادي, هالة محمود شاكر

تأثير نوعية مياه الري على انتاج المحاصيل الزراعية في قضائي لبقرنة والفاو/ 
 0241كلية االداب,  -جامعة البصرةالبصرة:  -2هالة محمود شاكر البغدادي

A-L ,012 سم02ص: أيض؛ 

 رسالة ماجستير في الجغرافية
          قضائي القرنة والفاو -محافظة البصرة -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4

 أـ العنوان
 

2222 

542,4132914
33 
 525ع

 
 العنكوشي, هيفاء نوري عيسى
لألستهالك الزراعي في محافظة النجف/ هيفاء كفاءة الموارد المائية المتاحة 

 0241كلية التربية للبنات,  -الكوفة: جامعة الكوفة -2نوري عيسى العنكوشي
 سم02ص؛ 323ن, -ج

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافيا
    ـ الموارد المائية 0 محافظة النجف االشرف -العراق -ـ الجغرافية الزراعية4
 العنوان -أ
 

2242 

542,4142914
04 
 210س

 
 السلطاني, أريج اسماعيل حمود

صناعة الجلود وتنميتها في محافظة بغداد )دراسة في جغرافية الصناعة(/ أريج 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2اسماعيل حمود السلطاني

 سم02ص: أيض؛ 343ق, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -أ     العراق )محافظة بغداد(   -ـ الجغرافية الصناعية4

2242 



542,4142914
04 
 500هـ

 
 هناء ثامر منصور

التحليل المكاني لصناعة المنتوجات االلبان في محافظة بغداد/ هناء ثامر 
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2منصور

 سم02ص: أيض؛ 320ص, -أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

            ـ االلبان ـ منتجات 0العراق )محافظة بغداد(   -صناعيةالجغرافية الـ 4
 أـ العنوان

2244 

542,4142914
03 
 215ش

 
 الشمري, علي كريم حميد درويش

التأثيرات البيئية لصناعة الطابوق في محافظة واسط/ علي كريم حميد درويش 
 0241, كلية االداب  -القادسية: جامعة القادسية -2الشمري

 سم02ص: أيض؛ 003ظ, -أ
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -العراق )محافظة واسط(    أ -ـ الجغرافية الصناعية4
 

2242 

542,4142914
04 
 251و

 
 وليد جبار محسن منصور

تحليل جغرافي للصناعات التحويلية في محافظة القادسية بأستخدام نظم 
البصرة: جامعة  -2وليد جبار محسن منصور/ GISالمعلومات الجغرافية 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -البصرة
 سم02ص: أيض؛ 004م, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية
ـ نظم المعلومات الجغرافية 0 محافظة القادسية -العراق -ـ الجغرافية الصناعية4
(GISأ   )- العنوان 

 

2242 

542,4132914
33 
 510ع

 
 العيداني, ماجدة عبد هللا طاهر

تغيير الخصائص الجغرافية وتأثيراتها الزراعية في محافظة البصرة/ ماجدة عبد 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -البصرة: جامعة البصرة -2هللا طاهر العيداني

0241 
 سم02ص: ايض؛ 342خ, -أ

 رسالة ماجستير في الجغرافيا
 العنوان -محافظة البصرة   أ -اقالعر -ـ الجغرافية الزراعية4
 

2242 

544,914 
 321أ

 
 احمد يحيى عبد عباس

تمثيل كارتوغرافي لخدمات الماء والطرق فد مدينة النجف االشرف باستخدام 
 -البصرة: جامعة البصرة -2نظم المعلومات الجغرافية/ احمد يحيى عبد عباس

 0241كلية االداب, 
 سم02ص: أيض؛ 015ط, -أ

 دكتوراه فلسفة في الخرائط ونظم المعلومات الجغرافيةاطروحة 
 أـ العنوان          نظم المعلومات -3الماء والطرق  -0خرائط   -ـ العراق4
 

2242 

540 
 10هـ

 
 هدى ظاهر علي

بغداد: جامعة  -2أطلس الخدمات التعليمية في ناحية المأمون/ هدى ظاهر علي
 0241كلية االداب,  -بغداد
 سم02ص: ايض؛ 422

 رسالة ماجستير في االدب
 العنوان -أ      ناحية  -ـ المأمون0ـ االطالس التعليمية   4
 

2242 

 



540,914 
 032ب

 
 الباجالني, محمد عباس حمد هللا

التمثيل البياني الفعال لعدة متغيرات زراعية في ناحية بعشيقة/ محمد عباس حمد 
 0241التربية, كلية  -نينوى: جامعة الموصل -2هللا الباجالني

 سم02ص: أيض؛ 11س, -أ
 دبلوم عالي في الجغرافية

 العنوان -أ      خرائط  -ـ العراق4
 

2244 

540,914 
 151ح

 
 الحديدي, غزوان عبد هللا محمد

التمثيل الخرائطي للمعطيات الطبيعية لحوض المر بأستخدام نظم المعلومات 
كلية  -نينوى: جامعة الموصل -2الجغرافية/ غزوان عبد هللا محمد الحديدي

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 10ج, -أ

 دبلوم عالي في الجغرافية
 العنوان -أ     ـ نظم المعلومات الجغرافية 0خرائط    -ـ العراق4
 

2242 

540,914 
 051د

 
 داود سليمان الياس

نظم المعلومات حساب الموازنة المائية المناخية في محطة تلعفر باستخدام 

كلية التربية  -نينوى: جامعة الموصل -2(/ داود سليمان الياسGISالجغرافية )

 0241للعلوم االنسلنية, 
 سم02ص: ايض؛ 20ث, -أ

 دبلوم عالي في الجغرافية 

 العنوان -أ    (  GISنظم المعلومات الجغرافية ) -0خرائط    -ـ العراق4

 

2222 

540,914 
 011س

 
 خلف رشيدالساعدي, صالح 

التمثيل الخرائطي لعناصر المناخ في محافظات البصرة وذي قار وميسان 
 -2(/ صالح خلف رشيد الساعديGISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية )

 0241القادسية: جامعة بغداد: كلية االداب, 
 سم02ص: أيض؛ 454ض, -أ

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافية

 العنوان -أ    (   GISالمعلومات الجغرافية ) ـ نظم0خرائط    -ـ العراق4

 

2222 

540,914 
 215ش

 
 الشمري, علي نهير رحيل

انشاء قاعدة بيانات جغرافية ألستعماالت االرض الحضرية لمدينة ربيعة 
نينوى:  -2/ علي نهير رحيل الشمريGISباستخدام نظم المعلومات الجغرافية 

 0241االنسانية, كلية التربية للعلوم  -جامعة الموصل
 سم02ص: أيض؛ 45هـ, -أ

 دبلوم عالي في الجغرافية
ـ نظم النعلومات الجغرافية 0محافظة نينوى )مدينة ربيعة(   -العراق -ـ الخرائط4

(GIS  )    العنوان -أ 

 

2224 

540,914 
 152ف

 
 فضيلة محمد مجدل

ية/ الجغرافتمثيل المعطيات الطبيعية امنطقة بعشيقة باستخدام نظم المعلومات 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -نينوى: جامعة الموصل -2فضيلة محمد مجدل

0241 
 سم02ص: أيض؛ 29د, -أ

 دبلوم عالي في الجغرافية 
 العنوان -أ    ـ نظم المعلومات الجغرافية  0خرائط    -ـ العراق4
 

2222 



540,914 
 520م

 
 المولى, طارق جمعة علي

لتغيرات الغطاء االرضي في محافظة البصرة باستخدام تقنيتي التمثيل الخرائطي 
/ طارق 0243 -4543االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية للمدة من 

كلية التربية للعلوم االنسانية,  -البصرة: جامعة البصرة -2جمعة علي المولى
0241 

 سم02ص: أيض؛ 441ع, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية

ـ نظم المعلومات 3ـ الغطاء االرضي   0خرائط    -محافظة البصرة -العراق ـ4
 العنوان -أ   الجغرافية 

 

2222 

540,914 
 10هـ

 
 هدى ظاهر علي

 -2التحليل الخرائطي للخدمات التعليمية في ناحية المأمون/ هدى ظاهر علي
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص: أيض؛ 414ط, -أـ أ
 رسالة ماجستير في الجغرافية

 العنوان -أ      ناحية  -ـ المأمون0ـ الخدمات التعليمية   4
 

2222 

540’914 
 145ي

 
 اليعقوبي, غسان مصطفى يعقوب

تمثيل البيانات المناخية لالمطار في محافظة نينوى باستخدام نظم المعلومات 
كلية  -الموصلنينوى: جامعة  -2الجغرافية/ غسان مصطفى يعقوب اليعقوبي

 0241التربية للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 52ز, -أ

 دبلوم عالي في الجغرافية
 العنوان -أ     ـ نظم المعلومات الجغرافية 0خرائط    -ـ العراق4
 

2222 

543,93 
 051ج

 
 الجبوري, ماهر حسن محمد دهام

ماهر حسن  أمثلة من المباني الشاخصة في مدينة كركوك من العصر العثماني/
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -الجبوري 2محمد دهام

 سم02ص: أيض؛ 049ب, -أ
 رسالة ماجستير في االثار االسالمية

 العنوان -أ    )مدينة كركوك(   -العراق -ـ االثار االسالمية4
 

2222 

543,93 
 203ص

 
 صالح هاتف حاتم

م( 442 -100هـ/ 422 -4الميالدي )نقود القرن االول الهجري والسابع 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2دراسة تحليلية/ صالح هاتف حاتم

 سم02ص؛ 313خ, -ب
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االثار االسالمية

 العنوان -أ    ـ االثار االسالمية  4
 

2224 

543,93 
 501ن

 
 نوار خالد كاظم علي

م(/ نوار 4092 -هـ191في الفنون االسالمية حتى سنة )صيغة التقابل والتدابر 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2خالد كاظم علي

 سم02ص؛ 350
 رسالة ماجستير في االثار االسالمية

 أـ العنوان     ـ التقابل والتدابر0هـ(  4092 -191اق )العر -ـ االثار االسالمية4
 

2222 

543,3923 
 955أ

 
 الشون, سماح صالحابو 

2422 



بغداد: جامعة  -2الفخار الفرني: دراسة فنية أثارية/ سماح صالح ابو الشنون
 0241كلية االداب,  -بغداد

 سم02ص؛ 013ج, -أ
 رسالة ماجستير في االثار القديمة

 العنوان -االثار القديمة   أ -ـ العراق4
 

543,9329 
 905ع

 
 العزاوي, أيمان عدنان جاسم

( المحفوظة في 4339 -4092هـ/ 431 -191االيلخانية من سنة )النقود 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2المتحف العراقي/ أيمان عدنان جاسم العزاوي

 0241االداب, 
 سم02ص: أيض؛ 351ز, -أ

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االثار االسالمية
 نوانالع -أ    متاحف   -ـ العراق0العراق    -ـ االثار االسالمية4
 

2422 

549,14 
 515ن

 
 نوري عبيد كاظم محمد

اثارية(/ نوري عبيد كاظم  -فخار عصر العبيد من موقع المسيحلي )دراسة فنية
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2محمد
 سم02ص؛ 954

 رسالة ماجستير في االثار القديمة
 العنوان -أ     العراق  -ـ االثار المسيحية4
 

2424 

 

549,1404 
 510ز

 
 زهراء عبد الرضا حسن

كفاءة الخدمات السياحية والترفيهية في بغداد )متنزه جزيرة بغداد السياحية( 
بغداد: جامعة  -2انموذجا: دراسة في الجزيرة السياحية/ زهراء عبد الرضا حسن

 0241بغداد: كلية التربية للبنات, 
 سم02ص؛ 21خ, -ب

 ةرسالة ماجستير اداب في الجغرافي
 العنوان -أ       ـ الخدمات الترفيهية0بغداد )متنزه جزيرة بغداد(  -حةـ السيا4
 

2422 

504,1 
 15ع

 
 عدي غازي فالح

بغداد: الجامعة  -2فلسفة الحبال عند جورج سانتيانا/ عدي غازي فالح
 0241كلية االداب,  -المستنصرية

 سم02ص؛ 035ج, -أ
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 فلسفة   أـ العنوان -ـ الجمال0جورج )فيسوف اسباني(    ـ سانتيانا,4
 

2422 

 

500 
 951ب

 
 بشير سوادي عبد علي

 -بغداد: جامعة بغداد -2الفكر السياسي عند غرامشي/ بشير سوادي عبد علي
 0241كلية العلوم, 

 سم02ص؛ 411ب, -أ
 رسالة ماجستير في فرع الفكر السياسي

 أـ العنوان      تراجم -ـ المفكرون0رامشي, أنطونيو )مفكر أيطالي(  ـ غ4
 

2422 

500 
 051ر

 
 الربيعي, حسون كاظم محسن

/ حسون كاظم محسن 4541عارف البصري وأثره الفكري والسياسي حتى 
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2الربيعي

 سم02ص: أيض؛ 031هـ , -أ
 ر في التاريخ الحديث والمعاصررسالة ماجستي

2422 



 العنوان -أ      ـ البصري, عارف بن عبد الحسين بن محمود )مفكر وسياسي(4
 

500 
 001ع

 
 العابدي, أحمد ناظم عباس

قسطنطين زريق ودوره الفكري ومنهجه في كتابة التاريخ/ أحمد ناظم عباس 
 0241االنسانية, كلية التربية للعلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2العابدي
 سم02ص؛ 013

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث
 أـ العنوان        تاريخ حديث -دمشق -0)مفكر(    4525ـ قسطنطين زريق 4
 

2422 

500 
 21ع

 
 عمر حمدان جبوري

 -2الطروحات الفكرية الدولة والحداثة عند عبد االله بلقزيز/ عمر حمدان جبوري
 0241كلية العلوم السياسية,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم32ص؛ 441و, -ج
 فرع الفكر السياسي -رسالة ماجستير في العلوم السياسية

 العنوان -أ      الدولة والحداثة   -0, مفكر  4595ـ عبد االله بلقزيز 4
 

2424 

500 
 191م

 
 المرشدي, مها مزهر كاني

/ 4513 -4222الشيخ محمد محمد مهدي الخالصي ودوره الفكري والسياسي 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2مها مزهر كاني المرشدي

 سم02ص؛ 455د, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث المعاصر

             (, مفكر وسياسي 4513 -4222ـ الخالصي, محمد محمد مهدي )4
 أـ العنوان

 

2422 

500 
 021أ

 
 أبو بكر موفق احمد

كلية  -بغداد: ديوان الوقف السني -2الدين خليل مفكرا/ أبو بكر موفق احمدعماد 
 0241االمام االعظم, 

 سم02ص؛ 022
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص فكر اسالمي

 أـ العنوان  , مفكر وفيلسوف  4514ـ عماد الدين خليل 4
 

2422 

500,4 
 105د

 
 دعاء علي كاظم

بغداد: الجامعة  -2االسالم/ دعاء علي كاظم زيد بن حارثة وأثره في
 0241كلية التربية,  -المستنصرية

 سم02ص؛ 011ذ, -أ
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

 هـ( صحابي2 -22ـ زيد بن حارثة, زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي)4
 أـ العنوان

 

2422 

500,4 
 203ر

 
 الرماحي, حوراء عبد الناصرصبيح

محمد اركون للتراث االسالمي بين التأييد والمعارضة )دراسة تحليلية(/ رؤية 
كلية االداب,  -الكوفة: جامعة الكوفة -2حوراء عبد الناصر صبيح الرماحي

0241 
 سم32ص؛ 424

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان -أ     ـ التأييد والمعارضة  0ـ محمد اركون )مفكر اسالمي(   4
 

2424 

500,4  2422 



 زينب عبد الرحمن محمود عبد هللا 550ز
الدكتور احمد شلبي واراؤه في دراسة االديان/ زينب عبد الرحمن محمود عبد 

 0241كلية االمام االعظم,  -بغداد: ديوان الوقف السني -2هللا
 سم02ص: أيض؛ 044

 رسالة ماجستير في تخصص اديان
 أـ العنوان     ـ االديان المقارنة0( مفكر 4549بي, محمد جاد هللا )ـ أحمد شل4
 

 

500,4 
 54س

 
 سيف جاسم محمد علي

القيم التربوية في فكر السيد محمد حسين فضل هللا )قدس سره(/ سيف جاسم 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2محمد علي

 سم02ص: أيض؛ 334س, -أ
 التربويةرسالة ماجستير في العلوم 

(, مفكر 4539ـ محمد حسين فضل هللا بن عبد الرؤوف أبن نجيب الدين )4
 العنوان -اسالمي   أ

 

2422 

500,4 
 154ش

 
 الشريفي, أحمد فاضل عبد زيد

البراء بن عازب االنصاري دراسة في سيرته ومروياته/ أحمد فاضل عبد زيد 
 0241االنسانية, كلية التربية للعلوم  -بابل: جامعة بابل -2الشريفي

 سم02ص؛ 440
 ماجستير في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان     هـ( صحابي44 -222ـ البراء بن عازب بن الحارث الخزرجي )4
 

2422 

500,4 
 550ص

 
 الصيوان, علي عبد الستار فاضل حمود

م( ومسلم أبن 122هـ 14م/ ت 122 -ق هـ 41االسديان: حبيب أبن مظاهر )
كربالء:  -2م(/ علي عبد الستار فاضل حمود الصيوان122هـ/ 14عوسجة )ت

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة كربالء
 سم32ص: أيض؛ 433

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ـ االسدي, حبيب أبن مظاهر )صحابي وشهيد في واقعة الطف في كربالء(      4
 أـ العنوان    عرب( ـ مسلم أبن عوسجة االسدي )من ابطال ال0
 

2422 

500,4 
 95غ

 
 الغزي, عالء جودة علي

اثر السيدة أسماء بنت عميس )رضي هللا عنها( في الحياة االسالمية العامة/ 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2عالء جودة علي الغزي

 سم02ص: أيض؛ 029د, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان -أ   ـ أسماء بنت عميس بن معد بن تيم بن الحارث )صحابيه(  4
 

2422 

500,443 
 055ع

 
 العاني, أحمد جاسم احمد عبد العزيز

 -4501) –هـ( 4109 -هـ4319جهود الشيخ عبد الرحمن حبنكة الميداني )
 -بغداد: ديوان الوقف السني -2م(/ أحمد جاسم احمد عبد العزيز العاني0221

 0241ة االمام االعظم, كلي
 سم02ص: ايض؛ 013ح, -أ

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية
 العنوان -أ        ـ حبنكة الميداني, عبد الرحمن بن حسن بن مرزوق )داعية(4
 

2424 

500,443 
 550ل

 
 اللهيبي, يوسف سليم حمود

2422 



بغداد: ديوان الوقف  -2علي الطنطاوي داعية/ يوسف سليم حمود اللهيبي
 0241كلية االمام االعظم,  -السني
 سم02ص؛ 442

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية/ تخصص دعوة
 العنوان -أ     ( داعية  4525ـ الطنطاوي, علي بن مصطفى بن أحمد )4
 

500,3 
 252ج

 
 مطلبالجميلي, صبري خلف 

هـ(/ صبري خلف مطلب 319اراء االمام القفااللشاشي االصولي )ت: 
 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد: جامعة بغداد -2الجميلي
 سم02ص: أيض؛ 319

 رسالة ماجستير في اصول الفقه
 أـ العنوان      هـ(, محدث319ـ القفال, محمد بن علي بن اسماعيل الشاشي )4
 

2442 

500,3 
 955ح

 
 حسنين بدر نجف

هـ( دراسة فيما أشتهر به/ 4034الجهد االصولي عند المحقق القمي )ت: 
 0241كلية الفقه,  -النجف: جامعة الكوفة -2حسنين بدر نجف

 سم02ص: أيض؛ 449ج, -أ
 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية

هـ(, 4034)ـ المحقق القمي, الميرزا ابو القاسم بن المولى محمد بن الحسن 4
 العنوان -محدث   أ

 

2442 

500,3 
 54س

 
 سيف عثمان علي
م( حياته ومروياته في السيرة 251 -203) -هـ(024 -022أبن أبي الدنيا )

كلية التربية للعلوم  -نينوى: جامعة الموصل -2النبوية/ سيف عثمان علي
 0241االنسانية, 

 سم02ص: أيض؛ 405
 االسالميرسالة ماجستير في التاريخ 

هـ(, 024 -022ـ أبن ابي الدنيا, عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان )4
 العنوان -محدث    أ

 

2444 

500,3 
 20ع

 
 عال أبراهيم محمود

الرواة الذين قال فيهم أبن حجر )صدق يخطيء( في تقريب التهذيب وله رواية 
كلية العلوم  -العراقيةبغداد: الجامعة  -2في الصحيحين/ عال ابراهيم محمود

 0241االسالمية, 
 سم02ص؛ 332

 اطروحة دكتوراه في الحديث النبوي
 هـ(, محدث490 -443ـ أبن حجر العسقالني, أحمد بن علي بن أحمد )4

 أـ العنوان
 

2442 

500,3 
 951م

 
 المشهداني, مكرم خليل ابراهيم

الصغرى )دراسة  االحاديث التي حكم عليها االمام النسائي باالرسال في سننه
كلية االمام  -بغداد: ديوان الوقف السني -2نقدية(/ مكرم خليل ابراهيم المشهداني

 0241االعظم, 
 سم02ص؛ 024و, -أ

 رسالة ماجستير في الحديث النبوي وعلومه
ـ الحديث 0 هـ(, محدث323 -049ـ النسائي, أحمد بن علي بن شعيب )4

 العنوان -دراسات    أ -الشريف
 

2442 

500,3  2442 



 الهلباوي, الهادي سليمان عبد الرحمن رضوان 200هـ
االحاديث التي تفرد بها االمام الزهري/ الهادي سليمان عبد الرحمن رضوان 

 0241كلية أصول الدين,  -بغداد: الجامعة العراقية -2الهلباوي
 سم02ص: أيض؛ 119ي, -أ

 أطروحة دكتوراه في أصول الدين
 أـ العنوان     هـ(, محدث 401 -92ـ الزهري, محمد بن مسلم )4
 

500,1 
 500ج

 
 الجنابي, حامد عبد الحمزة محمد علي

فلسفة التاريخ النقدية عند مونتسكيو واثرها في منهج البحث التاريخي/ حامد 
 0241كلية االداب,  -الكوفة: جامعة الكوفة -2عبد الحمزة محمد علي الجنابي

 سم02ص؛ 015هـ, -س
 دكتوراه في الفلسفةرسالة 

          ـ البحث التاريخي 0, شارل سوكونوا )فيلسوف فرنسي(  ـ مونتسكيو4
 أـ العنوان

 

2442 

500,92 
 112أ

 
 االعظمي, شيماء رياض محمود
م( سيرته واثاره العلمية/ شيماء 290 -هـ032عبد الملك بن حبيب االندلسي )ت

 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2رياض محمود االعظمي
 سم02ص؛ 454

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
هـ(, فقية اندلسي   032 -441ـ أبن حبيب, عبد الملك بن حبيب بن سلمان )4
 العنوان -أ
 

2442 

500,92 
 055ع

 
 العاني, مصطفى اشرف عبد

االختيارات االصولية للالمام الشيرازي في كتابه اللمع/ مصطفى اشرف عبد 
 0241كلية االمام االعظم,  -بغداد: ديوان الوقف السني -2العاني

 سم02ص: أيض؛ 320خ, -أ
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

 أـ العنوان      هـ(, فقيه141 -353ـ الشيرازي, أبراهيم بن علي بن يوسف )4
 

2444 

500,92 
 530ع

 
 العيثاوي, هدى محمد محسن
 -2تفسير النصوص/ هدى محمد محسن العيثاويأراء أبن برهان في مباحث 

 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد
 سم02ص: ايض؛ 041

 رسالة ماجستير في علوم القران
ـ الفقه 0 هـ(, فقيه942 -145ـ أبن برهان, أحمد بن علي بن برهان )4

 العنوان -أصول    أ -االسالمي
 

2442 

500,924 
 021س

 
 ي محمد محمودالسامرائي, عل

جهود الشيخ محمد زاهد الكوثري في الفقه االسالمي/ علي محمد محمود 
 0241كلية االمام االعظم,  -بغداد: ديوان الوقف السني -2السامرائي

 سم02ص؛ 042
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية قسم الفقه واصوله

فقيه حنفي    هـ(, 4344 -4051ـ الكوثري, محمد زاهد بن الحسن بن علي )4
 العنوان -أ
 

2422 

500,924 
 250ع

 
 العلواني, أحمد حمادي عباس

2422 



بغداد: ديوان  -2البزدوي ومنهجه في اصوله/ أحمد حمادي عباس العلواني
 0241كلية االمام االعظم,  -الوقف السني

 سم02ص؛ 011
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص اصول

هـ(, فقيه 120 -122سين بن عبد الكريم )ـ البزدوي, علي بن محمد الح4
 العنوان -أ      حنفي 

 

500,924 
 505ك

 
 الكناني, علي حسين سلمان

بغداد:  -2الفيض الكاشاني واراؤه الفلسفية والكالمية/ علي حسن سلمان الكناني
 0241كلية االداب,  -الجامعة المستنصرية

 سم02ص؛ 045ج, -أ
 رسالة ماجستير في الفلسفة

           هـ(, فقيه حنفي124 -22ـ الكاشاني, أبو بكر بن مسعود بن احمد )4
 أـ العنوان

 

2424 

500,920 
 252ج

 
 الجميلي, محمود حسن احمد طعمة

االقوال الفقهية التي وصفها ابن عبد البر بالشذوذ في كتبه/ محمود حسن احمد 
 0241االعظم,  كلية االمام -بغداد: ديوان الوقف السني -2طعمة الجميلي

 سم02ص: أيض؛ 124
 أطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية

هـ(, فقيه مالكي    113 -312ـ أبن عبد البر, يوسف بن عبد هللا بن محمد )4
 العنوان -أ
 

2422 

500,920 
 100د

 
 دعاء سامي مانع

بغداد:  -2االمام أبن راشد القفصي المالكي واراءه الفقهية/ دعاء سامي مانع
 0241كلية التربية للبنات,  -جامعة بغداد

 سم02ص: ايض؛ 325و, -أ
 رسالة ماجستير في علوم القران  تخصص الفقه واصوله

 أـ العنوان       هـ(, فقيه مالكي431 -22ـ أبن راشد, محمد بن عبد هللا )4
 

2422 

500,920 
 139ن

 
 نرجس مهدي صغير

بغداد:  -2الفقهية/ نرجس مهدي صغيراالمام جمال الدين االقفهسي واراؤه 
 0241كلية التربية للبنات,  -جامعة بغداد

 سم02ص: ايض؛ 092ط, -أ
 رسالة ماجستير في علوم القران تخصص فقه مقارن

     هـ(, فقيه مالكي  203 -412ـ االقفهسي, عبد هللا بن مقداد بن اسماعيل )4
 العنوان -أ
 

2422 

500,923 
 321أ
 
 
 
 

  

 
 جابر جاسماحمد 

أمارة االستيل وقواعد الجكم لدى الماوردي وابي يعلي الفراء/ أحمد جابر 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2جاسم
 سم02ص: ايض؛ 011

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ـ أبن 0  هـ( فقيه شافعي192 -311ـ الماوردي, علي بن محمد بن حسيب )4

 أـ العنوان        هـ(, قاضي القضاة192 -322بن محمد ) الفراء, محمد الحسن
 

2422 

500,923 
 00س

 
 سبأ محمد علي يوسف

2422 



بغداد: جامعة  -2االستدالل االصولي عند االمام الشافعي/ سبأ محمد علي يوسف
 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد

 سم02ص: أيض؛ 344س, -أ
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية

هـ(, فقيه شافعي    021 -492االمام الشافعي, محمد بن أدريس بن العباس )ـ 4
 العنوان -أ
 

500,921 
 051ر

 
 الربيعي, حسام غضبان جاسم

دراسة لغوية ونحوية في قراءتي االمامين محمد الباقر وجعفر الصادق )عليهما 
التربية كلية  -ديالى: جامعة ديالى -2السالم(/ حسام غضبان جاسم الربيعي

 0241للعلوم االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 300د, -أ

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 -94ـ الباقر)عليه السالم( محمد بن علي بن زين العابدين )عليهم السالم( 4

         دراسات   -النحو -اللغة العربية -0هـ خامس االئمة االثنى عشر   441
 العنوان -أ
 

2422 

500,921 
 520ش

 
 شيماء عبود عون

هـ( 412 -22الدور االجتماعي لالمام جعفر أبن محمد الصادق )عليه السالم( )
كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2م(/ شيماء عبود عون414 -155)

0241 
 سم02ص: أيض؛ 021

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
الباقر )عليه السالم( سادس االئمة االثنا عشر     ـ جعفر الصادق, جعفر بن محمد4
 العنوان -أ
 

2422 

500,921 
 059ف

 
 فايز خلف عمير

 -2م(/ فايز خلف عمير4294 -هـ111ه الفكرية )أبو الفتح الكراجكي واثار
0241واسط: كلية التربية,   

سم02ص: أيض؛ 019ج, -أ  
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

العنوان-ا    هـ( فقيه امامي115-222محمد بن علي بن عثمان )ـ الكراجكي, 4  
 

2422 

500,921 
 202هـ

 
 الهاللي, كوكب حسين عزيز

أسهامات الشريف المرتضى في تطور العلوم االسالمية/ كوكب حسين عزيز 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2الهاللي

 سم02ص؛ 394و, -أ
 التاريخ االسالميرسالة ماجستير في 

( 131 -399محمد ) ـ الشريف المرتضى, علي بن الحسين بن موسى بن4
 أـ العنوان      دراسات -التاريخ االسالمي -ـ العالم العربي0 عالم بالكالم 

 

2422 

503,4 
 014ب

 
 بارق احمد تالي جياد

/ بارق 4503 -4504الرئيس االمريكي وارن هاردنغ وسياسته االقتصادية 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2د تالي جياداحم
 سم 02ص؛ 029د, -أ

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
االحوال  -ـ أمريكا0 (, رئيس امريكي4503 -4219ـ هاردنغ, وارن جماليل )4

 العنوان -االقتصادية    أ
 

2424 



503,4 
 151ب

 
 البديري, رواء عيدان حسن

(/ رواء عيدان 4992 -4941ماري تيودور وأثرها في السياسة االنكليزية )
 0241كلية التربية للبنات,  -الكوفة: جامعة الكوفة -2حسن البديري

 سم02ص؛ 414
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 العنوان -أ   (, ملكة انكلترا  4992 -4941ـ تيودور, ماري )4
 

2422 

503,4 
 500ب

 
 سها عادل عثمان البياتي,

/ سها عادل عثمان 4541 -4504ماوتسي تونغ ودوره السياسي في الصين 
 0241كلية التربية للعلوم االسالمية,  -بابل: جامعة بابل -2البياتي

 سم02ص؛ 001و, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

(    4541 -4504تاريخ حديث ) -ـ الصين0ـ تونغ, ماوتسي )رئيس صيني(   4
 العنوان -أ
 

2422 

503,4 
 955ح

 
 الحسني, زينب حيدر عبد

/ زينب 4529 -4501الياس سركيس ودوره االقتصادي والسياسي في لبنان 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2حيدر عبد الحسني

0241 
 سم02ض: أيض؛ 045

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 العنوان -أ    (, رئيس لبناني  4529 -4501ـ الياس سركيس )4
 

2422 

503,4 
 250ع

 
 علياء حمود مزيعل خيون

أب 43مارغريت تاتشر ودورها السياسي والعسكري في حرب الخليج الثانية 
ذي قار: جامعة ذي  -2/ علياء حمود مزيعل خيون4552شباط 32 -4552

 0241كلية االداب,  -قار
 سم02 ص؛455خ, -أ

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 -عالقات خارجية -ـ بريطانيا0ـ تاتشر ,مارغريت )رئيسة وزراء بريطانيا(    4

 العنوان -الدول العربية    أ
 

2422 

503,4 
 595ع

 
 العنزي, بشرى ابراهيم سلمان

(: دراسة 4542 -4511شارل حلو وأثره في السياسة الداخلية اللبنانية )
كلية التربية  -بغداد: جامعة بغداد -2ة/ بشرى سلمان ابراهيم العنزيتاريخي
 0241للبنات, 

 سم02ص, 025د, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 -4511تاريخ حديث ) -ـ لبنان0ـ حلو, شارل أسكندر )رئيس( لبناني   4
 العنوان -(     أ4542

 

2422 

503,4 
 100غ

 
 كوثرالغرابي, قاسم حلو 

/ قاسم 4592 -4544الملكة عالية وسيرتها ونشاطها االجتماعي في العراق 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2حلو كوثر الغرابي

 سم02ص, 443
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

    ( 4592 -4544ـ العراقـ تاريخ حديث )0ـ عالية الهاشمية )ملكة العراق(   4
 العنوان -أ

2424 



 

503,4 
 020ف

 
 الفتالوي, سوسن شنان بحر

رسائل شمس المعالي قابوس بن وشمكير: دراسة موضوعية فنية/ سوسن 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2شنان بحر الفتالوي

 سم02ص؛ 452
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 -222ـ قابوس بن وشمكير, قابوس بن وشمكير بن زياد بن اميرة مرجان )4
 العنوان -أ   هـ(   123

 

2422 

503,4 
 509ن

 
 النيازي, اسراء شرشاب عابد

وموقفها من الثورة الفرنسية/ اسراء شرشاب  4453 -4499ماري انطوانيت 
 0241النسانية, كلية التربية للعلوم ا -ذي قار: جامعة ذي قار -2عابد النيازي

 سم02ص؛ 002
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 ( 4453 -4499تاريخ ) -فرنسا -0ـ أنطوانيت, ماري )ملكة(    4
 أـ العنوان

 

2422 

503,0 
 321أ

 
 احمد حردان حسن

 -2/ احمد حردان حسن4514عزيز الحاج ودوره السياسي والفكري حتى عام 
 0241التربية للعلوم االنسانية, كلية  -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص؛ 410
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان -ـ عزيز الحاج علي )سياسي ومفكر عراقي(    أ4
 

2422 

503,0 
 021ح

 
 حامد فرج عبد الحسين

/ حامد فرج 4592 -4512علي ممتاز الدفتري ودوره السياسي في العراق 
 0241كلية التربية االساسية,  -الجامعة المستنصرية بغداد: -2عبد الحسين

 سم02ص؛ 012هـ, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

تاريخ حديث  -ـ العراق0( سياسي   4522ـ الدفتري, علي بن ممتاز )4
 العنوان -أ    4592 -4512

 

2424 

503,0 
 511ح

 
 حيدر فاروق سلمان حسن

/ حيدر 4592 -4542السياسي واالقتصادي في العراق ضياء جعفر ودوره 
كلية التربية ابن رشد للعلوم  -بغداد: جامعة بغداد -2فاروق سلمان حسن

 0241االنسانية, 
 سم02ص؛ 011

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث
تاريخ  -ـ العراق0( سياسي واقتصادي   4542ـ ضياء الدين جعفر هاشم )4

 العنوان -(    أ4592 -4542حديث )
 

2422 

503,0 
 021خ

 
 الخالدي, فاطمة سمير شهاب احمد

(/ 4239 -4204ابو القاسم القائم مقام  ودوره في الحياة السياسية االيرانية )
كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامعة بغداد -2فاطمة سمير شهاب احمد الخالدي

0241 
 سم02ص: ايض؛ 021

 التاريخ الحديث والمعاصررسالة ماجستير اداب في 

2422 



التاريخ  -ـ أيران0   هـ(, سياسي4445  -4453ـ ابو القاسم بن ميرزا )4
 العنوان -أ      هـ(  4239 -4204الحديث )

 

503,0 
 403خ

 
 الخفاجي, حسن جبار سعيد

/ حسن جبار سعيد 4524 -4594رشيد كرامي ودوره السياسي في لبنان 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بابلبابل: جامعة  -2الخفاجي

 سم02ص؛ 005د, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

ـ 3االحوال السياسية     -ـ لبنان0(, سياسي  4524 -4504يد كرامي )ـ رش4
 العنوان -أ    4524 -4594تاريخ حديث  -لبنان

 

2422 

503,0 
 403خ

 
 الخفاجي, محمد جليل مطير

(/ محمد 4529 -4542الحبيب ودوره السياسي في العراق )محسن حسين 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2جليل مطير الخفاجي

0241 
 سم02ص؛ 041

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 أـ العنوان  (, سياسي وعسكري   4529 -4542ـ الحبيب, محسن حسين )4
 

2422 

503,0 
 103د

 
 الدراجي, يعرب عبد الرزاق عبد

/ يعرب عبد 4542تنكو عبد الرحمن ودوره السياسي في ماليزيا حتى عام 
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2الرزاق عبد الدراجي

 سم02ص: أيض؛ 340و, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان -أ     االحوال السياسية  -ـ ماليزيا0تراجم    -ـ السياسيون4
 

2422 

503,0 
 120ز

 
 الزركاني, حوراء وارد جايد

/ حوراء وارد 4544 -4545وصفي التل سيرته ودوره السياسي في االردن 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2جايد الزركاني

 سم02ص؛ 054
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

( سياسي اردني   4502التل, وصفي مصطفى وهبي صالح مصطفى يوسف )ـ 4
 العنوان -(    أ4542 -4545تاريخ حديث ) -ـ االردن0
 

2424 

503,0 
 010س

 
 السبعاوي, نور عوني عبد الرحمن

/ نور عوني 4553 -4504توركوت اوزال حياته ودوره في السياسة التركية 
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -الموصل نينوى: جامعة -2عبد الرحمن السبعاوي

0241 
 سم02ص: ايض؛ 414هـ, -أ

 رسالة ماجستير في التاريخ
    4553 -4504تاريخ حديث  -ـ تركيا0توركوت )سياسي تركي(    -ـ اوزال4
 العنوان -أ
 

2422 

503,0 
 115س

 
 سعدون ابراهيم حلمي عبد الكريم

/ سعدون 4592 -4532بين عامي نوري السعيد ودوره السياسي في العراق 
 0241هولندا: جامعة الهاي للعلوم التطبيقية,  -2ابراهيم حلمي عبد الكريم

 سم02ص؛ 415و, -أ
 رسالة ماجستير في العلوم السياسية

2422 



 -ـ العراق0  ( سياسي4592 -4222ـ السعيد, نوري بن سعيد بن فالطة )4
 العنوان -أ      سياسية االحوال ال -العراق -3(   4592 -4532تاريخ حديث )

 

503,0 
 051ع

 
 العبودي, محمد جابر عناد روضان

/ محمد جابر عناد روضان 4521 -4524عبد هللا اليافي ودوره السياسي لبنان 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ذي قار: جامعة ذي قار-2العبودي
 سم02ص؛ 021

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 العنوان-ا       (, سياسي4521 -4524اليافي, عبد هللا عارف عبد الغني )ـ 4
 

2422 

503,0 
 15ع

 
 عدي حسن داخل

(/ عدي حسن 4544 -4534فؤاد الركابي ودوره السياسي في العراق )
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2داخل

 سم02ص؛ 453خ, -أ
 والمعاصررسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

        ( 4544 -4534تاريخ حديث ) -ـ العراق0ـ الركابي, فؤاد )سياسي(  4
 أـ العنوان

 

2424 

503,0 
 010غ

 
 غادة فائق محمد علي

(/ غادة 0222 -4501عامر عبد هللا ودوره السياسي والفكري في العراق )
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2فائق محمد علي

 سم02؛ 095د, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

(     0222 -4501تاريخ حديث ) -ـ العراق0ـ عامر عبد هللا )سياسي ومفكر(   4
 أـ العنوان

 

2422 

503,0 
 020ف

 
 الفتالوي, عارف عبد الحسين عباس

(/ عارف عبد الحسين 4521 -4529بيار الجميل ودوره السياسي في لبنان )
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -بابل: جامعة بابل -2يعباس الفتالو

 سم02ص؛ 014ج, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 ـ لبنان, االحوال السياسية0(سياسي 4521 -4529لجميل, بيار )ـ ا4
 أـ العنوان

 

2422 

503,0 
 200ك

 
 الكالبي, اسراء كريم محمد

(/ اسراء كريم 4512 -4215البريطانية )نيفل تشمبرلن ودوره في السياسة 
 0241كلية التربية للبنات,  -الكوفة: جامعة الكوفة -2محمد الكالبي

 سم02ص؛ 449د, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 العنوان -(, سياسي    أ4512 -4215ـ تشمبرلن, ارثر نيفل )4
 

2422 

503,0 
 320م

 
 المحالوي, ياسر حمد خليفة ضايع

/ ياسر حمد خليفة ضايع 4515أميل أده ودوره السياسي في لبنان حتى عام 
 0241قسم التاريخ,  -كلية االداب -االنبار: جامعة االنبار -2المحالوي

 سم02ص؛ 314
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان -أ    4515تاريخ حديث  -ـ لبنان0ـ أميل اده )سياسي(   4
 

2422 



503,0 
 503م

 
 المياحي, أحمد شنين شالل عبد الرضا

الشيخ عبد الكريم الجزائري ودوره السياسي في تاريخ العراق الحديث 
واسد:  -2/  أحمد شنين شالل عبد الرضا المياحي4510 -4240والمعاصر 

 0241كلية التربية,  -جامعة واسط
 سم02ص؛ 492

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 العنوان -الجزائري, عبد الكريم بن علي )سياسي(    أـ 4
 

2422 

503,0 
 901ن

 
 النصار, وائل كريم خضر

جيفرسون ديفر ونشاطه العسكري والسياسي في تاريخ الواليات المتحدة 
 -واسط: جامعة واسط -2/ وائل كريم خضر النصار4225االمريكيةحتى عام 

 0241كلية التربية, 
 سم02ص: ايض؛ 450

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 أـ العنوان       4225ـ امريكاـ تاريخ حديث 0ـ ديفر, جيفرسون )سياسي(   4
 

2424 

503,3 
 595م

 
 الموسوي, هدى جواد كاظم

 -2ودوره االصالحي في فرنسا/ جواد كاظم الموسوي 4452 -4430جاك نيكر 
 0241االنسانية, كلية التربية للعلوم  -ذي قار: جامعة ذي قار

 سم02؛ 029ج, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 العنوان -(, مصلح اقتصادي   أ4452 -4430ـ فيكر جاك )4
 

2422 

 
 

503,9 
 001ج

 
 جبار شيال فهد

بغداد: جامعة  -2اليمن في عهد االمام أحمد بن يحيى سعد الدين/ جبار شيال فهد
 0241كلية التربية,  -بغداد
 سم02ص؛ 433

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 تاريخ حديث -ـ اليمن0ـ أحمد بن عيسى حميد الدين )قائد عسكري (   4

 أـ العنوان
 

2422 

503,9 
 200ع

 
 عالء حسين حمزة

كربالء:  -2االصبغ بن نياته دراسة في سيرته ومروياته/ عالء حسين حمزة
 0241 كلية التربية للعلوم االنسانية, -جامعة كربالء

 سم02ص: أيض؛ 341
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

دراسات  -ـ التاريخ االسالمي0ـ االصبغ بن نباته, ابن الحارث بن عمر   4
 العنوان -أ     هـ( عسكري 442 -222)
 

2422 

503,9 
 321م

 
 المحمداوي, عماد وحيد كماش

 -4291) الجنرال البريطاني جورج غوردون ودوره العسكري والسياسي
كلية  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2(/ عماد وحيد كماش المحمداوي4229
 0241التربية, 

 سم02ص؛ 020
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

( عسكري وسياسي بريطاني     4229 -4233ـ غوردون, جارلس جورج )4
 العنوان -أ
 

2424 



503,5 
 215ش

 
 الشمري, حسام نجم الدين عبد

ديالى: جامعة  -2الجغرافي عند أبن حوقل/ حسام نجم الدين عبد الشمريالمنهج 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ديالى
 سم02ص, 444

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافية
ـ الجغرافية 0   هـ( رحالة314 -22ـ ابن حوقل, محمد بن حوقل البغدادي )4

 العنوان -التاريخية     أ
  

2422 

501,4 
 210أ

 
 أبو المعالي, معالي هاشم

االتجاه التوافقي بين لسانيات التراث واللسانيات المعاصرة للدكتور عبد الرحمن 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2الحاج صالح انموذجا/ معالي هاشم علي أبو المعالي

 0241التربية للبنات, 
 سم02ص؛ 101

 ادابهاأطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية و
 -دراسات   أ -ـ اللغة العربية0(, نحوي   4504ـ عبد الرحمن الحاج صالح )4

 العنوان
  

2422 

501,4 
 551أ

 
 أنور سلمان مصطاف

ديالى:  -2فخرالدين قباوة وجهوده اللغوية والنحوية/ انور سلمان مصطاف
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى

 سم02ص؛ 021
 ماجستير في اللغة العربية وادابهارسالة 

دراسات    -ـ اللغة العربية0(, نحوي   4533ـ فخر الدين بن نجيب بن عمر )4
 العنوان -أ
 

2422 

501,4 
 21ب

 
 بكر عبد المجيد ثامر

بغداد: الجامعة  -2هـ( واراءه النحوية/ بكر عبد المجيد ثامر132الكوفي )ت
 0241كلية االداب,  -العراقية
 سم32ص؛ 323

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية
 أـ العنوان     هـ(, نحوي132 -222ـ الكوفي, علي بن ابراهيم بن سعيد )4
 

2422 

 
 
 
 
 
 

  

501,4 
 551ز

 
 الزهيري, مالك حسن عبد هللا غالي

هـ( وجهوده النحوية والصرفية/ مالك حسن عبد هللا 422أبن جابر االندلسي )
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2غالي الزهيري

 سم02ص: ايض؛ 142
 أطروحة دكتوراه في اللغة وادابها

 أـ العنوان      هـ( , لغوي422 -152ـ أبن جابر, محمد بن احمد بن علي )4
 

2422 

501,4 
 115س

 
 السعيدي, بشار معيوف طعمة نعمة

 -2طعمة نعمة السعيديالدكتور جعفر دك الباب وجهوده اللغوية/ بشار معيوف 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار

 سم02ص؛ 044
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 أـ العنوان    ـ الباب, جعفر دك )ناقد لغوي(  4
 

2424 

501,4 
 530هـ

 
 هيجاء ضياء الدين حسين

2422 



ضياء الدين اراء أبي علي الفارسي النحوية في تفسير مجمع البيان/ هيجاء 
 0241كلية التربية للبنات,  -بغداد: جامهة بغداد -2حسين
 سم02ص: أيض؛ 413

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 أـ العنوان    هـ(, نحوي  344 -022ـ ابو علي الفارسي, الحسن بن احمد )4
 

501,1 
 301ن

 
 نثار خضير عباس

كلية  -بابل: جامعة بابل -2ضير عباسقراءة ابي نهيك دراسة لغوية/ نثار خ
 3241التربية للعلوم االنسانية , 

 سم02ص؛ 499
 رسالة ماجستير في اللغة العربية / لغة

 ـ نهيك, نهيك بن هالل بن عامر )....(, لغوي   أـ العنوان4
 

2442 

509 
 95ق

 
 قصي قاسم حسين

 -جامعة ديالىديالى:  -2علماء بردان ومروياتهم التاريخية/ قصي قاسم حسين
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية, 

 سم02ص؛ 392
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

 أـ العنوان    تراجم   -ـ العلماء4
 

2442 

501,4 
 951أ

 
 االزيرجاوي, عباس علي جمعة

/ 4592عبد هللا الحملوجي ودوره السياسي والثقافي واالجتماعي حتى عام 
 0241كاية التربية,  -واسد: جامعة واسط -2جمعة االزيرجاويعباس علي 

 سم02ص؛ 023
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 (, طبيب   أـ العنوان4225ـ الدملوجي, عبد هللا )4
 

2444 

502 
 251ح

 
 الحميداوي, زينب صفاء الدين عبد دهش

والمحيط الهندي/ زينب صالح العابد ومنهجه في كتابه تاريخ الخليج العربي 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2صفاء الدين عبد دهش الحميداوي

 سم32ص؛ 452
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان   (, مؤرخ    0221 -4539ـ العابد, صالح محمد جاسم )4
 

2442 

502,4 
 321أ

 
 4511أحمد بخيت

دراسة في ضوء لسانيات النص/ أحمد بخيت؛ دراسة وتقديم شعر احمد بخيت: 
 0241ذي قار: جامعة ذي قار, كلية االداب,  -2عدنان رسمي ياسر

 سم02ص؛ 010
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 دراسات    أـ العنوان -مصر -ـ الشعر العربي4
 

2442 

502,4 
 321أ

 
 أحمد جليل جعيالن

م( دراسة في سيرته الداخلية 551 -549هـ/ 321 -319الفاطمي )العزيز باهلل 
 0241كلية االداب,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2والخارجية/ أحمد جليل جعيالن

 سم02ص: أيض؛ 015
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

ـ 0 هـ( 321 -311ـ العزيز باهلل, نزار )العزيز باهلل( أبن معد بن المعتصم )4
 دراسات    أـ العنوان -تاريخ اسالمي -الفاطميةالدولة 

2442 



 

502,4 
 321أ

 
 أحمد خلف فريح

بغداد: جامعة  -2شعر عبد الصمد بن المعدل: دراسة بالغية/ أحمد خلف فريح
 0241كلية التربية,  -بغداد

 سم02ص؛ 029ج, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

          هـ( شاعر عباسي012لمعذل ) ..ـ نحو ـ أبن المعذل, عبد الصمد بن ا4
 أـ العنوان

 

2442 

502,4 
 951ب 

 
 بشير ابراهيم احمد عويد سوادي

الشخصية في رواية )الطريق الى عدن( لعمر طالب/ بشير ابراهيم احمد عويد 
 0241كلية التربية االساسية,  -الموصل: جامعة الموصل -2سوادي

 سم02ص؛ 494ب, -أ
 ماجستير في قسم اللغة العربية/ االدب العربيرسالة 

دراسات    -العراق -ـ القصص العربية0ـ الطالب, عمر محمد مصطفى )قاص(   4
 العنوان -أ
 

2442 

502,4 
 501ب

 
 البهادلي, علي صالح زبون

 -2دراسة تحليلية/ علي صالح زبون البهادلي -الفخر في شعر عروة بن أذينه
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص؛ 442
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ ابن أذينه, عروة بن يحيى )ولقبه اذينه( )شاعر غزل(    أـ العنوان4
 

2444 

502,4 
 415ت

 
 تغريد مجيد حميد محمود

ديالى:  -2شعر عبد الكريم راضي جعفر: دراسة نقدية/ تغريد مجيد حميد محمود
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة ديالى

 سم02ص؛ 090ج, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 -العراق -ـ الشعر العربي0(, شاعر   4511ـ عبد الكريم راضي جعفر )4
 دراسات   أـ العنوان

 

2442 

502,4 
 950ح

 
 الحسناوي, أساور ناجي حسين صالح

 -2السماوي/ اساور ناجي حسين صالح الحسناويالخلود في شعر عبد الحميد 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -المثنى: جامعة المثنى

 سم02ص؛ 003ت, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

(, شاعر عراقي    4511 -4251ـ السماوي, عبد الحميد بن احمد بن محمد )4
 أـ العنوان

 

2422 

502,4 
 955ح

 
 الحسيني, عقيل مزعل هاشم
 -2هـ( دراسة أسلوبيه/ عقيل مزعل هاشم الحسني92شعر النجاشي الحارثي )ت

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -كربالء: جامعة كربالء
 سم32ص؛ 014و, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها / ادب
ـ 0(, شاعر مخضرم   هـ12ـ النجاشي, قيس بن عمرو بن مالك )...ـ نحو 4

 دراسات   أـ العنوان -العصر االسالمي -الشعر العربي
 

2422 



502,4 
 251ح

 
 الحميري, أيناس عبد الرحيم رمضان

 -2شعرية المكان عند ياسين النصير/ ايناس عبد الرحيم رمضان الحميري
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -البصرة: جامعة البصرة

 سم02ص؛ 003
 دكتوراه في اللغة العربية وادابها

 ..( ناقد عراقي    أـ العنوان -4510ـ النصير, ياسين نزال عويد )4
 

2424 

502,4 
 153خ

 
 خديجة حوشان علي

 -2شعر عبد المهدي مطر: دراسة موضوعية وفنية/ خديجة حوشان علي
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية

 سم02ص؛ 420
 ماجستير في اللغة العربية وادابها/ ادبرسالة 

م( شاعر من النجف    4252ـ المطر, عبد المهدي عبد الحسين بن حسن )...ـ 4
 أـ العنوان

 

2422 

502,4 
 913خ

 
 الخزرجي, صالح مجيد علي
أتجاهاته وخصائصه الفنية/ صالح مجيد علي  -شعر سلمان هادي آل طعمة

 0241لية التربية للعلوم االنسانية, ك -كربالء: جامعة كربالء -2الخزرجي
 سم02ص؛ 049ب, -أ

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 أـ العنوان     ـ آل طعمة, سلمان هادي )شاعر من كربالء (  4
 

2422 

502,4 
 403خ

 
 الخفاجي, االء خليل جودة عبد

خليل هـ( / أالء 144لغة الشعر في ديوان نجم الدين بن سوار الدمشقي )ت
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -كربالء: جامعة كربالء -جودة عبد الخفاجي

0241 
 سم02ص؛ 015ز, -ب

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها/ االدب
 هـ(, شاعر   أـ العنوان144-123ـ الدمشقي, نجم الدين بن سوار )4
 

2422 

502,4 
 001س

 
 ستار جبر عبيد

كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2بن أذينه/ ستار جبر عبيدالتناص في شعر عروة 
 0241التربية للعلوم االنسانية, 

 سم02ص: ايض؛ 445
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

هـ(, شاعر 432ـ ابن اذينه, عروة بن يحيى )ولقبه اذينه( مالك )... نحو4
 غزلي     أـ العنوان

 

2422 

502,4 
 30س

 
 سجى سالم حسن مجيد

الشخصيات االسطورية والتاريخية في شعر معد الجبوري المسرحي/ سجى سالم 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -الموصل: جامعة الموصل -2حسن مجيد

 سم32ص؛ 402ب, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية واالدب العربي

دراسة     -ـ الشعر المسرحي0ـ الجبوري, معد أحمد حمدون )مؤلف مسرحي(   4
 أـ العنوان

 

2422 

502,4 
 151س

 
 السعيدي, أفتكار محسن صالح

2424 



(/ افتكار 4549 -4540صبيحة الشيخ داود ودورها في تاريخ العراق المعاصر)
 0241كلية التربية,  -القادسية: جامعة القادسية -2محسن صالح السعيدي

 سم02ص, 445
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث والمعاصر

 أـ العنوان     (, أدبية  4549 -4540ـ صبيحة داود )4
 

502,4 
 202س

 
 السالمي, جليل عبد مسلم كنتير

هـ(/ جليل عبد 933الصورة البيانية في شعر أبن خفاجة االندلسي )البلنسي( )ت
 0241كلية االداب,  -القادسية: جامعة القادسية -2مسلم كنتير السالمي

 سم02ص؛ 414
 ماجستير في اللغة العربية وادابهارسالة 

 أـ العنوان     هـ(, شاعر اندلسي933ـ ابن خفاجة, ابراهيم من ابي الفتح )..ـ 4
 

2422 

502,4 
 215ش

 
 الشمري, استبرق رزاق عبيد

االرادة والتحدي في شعر عنترة بن شداد العيسي/ استبرق رزاق عبيد 
 0241ابن رشد,  كلية التربية, -بغداد: جامعة بغداد -2الشمري
 سم02ص: أيض؛ 411أـب, 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 أـ العنوان      هـ( شاعر جاهلي00ـ عنترة العبيسي, عنترة بن شداد )...ـ 4
 

2222 

502,4 
 215ش

 
 الشمري, محمد حسون مذري

هـ(: دراسة بالغية/ محمد حسون 191شعر يحيى بن يوسف الصرصري )ت
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2الشمريمذري 
 سم02ص؛ 423

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 هـ(, شاعر191 -922ـ الصرصري, عيسى بن يوسف بن عيسى )4

 أـ العنوان
 

2222 

502,4 
 014ط

 
 طارق ناصر حبيب

 -2حبيبشعر ابي فراس الحمداني في ضوء النقد االدبي الحديث/ طارق ناصر 
 0241كلية التربية,  -المثنى: جامعة المثنى

 سم02ص؛ 452أـ ت, 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

هـ(, شاعر    394 -302ـ ابو فراس الحمداني, الحارث بن سعيد بن حمدان )4
 أـ العنوان

 

2224 

502,4 
 009ع

 
 عباس جعفر كاظم

كربالء:  -2/ عباس جعفر كاظمدراسة ادبية -هـ(311شعر الناشى الصغير )ت
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 345ز, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

هـ(, شاعر من اهل 311 -044ـ الناشى الصغير, علي بن عبد هللا وصيف )4
 أـ العنوان     بغداد  

 

2222 

502,4 
 25ع

 
 علي كريم حسن

بغداد: جامعة  -2عمارة بن عقيل: دراسة موضوعية فنية/ علي كريم حسنشعر 
 0241كلية االداب,  -بغداد
 سم02ص؛ 432د, -ب

2222 



 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
هـ(, شاعر   أـ 035 -420ـ عمارة بن عقيل, عمارة بن عقيل بن جالل )4

 العنوان
 

502,4 
 109ف

 
 سميسمفراس أزهر عبد الرزاق 

الكوفة:  -2قصيرة النثر عند عبود الجابري/ فراس ازهر عبد الرزاق سميسم
 0241كلية االداب,  -جامعة الكوفة

 سم02ص؛ 425خ, -أ
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 (, شاعر    أـ العنوان4513ـ الجابري, عبود حسن سلمان حسين )4
 

2222 

502,4 
 203ف

 
 الواحدفالح شنيشل عبد 

دراسة تاريخية/ فالح شنيشل عبد  -الصحابي الجليل مالك بن نويرة )رض(
 0241بغداد: الجامعة المستنصرية, كلية التربية,  -2الواحد

 سم02ص, 420ي, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

هـ(, شاعر    أـ 40ـ مالك بن نويرة, مالك بن نويرة بن جمرة بن شداد )...ـ 4
 العنوان

 

2222 

502,4 
 95ق

 
 قصي عباس حسين عباس

هـ(/ قصي عباس 115 -هـ 125تجليات التناص في شعر ابن سهل االشبيلي )
 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد: جامعة بغداد -2حسين عباس

 سم02ص: ايض؛ 044
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

هـ(, شاعر اندلسي       115 -هـ129ـ ابن سهل, أبراهيم بن سهل االشبيلي )4
 دراسات    أـ العنوان -العصر االندلسي -ـ الشعر العربي0
 

2222 

502,4 
 115ك

 
 الكرخي, ليث سامي علوان

 -ديالى: جامعة ديالى -2شعر حارثة بن بدر الغداني/ ليث سامي علوان الكرخي
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية, 

 سم02ص؛ 492ط, -خ
 ماجستير في اللغة العربية )اللغة العربية وادابها(رسالة 

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات     أـ العنوان4
 

2224 

502,4 
 025ل

 
 الالمي, ميثم حسن عارف

بغداد: الجامعة المستنصرية,  -2أبو عبيد البكري ناقدا/ ميثم حسن عارف الالمي
 0241كلية التربية, 

 سم02ص؛ 419
 ماجستير في اللغة العربية وادابهارسالة 

 أـ العنوان  هـ(, عالم باالدب123 -ـ ابو عبيد البكري, عبد هللا عبد العزيز )...4
 

2222 

502,4 
 150م

 
 مروة جمال هندي جياد

بغداد: جامعة  -2ق م(/ مروة جمال هندي جياد122ديوان سالمة بن جندل )ت
 0241كلية العلوم االسالمية,  -بغداد

 سم02ص: ايض؛ 453ب, -أ
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية وادابها

ـ الشعر 0 ق.م(, شاعر جاهلي03نحو -ـ سالمة بن جندل بن عمرو)...4
 دراسات   أـ العنوان -العصر الجاهلي -العربي

2222 



 

502,4 
 914م

 
 مصطفى محسن حسون

شعر حسن عبد الحميد السنيد: دراسة في الموضوع والفن/ مصطفى محسن 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2حسون

 سم02ص؛ 002ي, -ب
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ( )ناقدا(    أـ العنوان4591ـ السنيد, حسن حميد حسن )4
 

2222 

502,4 
 595م

 
 موسوي, ضياء عماد عبد عليال

كريالء:  -2الصالت االسرية في شعر الفرزدق/ ضياء عماد عبد علي الموسوي
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -جامعة كربالء

 سم02ص؛ 044
 رسالة ماجستير في اللغة العربية العربية وادابها/ االدب

 أـ العنوان   )البصرة( هـ(, شاعر عراقي442 -ـ الفرزدق, همام بن غالب )...4
 

2224 

502,4 
 595م

 الموسوي, مؤيد عجيل عطية 
 -2هـ(/ مؤيد عجيل عطية الموسوي012صورة المراة في شعر خالد الكاتب )ت

 0241كلية االداب,  -بغداد: الجامعة المستنصرية
 سم02ص؛ 015

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ الشعر 0  هـ(, شاعر غزلي010ـ 222البغدادي)ـ خالد الكاتب, خالد بن يزيد 4

 دراسات    أـ العنوان -العصر العباسي -العربي
 

2222 

502,4 
 51ن

 
 نور رياض كشاش مرتضى

بناء الجملة االسمية في ديوان بني اسدـ اشعار الجاهلين والمخضرمين/ نور 
االنسانية, كلية التربية للعلوم  -كربالء: جامعة كربالء -2رياض كشاش مرتضى

0241 
 سم02ص: ايض؛ 445

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 النحو -ـ اللغة العربية0ـ اسد بن خديجة؛ أسد بن خديجة بن مدركة   4

 الجاهليين والمخضرمين )شاعر جاهلي(     أـ العنوان   
 

2222 

502,1 
 955ح

 
 حسين علي محسن مناتي

 -2الحرية الموضوعية/ حسين علي محسن مناتيسارتر من الحرية الذاتية الى 
 0241قسم الفلسفة,  -كلية االداب -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص؛ 425
 رسالة ماجستير في قسم الفلسفة

ـ الفلسفة 0   (, اديب وفيسلسوف فرنسي4522 -4529ـ سارتر, جات بول )4
 العنوانأـ        ـ الحرية الموضوعية1ـ الحرية الذاتية   3الفرنسية   

 

2222 

505,4 
 321م

 
 محمد عباس جاسم

بنو سبيع واثرهم في الحياة العامة حتى نهاية لبقرن الرابع الهجري )العاشر 
كلية التربية للعلوم  -جامعة ديالى -ديالى -2الميالدي(/ محمد عباس جاسم

 0241االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 001م, -أ

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي
 أـ العنوان     ـ القبائل العربية 4
 

2222 

505,0  2222 



 النعيمي, مها صالح مطر 152ن
 -2بنو أسد بن عبد العزي قبيل االسالم وعصر الرسالة/ مها صالح مطر النعيمي

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -نينوى: جامعة الموصل
 سم02ص: ايض؛ 321ج, -أ

 أطروحة دكتوراه في التاريخ 
تاريخ  -ـ قبيلة بنو أسد بن عبد العزي0تاريخ اسالمي  -القبائل العربيةـ 4

 العنوان -اسالمي    أ
 

505,49 
 551ز

 
 الزهيري, قحطان جياد مطرود

(/ 4209 -411هـ()141 -401آل نوبخت دراسة في احوالهم العامة من عام
ية للعلوم كلية الترب -البصرة: جامعة البصرة -2قحطان جياد مطرود الزهيري

 0241االنسانية, 
 سم02ص: ايض؛ 014

 رسالة ماجستير في علم التاريخ االسالمي
 أـ العنوان    تاريخ اسالمي   -ـ آل نوبخت )االسر الفارسية(4
 

2224 

530 
 205ج

 
 الجلبي, سها صالح توفيق

ق.م/ 909 -113( 01االحوال السياسية والحضارية في مصر القديمة )االسرة
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2توفيق الجلبيسها صالح 

 سم02ص: ايض؛ 029ط, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 ـ السياسة والحضارية      أـ العنوان0ـمصرـ تاريخ قديم     4
 

2222 

530 
 220س

 
 السلماني, ليث خليل خلف

في عهد تحوتمس طبيعة النظام السياسي والحضاري لالمبراطورية المصرية 
 -بغداد: جامعة بغداد -2ق.م(/ ليث خليل خلف السلماني131 -4152الثالث )

 0241كلية االداب, 
 سك02ص؛ 123

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم
 ـ النظام السياسي     أـ العنوان0تاريخ قديم     -ـ مصر4
 

2242 

530 
 501ف

 
 فؤاد عبود شهاب احمد

والحضارية بين مصر القديمة وبالد االغريق/ فؤاد عبود  الصالت السياسية
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2شهاب احمد

 سم02ص؛ 449
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ القديم

 تاريخ قديم     أـ العنوان -ـ اليونان واالغريق0تاريخ قديم    -ـ مصر4
 

2242 

530,244 
 512م

 
 أكرم أسماعيلالمندالوي, ليلى 

ق.م(/ ليلى اكرم اسماعيل 4003 -4052)عمسيس الثاني سيرته واعماله 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2المندالوي

 سم02ص؛ 415هـ, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 تاريخ قديم    أـ العنوان -ـ مصر4
 

2244 

530,240 
 092ج

 
 جاسم شهد وهد

2242 



بين بالد وادي النيل وبالد الشام خالل العصور التاريخية  الصالت الحضارية
كلية  -واسط: جامعة واسط -2ق.م(/ جاسم شهد وهد4211 -3422القديمة )
 0241التربية, 

 سم02ص؛ 122
 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ القديم

 -ـ بالد الشام0 ق.م(4211 -3422حضارة وادي النيل ) -تاريخ قديم -ـ مصر4
 اريخ قديم     أـ العنوانت
 

531,29 
 200ع

 
 عالء جبار جاني

م(/ عالء 422 -ق.م992الديانة البوذية واثرها في المجتمع الهندي القديم )
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2جبار جاني

 سم02ص: أيض؛ 455
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ القديم

 ـالبوذيةـ الهند      أـ العنوان0ـ الهندـ تاريخ قديم    4
 

2242 

539 
 50آ

 
 آيه علي صالح سلوم

م/ أيه علي 142 -322انتشار المسيحية في وسط الجزيرة العربية قبيل االسالم
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2صالح سلوم

 سم02ص: ايض؛ 391
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 أـ العنوان      الجزيرة العربية -3انتشار  -ـ المسيحية0تاريخ قديم  -ـ العراق4
 

2242 

539 
 051ث

 
 ثائر عبد السادة حسين

بغداد: جامعة  -2المواكب الدينية في العراق القديم/ ثائر عبد السادة حسين
 0241كلية االداب,  -بغداد
 سم02ص؛ 099

 رسالة ماجستير في التاريخ القديم
 المواكب الدينية      أـ العنوان -0تاريخ قديم     -العراقـ 4
 

2242 

539 
 100د

 
 دعاء جواد كاظم

 -0522النشاط االقتصادي لبالد الرافدين في عصر فجر السالالت )
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2ق.م(/ دعاء جواد كاظم3044
 سم02ص؛ 451

 رسالة ماجستير في التاريخ القديم
 تاريخ قديم    أـ العنوان -ـ العراق4
 

2242 

539 
 215ش

 
 الشمري, روزا زيدان خلف

ق.م(/ روزا زيدان 4959 -0222الملك المقدس في حضارة وادي الرافدين )
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2خلف الشمري

 سم02ص؛ 442
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 تاريخ قديم    أـ العنوان -الرافدينـ حضارة وادي 4
 

2244 

539,24 
 500ج

 
 الجنابي, جاسم عبد االمير جاسم الجنابي

 -0211أيلي  -نصوص مسمارية غير منشورة من ارشيف التاجر تورام
كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2ق.م/ جاسم عبد االمير جاسم الجنابي0221
0241 
 سم02ص؛ 090

2242 



 الدراسات المسمارية  -ماجستير في االثار القديمة
 تاريخ قديم      أـ العنوان -العصر السومري -ـ العراق4
 

539,24 
 511ح

 
 حيدر عقيل عبد

 -0202سين ) -نصوص أقتصادية غير منشورة من عهد الملك أبي
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2ق.م(/ حيدر عقيل عبد0221
 سم02؛ ص323

 ماجستير أثار قديمة
 العنوان -العصر السومري    أ -تاريخ قديم -ـ العراق4
 

2222 

539,24 
 520ش

 
 شيماء وليد عبد الرحمن

( في ضوء نصوص مسمارية اقتصادية منشورة وغير SA2. Du11نصوص )

ق.م(/ شيماء وليد عبد 0221-1 -0440منشورة من ساللة أور الثالثة )
 0241كلية االداب,  -جامعة بغدادبغداد:  -2الرحمن
 سم02ص؛ 331

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االثار القديمة
 تاريخ قديم    أـ العنوان -ـ العصر السومري4
 

2222 

539,24 
 105ع

 
 العطبي, عالء راضي فالح

السياسي والحضاري للمؤسسة الدينية في العراق القديم منذ عصر فجر 
ق.م(/ عالء راضي فالح 0221 -3222الثالثة ) السالالت الى سقوط ساللة أور

 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2العطبي
 سم02ص: ايض؛ 301

 رسالة ماجستير في التاريخ القديم
 تاريخ قديم     أـ العنوان -العصر السومري -ـ العراق4
 

2224 

 
 
 
 
 

539,24 
 252ع

 
 العكيلي, رجاء كاظم عجيل

في العصرين السومريين عصر فجر السالالت وعصر  طلبعة النظام السياسي
كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2ساللة أور الثالثة/ رجاء كاظم عجيل العكيلي

0241 
 سم02ص؛ 300

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم
 تاريخ قديم    أـ العنوان -العصر السومري -ـ العراق4
 

2222 

539,24 
 590ع

 
 حنان عبد الحمزة بعيوي سلمان العيساوي,

الحيوانات المدجنة ودورها في اقتصاد العصر االكدي القديم في ضوء النصوص 
المسمارية المنشورة وغير المنشورة/ حنان عبد الحمزة بعيوي سلمان 

 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2العيساوي
 سم02ص:أيض؛ 021

 رسالة ماجستير في االداب
 تاريخ قديم     أـ العنوان -العصر االكدي -قـ العرا4
 

2222 

539,24 
 595ق

 
 القيسي, ابراهيم حسين حمد

الوصف المشتقفير العامل في اللغة االكدية دراسة مقارنة مع اللغة العربية/ 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2ابراهيم حسين حمد القيسي

 سم02ص؛ 443
 االثار القديمة رسالة دكتوراه فلسفة في

 أـ العنوان     دراسات -ـ اللغة االكدية0العصر االكدي   -تاريخ -ق القديمـ العرا4

2222 



 

539,24 
 321م

 
 محمد صبري عبد الرحيم

بغداد:  -2موقع شميت في ضوء التنقيبات االثرية/ محمد صبري عبد الرحيم
 0241كلية االداب,  -جامعة بغداد

 سم02ص؛ 342
 دكتوراه فلسفة في االثار القديمةاطروحة 

 أـ العنوان   تاريخ قديم    -العصر السومري -ـ العراق4
 

2222 

539,24 
 413م

 
 المفرجي, اسراء سعد صالح

نصوص اقتصادية غير منشورة من عصر فجر السالالت/ أسراء سعد صالح 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2المفرجي

 سم02ص؛ 041
 ماجستير في االثار القديمة )الدراسات المسمارية(رسالة 

 أـ العنوان    حضارة -ـ العراق القديم0تاريخ قديم  -العصر السومري -قـ العرا4
 

2222 

539,24 
 530م

 
 ميثاق موسى عيسى

دويالت المدن السومرية بين الصراع والوحدة السياسية من عصر فجر 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2عيسىق.م/ ميثاق موسى 0344 -0222السالالت 
 0241االداب, 
 سم02ص: ايض؛ 011

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ القديم
 أـ العنوان      ـ الوحدة السياسية0تاريخ قديم   -العصر السومري -اقـ العر4
 

2224 

539,24 
 015ن

 
 نادية علي أكبر مراد

ق.م(/  0221 -0440)نصوص جرايات غير منشورةمن عصر أور الثالثة 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2نادية علي اكبر مراد

 سم02ص؛ 421
 دكتوراه فلسفة في االثار القديمة )الدراسات المسمارية(

 أـ العنوان    حضارة -ـ العراق القديم0تاريخ قديم   -العصرالسومري -راقـ الع4
 

2222 

539,24 
 025هـ

 
 هالة كريم ابراهيم

المواضيع الدينية في االختام االسطوانية من عصر الوركاء الى نهاية العصر 
كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2السومري الحديث/ هالة كريم ابراهيم

0241 
 رسالة ماجستير في االثار القديمة

 أـ العنوان     ـ االختام االسطوانية0قـ العصر السومريـ تاريخ قديم  ـ العرا4
 

2222 

539,20 
 051ر

 
 الربيعي, لمياء سعد عكار

ق.م(/ لمياء 4492 -4450طبيعة المجتمع البابلي في ضوء شريعة حمورابي )
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2سعد عكار لبربيعي

 سم02ص؛ 023
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 أـ العنوان    ق.م(   4492 -4450ـ العراق ـ العصر البابلي ـ تاريخ قديم )4
 

2222 

539,20 
 515ز

 
 الزيدي, نعيم عودة صفر

الحياة االقتصادية مملكة أشنونا في العصر البابلي القديم/ نعيم عودة صفر 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2الزيدي

2224 



 سم02ص؛ 339
 فلسفة في االثار القديمة أطروحة دكتوراه

 أثار قديمة     أـ العنوان -ـ بابل4
 

935,20 
 215ش

 
 الشمري, علي طالب منعم الشمري

 -0221المكانة الدينية والحضارية لمدينة سبارفي العصر البابلي القديم 
قسم  -كلية االداب -بغداد: جامعة بغداد -2ق.م/ علي طالب منعم الشمري4959

 0241التاريخ, 
 سم02ص؛ 031

 رسالة ماجستير في التاريخ القديم
 أـ العنوان     ق.م(   4959 -0221مدينة سبار) -تاريخ قديم -ـ العراق4
 

2222 

539,20 
 252ع

 
 العكيلي, فوزية ذاكر عبد الرحيم

الدالالت الحضارية للصيغ التاريخية لممالك أيسن والرسا وبابل في العصر 
بغداد:  -2ق.م/ فوزية ذاكر عبد الرحيم العكيلي4959 -0221البابلي القديم
 0241كلية االداب,  -جامعة بغداد

 سم02ص؛ 904
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االثار القديمة

 العصر البابلي    أـ العنوان -تاريخ قديم -ـ العراق4
 

2222 

539,20 
 25ع

 
 علي بشير حسن علي

 -2الرافدين/ علي بشير حسن عليدور االله نابو ومكانته في حضارة بالد 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص: أيض؛ 020
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ القديم 

 أـ العنوان      ـ الحضارة العراقية القديمة4
 

2222 

539,20 
 092ق

 
 قاسم عبد الحميد جاسم

المنشورة )دراسة الصيغ البالغية لنصوص ماري الملكية في ضوء النصوص 
كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2مقارنة مع اللغة العربية(/ قاسم عبد الحميد جاسم

 0241االداب, 
 سم02ص؛ 423

 رسالة ماجستير في االثار القديمة )الدراسات المسمارية(
 ـ الحضارة العراقية القديمة    أـ العنوان4
 

2222 

539,20 
 321م

 
 المجمعي, صفاء جاسم حسن

التطاول على االلهة في بالد الرافدين في ضوء النصوص االدبية القديمة/ صفاء 
 0241أبن رشد,  -كلية التربية -بغداد: جامعة بغداد -2جاسم حسن المجمعي

 سم02ص: أيض؛ 030
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 تاريخ قديم     أـ العنوان -ـ العراق4
 

2222 

539,20 
 925م

 
 ن عبد الرضا عبد الحسينالمشكور, جنا

االله )آن/ آنو( في حضارة بالد وادي الرافدين/ جنان عبد الرضا عبد الحسين 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2المشكور

 سم02ص: ايض؛ 005
 رسالة ماجستير في االثار القديمة

 ـ الحضارة العراقية القديمة     أـ العنوان4

2224 



 

539,20 
 10هـ

 
 عكاب يوسف هدى

حقوق المراة في شرائع الحضارات االصيلة للشرق االدنى القديم )دراسة 
كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2تاريخية مقارنة(/ هدى عكاب يوسف

0241 
 سم02ص؛ 422

 رسالة ماجستير في التاريخ القديم
 ـ المرأة, حقوق    أـ العنوان0ـ الحضارة العراقية القديمة    4
 

2222 

539,24 
 153أ

 
 أريج أحمد حسين شيخو

م(/ أريج أحمد حسين 194/ 001 -001النظم العسكرية عند الساسانيين )
 0241كلية التربية, أبن رشد للعلوم االنسانية,  -بغداد: جامعة بغداد -2شيخو
 سم02ص؛ 314

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 العنوانـ االمبراطورية الساسانية      أـ 4
 

2222 

539,24 
 092آل 

 
 آل أسماعيل, أسيل مهدي كاظم محمد

م(/ أسيل مهدي كاظم محمد آل 345 -325سنيور الثاني وانجازاته )
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2أسماعيل

 سم02ص؛ 431
 رسالة ماجستير في التاريخ القديم

 ـ االمبراطورية الساسانية    أـ العنوان4
 

2222 

539,23 
 950ح

 
 الحسناوي, فائز هادي علي

كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2عمارة المعابد االشورية/ فائز هادي علي الحسناوي
 0241االداب, 
 سم02ص؛ 390

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االثار القديمة
 تاريخ قديم      أـ العنوان -العصر االشوري -ـ العراق4
 

2224 

539,23 
 959م

 
 الموسوي, سناء عويد كاظم

ق.م/ سناء عويد 140 -544السياسات االشورية في العصر االشوري الحديث
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط-2كاظم الموسوي

 سم02ص؛ 011
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ القديم

 ـ الدولة االشورية0هـ(     140 -544تاريخ قديم ) -ـ العراق4
 أـ العنوان

 

2222 

531,120 
 031م

 
 ماجدة حسو منصور عيسو

الروماني/ ماجدة حسو  -الكنعانيون )الفينيقيون( وعالقاتهم بالعالم اليوناني
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2منصور عيسو

 سم02ص؛ 103
 رسالة دكتوراه فلسفة في االثار القديمة

 أـ العنوان تاريخ قديم     -ـ الكنعانيون )الفينيقيون(4
 

2222 

534,23 
 351تأ

 
 تأثير عبد الجبار ناجي

2222 



بغداد:  -2م/ تأثير عبد الجبار ناجي51 -ق.م011مجلس الشيوخ الروماني 
 0241كلية االداب,  -جامعة بغداد

 سم02ص؛ 125
 رسالة دكتوراه فلسفة في التاريخ القديم 

 تاريخ قديم     أـ العنوان -ـ الرومان4
 

534,21 
 000ع

 
 العتابي, ظفر نعمة عيالن

عالقة العرب بالبيزنطيين من القرن الرابع الميالدي حتى نهاية القرن السادس 
كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2الميالدي/ ظفر نعمة عيالن العتابي

0241 
 سم02ص: ايض؛ 03

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ القديم
 يخ قديم     أـ العنوانتار -ـ االمبراطورية البيزنطية4
 

2222 

532 
 400ص

 
 صفاء غني جاسم

 -2ق.م/ صفاء غني جاسم332أثينا دراسة في االحوال السياسية حتى عام 
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط

 سم02ص: ايض؛ 452
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ القديم

 أـ العنوان   االحوال السياسية -ـ أثينا0ق.م  332تاريخ قديم حتى عام  -ناـ أثي4
 

2222 

535,13 
 95غ

 
 الغزي, عدنان محمد مجلي جار هللا

الدويالت السورية في االلف الثاني قبل الميالد: التاريخ والعالقات السياسية/ 
 0241بغداد: كلية االداب,  -2عدنان محمد مجلي جار هللا الغزي

 سم32ص: ايض؛ 094
 التاريخ القديمأطروحة دكتوراه فلسفة في 

 تاريخ قديم     أـ العنوان -ـ سوريا4
 

2224 

535,11 
 115ص

 
 الصرفي, ميثم علي عبد الحسين

ممالك شرق االردن بين نصوص العهد القديم والمعطيات التاريخية/ ميثم علي 
 0241واسط: جامعة واسط, كلية التربية,  -2عبد الحسن

 سم02ص؛ 022
 التاريخ القديمرسالة ماجستير اداب في 

 أـ العنوان    تاريخ قديم )ممالك شرق االردن(  -ـ االردن4
 

2222 

512,4 
 501هـ

 
 هنادي عبد العظيم صغر

م(/ هنادي عبد 241 -412أصالحات شارلمان الداخلية في الدولة الكارولنجية )
 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2العظيم صغر

 سم02ص: ايض؛ 432
 ماجستير في تاريخ العصور الوسطى رسالة

 تاريخ العصور الوسطى      أـ العنوان -ـ اوربا4
 

2222 

512,30 
 151ب

 
 البديري, حمزة ملغوث فعل

)دراسة تاريخية(/ حمزة 4291 -4293الدبوماسية االوربية خالل حرب القرم 
 كلية التربية أبن رشد للعلوم -بغداد: جامعة بغداد -2ملغوث فعل البديري

 0241االنسانية, 
 سم02ص؛ 011

 أطروحة دكتوراه أداب فلسفة في التاريخ الحديث

2222 



 ـ حرب القرم     أـ العنوان0سي  التاريخ الدبلوما -ـ اوربا4
 

512,93414 
 403خ

 
 الخفاجي, تبارك حليم هاشم

(/ تبارك 4510 -4514مؤتمر واشنطن وأثرهما على الحرب العالمية الثانية )
كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ذي قار: جامعة ذي قار -2الخفاجيحليم هاشم 

0241 
 سم02ص؛ 004ر, -أ

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 مؤتمرات     أـ العنوان -4510 -4514ـ الحرب العالمية الثانية 4
 

2224 

514,210 
 091ي

 
 الياسري, يونس عباس نعمة
 -2(/ يونس عباس نعمة الياسري4112 -4112)الفكر السياسي في أنكلترا 

 0241كلية االداب,  -الكوفة: جامعة الكوفة
 سم02ص؛ 012

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
 م(     أـ العنوان4112 -4112تاريخ حديث ) -ـ انكلترا4
 

2222 

510,20 
 022ك

 
 كامل جاسم دهش

"/ كامل جاسم 4224 -4211وليم الفاتح "حياته ودوره السياسي في انجلترا 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2دهش

 سم02ص؛ 043ط, -أ
 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر

وليم )ملك أنكلترا(    أـ  -ـ الفاتح0(   4224 -4211تاريخ حديث ) -ـ أنجلترا4
 العنوان

 

2222 

513,21 
 95غ

 
 الغزي, علي جبار خلف سلطان

 -2/علي جبار خلف سلطان الغزي4249 -4454سياسة بروسيا تجاه فرنسا 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ذي قار: جامعة ذي قار

 سم02ص؛ 302د, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 أـ العنوان    تاريخ حديث -ـ فرنسا0  4249 -4454تاريخ حديث  -روسياـ ب4
 

2222 

513,2 
 950أ

 
 أزهار جبار شكر

(/ 4519-4535االوضاع السياسية في بولندا خالل الحرب العالمية الثانية )
 0241كلية التربية, ابن رشد,  -بغداد: جامعة بغداد -2أزهار جبار شكر

 سم02ص: ايض؛ 022خ, -أ
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث

 أـ العنوان     الثانية ـ الحرب العالمية0 4519 -4535تاريخ حديث  -ولنداـ ب4
 

2222 

511,210 
 051ع

 
 عبير كامل جمعة

بغداد:  -2في فرنسا االسباب والنتائج/ عبير كامل جمعة 4232ثورة عاصي 
 0241كلية التربية,  -الجامعة المستنصرية

 سم32ص: أيض؛ 404و, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 االسباب والنتائج    أـ العنوانـ 0    4232تاريخ حديث  -ـ فرنسا4
 

2222 

511,23 
 005ف

 
 فاتن محيي محسن

2224 



 

 
/ فاتن 4992 -4922االمبراطور شارل الخامس والحياة االقتصادية في اسبانيا 

 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2محيي محسن
 سم02ص: ايض؛ 011

 أطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث
 أـ العنوان       4992 -4922حديث تاريخ  -ـأسبانيا4
 

514 
 510ف

 
 الفهداوي, قيس عدنان عودة

/ قيس عدنان عودة 4542 -4513السياسة السوفيتية تجاه القرن االفريقي 
 0241كلية االداب,  -االنبار: جامعة االنبار -2الفهداوي

 سم02ص؛ 043
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

تاريخ حديث     -ـ افريقيا0 (4542 -4513تاريخ حديث ) -السوفيتيـ االتحاد 4
 أـ العنوان     افريقيا -العالقات الدولية -ـ االتحاد السوفيتي3
 

2222 

514,20 
 200أ

 
 االء عيسى عبود

البصرة: جامعة  -2م(/ االء عيسى عبود4122 -4034أحتالل المغول لروسيا )
 0241كلية التربية للبنات,  -البصرة

 سم02ص: ايض؛ 443د, -أ
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 أـ العنوان    4122 -4034تاريخ  -ـ روسيا4
 

2222 

514,91 
 021ع

 
 العامري, احسان مايح عبيس

الحياة السياسية في أرمينية في القرنين الرابع والخامس الهجريين/ أحسان 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2مايح عبيس العامري

 سم32ص؛ 003
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 ـ ارمينياـ تاريخ     أـ العنوان4
 

2222 

514,91 
 320ن

 
 نجالء مزهر فلحي حسين

/ 4503 -4522المشكلة االرمينية وانعكاساتها على سياسات الدول الكبرى 
التربية للبنات/ قسم كلية  -بغداد: جامعة بغداد -2نجالء مزهر فلحي حسين

 0241التاريخ, 
 سم02ص؛ 004

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث
 (    أـ العنوان4503 -4522تاريخ حديث ) -ـ أرمينيا4
 

2224 

515,9243 
 325ك

 
 الكحلي, , نادية محمود فرحان

م( في المصادر 142 -942االمبراطورية البيزنطية في عهد اسرة جستنيان )
االنبار:  -2والمراجع العربية االسالمية والبيزنطية/ نادية محمود فرحان الكحلي

 0241كلية االداب,  -جامعة االنبار
 سم02ص: أيض؛ 322ش, -أ

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ االسالمي
 ـ المصادر والمراجع    أـ العنوان0ـ االمبراطورية البيزنطية    4
 

2222 

515,420 
 159ق

 
 القريشي, أسيل محمد عبيد

(/ اسيل محمد عبيد 4519 -4542التطورات السياسية الداخلية في يوغسالفيا )
 0241كلية التربية االساسية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2القريشي

 سم02ص: ايض؛ 022ح, -أ

2222 



 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 أـ العنوان     4519 -4542تاريخ حديث  -ـ يوغسالفيا4
 

515,220 
 51ف

 
 فهد عويد عبد عايد

التطورات السياسية في امارتي الدانوب )والشيا ومولدافيا( والموقف الدولي 
 0241كلية االداب,  -البصرة: جامعة البصرة -2منها/ فهد عويد عبد عايد

 سم02ص: ايض؛ 153
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

 أـ العنوان     4224 -4212تاريخ حديث  -ـ رومانيا4
 

2222 

593,224 
 022م

 
 المالكي, علي مهودر راضي

شخصية الرسول )ص( في مرويات السيدة عائشة دراسة في صحيح مسلم/ 
كلية التربية للعلوم  -البصرة: جامعة البصرة -2علي مهودر راضي المالكي

 0241االنسانية, 
 سم02ص؛ 444

 اريخ االسالميرسالة ماجستير في الت
 العنوان -دراسات   أ -ـ التاريخ االسالمي4
 

2222 

591,423 
 321م

 
 محمد جدعان فرحان

)دراسة تاريخية(/محمد جدعان 4591 -4530جمعية الهالل االحمر العراقية 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -ديالى: جامعة ديالى -2عبد هللا
 سم02ص؛ 005

 التاريخ الحديث والمعاصررسالة ماجستير في 
 (    أـ العنوان4591 -4530تاريخ حديث ) -ـ العراق4
 

2222 

595,94 
 515ر

 
 رندة حسين أميح

البصرة: جامعة  -2/ رندة حسين اميح4594 -4514حركة االستقالل الماليوية 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,  -البصرة

 سم02ص؛ 412ت, -أ
 التاريخ الحديث والمعاصررسالة ماجستير في 

 (    أـ العنوان4594 -4514تاريخ حديث ) -ـ الماليو4
 

2224 

594,5214 
 202ط

 
 طالل اسماعيل ابراهيم

/ طالل 4522 -4512دراسة في ثنائية التقليد والحداثة في جمهورية كوريا 
 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2اسماعيل ابراهيم

 سم02ص: ايض؛ 041
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 ـ التقليد والحداثة0    4522 -4512تاريخ حديث  -ـ كوريا4
 أـ العنوان

 

2222 

 

 

 

590,219 
 902و

 
 وسام هادي عكار عظيم

 -2/ وسام هادي عكار عظيم4543 -4590تطور سياسة اليابان االقتصادية 
 0241كلية التربية,  -بغداد: جامعة بغداد

 سم02ص: ايض؛ 303ب, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

االحوال االقتصادية    أـ  -ـ اليابان0   4543 -4590تاريخ حديث  -ـ اليابان4
 العنوان

 

2242 



593 
 104ص

 
 الصراف, علي زهير هاشم

الحياة العلمية عند االمامية في جيل عامل بين القرنين السابع والتاسع 
كلية االداب,  -النجف: جامعة النجف -2علي زهير هاشم الصراف الهجريين/

0241 
 سم02ص: ايض؛ 311ص, -أ

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 ـ االمامية )فرقة اسالمية(    أـ العنوان0ـ التاريخ االسالمي    4

  
 

2242 

593,224 
 001أ

 
 هـ(192 -959ابن االبار, محمد بن عبد هللا )

 -4455هـ/ 192 -959االبار ومروياته عن اهل البيت )عليهم السالم( )تابن 
م(/ محمد بن عبد هللا أبن االبار؛ تحقيق محمد عويد حليم ناصر 4012
 0241كلية التربية,  -واسط: جامعة واسط -2الطوكي
 سم02ص: ايض؛ 050

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان دراسات    أـ -ـ التاريخ االسالمي4
 

2244 

593,224 
 303آ

 
 هـ(434 -أبن الحاج, محمد بن محمد )...

الجوانب االجتماعية واالقتصادية من خالل كتاب المدخل آلبي عبد هللا محمد بن 
هـ(/ محمد بن محمد أبن الحاج؛ تحقيق محمد علي حسن 434الحاج )ت
 0241كلية التربية,  -بغداد: الجامعة المستنصرية -2العبادي

 سم02ص: ايض؛ 052خ, -أ
 أطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ االسالمي

 دراسات     أـ العنوان -ـ التاريخ االسالمي4
 

2242 

593,224 
 331آ

 
 هـ(290 -443أبن مجر العسقالني, أحمد بن علي )

أبن حجر العسقالني منهجه وموارده في كتابه رفع االمر عن قضاة مصر/ أحمد 
 -ذي قار: جامعة ذي قار -2العسقالني؛ تحقيق أحمد كركوش حسينبن حجر 

 0241كلية االداب, 
 سم02ص: أيض؛ 031

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 دراسات    أـ العنوان -ـ التاريخ االسالمي4
 

2242 

593,224 
 951أ

 
 هـ(192 -352أبن سيدة, علي بن أسماعيل )

أحكام التجارة في كتاب المخصص ألبي الحسن علي بن أسماعيل المعروف ب) 
م(/ علي بن اسماعيل أبن سيدة؛ تحقيق عروبة 4219هـ/ 192أبن سيدة ت
 0241كلية التربية,  –بغداد: الجامعة المستنصرية  -2حاتم عبيد

 سم02ص: ايض؛ 302
ـ 0دراسات     -ميـ التاريخ االسال4أطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ 

 أـ العنوان     هـ(, عالم باللغة العربية192 -352ابن سيدة, علي بن اسماعيل )
 

2242 

593,224 
 905آ

 
 هـ(010 -440أبن شبه, عمر بن شبه واسمه زيد )

الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب تاريخ المدينة المنورة البن شبه 
زيد؛ تحقيق هند ستار هادي  م(/ عمر بن شبه واسمه4249هـ/ 010)ت

 0241كلية االداب,  -بغداد: جامعة بغداد -2حسنين
 سم02ص: ايض؛ 341ل, -أ

 أطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 دراسات    أـ العنوان -ـ التاريخ االسالمي4

2242 

 

 

 

 

 

 



 

593,224 
 951أ

 
 هـ(522-245ابن الصيرفي, علي بن ولود بن ابراهيم )

م(ومنهجه في كتابه انباء الهصر بأنباء 4151هـ/ 522الصيرفي )تموارد 
جامعة  -2العصر/ علي بن ولود بن أبراهيم؛ دراسة وتحقيق باسم محمد حسون

 0241الدول العربية: االمانة العامة التحاد المؤرخين العرب, 
 سم02ص؛ 459و, -ب

 رسالة ماجستير في التراث الفكري والعلمي
 دراسات    أـ العنوان -يـ التاريخ االسالم4
 

2242 

593,224 
 235ا

 
 ه(441-424ابن كثير, اسماعيل بن عمر )

ه 441-424الجوانب االقتصادية في كتاب البداية والنهاية البن كثير الدمشقي )
م( / اسماعيل بن عمر ابن كثير؛ تحقيق نافعي سعود علي 4324-4340/

 0241لبنات,كلية التربية ل-بغداد:جامعة بغداد -القيسي .
 سم32ص:ايض؛144ي,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات         ا-التاريخ االسالمي-4
 

2244 

593,224 
 212ا

 
 ه(233-410ابن الكرماني,يحيى بن محمد بن يوسف )

منتخب اعجمان من نكت الهميان في نكث العميان للصفدي/يحيى بن محمد بن 
 الكرماني؛تحقيق عامر شحاذة صالحيوسف 

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص: ايض؛035ز,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات                 ا-التاريخ االسالمي-4
 

2242 

593,224 
 355ا

 
 ه(492-22ابو حنيفة ,النعمان بن ثابت)
ه في كتاب االخيار الطوال البي 14حتى عام  ائمة اهل البيت)عليهم السالم(

-حنيفة الدينوري /التعمان بن ثابت ابو حنيفة ؛تحقيق شذى علي طاقم.
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية

 سم32ص:ايض؛312
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-دراسات       ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

395,224 
 321ا

 
االمم السابقة في فكر ائمة اهل البيت)صلوات هللا عليهم(/ احمد فاضل عبد 

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة-الكريم.
 سم32ص؛430

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات        ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 951ا

 
 ه(342-020بن احمد)االزهري ,محمد 

م 522ه/342الجوانب االقتصادية والمالية في كتاب تهذيب اللغة لالزهري ت
-واسط:جامعة واسط -/محمد بن احمد االزهري؛تحقيق منير صباح فالح البدري.

 0241كلية التربية,
 سم32ص:ايض؛322ر,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-ا     دراسات       –التاريخ االسالمي -4
 

2224 

395,224  2222 



 االيالني, علي صالح بن عبد الحليم 520ا
البربر واثارهم في المغرب واالندلس في كتاب مفاخر البربر. البي علي صالح 
-بن عبد الحكيم االيالني/علي صالح بن عبد الحكيم االيالني؛دراسة وتحقيق .

 0241ية,كلية التربية للعلوم االنسان-كربالء:جامعة كربالء
 سم02ص؛009ج,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-مفاخر        ا-البربر-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 

593,224 
 201ب

 
 ه(045-222البالذري,يحيى )

اخبار االمام الحسين)علية السالم( في كتاب انساب االشراف للبال ذري 
-البالذري؛تحقيق نادية عبد اللطيف داخل.ه( /احمد بن يحيى 045)ت

 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية
 سم32ص:ايض؛395ي,-ا

 رسالةماجستير في التاريخ االسالمي
الحسين السبط,الحسين بن علي بن ابي طالب -0دراسات -التاريخ االسالمي-4

 العنوان-ه,سيد شباب اهل الجنة        ا14-1)عليه السالم( 
 

2222 

593,224 
 003ق

 
 القابجي,الهام حمد عيسى

االثر االقتصادي لتنقالت القبائل في شبه الجزيرة العربية قبل االسالم/ الهام حمد 
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفة-عيسى القابجي.

 سم32ص:ايض؛004
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-شبه الجزيرة العربية       ا-4
 

2222 

593,224 
 001ج

 
 ه(402-22جابر الجعفر,جابر بن يزيد بن الحارث)

النبي محمد )ص( واهل بيته)عليهم السالم( في روايات جابر بن يزيد الجحفي  
عن االمام الباقر)عليه السالم(/ جابر بن يزيد بن الحارث جابر الجعفر ؛دلراسة 

كلية التربية -البصرةالبصرة:جامعة -وتحقيق احمد فائق حميد الحطيطاوي.
 0241للعلوم االنسانية,

 سم32ص:ايض؛023ج,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

-ه-ق-3محمد رسول هللا صلى هللا علية وسلم )-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 العنوان-ه(,النبي العربي        ا44
 

2222 

593,224 
 031ج

 
 ه(099-413الجاحظ,عمرو بن بحر بن محبوب)

الجاحظ واراؤه االقتصادية في ضوء كتابه التبصر بالتجارة/عمرو بن بحر بن 
ية كلية الترب–ديالى :جامعة ديالى -محبوب؛تحقحق رفعت فيصل ابراهيم العزي.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛422ك,-ا

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي
 العنوان-ا      التبصر بالتجارة -0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 510ج

 
 الجوراني,عبد الهادي درويش ناصر الشاجي

ه 045-004بغداد ابان انتقال الخالفة الى سامراء دراسة في اوضاعها العامة 
جامعة ذي –ذي قار -م /عبد الهادي درويش ثامر الشاجب الجوراني.239-250
 0241كلية االداب,–قار 
 سم02ص؛021

 التاريخ االسالميماجستير في 
 العنوان-دراسات            ا-التاريخ االسالمي-4

2224 



 

593,224 
 900خ

 
 (4502خصباك ,جعفر حسين )

جعفر خصباك والدراسات المغولية االيلخانية/جعفر حسين خصباك؛تحقيق عدي 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-موسى لعيبي الحميداوي.

 سم32ص؛045
 في التاريخ االسالمي رسالة ماجستير

 العنوان-دراسات       ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 004د

 
 م(4055-ه155الدباغ,عبد الرحمن بن علي بن عبد اللة)

كتاب معالم االيمان في معرفة اهل القيروان البي زيد 
م(:دراسة في مضمونه ومنهجة/عبد الرحمن بن علي بن 4055ه/155الدباغ)ت

–الموصل:جامعة الموصل -عبد هللا الدباغ؛دراسة وتحقيق احمد ناطق صالح .
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية

 سم02ص؛011
 خ االسالميرسالة الدكتوراه فلسفة في التاري

 العنوان-دراسات        ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 252د

 
 الدليمي,محمد عبد اللة سمير

المظاهر الحضارية في اقليم الجبال في القرن الرابع الهجري/محمد عبد هللا 
 0241كلية االداب,-االنبار:جامعة االنبار-سمير الدليمي.

 سم02ص؛042
 في الترايخ االسالمياطروحة دكتوراه فلسفة 

 العنوان-دراسات         ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

395,224 
 210ر

 
 الرمضان,حيدر جمال رشيد

ه/دراسة تاريخية 014-14االغتيال بالسم في الدولة العربية االسالمية من 
 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط-/حيدر جميل رشيد الرمضان.

 سم02ص؛024
 ماجستير في التاريخ االسالميرسالة 

 العنوان-دراسات               ا-تاريخ اسالمي-العالم العربي-4
 

2224 

593,224 
 551ز

 
 الزهيري,غصون عبد صالح مرجان

السيرة النبوية في كتاب تاج العروس من جواهر القاموس 
-م((/ غصون عبد صالح مرجان الزهيري.4452ه/4329للزبيدي))

 0241كلية التربية,-لمستنصريةبغداد:الجامعة ا
 سم32ص؛140ه,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الترايخ االسالمي
 العنوان-دراسات       ا-الترايخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 515ز

 
 الزيدي,سلمان منصور حسين

كلية -ذي قار:جامعة ذي قار-خطابات كربالء/سلمان منصور حسين الزيدي.
 0241االداب,
 سم32ص:ايض؛444

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-خطابات        ا-كربالء-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 515ز

 
 الزيدي,مها عبد الرحمن حسين علي

2222 



رواية المغازي في الصحيحين:دراسة تحليلية/مها عبد الرحمن حسين علي 
 0241التربية للعلوم االنسانية,كلية -بغداد:جامعة بغداد-الزيدي.

 سم02ص؛133ط,-ا
 رسالة الدكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 العنوان-دراسات       ا-التاريخ االسالمي-4
 

593,224 
 31س

 
 سحر مهدي احمد

متصوفة العراق وبالد الشام  في القرن الغامس الهجري الى نهاية القرن السابع 
 -في احوالهم الفكرية واالجتماعية/سحر مهدي احمد.الهجري دراسة تاريخية 

 0241كلية التاريخ االسالمي,-بغداد:جامعة بغداد
 سم02ص؛392

 اطروحة دكتوراه اداب  في الترايخ االسالمي
 العنوان-تاريخ      ا-التصوفي االسالمي-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 151س

 
 المسيب بن حزن بن ابي وهبسعيد بن المسيب,سعيد بن 

مرويات سعيد بن المسيب في كتاب تاريخ مدينة دمشق البن عساكر/سعيد بن 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-المسيب؛دراسة وتحقيق ايمان سالم حمودي الخفاجي.

 0241التربية ابن رشد,
 سم32ص؛012

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
-155ابن عساكر ,علي بن الحسن بن هبه هللا)-0دراسات -التاريخ االسالمي-4

 العنوان-ه(, مؤرخ        ا944
 

2222 

593,224 
 210س

 
 السلطاني,نورة حسن علوان

م/ نورة حسن 519ه/331بنو الجلندي دراسة في احوالهم العامة حتى سنة 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل-علوان السلطاني.

 سم02ص؛023
 رسالة ماجستير في الترايخ االسالمي

م(       519-ه331)–دراسات)بنو الجندي( -تاريخ االسالمي-العالم العربي-4
 العنوان-ا

2224 

395,224 
 51ش

 
 ه(143-331الشيخ المفيد,محمد بن محمد)

م( 4200-514ه/143-331المروات التاريخية في كتابات الشيخ المفيد )
-مفيد؛دراسة وتحقيق سندس زيدان خلف الشجيري./محمد بن محمد الشيخ 

 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد
 سم02ص؛032ك,-ا

 رسالة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات       ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

395,224 
 023ص

 
 ه(510-22الصالحي, محمد بن يوسف بن علي بن يوسف )

ه( ومنهجه في كتابة سبل الهدى والرشاد في سيرة خير 510الصالحي)ت
عام الوفود( /محمد بن يوسف بن علي بن يوسف الصالحي؛ -العباد)الغزوات

كلية -االنبار:جامعة االنبار-دراسة وتقويم احمد طارق حمودي نجم .
 0241االداب,

 سم02ص ؛302ه, -ا
 رسالة دكتوراه فلسفة في الترايخ االسالمي

 العنوان-دراسات              ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 003ص

 
 صباح هاشم كريم حميد

2222 



الوزير طالئع بن رزيك ودراسة في حياته السياسية والفكرية /صباح هاشم كريم 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل-حميد.

 سم02ص؛451خ,-ا
 /التاريخ االسالميرسالة ماجستير في التاريخ

ه( ,وزير فاطمي          934-111طالئع بن رزيك )-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 العنوان-ا
 

593,224 
 410ص

 
 الصفراني,رياض رحيم حسين

االفتراءات على النبي محمد )صلى هللا علية وسلم( /رياض رحيم حسين 
 0241للعلوم االنسانية,كلية التربية -البصرة:جامعة البصرة-الصفراني.

 سم02ص؛494
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 العنوان-دراسات       ا–التاريخ االسالمي -4
 

2224 

593,224 
 020ط

 
 الطالبي,قاسم خضير كاظم محمد

يهود المدينة دراسة في احوالهم االقتصادية واالجتماعية خالل عصر 
كلية التربية للعلوم -بابل:جامعة بابل-الطالبي.الرسالة/قاسم خضير كاظم محمد 

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛044خ,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-تاريخ       ا-اليهود-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 094ع

 
 العاشقي,سارة مهدي كامل

م( /سارة مهدي كامل 122-ه14ابو مخنف ومروياتة عن واقعة الطف عام )
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-العاشقي.

 سم32ص:ايض؛454
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-دراسات        ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 001ع

 
 العبادي,فرح فاضل شرهان

نهاية القرن الثامن الهجري العجيب والغريب في مصادر العربية االسالمية حتى 
-الرابع عشر الميالدي)دراسة تاريخية( / فرح فاضل شرهان العبادي.

 0241كلية التربية للبنات,-البصرة:جامعة البصرة
 سم02ص؛014

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات       ا-التاريخ االسالمي-4
 

2222 

395,224 
 051ع

 
 العبودي,بيداء حيدر علي

السيرة النبوية في االستشراق الفرنسي في القرنين التاسع عشر والعشرين 
 كلية-بغداد:جامعة بغداد-الميالديين: دراسة مقارنة /بيداء حيدر علي العبودي.

 0241التربية )ابن رشد( للعلوم االنسانية,
 سم32ص؛041ز,-ا

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات           ا-تاريخ االسالميال-4
 

2222 

593,224 
 051ع

 
 العبودي,محمد عبد الهادي حسن

مدينة حران في كتب البلدان خالل القرنين السادس والسابع الهجريين/محمد عبد 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل-الهادي حسن العبودي.

2222  



 سم02ص؛414د,-ا
 ماجستير تاريخ/تاريخ اسالميرسالة 

 العنوان-تاريخ اسالمي     ا-مدينة حران-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 

    395,224 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         101ع

 
 العذاري,مازن عبد الحسين صلبوخ

النبي ذو الكفل حزقيال بن بوذي علية السالم سيرتة ونبوتة ومرقدة /مازن عبد 
معهد التاريخ العربي والتراث -جامعة الدول العربية-الحسين صلبوخ العذري.
 0241العلمي للدراسات العليا,

 سم02ص؛459
 ماجستير في التاريخ والحضارة االسالمية

 العنوان-دراسات        ا-التاريخ االسالمي-4
 

2224 

593,224 
 905ع

 
 العزاوي,نبراس تركي هادي حسين

م( /نبراس تركي 44-2ه/9-0التوغل العسكري االسالمي في الغرب االوربي)ق 
 0241النسانية,كلية التربية للعلوم ا-بغداد:جامعة بغداد-هادي حسين العزاوي.

 سم32:ايض؛149ص,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ االسالمي

 العنوان-دراسات        ا-التاريخ االسالمي-ا
 

2222 

593,224 
 250ع

 
 العلياوي,علي قاسم جابر

مياه مكة قبل االسالم حتى نهاية القرن السابع الهجري/الثالث عشر 
وم كلية التربية للعل-البصرة :جامعة البصرة-العليـاوي.الميالدي/علي قاسم جابر 

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛149ص,-ا

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات            ا-التاريخ االسالمي-4
 

2242 

593,224 
 252ع

 
 العليلي,حيدر مجيد حسين

-مجيد حسين العليلي.الوحي والنبوة في رؤية المشرق وليم ميور/حيدر 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة

 سم02ص؛320
 دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 العنوان-ميور وليم)مستشرق بريطاني(        ا-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 

2242 

593,224 
 025ل

 
 الالمي,اروى عبد الواحد رحيم

-ي نهج البالغة /اروى عبد الواحد رحيم الالمي.التوثيق التاريخي ف
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة

 سم02ص؛121
 ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-دراسات         ا-التاريخ االسالمي-4
 

2244 

593,224 
 022م

 
 المالكي,فاطمة عبد سعيد شالل

واشكالية القراءة التاريخية/فاطمة عبد سعيد شالل الطلقاء دراسة في المعنى 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة-المالكي.
 سم02ص؛053

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات        ا-التاريخ االسالمي-4
 

2242 



593,224 
 321م

 
 محمد نجيب مصطفى نعمان

بغداد:جامعة -االجتماعية من خالل ايام العرب/محمد نجيب مصطفى نعمان.القيم 
 0241كلية التربية ابن رشد,-بغداد
 سم02ص؛040

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات          ا-تاريخ اسالمي-العالم العربي-4
 

2242 

593,224 
 915م

 
 المسعودي,ياسين خضير حسن

الدراسات العربية واالسالمية في اليابان تسوكيتاكاستو انموذجا/ياسين تطور 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-خضير حسن المسعودي.

 سم32ص:ايض؛325ه,-ا
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث

 العنوان-اليابان       ا-0دراسات -التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,224 
 595م

 
 ي,جاسم حسن جابرالموسو

-المشروع اإللهي في الخالفة والسقيفة/جاسم حسن جابر الموسوي.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-البصرة:جامعة البصرة

 سم02ص؛031
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

 العنوان-دراسات             ا-التاريخ االسالمي-4
 

2242 

593,224 
 091ن

 
 الناصري,عماد تالي مهدي

-الفكر السوقي العسكري في واقعه الطف/عماد تالي مهدي الناصري.
 0241كلية التربية, –بغداد:الجامعة المستنصرية 

 سم02ص؛125
 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي

 العنوان -دراسات       ا-التاريخ االسالمي-4
 

2242 

593,224 
 905ن

 
 ه(323-049بن شعيب)النسائي,احمد بن علي 

م عن االمام علي علية السالم في 549ه/323مرويات النسائي المتوفي في عام 
كتابة السنن الكبرى /احمد بن علي بن شعيب النسائي ؛ تحقيق :رواء عبد 

 0241البصرة:جامعة البصرة,-الحسين مزهر.
 سم02ص؛005

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-اسات       ادر-التاريخ االسالمي-4
 

2244 

593,224 
 10ه

 
 هدى علي حيدر كاكة يي

الصالت الحضارية بين الفكر المسيحي والفكر االسالمي في االسكندرية من 
-القرن الثالث حتى القرن التاسع الميالدي/ هدى علي حيدر كاكه يي.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32؛104و,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 العنوان-دراسات      ا-التاريخ االسالمي-4
 

2242 

593,224 
 202ه

 
 الهاللي,فالح حسن حسين

سكان العراق قبيل الفتح االسالمي )دراسة تأريخية( / فالح حسن حسين 
 0241كلية االداب,–ذي قار :جامعة ذي قار -الهاللي.

2222 



 سم32ص؛412و,-ا
 رساله ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-دراسات         ا-التاريخ االسالمي-4
 

593,24 
 403خ

 
 الخفاجي ,سجى سمير دخيل صباح

االفتاء عند العرب قبل االسالم بين المنظور الديني والعرف االجتماعي في شبة 
لية ك-كربالءكربالء:جامعة -الجزيرة العربية/سجى سمير دخيل صباح الخفاجي.

 0241العلوم االنسانية,
 سم32ص:ايض؛003

 رسالة ماجستير في الترايخ االسالمي
 العنوان-العرف االجتماعي       ا-0العصر الجاهلي -تاريخ-العرب-4
 

2222 

593,224 
 595م

 
 الموسوي ,ايناس عبد الحليم سعدي

/ايناس عبد الصعاليك في شبه جزيرة العرب قبل االسالم )دراسة تاريخية( 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الحليم سعدي الموسوي.

 سم02ص؛041ل,-ب
 رسالة ماجستير في الترايخ االسالمي

 العنوان-الجزيرة العربية      ا-4
 

2224 

593,200 
 591ق

 
 قيصر سعدي ياسر عبد هللا

-44ي واالموي)الوالية في الدولة العربية االسالمية خالل العصرين الراشد
–نينوى :جامعة الموصل -م( /قيصر سعدي ياسر عبد هللا.415-130ه/ 430

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛040

 اطروحة دكتوراه في التاريخ القديم
-العالم العربي-0ه( 430-44العصر الراشدي)-تاريخ اسالمي-العالم العربي-4

 العنوان-االعصر االموي        -تاريخ اسالمي
 

2222 

593,209 
 150م

 
 المرياني,هيلين عبد الكريم محمد 

اخبار االمام علي )علية السالم( في المصنفات التاريخية المغربية واالندلسية الى 
بغداد:الجامعة -نهاية القرن التاسع الهجري/هيلين عبد الكريم محمد المرياني.

 0241كلية التربية ,-المستنصرية
 سم32ص:ايض؛012ز,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
االمام علي ابن ابي طالب)علية السالم(  امير المؤمنين وابن عم النبي محمد -4

 العنوان-صلى هللا علية وسلم          ا
 

2222 

593,23 
 352ر

 
 رحيم فرحان صدام

االسرة االموية من خالل شرح نهج البالغه البن ابي الحديد/ رحيم فرحان 
 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد -صدام.
 سم32ص:ايض؛194

 اطروحة دكتوراه في التاريخ االسالمي
ابن ابي حديد, عبد الحميد بن هبه -0العصر االموي  -تاريخ-العالم العربي-4

 العنوان-( اديب        ا199-921هللا)
 

2222 

593,234 
 215ش

 
 جواد كاظمالشمري,ماهر 

2222 



-14اساليب الترهيب في الدولة العربية االسالمية خالل العصر االموي 
كلية التربية -جامعة بابل-بابل-م /ماهر جواد كاظم الشمري.430/114-415

 0241قسم التاريخ,-للعلوم االنسانية
 سم02؛032

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
-اساليب       ا-الترهيب-0وي  العصر االم-تاريخ اسالمي-العالم العربي-4

 العنوان
 

593,23 
 15ع

 
 عدي صبار عطيوي

واسط:جامعة -اثر الثورة الحسينية في الدولة االموية /عدي صبار عطيوي .
 0241كلية التربية,-واسط
 سم32ص:ايض؛422

 رسالة ماجستير في الترايخ االسالمي
 العنوان-االثورة الحسينية       -0الدولة االموية -4
 

2222 

593,234 
 95ع

 
 الغزي,سالم لذيذ والي

شخصية المختار بن عبيد الثقفي عند المؤرخين القدامى/ سالم لذيذ والي 
 0241كلية االداب ,-ذي قار :جامعة ذي قار-الغزي.
 سم02ص,324

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
ماء الثائرين على بن المختار الثقفي,المختار بن ابي عبيد بن مسعود )زع-4

 العنوان-العصر االموي     ا-تاريخ اسالمي-العالم العربي-0امية ( 
 

2224 

593,234 
 321م

 
 المجمعي,حامد حميد عطية

-14اراضي القطائع في الدوله العربية االسالمية خالل العصر االموي 
التربية كلية -بغداد:جامعة بغداد-م/حامد حميد عطية المجمعي.415-114ه/430

 0241للعلوم االنسانية ابن رشد,
 سم32ص:ايض؛312

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 العنوان-العصر االموي           ا-تاريخ-العالم العربي-4
 

2222 

593,2351 
 235ش

 
 شمخي يابر عويد

-ه430االموي)رعاية االسرة في الدولة العربية االسالمية حتى نهاية العصر 
 0241كلية التربية ,-واسط :جامعة واسط-م( /شمخي يابر عويد.492
 سم32ص؛022

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-رعاية      ا-االسرة-0العصر االموي -تاريخ–العالم العربي -4
 

2222 

593,2351 
 95و

 
 وسن جبار عودة

ه 430-4حتى نهاية العصر االموي ) السبي واالسر في الدولة العربية االسالمية
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-م( /وسن جبار عودة.100-494, 

 0241للبنات,
 سم02ص؛442

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-العصر االموي         ا-تاريخ-العالم العربي-4
 

2222 

593,21 
 20ح

 
 حال عبد الكريم احمد

2224 



-415ه/191-430والمتصوفات في العراق خالل العص العباسي )الزاهدات 
كلية -واسط:جامعة واسط-م( :دراسة تاريخية/ حال عبد الكريم احمد.4092
 0241التربية,
 سم32ص؛420

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-المتصوفات في العراق     ا-0العصر العباسي -تاريخ-العالم العربي-4
 

593,21 
 403خ

 
 الخفاجي,هدى كريم خضير

م /هدى 519-415ه/331-430ظاهرة التنجيم في العراق في العصر العباسي 
 0241كلية االداب ,-ذي قار :جامعة ذي قار-كريم خضير الخفاجي.

 سم02ص؛422
 رسالة ماجستير في الترايخ االسالمي

-العراق      االتنجيم في -0العصر العباسي -تاريخ اسالمي-العالم العربي-4
 العنوان

 

2222 

593,21 
 055ط

 
 الطائي,زياد علي حسين علي

االلوية والرايات في العصر العباسي دراسة تاريخية في دالالتها ووظائفها 
نينوى:جامعة -م( / زياد علي حسين علي الطائي.4092-415ه/430-191)

 0241كلية التربية,-الموصل
 سم32ص:ايض؛022

 التاريخ االسالميرسالة ماجستير في 
 العنوان-العصر العباسي        ا-تاريخ-العالم العربي-4
 

2222 

593,21 
 501ع

 
 العوادي,سوسن احمد نجيب

-492ه/331-430التعايش والتسامح الديني في العراق في العصر العباسي )
 0241بابل:جامعة بابل,-م( /سوسن احمد نجيب العوادي.519

 سم02ص؛010ز,-ا
 ر في التاريخ االسالميرسالة ماجستي

 العنوان-التسامح الديني       ا-0العصر العباسي االول -تاريخ-العالم العربي-4
 

2222 

593,21 
 510ع

 
 العيدان,سارة عبد الحسين طه

نساء  البيت العباسي واثرهن في الحياة السياسية/سارة عبد الحسين طه 
 0241كلية االداب,-البصرة:جامعة البصرة-العيدان.
 سم02ص؛034

 رسالة الماجستير في الترايخ االسالمي
 العنوان-العصر العباسي       ا-0تاريخ -العالم العربي-4
 

2222 

593,214 
 251ع

 
 العكيدي,رؤى اسماعيل ابراهيم

االحوال العامة الصحاب العاهات وذوي  االعتياجات الخاصة في العصر العباسي 
بغداد:جامعة -ابراهيم العكيدي.م( / رؤى اسماعيل 4299-492ه/ 430-114)

 0241كلية التربية للبنات,-بغداد
 سم32ص:ايض؛422

 رسالة ماجستير في الترايخ االسالمي
 العنوان-تاريخ العصر العباسي االول        ا-العالم العربي-4
 

2222 

593,29 
 51ع

 
 عهد عبد الكريم محسن

م( /عهد عبد 519ه/331)الصيرفة والصيارفة في الكوفة منذ نشأتها حتى عام 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-كربالء:جامعة كربالء-الكريم محسن.

2224 



 سم02ص؛445ا,
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-م(     ا519-ه 331العصر العباسي الثاني )-تاريخ اسالمي-الكوفة-4
 

593,292 
 501ز

 
 الزيادي,مريم رزوقي وليد عباس 

الثورات العلوية في مرويات المؤرخين المسلمين حتى نهاية العصر العباسي 
كلية -النجف:جامعة الكوفة-االول/ مريم رزوقي وليد عباس الزيادي.

 0241االداب,
 سم32ص:ايض؛095ج,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-العصر العباسي االول        ا-تاريخ-العالم العربي-4
 

2222 

593,21 
 510س

 
 السوداني,جنان عبد الكاظم

م( /جنان عبد الكاظم 4300-519ه/400-331االوقاف في المشرق االسالمي )
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-السوداني.

 سم32ص:ايض؛090ز,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الترايخ االسالمي

 العنوان-الثالث        االعصر العباسي -تاريخ-العالم العربي-4
 

2222 

593,211 
 921ع

 
 العسكري, علي حسين سوادي

-522ه/194-051الدعوه الفاطمية في العراق وموقف الخالفة العباسية منها)
كلية -ذي قار:جامعة ذي قار-م( /علي حسين سوادي العسكري.4295
 0241االداب,
 سم32ص؛010

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-الخالفة العباسية     ا-3الفاطميون -0تاريخ اسالمي -العراق-4
 

2222 

593,244 
 450ن

 
 النقيب, سمارة عبد الرسول صالح

الخدمات العامه في بالد االندلس من عصر االمارة الى عصر المرابطين/سمارة 
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-عبد الرسول صالح النقيب.

 0241نية,االنسا
 سم32ص:ايض؛199ي,-ا

 اطروحة دكتوراه في الترايخ االسالمي
 العنوان-تاريخ اسالمي        ا–االندلس -4
 

2224 

593,2444 
 500ج

 
 الجنابي, اسماعيل مجبل حمد

-541ه/254-311استعانة القوى االسالمية بالممالك االسبانية في االندلس) 
كلية -االنبار:جامعة االنبار-الجنابي.م( / اسماعيل مجبل حمد 4150
 0241االداب,
 سم32ص:ايض؛015

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 العنوان-تاريخ اسالمي         ا-االندلس-4
 

2222 

593,2440 
 252د

 
 الدليمي ,شاكر ياسين مخلف

-100)التنازعات الداخلية في االندلس في عصر دويالت الطوائف 
-االنبار:جامعة االنبار-م( /شاكر ياسين مخلف الدليمي.4252-4234ه/123

 0241كلية االداب,
 سم32ص؛049

2222 



 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-عصر دويالت الطوائف         ا-تاريخ اسالمي-االندلس-4
 

593,2440 
 02س

 
 سبل سعد محي الدين

اوربا خالل القرنين الرابع والخامس الهجريين العاشر اثر االندلس الحضاري في 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-والحادي عشر الميالديين /سبل سعدي محيي الدين.

 0241االداب,
 سم32ص:ايض؛050ي,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-تاريخ اسالمي        ا-االندلس-4
 

2222 

395,2440 
 159ق

 
 ء علي صكبالقريشي,لميا

اثر الفقهاء المسلمين في توحيد االندلس في عصر الطوائف/لمياء علي صكب 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-القريشي.

 سم32ص:ايض؛014
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-الفقهاء المسلمين       ا-0تاريخ ملوك الطوائف -االندلس-4
 

2222 

593,2441 
 020غ

 
 غالب محمود حمزه سلمان مصراع

مدينة سال في عصر الموحدين وبني مرين: دراسة في احوالها السياسيه 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-والفكرية/غالب محمود حمزه سلمان مصراع.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛032و,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ / تاريخ اسالمي
 العنوان-تاريخ اسالمي      ا–الندلس )مدينه سالفي ( الموحدين في ا-4
 

2222 

593,2404 
 000ع

 
 العتابي,حسنين علي دلي

دعاة الفكرة المهدويه في بالد المغرب خالل عصري الفاطميين 
 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط -الموحدين/حسنين علي دلي العتابي.

 سم32ص:ايض؛001
 االسالمي رسالة ماجستير في التاريخ

تاريخ –العالم العربي -0العصر الفاطمي -تاريخ اسالمي-العالم العربي-4
 العنوان-عصر الموحدين       ا-اسالمي

 

2224 

593,2401 
 520ا

 
 االيالني,علي صالح بن عبد الحليم

البربر زاثارهم في المغرب واالندلس في كتاب مفاخر البربر البي علي صالح بن 
ي/علي صالح بن عبد الحليم ,تحقيق/احمد مهلهل مكلف عبد الحكيم االيالن

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-كربالء:جامعة كربالء-االسدي.
 سم32ص:ايض؛009ج,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-تاريخ اسالمي        ا –البربر -4
 

2222 

593,2401 
 500ب

 
 البياتي ,بان علي محمد كريم

-112الزهد والتصوف  في المغرب االقصى عصري المرابطين والموحدين)
-م( :دراسة تاريخية/بان علي محمد كريم البياتي.4015-4291ه/112

 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص؛025ذ,-ث

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ االسالمي

2222 



 العنوان-طون والموحدون       اعصري المراب-تاريخ اسالمي-المغرب-4
 

593,2409 
 051ج

 
 الجبوري,عذراء نوري طوسي

م( :دراسة تاريخية تحليلية 4015-4043ه/112-142دولة الموحدين )
 0241كلية االداب ,–الكوفة:جامعة الكوفه -/عذراء نوري طوسي الجبوري.

 سم32؛414ب,ص-ا
 اطروحة دكتوراه في الترايخ االسالمي

 العنوان-عصر الموحدون      ا–تاريخ اسالمي –المغرب -4
 

2222 

593,2405 
 321م

 
 المحمداوي,هندرين حامد شاتي

الحياة االجتماعية في المغرب االقصى في كتاب وصف افريقيا للحسن 
 كلية التربية-بغداد:الجامعة المستنصرية-الوزان/هندرين حامد شاتي المحمداوي.

,0241 
 سم02ص؛423
 ماجستير في التاريخ االسالمي رسالة

 العنوان-افريقيا وصف        ا-0تاريخ اسالمي -المغرب االقصى-4
 

2224 

593,243 
 052ن

 
 نبيل محسن خلف 

رعاية الخالفاء والسالطين ورجال الدولة في بالد الشام ومصر واليمن ومكه 
بغداد:جامعة -م( /نبيل محسن خلف .4092-م214ه/191-ه014المكرمه)

 0241كلية االداب,-ادبغد
 سم32سم ؛005و,-ج

 رسالة ماجستير في الترايخ االسالمي
 العنوان-الخلفاء والسالطين         ا-0تاريخ اسالمي -بالد الشام-4
 

2222 

593,2434 
 252ت

 
 التميمي,اركان علي حسن

-الحياة الفكرية في حلب خالل القرن السابع الهجري/الثالث عشر الميالدي.
 0241كلية التربية,-واسط واسط:جامعة

 سم32ص:ايض؛424
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-تاريخ اسالمي       ا–حلب -4
 

2222 

593,432 
 245ب

 
 بلقيس ابراهيم محمود

الجانب السياسي واالقتصادي القليم الفيوم من الفتح العربي الى نهاية العصر 
 كلية-بغداد:الجامعة المستنصرية-محمود.ه(/ بلقيس ابراهيم 914-ه02الفاطمي)
 0241التربية,

 سم32ص:ايض؛010ي,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

 العنوان-العصر الفاطمي        ا-تاريخ-مصر-4
 

2222 

593,2432 
 505ذ

 
 الذهبي,ريم هادي مرهج

-515ه/914-392الفاطمية)اوجه المعارضة العقائدية والسياسيه للدوله 
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-م( /ريم هادي مهرج الذهبي.4444
 0241للبنات,

 سم32ص:ايض؛350ه,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الترايخ االسالمي

 العنوان-العقائدية السياسية       ا-0الدوله الفاطمية -4
 

2222 



593,2432 
 551س

 
 السويعدي,حازم وطن هندي

-515ه/914-392سياسة الدولة الفاطمية في مصر تجاه النشاط الزراعي)
كلية التربية -بغداد :جامعة بغداد-م ( / حازم وطن هندي السويعدي.4444

 0241للعلوم االنسانية,
 سم32ص؛095و,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الترايخ االسالمي
النشاط الزراعي       -0العصر الفاطمي -تاريخ اسالمي–مصر -0الفاطمون -4
 العنوان-ا
 

2222 

593,2432 
 105ك

 
 الكعبي,رشا فاضل كاظم

-الحياة االجتماعية لمصر في عصر المماليك/رشا فاضل كاظم الكعبي.
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفه

 سم32ص:ايض؛005ر,-ا
 رسالة ماجستير في الترايخ االسالمي

 العنوان-ا         العصر الفاطمي    –تاريخ  -مصر-4
 

2224 

593,2432 
 505ك

 
 الكناني,حكمة لفته صكر

ه( /حكمة لفته صكر الكناني 914-051رعاية الخلفاء الفاطميين للعلم والعلماء)
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية -.

 سم32ص؛321
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الترايخ االسالمي

-العلم والعلماء      ا-3العصر الفاطمي -اسالميتاريخ -مصر-0الفاطميون -4
 العنوان

 

2222 

593,24353 
 951ا

 
 االزيرجاوي,صادق عبد الحسين خضر

م( 4012-4453ه/192-925اثر الصراع االسري في سقوط الدولة االيوبية)
كلية –ذي قار:جامعة ذي قار -/صادق عبد الحسين  خضر االزيرجاوي .

 0241االداب,
 سم32ص:ايض؛044

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-الدولة االيوبية        ا-4
 

2222 

593,24353 
 020غ

 
 غالب محمود سعيد سمين

صراع السلطة في البيت االيوبي يعد صالح الدين واثره في الحروب الصليبية 
كلية التربية للعلوم -ديالى:جامعة ديالى-/غالب محمود سعيد سمين.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛431’و-ا

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي
-930صالح الدين االيوبي,يوسف بن ايوب)-0تاريخ اسالمي -الدولة االيوبي-4

 العنوان-ه(,قائد عسكري        ا925
 

2222 

593,2412 
 102ن

 
 نضال عبد الجبار

الدولة  العالقات السياسية واالقتصادية والفكرية بين اليمن ومصر في عهد
-بغداد:جامعة بغداد-م( /نضال عبد الجبار4191-4002ه/292-101الرسولية)

 0241كلية التربية للبنات,
 سم32ص؛021و,-ب

 اطروحة دكتوراه فلسفة  اداب  في الترايخ االسالمي

2224 



-3تاريخ اسالمي -اليمن-0ه( 292-101تاريخ اسالمي)-الدولة الرسولية-4
 انالعنو-تاريخ اسالمي        ا–مصر 

 

593,242 
 110ب

 
 البدراوي,رياض عبد الحسين راضي

تطور )الشيعة االمامية االثناعشرية( في العراق خالل عهد المغول االلخانيين 
م( /رياض عبد الحسين راضي 4334-4092ه/432-191بين السنوات )

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-البدراوي.
 سم32ص:ايض؛199

 في الترايخ االسالمياطروحة دكتوراه 
 العنوان-الشيعه االمامية        ا-0العصر المغولي  -التاريخ االسالمي-4
 

2222 

593,242 
 202ب

 
 بالل سلطان محمد اسماعيل

م /بالل سلطان 4092ه/191الشهداء من علماء بغداد اثناء الغزو المغولي 
لدراسات بغداد:معهد التاريخ العربي والتراث العلمي ل-محمد اسماعيل.

 0241العليا,
 سم02ص؛044ذ,-ب

 رسالة ماجستير في قسم المخطوطات والوثائق الترايخية
 العنوان-تاريخ اسالمي         ا-بغداد0المغول -4
 

2222 

593,242 
 215ش

 
 الشمري,احمد حنون شكيل

م( /احمد 4024-4019ه/122-113الدولة االيلخانية في عهد اباقا خان )
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-الشمري.حنون شكيل 

 سم32ص:ايض؛444ح,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-تاريخ اسالمي        ا–الدولة االيلخانية -4
 

2222 

593,24 
 022م

 
 المالكي,كميلة طالب حاتم

لحروب ااالثر العسكري والثقافي للمغاربه واالندلسيين في مصر وبالد الشام في 
بية كلية التر -بغداد:الجامعهة المستنصرية-الصليبيه/كميلة طالب حاتم المالكي.

,0241 
 سم32ص:ايض؛902ك,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 العنوان-العسكري والثقافي          ا-0الحروب الصليبيه -4
 

2222 

593,241 
 910ا

 
 اسراء شهيد طعمة
م( / 4341-4321ه/441-423السلطان خدابنده )اولجايتو( )العراق في عهد 

 0241بابل :جامعة بابل,-اسراء شهيد طعمة .
 سم02ص؛023ص,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي
 العنوان-تاريخ اسالمي         ا-العراق-4
 

2222 

593,241 
 201ا

 
 االمارة,يسرى كحيط فيصل

-دراسة تاريخية -م(491ه/430) مدينة تستر في صدر االسالم حتى سنة
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-/بسرى كحيط فيصل االمارة.

 سم02ص؛343و,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-م(   ا491-430تاريخ اسالمي )–تستر -0تاريخ اسالمي -ايران-4
 

2224 



593,241 
 252د

 
 الدليمي,غازي فيصل صالح ذياب

المدرسة المالكية في العراق حتى نهاية القرن الخامس الهجري/ غازي فيصل 
 0241كلية االداب,-االنبار :جامعة االنبار-صالح ذياب الدليمي.

 سم02ص؛112
 دكتوراه في فلسفة التاريخ االسالمي

المالكية في العراق        -3المدارس الدينية االسالمية -0تاريخ اسالمي -العراق-4
 انالعنو-ا
 

2222 

593,241 
 502ع

 
 العنبكي,شيماء فاضل عبد الحميد

احوال العرب العامة في بالد ما وراء اشهر من الفتح العربي االسالمي حتى 
-نهاية القرن الرابع الهجري/العاشر الميالدي/شيماء فاضل عبد الحميد العنبكي.

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد
 سم32ص:ايض؛122ج,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي
 العراق-تاريخ اسالمي         ا-بالد ما وراء النهر-4
 

2242 

593,241 
 951م

 
 المشهداني,شامل صالح عبد هللا

ه /شامل صالح عبد هللا 430-14االزد ودورهم السياسي في خرسان 
 0241التربية االساسية ,كلية -نينوى:جامعة الموصل-المشهداني.

 سم32ص:ايض؛441
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-تاريخ اسالمي         ا-خراسان-4
 

2242 

593,241 
 51ن

 
 النور,رشا عبد الكريم فالح

م /رشا عبد الكريم 552ه/14االحوال االجتماعية في بالد ما وراء النهر عام 
 0241كلية االداب,-رةالبصرة:جامعة البص-فالح النور.

 سم32ص:ايض؛051
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ االسالمي

 العنوان-تاريخ اسالمي           ا-بالد ما وراء النهر-4
 

2244 

593,413 
 041ش

 
 الشافعي,نضال غالي يوسف

العلويون واثرهم السياسي واالجتماعي والفكري في مصر حتى نهاية العصر 
 0241كلية االداب,-النجف:جامعة الكوفة-يوسف الشافعي.الفاطمي/نضال غالي 

 سم32ص:ايض؛014د,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-تاريخ اسالمي        ا-الفاطمون-0تاريخ اسالمي -العلويون-4
 

2242 

593,2411 
 500ب

 
 البياتي,صدام جاسم محمد

ه 191ه الى سنة 430سنة  اقليم خراسان دراسة في الجغرافية التاريخية من
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-/صدام جاسم محمد .

 سم32ص:ايض؛921د,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي 

 العنوان-تاريخ اسالمي          ا-خراسان-4
 

2242 

593,24154 
 515ز

 
 الزيدي,رياض خليل هندي

-م( /رياض خليل هندي الزيدي.4249-595ه/121-312)الدولة الحسنوية 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد

2242 



 سم32ص:ايض؛015
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-تاريخ اسالمي         ا-الدولة الحسنوية-4
 

593,2415 
 051ع

 
 العبودي,شيماء فاضل عليوي

-4442ه/431-940ستقالل واالحتالل العامة والسلطة في العراق عهدي اال
كلية التربية -بغداد:جامعة بغداد-م /شيماء فاضل عليوي العبودي .4339
 0241للبنات,

 سم02ص؛411ه,-ب
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-تاريخ اسالمي       ا-العراق-4
 

2242 

593,245 
 915م

 
 المسعودي,حسين كريم حميدي

والحضاري لبالد الهند في المصنفات العربية االسالمية حتى  التاريخ السياسي
-النجف:جامعة الكوفة -نهاية العصر العباسي /حسين كريم حميدي المسعودي.

 0241كلية االداب,
 سم32ص:ايض؛021

 اطروحة دكتوراه فلسفة تاريخ
 العنوان-الحضارة االسالمية       ا-0تاريخ اسالمي -الهند-4
 

2242 

593,2452 
 500ج

 
 الجنابي,انعام حميد شرموط

م / انعام حميد 4191ه 4214-530امراطورية المغول االسالمية في الهند 
 0241كلية االداب,-االنبار:جامعة االنبار-شرموط الجنابي.

 سم02ص؛044
 رسالة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي

 العنوان-ا  تاريخ اسالمي     -الهند-0تاريخ اسالمي -الدولة المغولية-4
 

2244 

395,220 
 212ا

 
 اكرم صباح حسون

-4092ه/421-112احوال مصر االجتماعية في دولة المماليك البحرية )
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-م( /اكرم صباح حسون .4320

 سم32ص:ايض؛034ذ,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-اجتماعية          ااحوال –مصر -0تاريخ اسالمي -مصر-4
 

2242 

593,221 
 325ع

 
 العجمي,اركان حميد زياد

ه /اركان حميد 503-412الفساد المالي واالداري في دولة المماليك الشراكة 
 0241-كلية التربية-واسط:جامعة واسط-زياد العجمي.

 سم02ص؛004
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي

 العنوان-الي واالداري        االم-0المماليك الشراكة -4
 

2222 

593,25 
 510ن

 
 نوران برهان علي
( /نوران برهان 4251-4459الفارسية في عهد القاجاريين )-العالقات العثمانية

 0241كلي التربية ,–بغداد :الجامعة المستنصية -علي.
 لرسالة ماجستير في التاريخ الحديث

تاريخ -الدولة الفارسية-0(  4251-4459)تاريخ حديث –الدولة العثمانية -ذ
 العنوان-(          ا4251-4549حديث )

 

2222 



593,924 
 103ا

 
 االعاجيبي,بلسم سالم داود

( /بلسم 4554-4544نشأة وتطور التعليم في دولة االمارات العربية المتحدة )
االنسانية كلية التربية للعلوم -ذي قار:جامعة ذي قار-سالم داود االعاجيبي .

,0241 
 سم32ص:ايض؛451

 رسالةو ماجستير في تاريخ الحديث والمعاصر
تطور      -التعليم-0( 4554-4544تاريخ حديث )-االمارات العربية المتحدة-4
 العنوان-ا
 

2224 

593,429 
 510ف

 
 الفهداوي,علي احمد مهنا

ة العربية السعودياثر النفط على التطورات االقتصادية واالجتماعية في المملكة 
كلية -االنبار:جامعة االنبار-/علي احمد مهنا الفهداوي. 4519-4593
 0241االداب,
 سم32ص؛031

 رسالة ماجستير في تاريخ الحديث
 العنوان-ا     اقتصاديات -النفط-0  (4593-4519تاريخ حديث )-السعودية-4
 

2222 

593,424 
 552ش

 
 الشويلي,صباح صيوان عويد

)دراسة  4549-4530العسكرية في المملكة العربية السعودية المؤسسة 
ذي قار:جامعة ذي قار,كلية التربية -تاريخية( /صباح صيوان عويد  الشويلي .

 0241للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛014ج,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث المعاصر
 العنوان-(     ا4549-4530تاريخ حديث )-المملكة العربية السعودية-4
 

2222 

593,924 
 595س

 
 سوسن عادل ناجي

/سوسن  0221-4544تأريخ التعليم العالي في دولة االمارات العربية المتحدة 
 0241ابن رشد,-كلية التربية للعلوم االنسانية-بغداد:جامعة بغداد-عادل ناجي .

 سم32ص:ايض؛031
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر 

 العنوان-ا       0221-4544تاريخ حديث -االمارات العربية المتحدة-4
 

2222 

593,4 
 902غ

 
 ه(929-192الغزالي,محمد بن حمد )

م( ومنهجه في كتابة مقامات العلماء بين يدي 444ه/929موارد الغزالي )ت
-السعيدي.الغلفاء واالمراء /محمد بن محمد الغزالي,محمد عبد الغني ادريس 

معهد التاريخ العربي والتراث العلمي للدراسات -بغداد:جامعة الدول العربية
 0241العليا,.
 سم02ص؛039

 رسالة ماجستير في التاريخ والحضاره االسالمية
 العنوان-دراسات        ا-الحضارة االسالمية-4
 

2222 

593,221 
 921ع

 
 العسكري؛مسلم هادي عبد هللا

/ 4594-4521جنبية البريطانية واالمريكية في الكويت النشاطات الصحية اال
كلية التربية للعلوم -البصرة:جامعة البصره-مسلم هادي عبد هللا العسكري.

 0241االنسانية,
 سم02ص؛453

 رسالة ماجستير اداب في تاريخ الخليج العربي
 العنوان-(         ا4590-4521تاريخ حديث )-الكويت-4

2222 



 

599,23 
 215ش

 
 الشمري,محمد جواد عبد الكاظم

/محمد جواد عبد 4941-4901بالد فارس في عهد الشاه طهماسب االول 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الكاظم الشمري.

 سم32ص:ايض؛092
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 العنوان-م         ا 4941-4901تاريخ حديث -ايران-4
 

2224 

599,290 
 015ص

 
 الصرفي,علي جاسب عزيز

( دراسة 4545-4509الحياة االجتماعية في االحواز في العهد البهلوي )
كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-تاريخية /علي جاسب عزيز الصرفي .

 0241االنسانية قسم تاريخ,
 سم02ص؛392

 رسالة دتوراه اداب في فلسفة )تاريخ حديث معاصر(
 العنوان-(           ا4545-4509تاريخ حديث )-االحواز-4
 

2222 

599,293 
 251ح

 
 الحميري,عالء خميس علوان

م/ عالء خميس علوان 4513دور الحلفاء في عقد مؤتمر طهران عام 
 0241كلية التربية,-بابل:جامعة بابل-الحميري.

 سم02ص؛422ه,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 العنوان-طهران         ا-المؤتمرات-0 4513تاريخ حديث –ايران -4
 

2222 

599,293 
 252ع

 
 العكيلي,حيدر علي خلف

( 4522-4512الدور االيراني في منظمة البلدان المصدرة للنفط )اوبك( )
كلية –ذي قار :جامعة ذي قار -:دراسة تاريخية /حيدر علي خلف  العكيلي .

 0241التربية للعلوم االنسانية ,
 سم32ص؛024

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 العنوان-ا          4522-4512تاريخ حديث -ايران-4
 

2222 

599,2913 
 301ن

 
 النجار ,هاني جواد كاظم

(  0229-4554السياسة الخارجية أليران في عهد الرئيس محمد خاتمي )
–البصرة :جامعة البصرة -:دراسة تاريخية سياسية /هاني جواد كاظم النجار .

 0241كلية االداب ,
 سم32ص؛303

 اطروحة دكتوراه غلسفة في التاريخ المعاصر
 العنوان-ايران       ا-0( 0229-4554تاريخ حديث )–ايران -4
 

2224 

591,23 
 051ر

 
 الربيعي,هبة فالح يحيى

/هبة فالح يحيى  4519-4503المضائق التركية في ستراتيجية دول الحلفاء 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية /-بابل :جامعة بابل-الربيعي.

 سم02ص؛043و,-ا
 رسالة الماجستير في التاريخ المعاصر

 العنوان-ا(        4519-4503تاريخ حديث )-تركيا-4
 

2222 

591,294 
 30س

 
 سجا محسن محمد

2222 



االسس الفكرية لحزب الشعب الجمهوري واثرها في الحياة السياسية التركية 
-بغداد :الجامعة المستنصرية-( / سجا محسن محمد .4532-4503المعاصرة )

 0241كلية التربية ,
 سم32ص:ايض؛025ج,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
-االحزاب السياسية       ا–تركيا -0( 4532-4503تاريخ حديث )-تركيا-4

 العنوان
 

591,4 
 550ز

 
 زينب عبد المطلب طاهر

/زينب عبد المطلب 4541دخول الدولة العثمانية في الحرب العالمية االولى 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-طاهر .

 سم32ص:ايض؛305ص,-ا
 ماجستير في التاريخ الحديثرسالة 

 العنوان-تاريخ حديث          ا -تركيا-4
 

2222 

591,424 
 251ح

 
 الحميداوي ,بان راوي شلتاغ 

م / بان راوي شلتاغ الحميداوي 4542-4211االدارة العثمانية في والية حلب 
 0241كلية التربية ,–القادسية:جامعة القادسية -.
 سم32ص:ايض؛345ج,-ا

 دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديثاطروحة 
 العنوان-والية         ا–حلب -0الدولة العثمانية -4
 

2222 

591,4201 
 550ل

 
 لينا نشأت على عباس
القادسية :جامعة -/ لينا نشأت علي عباس.4535-4530تركيا وعصبة االمم 

 0241كلية التربية ,–القادسية 
 سم32ص:ايض؛452ث,-ا

 التاريخ الحديث والمعاصررسالة ماجستير في 
 العنوان-ا        4535-4530تاريخ حديث -تركيا-4
 

2222 

591,4232 
 500ب

 
 البياتي,هدى هادي احمد مصطفى 

/ هدى هادي احمد 4553-4523نوركوت اوزال وسياسته الداخلية تجاه االكراد 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-مصطفى البياتي.

 سم32ص:ايض؛412و,-ا
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث والمعاصر 

 العنوان-ا           4553-4523تاريخ حديث -تركيا-4
 

2224 

591,929 
 25ع

 
 على كاظم لفتة

:دراسة تاريخية/علي كاظم  4522-4519تركيا في االستراتيجية االمريكية 
العربي والتراث العلمي للدراسات معهد التاريخ –جامعة الدول العربية -لفتة .
 0241العليا, 
 سم02ص؛044

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
 العنوان-تاريخ حديث             ا–تركيا -4
 

2222 

591,925 
 920ا

 
 اسماء عبد الكريم ابراهيم

/ اسماء عبد الكريم 4542-4544التطورات الداخلية في سورية للمدة 
 0241كلية التربية للبنات ,-بغداد:جامعة بغداد-ابراهيم.

 سم32ص:ايض؛490د,-ا

2222 



 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 العنوان-(      ا4542-4544تاريخ حديث)-سوريا-4
 

591,925 
 403خ

 
 الخفاجي,علي محسن سرهيد عباس 

علي محسن سرهيد / 4552-4514الحركات االسالمية في دول بالد الشام 
 0241كلية التربية للبنات ,-النجف:جامعة الكوفة-عباس الخفاجي.

 سم32ص:ايض؛012ح,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

 العنوان-(           ا4552-4514تاريخ حديث )-سوريا-4
 

2222 

519,9154 
 055ط

 
 الطائي, سجى علي سلمان

ات مسار القضية الفلسطينية قطاع غزه واالدارة المصرية في ضل تطور
كلية –واسط:جامعة واسط -/سجى علي سلمان الطائي .4512-4514
 0241التربية,
 سم02ص؛092

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 العنوان-القظية الفلسطينية     ا-0( 4514-4512تاريخ حديث)–غزة -4
 

2224 

591,122 
 452ط

 
 الطفيلي,حيدر رزاق راشد

/حيدر رزاق راشد  4544-4224الفرد النقاش ودوره السياسي في لبنان 
 0241كلية التربية االساسية,–بغداد:الجامعة المستنصرية -الطفيلي.

 سم32ص:ايض؛452ز,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 النقاش,الفرد جورج )رئيس لبناني(           -0 4544-4224تاريخ حديث -لبنان-4
 العنوان-ا
 

2222 

591,420 
 105غ

 
 الغراوي,اسامة كاظم مغتاض

/اسامة  4592-4509المؤسسة العسكرية واالمنية في مناقشات مجلس النواب 
كلية التربية االساسية -بغداد:الجامعة المستنصرية-كاظم مغتاض الغراوي.

,0241 
 سم32ص؛411

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 العنوان-مجلس النواب     ا-0( 4592-4509حديث )تاريخ -العراق-4
 

2222 

591,420 
 105ك

 
 الكعبي,اخالص لفتة حريز

/اخالص لفتة  4533-4504سياسة بريطانيا تجاه المؤسسة الدينيه في العراق 
 0241كلية التربية,–بغداد :الجامعة المستنصرية -حريز  الكعبي.

 سم32ص؛011
 التاريخ الحديثاطروحة دكتوراه فلسفة في 

-3العراق -العالقات الدولية-بريطانيا-0( 4533-4504العراق تاريخ حديث )-4
 العراق-المؤسسة الدينية         ا

 

2222 

591,420 
 321م

 
 محمد جبار موسى 

م /محمد جبار 4541-4234منطقة الفرات االوسط في كتب الرحالة االجانب 
 0241التربية /كلية -القادسية :جامعة القادسية-موسى .

 سم02ص؛024ح,-ب
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

2222 



 -العراق ) منطقة الفرات االوسط (-0( 4541-4234تاريخ حديث )-العراق-4
 العنوان-وصف ورحالت         ا

 

591,420 
 101م

 
 مرتضى عدنان ناصر 

-4532موقف صحيفة العالم العربي من االحداث السياسية التي شهدها العراق 
 0241كلية التربية ,–واسط :جامعة واسط -/مرتضى عدنان ناصر . 4531

 سم32ص؛031خ,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

 العنوان-احوال سياسية     ا-العراق-0 4531-4532تاريخ حديث -العراق-4
 

2222 

591,420 
 915م

 
 المسعودي,ثامر فيصل عبد الرضا

/ثامر فيصل  4505-4504وزارة االوقاف العراقية الهيكل التظيمي والقانوني 
كلية التربية قسم التاريخ -القادسية :جامعة القادسية-عبد الرضا المسعودي .

,0241 
 سم02ص؛452

 ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 العنوان-التنظيمي والقانوني       ا-0( 4505-4504حديث)تاريخ -العراق-4
 

2224 

591,423 
 501ج

 
 جواد طاظم محيسن نجم

بغداد:جامعة -/ جواد كاظم محسين نجم . 4592-4503دار المعلمين العالية 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد
 سم02ص؛311

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 العنوان-ا         4592-4503تاريخ حديث -العراق-4
 

2222 

591,423 
 590ج

 
 حسون عبود محيبس
( :دراسة تاريخية /حسون عبود محيبس 4592-4504اليزيدية في العراق )

 0241كلية التربية االساسيه,-بغداد:الجامعة المستنصرية-الجيزاني.
 سم02ص؛332ح,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 العنوان-االقليات في العراق      ا-0( 4592-4504تاريخ حديث )-العراق-4
 

2242 

591,423 
 502ح

 
 الحيالي,عمر عادل طه لطيف

-/عمر عادل طه لطيف الحيالي. 4592-4534القوه الجوية العراقية 
 0241كلية التربيةللعلوم االنسانية,-ديالى:جامعة ديالى

 سم32ص:ايض؛034ي,-ا
 في التاريخ الحديث والمعاصر رسالة ماجستير

 العنوان-ا               4592-4534تاريخ حديث -العراق-4
 

2242 

591,423 
 210ذ

 
 ذكرى عادل عبد القادر

-4590رابطة المرأة العراقية ودورها في الحركة النسوية في العراق 
كلية -بغداد:جامعة بغداد-:دراسة تاريخية/ذكرى عادل عبد القادر.4549
 0241االداب,

 سم32ص؛322و,-ب
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-المرأة في العراق     ا-0 4549-4590تاريخ حديث -العراق-4
 

2244 

591,423  2242 



 الربيعي,ميس داود خشن 051ر
( :دراسة تأريخية /ميس داود 4592-4535وزارة المواصالت واالشغال )

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-عة بغدادبغداد:جام-خشن الربيعي.
 سم02ص؛414

 رسالة ماجستير في التاريخ والمعاصر
 العنوان-(        ا4592-4535تاريخ حديث )-العراق-4
 

591,423 
 215ش

 
 الشمري,محمد راضي ال كصيد

موقف نواب لواء كربالء في المجلس النيابي العراقي في العهد الملكي/محمد 
 0241كلية االداب,-النجف :جامعة الكوفة-ال كصيد الشمري. راضي
 سم02ص؛024

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 العنوان-لواء كربالء       ا-0( 4592-4509تاريخ حديث )-العراق-4
 

2242 

591,423 
 321م

 
 محمد عبد الرضا موسى 

االسالمية حتى عام  قبضة الهدى ودورهم الفكري والسياسي في حزب الدعوه
كلية التربية للعلوم -بابل :جامعة بابل-/محمد عبد الرضا موسى .4541

 0241االنسانية ,
 سم02ص؛005

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
 العنوان-حزب الدعوه االسالمية      ا-0( 4541تاريخ حديث)-العراق-4
 

2242 

591,423 
 321م

 
 محمد عبد المجيد علي

-4530العراق بدول الجوار في مناقشات مجلس النواب العراقي عالقات 
معهد التاريخ -بغداد:جامعة الدول العربية-م/ محمد عبد المجيد علي.4592

 0241العربي والتراث العلمي,
 سم02ص؛314

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث والمعاصر
-ا      مجلس النواب العراقي -0( 4592-4530تاريخ حديث )–العراق -4

 العنوان
 

2242 

591,423 
 501م

 
 منار عبد المجيد عبد الكريم 

الجامعة االمريكية في بيروت واثرها على الفكر السياسي في العراق الملكي/منار 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-عبد المجيد عبد الكريم.

 سم32ص:ايض؛322
 الحديثاطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ 

 العنوان-الفكر السياسي       ا-0العهد الملكي  -تاريخ حديث-العراق-4
 

2242 

591,423 
 152ن

 
 نعيمة لطيف عبد هللا

( 4592-4522اسيا توفيق وهبي ودورها في تطوير الحركة النسوية العراقية )
كلية التربية للعلوم –ذي قار :جامعة ذي قار -/نعيمة لطيف عبد هللا.

 0241االنسانية,
 سم32ص:ايض؛445

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
اسيا توفيق وهبي )رئيس الحركة -0( 4592-4522تاريخ حديث)-العراق-4

 العنوان-النسوية (         ا

2244 

591,429 
 951ب

 
 بشير عبد الواحد صاحب سعد

2242 



-سعد./بشير عبد الواحد صاحب  4512-4592السلطة التشريعية في العراق 
 0241كلية التربية ابن رشد للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛015ر,-ب
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث

 العنوان-ا         4512-4592تاريخ حديث -العراق-4
 

591,429 
 912ج

 
 الجشعمي, محسن عدنان صالح

م )دراسة تاريخية( /محسن عدنان 4514 – 4592مجلة المعارف النجفية 
 0241كلية االداب ,-الكوفة :جامعة الكوفة-صالح الجشعمي.

 سم02ص؛031د,-ا
 رسالة الماجستير في التاريخ المعاصر

 العنوان-(      ا4514-4592تاريخ حديث )–النجف االشرف -العراق-4
 

2222 

591,429 
 110س

 
 السعداوي ,شامل كويش سلطان محمد

/شامل كويش سلطان محمد 4512-4592الواقه التعليمي في لواء الناصرية 
 0241كلية التربية للعلوم االسالمية,–ذي قار :جامعة ذي قار -السعداوي.

 سم02ص؛015
 ماجستير في التاريخ المعاصر 

 العنوان-ا     4512-4592تاريخ حديث )لواء الناصرية( -العراق-4
 

2222 

591,429 
 115س

 
 السعدي,ثائر جاسم محمد

/ثائر جاسم محمد 4592-4519القضية الكردية في الصحافة البغدادية 
 0241كلية التربية,-القادسية :جامعة القادسية-السعدي.

 سم32ص:ايض؛441ح,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

-اتاريخ       -الصحافة العراقية-0( 4592-4519تاريخ حديث)-العراق-4
 العنوان

 

2224 

591,429 
 115س

 
 السعدي ,قاسم حسن رضا علي

عند المصابين بالشمانيا  il<17a-il,10-ip,1a-mip—4قياس مستويات 

 0241كلية التربية للعلوم الصرفة,-الجلدية /جامعة ديالى
 سم02ص؛44

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة
-تاريخ           ا-العراقيةالصحافة -0( 4592-4519تاريخ حديث)-العراق-4

 العنوان
 

2222 

591,429 
 251س

 
 سميرة شعالن كيطان

-/سميرة شعالن كيطان. 4513المتحف العراقي نشأتة وتطورة حتى عام 
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد

 سم32ص؛451
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-ا        ( 4513تاريخ حديث )-العراق-4
 

2222 

591,429 
 154ص

 
 الصريفي,اشواق كاطع نخيل

/ اشواق كاطع نخيل الصريفي 4512-4592الواقع الصحي في لواء الناصرية 
 0241ذي قار :جامعة ذي قار ,كلية التربية للعلوم االنسانية,-.
 سم02ص؛421ط,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

2222 



 العنوان-(       ا4512-4592تاريخ حديث )-الناصريةلواء -العراق-4
 

591,429 
 252ع

 
 العكيلي ,كفاية عبد حسين

ذي -/كفاية عبد الحسين العكيلي.4592-4504الواقع التعليمي في لواء المنتفك
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,–قار :جامعة ذي قار 

 سم02ص؛421ث,-ا
 المعاصررسالة ماجستير في التاريخ 

 العنوان-لواء المنتفك      ا-0( 4592-4504تاريخ حديث )-العراق-4
 

2222 

591,429 
 204ع

 
 العالق,حسن خلف هاشم مسافر

)دراسة تاريخية( /حسن خلف هاشم مسافر 4592-4502كلية االركان العراقية 
 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-العالق.

 سم02ص؛453ز,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

 العنوان-(        ا4592-4504تاريخ حديث )-العراق-4
 

2222 

591,429 
 95ع

 
 الغزي,فاطمة عبد الجليل ياسر مزعل

/فاطمة عبد الجليل ياسر مزعل  4522-4592العالقات العراقية اليوغسالفية 
 0241لوم االنسانية,كلية التربية للع-ذي قار :جامعة ذي قار-الغزي.

 سم32ص:ايض؛455د,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

–عالقات خارجية -العراق-0( 4522-4592تاريخ حديث)-العراق-4
 العنوان-اليوغسالفية       ا

 

2224 

591,429 
 104ق

 
 القرة غولي ,رحمة على موسى 
-غولي. /رحمة علي موسى القرة 4542-4592االوضاع الصحية في العراق 

 0241كلية التربية,-واسط:جامعة واسط
 سم32ص؛445ه,-ب

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر
 العنوان-ا         4542-4592تاريخ حديث -العراق-4
 

2222 

591,429 
 502و

 
 وئام مجيد عبد هللا الرحمن

/وئام  4513شباط 2-4592تموز 41المجالس العراقية العسكرية في العراق 
كلية التربية )ابن رشد( للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-مجيد عبد هللا عبد الرحمن.

 0241االنسانية,
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث

 العنوان-(           ا4513-4592تاريخ حديث )-العراق-4
 

2222 

591,421 
 295م

 
 المكصوصي,حيدر جواد كاظم

/حيدر جواد  4543-4519لفلسطيني سياسة العراق تجاه العمل الفدائي ا
 0241كلية االداب,-ذي قار :جامعة ذي قار-كاظم.

 سم32ص؛012و,-ا
 رسالة ماجستير في الترايخ الحديث والمعاصر

 العنوان-ا        4543-4519تاريخ حديث -العراق-4
 

2222 

591,422 
 01ح

 
 الحار,رسل مهدي حمود

2224 



االجتياح العراقي للكويت عام موقف الواليات المتحدة االمريكية من 
كلية التربية -الكوفة:جامعة الكوفة-م/رسل مهدي حمود الحار.4552
 0241للبنات,

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
-الكويت        ا-عالقات خارجية-امريكا-0( 4552تاريخ حديث )-العراق-4

 العنوان 
 

591,422 
 955ح

 
 الحسني,صاحب ثائر شندل

-االيرانية/ثائر صاحب شندل الحسيني.–الموقف الدولي من الحرب العراقية 
 0241كلية التربية للبنات,-الكوفة:جامعة الكوفة

 سم02ص؛091د,-ا
 رساله ماجستير في التاريخ المعاصر

-الحرب العراقية / االيرانية       ا-0( 4522-4522تاريخ حديث)-العراق-4
 العنوان

 

2222 

 591,422 
 210ح

 
 الحمداني,مائدة زابي جفات

/مائدة زابي 4552موقف جامعة الدول العربية من االجتياح العراقي للكويت عام 
 0241الكوفة:جامعة الكوفة,-جفات الحمداني.

 سم02ص؛452ج,-ا
 رسالة ماجستير في الترايخ المعاصر

 العنوان-الكويت تاريخ حديث        ا-0 4552تاريخ حديث-العراق-4
 

2222 

591,422 
 302ف

 
 الفحام,زهراء حسون صاحب

النجف االشرف انموذجا /زهراء حسون صاحب -في العراق 4554انتفاضة 
 0241كلية التربية للبنات,-النجف:جامعة الكوفة-الفحام.

 سم32ص:ايض؛424ه,-ا
 رسالة ماجستير في الترايخ الحديث

-نية     ااالنتفاضة الشعبا-0 4554تاريخ حديث -النجف االشرف-العراق-4
 العنوان

 

2222 

591,401 
 252د

 
 الدليمي,عيد جاسم سليم نجم

/ عيد جاسم سليم نجم الدليمي  4592-4504االوضاع االدارية في لواء الدليم 
 0241كلية االداب,-االنبار:جامعة االنبار-.
 سم32ص:ايض؛341د,-ا

 اطروحة دكتوراه فلسفة في الترايخ
 العنوان-ا      4592-4504تاريخ حديث -االنبار-4
 

2222 

591,401 
 595ق

 
 القيسي,عدي نجم عبد هللا حسين

/عدي نجم عبد 4592-4519التطورات السياسية واالقتصادية في لواء الدليم 
 0241بغداد:الجامعة المستنصرية,-هللا حسين القيسي .

 سم32ص:ايض؛012ص ,-ا
 رسالة ماجستير في الترايخ الحديث والمعاصر

 العنوان-ا         4592-4519تاريخ حديث -االنبار-4
 

2222 

591,409 
 022ز

 
 الزاملي ,امنة عودة مزعل

-( /امنة عودة مزعل الزاملي.4512-4535تطور التعليم في لواء الحلة )
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بابل:جامعة بابل

 سم32ص:ايض؛015

2224 



 رسالة ماجستير في الترايخ المعاصر
 العنوان-تطور        ا-التعليم-0 4512-4535تاريخ حديث -الحلة-4
 

591,401 
 915ا

 
 االسدي,ياسين عباس حمد

-/ياسين عباس حمد االسدي. 4592-4504االوضاع الصحية في لواء كربالء 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-كربالء:جامعة كربالء

 سم02ص؛045
 الحديث والمعاصر ماجستير اداب في الترايخ

 العنوان-(         ا4592-4504تاريخ حديث )-كربالء-4
 

2222 

591,401 
 321م

 
 المحمداوي,خالد شاتي جعيول

/خالد شاتي جعيول  4519-4541الحياة الفكرية في كربالء المقدسة 
 0241كلية التربية االساسية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-المحمداوي.

 سم32ص:ايض؛419ك,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-(        ا4519-4541تاريخ حديث )–كربالء المقدسة -4
 

2222 

591,401 
 915م

 
 المسعودي,جنان نصر حميد

-/ جنان نص حميد المسعودي .4530-4521التيارات االصالحية في كربالء 
 0241, كلية التربية للعلوم االنسانية-كربالء:جامعة كربالء

 سم02ص؛490
 ماجستير في الترايخ الحديث والمعاصر

 العنوان-تاريخ       ا-كربالء-4
 

2222 

591,404 
 051ع

 
 العبودي,محمد جبار كاظم

-4504الدغارة دراسة في احوالها االجتماعية واالقتصادية والسياسية 
كلية –القادسية :جامعة القادسية -/محمود جبار كاظم العبودي.4592
 0241ية,الترب
 سم32ص؛022

 رسالة ماجستير في اداب التاريخ المعاصر
 العنوان-ا      4592-4504الديوانية )ناحية الدغارة (تاريخ حديث -4
 

2224 

591,404 
 105ك

 
 الكعبي,زينب حبيب شمخي جابر
م:دراسة تاريخية/زينب حبيب 4512-4592الحياة االجتماعية في الديوانية 

 0241كلية االداب,-الكوفة:جامعة الكوفة-.شمخي جابر الكعبي 
 سم32ص؛411

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 العنوان-(         ا4512-4592تاريخ حديث )–الديوانية -4
 

2222 

591,402 
 95ح

 
 حسن ويس يعقوب

/حسن ويس  4549-4215النجف االشرف في االرشيف الوثائقي العثماني 
 0241كلية االداب ,–النجف:جامعة الكوفة -يعقوب.

 سم32ص:ايض؛331ع,-ا
 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث

االرشيف الوثائي العثماني           -0 4549-4215تاريخ حديث -النجف االشرف-4
 العنوان-ا
 

2222 

591,402  2222 



 العلياوي,علي غيالن محيسن 250ع
(/علي غيالن 4502-4529التيرات واالحزاب السياسية في مدينة النجف )

 0241كلية التربية,-بغداد:الجامعة المستنصرية-محيسن العلياوي.
 سم32ص:ايض؛450ز,-ا

 رسالة ماجستير في الترايخ الحديث والمعاصر
 العنوان-ا        4502-4529تاريخ حديث –النجف االشرف -4
 

591,434 
 025ع

 
 عبد االمير عبد الحسن هاشم

قضاء علي الغربي :دراسة في النواحي االدارية واالجتماعية 
بغداد:جامعة -( /عبد االمير عبد الحسن هاشم .4592-4504واالقتصادية)

 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد
 سم02ص؛030س,-ي

 الحديث والمعاصررسالة ماجستير في التاريخ 
 العنوان-(        ا4592-4504قضاء علي الغربي )-تاريخ حديث–العمارة -4
 

2222 

591,221 
 051ر

 
 الربيعي,غصون كريم مجذاب 

( /غصون 4542-4592التطورات واالتجاهات السياسية الداخلية في االردن )
 0241االنسانية ,كلية التربية للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-كريم مجذاب الربيعي.

 سم32ص:ايض؛050
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-ا         4542-4592تاريخ حديث –االردن -4
 

2222 

591,523 
 115س

 
 السعدون ,ريا رياض حمود

-اثر اليهود في حركة االنشقاق الديني المسيحي /ريا رياض حمود السعدون.
 0241كلية االداب,-البصرةالبصرة :جامعة 

 سم32ص:ايض؛093ب,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث

 العنوان-الدين المسيحي       ا-0تاريخ حديث -اليهود-4
 

2224 

595,9 
 252خ

 
 الخليلي,ماهر جابر محمد علي

م/ ماهر جبار محمد 4554-م4515مهاتير محمد ودوره في تحديث ماليزيا 
 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-الخليلي.علي 
 سم02ص؛121

 اطروحة في تاريخ الحديث والمعاصر
مهاتير محمد )طبيب وسياسي (          -0( 4554-4515تاريخ حديث)-ماليزيا-4
 العنوان-ا
 

2222 

514,021 
 505ك

 
 الكناني,ياسمين محيي عبد الرحيم

( 4593-4513في في ليبيا )جمعية عمر المختار ودوره السياسي والثقا
كلية التريبة للعلوم -بغداد:جامعة بغداد-/ياسمين محيي عبد الرحيم الكناني.

 0241االنسانية,ابن رشد,
 سم32ص؛002ل,-ب

 رسالة ماجستير في اداب التاريخ الحديث
 العنوان-ا          4593-4513ليبيا تاريخ حديث -4
 

2222 

514,021 
 210ح

 
 وارد فرحانالحمداني ,ياسر 

لية ك-بغداد:جامعة بغداد-النظام السياسي في ليبيا /ياسر وارد فرحان الحمداني.
 0241التربية للعلوم االنسانية ,

2222 



 سم02ص؛330
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث

 العنوان-(        ا4513-4515تاريخ حديث )–ليبيا -4
 

510,231 
 200ر

 
 زايدالركابي ,اركان حرجان 

( / اركان 4245-4213النشاط المصري في حوض نهر النيلوشرق افريقيا )
كلية التربية للعلوم االنسانية ابن -بغداد:جامعة بغداد-حرجان زايد الركابي .

 0241رشد,
 سم32ص:ايض؛055

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث
يا        افريق–عالقات خارجية –مصر -0( 4245-4213تاريخ حديث)-مصر-4
 العنوان-ا
 

2224 

510,210 
 021خ

 
 الخالدي,عدنان عبد الهادي سرحان

/عدنان  4541-4452الكنيسة القبطية والحياة االجتماعية والسياسية في مصر 
 0241كلية التربية,-القادسية:جامعة القادسية–عبد الهادي سرحان الخالدي 

 سم02ص؛022د,-ا
 الحديثرسالة ماجستير اداب في التاريخ 

 العنوان-(        ا4541-4452تاريخ حديث)-مصر-4
 

2222 

510,212 
 252د

 
 الدليمي,انتظار هادي جاسم طلفاح
/ انتظار هادي جاسم طلفاح 4590-4545الحركة النقابية العمالية في مصر 

 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-الدليمي.
 سم32ص:ايض؛042ر,-ا

 اب في التاريخ الحديث والمعاصر رسالة ماجستير اد
 العنوان-ا           4590-4545تاريخ حديث –مصر -4
 

2222 

510,29 
 502ك

 
 الكوام,ابتسام سعود عريبي

( /ابتسام سعود 4590-4534الديوان الملكي واثره في السياسة المصرية )
 0241كلية التربية للبنات,-بغداد:جامعة بغداد-عريبي الكوام .

 سم32ص:ايض؛311ز,-ا
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-(        ا4590-4534تاريخ حديث )–مصر -4
 

2222 

510,290 
 915ا

 
 االسدي,كاظم حسن جاسم

/ كاظم حسن  4501-4252اتجاهات النهظة العربية من خالل مجلة المنار 
 0241التربية للعلوم االنسانية , كلية-البصرة:جامعة البصرة-جاسم االسدي.

 سم32ص:ايض؛019
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-مجله المنار        ا-0(  4501-4252تاريخ حديث )-مصر-4
 

2222 

510,21 
 955ح

 
 الحسناوي,رزاق حاجم سلطان

/رزاق حاجم سلطان  4542-4590حركة االصالح الزراعي في مصر 
 0241كلية االداب,–النجف:جامعة الكوفة -لحسناوي .ا
 سم32ص:ايض؛095ح,-ا

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
-مصر       ا-االصالح الزراعي-0( 4542-4590تاريخ حديث)-مصر-4

 العنوان

2222 



 

511,253 
 054ص

 
 صادق احمد حامد

/صادق 4549-4591حزب االستقالل ودوره في الحياه السياسية في المغرب 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-بغداد:جامعة بغداد-احمد حامد.

 سم32ص؛451
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث

 العنوان-حزب االستقالل     ا-0( 4549-4591تاريخ حديث )–المغرب -4
 

2224 

519,211 
 051ع

 
 العبيدي,ساره محمد خلف
(/ سارة 4591-4534في الجزائر ودورها االصالحي)جمعية العلماء المسلمين 

 0241كلية االداب,-بغداد:جامعة بغداد-محمد خلف العبيدي.
 سم32ص:ايض؛420

 رسالة ماجستير في التاريخ حديث والمعاصر
 العنوان-(       ا4591-4534تاريخ حديث )–الجزائر -4
 

2222 

511,529 
 010س

 
 السارة ,حنان طالل جاسم

( / حنان طالل جاسم 4545-4512السياسية الداخلية في نيجيريا )التطورات 
 0241كلية التربية,-بغداد:جامعة بغداد-السارة.
 سم32ص:ايض؛001

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ حديث والمعاصر
 العنوان-ا        4545-4512تاريخ حديث -نيجيريا-4
 

2222 

512,5421 
 245ح

 
 الحلفي ,حسن مالح ناصر

/ 4522-4511موقف الواليات المتحدة االمريكية من مشكلة روديسيا الجنوبية 
كلية التربية للعلوم –البصرة :جامعة البصرة -حسن مالح ناصر الحلفي .

 0241االنسانية,
 سم02ص؛044

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر
 العنوان-ا          4522-4511تاريخ حديث -زمبابوي-4
 

2222 

543 
 011س

 
 الساعدي,زامل صالح جاسم

الكسندر هاملتون ودوره السياسي في تاريخ الواليات المتحدة االمريكية حتى 
كلية -بغداد:الجامعة المستنصرية-/زامل صالح جاسم الساعدي.4451عام 

 0241التربية االساسية,
 سم02ص؛343

 رسالة ماجستير في الترايخ الحديث
-,هاملتون )مفكر وسياسي(       اجيس-0 4451تاريخ حديث–اميركا -4

 العنوان
 

2224 

543 
 595م

 
 الموسوي ,رؤى شاكر جاسم

/رؤى شاكر جاسم 4590-4514سياسة الواليات المتحدة االمريكية ازاء فرنسا 
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,-ذي قار:جامعة ذي قار-الموسوي.

 سم32ص؛452خ,-ا
 المعاصررسالة ماجستير في التاريخ 

–اميركا -3تاريخ حديث –فرنسا -0( 4590-4514تاريخ حديث)–اميركا -4
 العنوان-فرنسا              ا-عالقات دولية

 

2222 

543,0  2222 



 البدري,جراح عبد هللا قاسم 115ب
/جراح 4449الرق في المستعمرات البريطانية في اميركا الشمالية حتى عام 

 0241كلية االداب,-:جامعة ذي قارذي قار -عبد هللا قاسم البدري.
 سم32ص؛023و,-ا

 رسالة ماجستير في الترايخ الحديث
-المستعمرات البريطانية       ا-0 4449تاريخ حتى عام –امريكا الشمالية -4

 العنوان
 

543,20 
 520ج

 
 الجيالوي,ايمان صباح احمد محمد

:دراسة 4540-4241الحزب الجمهوري وقيادتة للواليات المتحدة االمريكية 
كلية التربية -بابل:جامعة بابل-تاريخية /ايمان صباح احمد محمد الجيالوي.

 0241للعلوم االنسانية,
 سم02ص؛019

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث
-االحزاب السياسية         ا–اميركا -0 4540-4241تاريخ حديث –اميركا -4

 العنوان
 

2222 

543,543 
 120ب

 
 البركاوي,رقية والي حسين

(/ رقية والي 4504-4545دور الواليات المتحدة االمريكية في مؤتمر السالم )
 0241كلية االداب ,–النجف :جامعة الكوفة -حسين البركاوي.

 سم32ص:ايض؛432ك,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر

 العنوان-ا     مؤتمر  –السالم -0( 4504-4545تاريخ حديث –اميركا -4
 

2222 

543,542 
 151س

 
 السعيدي,قاسم نمر جلوب 

-سياسة الواليات المتحدة االمريكية اتجاه غواتيماال/قاسم نمر جلوب السعيدي.
 0241كلية التربية للعلوم االنسانية,–البصرة :جامعة البصرة 

 سم32ص؛004و,-ا
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 

–العالقات الخارجية –اميركا -0( 4591-4594تاريخ حديث)–اميركا -4
 العنوان-غواتيماال       ا

 

2222 

543,50 
 552ش

 
 الشويلي,عباس علوان لفته

-4519الكونغرس ودوره في السياسة الخارجية للواليات المتحدة االمريكية 
 كلية التربية للعلوم-بغداد:جامعة بغداد-/عباس علوان لفته الشويلي .4512

 0241االنسانية,
 سم02ص؛302م,-ا

 اطروحة دكتوراه اداب فلسفة في التاريخ الحديث
 العنوان-(         ا4512-4519تاريخ حديث )–اميركا -4
 

2224 

543,509 
 091ن

 
 الناصر ,زهراء احمد عبد الزهرة 

/زهراء 4522-4541موقف الواليات المتحدة االمريكية من القضية القبرصية 
 0241كلية االداب,–البصرة :جامعة البصرة -احمد عبد الزهرة الناصر .

 سم02ص؛004
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ المعاصر

 العنوان -القضية القبرصية      ا-0( 4522-4541تاريخ حديث )-اميركا-4
 

2222 


