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  المقدمــــــــــــــــة
  

  
ي تو         ة المستخدمة ف ري    ثیعد العمل الببلیوغرافي احد الوسائل المھم اج الفك ق النت ی

وفق سیاستھا الجدیدة بفصل ائق ثوالتعریف بھ، وبھذا الخصوص شرعت دار الكتب والو
ذي          دد االول ال ارا من الع ة اعتب حقل الرسائل الجامعیة عن الببلیوغرافیا الوطنیة العراقی

  .  بعد ان كانت تصدر ضمن فصولھا وذلك الھمیتھا٢٠٠٥صدر عام 
ویسر الدار ان تقدم الى طلبة الدراسات العلیا والى الباحثین في مختلف میادین العلم 

ة  ر من ببلیوغرافیا ال  سادسعدد ال والمعرفة ال  ائل الجامعی اریح     (س ائل واالط ق بالرس ملح
امي   االج الل ع زة خ ة المنج ي)  ٢٠٠٧-٢٠٠٠معی توالت دى  اودع أخرة ل ة  مت  المكتب

 الذي یلزم الجامعات العراقیة بایداع ١٩٧٠لسنة ) ٣٧(الوطنیة  وفقا لقانون االیداع رقم 
ظ على التراث الوطني والنتاج الفكري العراقي نسخة واحدة من رسائلھم كجزء من الحفا

ا       ا ذكرن ة، كم ا        ونظرا الھمیة الرسائل الجامعی ویر عملھ ى تط ة عل دار عازم ان ال لفا ف س
االت   تفي ھذا الجانب لیضم ببلیوغرافیا   الببلیوغرافي    متخصصة في مجال معین من مج

اجبات واھداف الدار المعرفة وسوف تشھد االیام القادمة مثل تلك االصدارات كجزء من و
  . تجاه الباحثین وطالب العلم

اح      ساعد الب د لی ذا االصدار الجدی أتي ھ ا     ثوی ة م ي معرف ین ف ین والمتتبع ین والدارس
وثھم              ي بح ھ ف ستفیدوا من ي ی صاصھم ك ل اخت وفرتھ تلك الرسائل من نتاج فكري في حق

  . كودراساتھم ویجنبھم تكرار ما قام بھ من سبقھم في ھذا المجال او ذا
دد    ذا الع ضم ھ الة ) ١٧٩٧(وی ةرس ة و     واطروح ة العربی ة باللغ ) ١٦٩( مطبوع

الة   ة  رس وي     واطروح صنیف دی سب ت داخلھا بح ت م د رتب ة وق ة االنكلیزی ة باللغ مطبوع
سلیة  ام تسل ت بارق شري ورقم ا . الع ة   اكم ماء الطلب شافین االول بأس ھ ك ي نھایت ق ف لح

ب     ود دار الكت ائلھم، وت اوین رس ر بعن ى    واالخ ان ال شكر والعرف دم بال ائق ان تتق والوث
ین      احثین والدارس ة للب ائلھا خدم داع رس اھمت بای ي س ات الت دار ان  .. الجامع ود ال ا ت كم

ضال       ذوات ن م ال ا وھ سم الببلیوغرافی ن ق ع م د المتواض ذا الجھ ى ھ ائمین عل شكر الق ت
ل       ان فاض ل وایم وال خزع وج ون ان ج امر وایم ة ع حر سعدي وزین ود وس امحم ن  وایم

یس  ین من        عب سن ام ضال ح سیدة ن ذكر ال ا تخص بال ات  قسم  ، كم ا المعلوم ا تكنلوجی  لم
  .قدمتھ من تعاون ودقة في طبع ھذا العدد

  
  ومن اهللا التوفیق

  سعد بشیر اسكندر.  د     
  ائقـمدیر عام دار الكتب والوث

  ٢٠٠٩ بغداد          
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  اللغة العربیة–ملحق بالرسائل الجامعیة 



 

 ٧ 

  
  
  )العمومیات(المعارف العامة 

  
٠٠١٫٤       

  البیاع، مھدي محمد  ٩٢٦ب 
ق تقدیر معالم نماذج االنحدار ئمقارنة بعض طرا

ة    ر تام ات غی ود بیان د / الخطي بوج دي محم مھ
اع  داد .البی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االدارة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠واالقتصاد، 
   سم٢٨ص؛ ١٤١

  اءرسالة ماجستیر في االحص
  العنوان.  الطرق االحصائیة  أ-١

١  

٠٠١٫٤      
  العاني، احمد ثامر احمد  ٢٩٩ع 

ج ذطرائق اختیار المتغیرات التوضیحیة في أنمو
ـ  .احمد ثامر احمد العاني   / االنحدار الخطي العام   ـ

داد  داد : بغ ة بغ صاد، -جامع ة االدارة واالقت  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٧٢
  اطروحة دكتوراه في االحصاء

  العنوان. طرق االحصائیة  أ ال-١

٢  

٠٠١٫٤      
  القھواني، وصفي طاھر صالح  ٩٩٢ق 

سین   ي تح صینة ف دیرات الح رق التق ض ط بع
ــ .وصفي طاھر صالح القھواني/ ر الرقمیةوالص

داد  داد : بغ ة بغ صاد، -جامع ة االدارة واالقت  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٨٢
   في االحصاءتوراهاطروحة دك

  لعنوانا.  الطرق االحصائیة  أ-١

٣  

٠٠١٫٤٢٢      
  اقبال محمود علوان  ٧٢٢أ 

ة  ددة   مقارن ات المتع الیب المقارن بعض اس ل
٤  



 

 ٨ 

وان   / حصینةلا داد   .اقبال محمود عل ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٢ كلیة االدارة واالقتصاد، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٩٧

  رسالة ماجستیر علوم في االحصاء
  العنوان.  االسالیب االحصائیة أ-١

٠٠١٫٤٢٢      
  حي، احمد محمد غالبباالر  ٢٢٣ر 

ط     دیر المتوس صة لتق درات المقل ض المق بع
الحسابي التوزیع الطبیعي ذات المرحلة الواحدة    

د   ))/ دراسة مقارنة : ((  والمرحلتین د محم احم
احي ب الری داد.غال ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠االدارة واالقتصاد، 
   سم٢٨ص؛ ٦٩

  اطروحة دكتوراه في االحصاء
  العنوان. ق االحصائیة  أ الطر-١

٥  

٠٠١٫٤٢٢      
  صباح حسیب حسن  ٢٢٣ص 

ای ة    یالمع اذج الخطی ار النم ي اختی صینة ف ر الح
داد  .صباح حسین حسن    / المناسبة ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٢ كلیة االدارة واالقتصاد، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٠٠

  اطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء
  العنوان.  االسالیب االحصائیة  أ-١

٦  

٠٠١٫٤٢٢      
  محمود محمد شكور محمود  ٣٨٩م 

دیر       مقارنة بین بعض  لا ي تق طرائق الالمعلمیة ف
ا دد ذنم ي المتع دار الخط د / ج االنح ود محم محم

ود كور محم داد.ش ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١االدارة واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٩٢
  رسالة ماجستیر علوم في االحصاء

  العنوان.  االسالیب االحصائیة   أ-١

٧  

٠٠١٫٩٥٣      
  باسم محمد شكر  ٢٥٨ب 

البث الفضائي الوافد وتأثیره على األمن القومي      
ي  كر/ العرب د ش م محم داد.باس ـ بغ ة : ـ الجامع

٨  



 

 ٩ 

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٤٢٩

  رسالة ماجستیر في االعالم
  العنوان.  االعالم العربي   أ-١

٠٠١٫٤٤٢      
  جد خالد فرحان الزبیديالزبیدي، ما  ٢٩٤ز 

شبكة االنترنت وتأثیرھا على خدمات المعلومات   
ة     ات الجامعی ز المعلوم ات ومراك ي المكتب ف

دي    / والبحثیة العربیة  ان الزبی د فرح ـ  .ماجد خال ـ
داد صریة : بغ ة المستن ة االداب،  -الجامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢٨١
  اطروحة دكتوراه في علم المكتبات والمعلومات

  العنوان. معلومات  أ نظم ال-١

٩  

٠٢٠      
  سلمان وفیق سلیمان  ٨٨٢س 

ة     ة االجتماعی ي التنمی ات ف ر المعلوم اث
ــ .سلمان وفیق سلیمان/ واالقتصادیة في العراق

داد صریة : بغ ة المستن ة االداب،  -الجامع  كلی
٢٠٠٦  

   سم٢٨ص؛ ٢١٢
  اطروحة دكتوراه في علم المعلومات والمكتبات

م  -١ ات، عل ة نت ال-٢ المعلوم ة االجتماعی  -٣می
  العنوان. التنمیة االقتصادیة  أ

١٠  

٠٢١٫٠٠٩      
  نعمة شھاب جمعة یوسف  ٦٨٢ن 

نعمة شھاب جمعة / المكتبات في العصر العباسي
ف داد.یوس ـ بغ داد: ـ ة بغ ة اآلداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٤٠
  رسالة ماجستیر في المكتبات

ات-١ اریخ - المكتب ات-٢ ت م   - المكتب  عل
  العنوان.أ

١١  

٠٢٥٫٧٢      
  احالم داود مندوب  ٣٨٢أ 

راق     ي الع زة ف ل المنج وث النخی ة : بح دراس
١٢  



 

 ١٠ 

رابط    نص المت ام ال تخدام نظ ة باس الم / تطبیقی اح
دوب  داد .داود من ـ بغ صریة : ـ ة المستن  -الجامع
  ٢٠٠٦كلیة اآلداب، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٥
ات   م المعلوم ي عل سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  والمكتبات
م الم-١ ات  عل ات والمكتب وث -علوم  -٢ بح

  العنوان.  العراق  أ-النخیل
٠٢٧٫٥      

  الكعبي، منتھى عبدالكریم جاسم  ٦٢٩ك 
داد        ة بغ / خطة تطویر المكتبات العامة في محافظ

الجامعة : ــ بغداد.منتھى عبدالكریم جاسم الكعبي
  ٢٠٠٥ كلیة االداب، -المستنصریة

   سم٢٨ص؛ ٢٨١
  كتبات والمعلوماترسالة ماجستیر في علم الم

  العنوان.  المكتبات العامة  أ-١

١٣  

٠٢٧٫٥      
  مصطفى حكمت عبدالستار  ٦٦٧م 

ات    ة حاج ي تلبی ا ف وزارات ودورھ ات ال مكتب
: ــ بغداد.مصطفى حكمت عبدالستار/ المستفیدین

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -الجامعة المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٤٢

  ماترسالة ماجستیر في علم المكتبات والمعلو
  العنوان.  المكتبات الحكومیة  أ-١

١٤  

٠٢٧٫٥٦٧      
  الفي، عبد محمد عثمانخال  ٤٨٢م 

عبد / العملیات المحسوبة في المكتبات المركزیة     
ي  ان الخالف د عثم داد.محم ة : ـ بغ الجامع

  ٢٠٠٣ كلیة االداب، -المستنصریة
  اطروحة دكتوراه في علم المكتبات والمعلومات

ة -١ ات الجامعی راق  - المكتب راق-٢الع  - الع
  العنوان. المكتبات الجامعیة  أ

١٥  

٠٦٠٫٩٤٣٠٨٧      
  حربیة، حیدر عبدالجلیل عبدالحسینلا  ٤٢٩ح 

ة   ضیة االلمانی سدام والق ؤتمر بوت -١٩٤٥م
ـ  .حیدر عبدالجلیل عبدالحسین الحربیة  / ١٩٤٦ ـ

١٦  



 

 ١١ 

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٧٠ح، -أ

  جستیر في التاریخ المعاصررسالة ما
سدام-١ ؤتمر بوت ا - م ا-٢ المانی اریخ - المانی  ت

دیث  ة   -٣ ١٩٤٦-١٩٤٥ح ضیة االلمانی  الق
  العنوان.أ

٠٧٠٫١٩١      
  العیثاوي، ھادي عبداهللا احمد جاسم  ٩٣٢ع 

ني في العراق البرامج    واالعالم الریاضي التلفزی  
صائیة أنمو    راق الف اة الع ي قن یة ف اذالریاض / ج

اوي    م العیث د جاس داهللا احم ادي عب داد .ھ ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٤ كلیة االعالم، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١٣٢
ستیر الة ماج ة   رس صحافة االذاعی ي ال ف

  والتلفزیونیة
  العنوان.  االخبار في التلفزیون   أ-١

١٧  

٠٧٠٫٣٣٥٦٧      
  الرویشدي، انمار وحید فیضي  ٩٩٥ر 

بو صحافة االس ي ال صادیة ف یع االقت عیة  المواض
صة ح  : المتخص ي ص ة ف ة تحلیلی تي فیدراس

صاد  اد واالقت ضي   / االتح د فی ار وحی انم
داد : ــ بغداد .الرویشدي ة االعالم،   -جامعة بغ  كلی

٢٠٠٣  
   سم٢٨ایض؛ : ص١٦٥

  رسالة ماجستیر في االعالم
صادیة -١ صحافة االقت راق  - ال راق-٢ الع  - الع

  العنوان. الصحافة االقتصادیة  أ

١٨  

٠٧١٫٩٥٦٧      
  الجبوري، عبدالرحمن ذیاب عبداهللا  ٢٩٤ ج

ن        رة م راق للفت ي الع ة ف زاب العلنی صحافة االح
داهللا  / ١٩٥٤-١٩٤٦ اب عب دالرحمن ذی ـ  .عب ـ

  ٢٠٠٣ كلیة االعالم، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٧٢

  رسالة ماجستیر في االعالم
ة -١ صحافة العراقی راق-٢ ال صحافة   - الع  ال
  العنوان.أ

١٩  



 

 ١٢ 

٠٧١٫٩٥٦٧      
  الحمیري، حمدان خضر سالم سعد   ٨٩٤ح 

-١٩٢١تطور الكاریكاتیر في الصحافة العراقیة 
ري   / ١٩٥٨ عد الحمی الم س ضر س دان خ ـ .حم ـ

  ٢٠٠٠ كلیة االعالم، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢١٤

  اطروة دكتوراه في االعالم
  العنوان.  الصحافة العراقیة  أ-١

٢٠  

٠٧١٫٩٥٦٧      
  وھاب عبدالرزاقخالد عبدال  ٢٨٤خ 

ة       ات العراقی مواقف الصحافة العراقیة من العالق
ة   دالوھاب   / ١٩٦٨-١٩٥٨التركی د عب خال
ة االعالم،   -جامعة بغداد: ــ بغداد .عبدالرزاق  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١٧٥

  رسالة ماجستیر في االعالم
  العنوان.  الصحافة العراقیة   أ-١

٢١  

٠٧١٫٩٥٦٧      
  براھیمالفالحي، حسین علي ا  ٩٢٣ف 

ة    ضایا العولم ة وق صحافة العراقی ة  : ال دراس
راھیم الفالحي      / تحلیلیة ي اب داد   .حسین عل ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٣ كلیة االعالم، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٨٣

  رسالة ماجستیر في االعالم
ة     -١ راق -٢ الصحافة العراقی صحافة  - الع  -٣ ال

  العنوان. العولمة  أ

٢٢  

٠٩١٫١      
  صر عبدالرحمن اسماعیلالعبیدي، عبدالنا  ٢٩٤ع 

دل           ق الع ى طری والة ال ة ال ضاة وھدای نصائح الق
ماعیل / اةنجوال دالرحمن اس ر عب عبدالناص

راث    : ــ بغداد .العبیدي ي والت اریخ العرب معھد الت
  ٢٠٠٣العلمي للدراسات العلیا، 

   سم٢٨ص؛ ٣٦٩
  رسالة ماجستیر في قسم الوثائق والمخطوطات

ة  -١ ات العربی ضا -٢ المخطوط دل   -٣ة  الق  الع
  العنوان.أ

٢٣  



 

 ١٣ 

٠٩١٫١      
ى    ٦٩٢و  ن یحی راھیم ب ن اب د ب واط، محم -٧٣٢(الوط

  )ھـ٧١٨
ن      / مباھج الفكر ومناھج العبر    راھیم ب ممد بن اب

سین    ر ح ق ناص ة وتحقی واط؛ دراس ى الوط یحی
د داد.احم ـ بغ راث : ـ ي والت ارخي العرب د الت معھ

  ٢٠٠٣العلمي للدراسات العلیا، 
   سم٢٨ص؛ ٤٢٠ز، -أ

  رسالة ماجستیر في قسم الوثائق والمخطوطات
ة  -١ ات العربی ات  أ-٢ المخطوط ر .  النب ناص

  العنوان. حسین احمد، مقدم  ب

٢٤  



 

 ١٤ 

 
      

  الفلسفة، الظواھر غیر الطبیعیة، علم النفس
١٢٨٫٢      

  العسكري، كفاح یحیى صالح احمد  ٥٨٤ع 
مفھوم الفعل في الفكر التربوي العربي االسالمي 

ري   خالل ا  الح      / لقرن الثالث الھج ى ص اح یحی كف
سكري   د الع داد  .احم ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٢ابن رشد، -التربیة
   سم٢٨ص؛ ١٦٠

  رسالة ماجستیر فلسفة
  العنوان.  الفعل   أ-١

٢٥  

١٣١٫٣٤١      
  عالء یوسف محمد عبدالرحمن  ٨٢ع 

ذات   ة ال ھ بمراقب راج وعالقت ف / االح الء یوس ع
داد  ــ.محمد عبدالرحمن    داد   :  بغ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٢االداب، 
   سم٢٨ص؛ ٢٢٧

  رسالة ماجستیر في علم النفس
  العنوان. أ)   علم النفس( االنا -١

٢٦  

١٣٣      
  حیدر فاضل حسن علي  ٩٤٤ح 

ي    ذسمات الشخصیة ل    ر الخراف در  / وي التفكی حی
ي   فا ل حسن عل داد .ض ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة : جامع كلی

  ٢٠٠٠االداب، 
   سم٢٨ص؛ ١١٨
  لة ماجستیر في علم النفسرسا

  العنوان.  الشخصیة  أ-٣ السن -٢ الخرافات -١

٢٧  

١٤٩٫٥      
  فؤاد علي فرحان  ٩٢٤ف 

ستقبل    ع الم ر وتوقی ین الحاض ة ب ة مقارن دراس
اؤل  دي التف ق بع ى وف شاؤم-عل ي  /  الت ؤاد عل ف

ان داد  .فرح ـ بغ ة الم-ـ صریة س الجامع ة  -تن  كلی
  ٢٠٠٦االداب، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٤١

٢٨  



 

 ١٥ 

  حة ماجستیر اداب في علم النفساطرو
  العنوان.  التشاؤم   أ-٢ التفاؤل -١

      
  الجبوري، جالل عبد زید  

ى       دمنین عل د الم اب عن شاؤم واالكتئ اس الت قی
جامعة : ــ بغداد.جالل عبد زید الجبوري/ الكحول

  ٢٠٠٠بغدادـ كلیة االداب، 
   سم٢٨ص؛ ٩٨

  رسالة ماجستیر في علم النفس
  العنوان.  التشاؤم  أ-١

٢٩  

١٥٠      
  الموسوي، حسن علي فاضل  ٩٥٩م 

بعض       ا ل تعلم تبع ز الم ي العج ة ف ة مقارن دراس
ة  الیب المعرفی ل   / االس ي فاض سن عل ح

صریة   : ــ بغداد .الموسوي ة المستن ة  -الجامع  كلی
  ٢٠٠٥االداب، 

   سم٢٨ص؛ ١٣٦
  اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس العام

  نوانالع.  فلسفة  ا- علم النفس-١

٣٠  

١٥٠٫١٩٥      
  شوقي یوسف بھنام  ٩٧٩ش 

ا    وة االن ا بق ة وعالقتھ اف الدفاعی وقي / االلی ش
 كلیة االداب، -جامعة بغداد: ــ بغداد.یوسف بھنام

٢٠٠١  
   سم٢٨ص؛ ١٥٧

  رسالة ماجستیر في علم النفس
  العنوان.  التحلیل النفسي   أ-١

٣١  

١٥٢      
  االزیرجاوي، محسن حسین  ٥٩٤أ 

تماد على المجال مقابل االستقالل عن عالقة االع 
ى        اد عل لوب االعتم ة واس مة ادراكی ال س المج
مة    ال س ن المج تقالل ع ل االس ال مقاب المج

رات    ض المتغی ق بع ى وف صیة عل سن / شخ مح
اوي   سین االزیرج داد .ح ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٢١٢

٣٢  



 

 ١٦ 

  اطروحة دكتوراه في علم النفس
  لعنوان.  المعرفة   أ-٢راك  االد-١

١٥٢      
  ریاض عزیز عباس  ٩٢٦ر 

ي   لوب المعرف تقالل (االس ى  –االس اد عل  االعتم
ال ق) المج ادراك العم ھ ب ز / وعالقت اض عزی ری
اس داد .عب ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٦٧
  رسالة ماجستیر في علم النفس

ة -١ نفس ( المعرف م ال ق  ادرا-٢) عل  -٣ك العم
  العنوان. الشخصیة  أ

٣٣  

١٥٣      
  الشمري، عمار عبد علي سن  ٨٤٩ش 

ة      ة االجتماعی ھ بالثق ي وعالقت ذكاء االخالق ال
ة  شمري   / المتبادل سن ال ي ح د عل ار عب ـ .عم ـ

   ٢٠٠٠جامعة بغداد ـ كلیة االداب،: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٥٩

  اطروحة دكتوراه في علم النفس
  العنوان.لخوف  أ ا-٢ اضطرابات - الشخصیة-١

٣٥  

١٥٥      
  نیالخفاجي، نغم ھادي حس  ٧٢٣خ 

صیة   ط الشخ درات االدراك  (A.B)نم ذوي ق  ل
سي وق الح سین  / ف ادي ح م ھ اجينغ ـ .الخف ـ

داد صریة : بغ ة المستن ة االداب،  -الجامع  كلی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٦١
  رسالة ماجستیر في الباراسایكولوجي

ذات -١ صیة -٢ ال اتی كل-٣ الشخ  -ة الجامع
  العنوان. العراق   أ

٣٦  

١٥٥٫٢      
  مؤید اسماعیل جرجیس  ٩٩٤م 

رى       ذ ال فكش ل الخمسة الكب ھ بالعوام ات وعالقت
امین      ة والمح سیي الجامع دى تدری صیة ل الشخ

رجیس    / والصحفیین ماعیل ج د اس داد  .مؤی ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٦ابن رشد، - كلیة التربیة-جامعة بغداد

٣٧  



 

 ١٧ 

   سم٢٨ص؛ ٣٣٦
م النفس التربوي اطروحة دكتوراه فلسفة في عل  

  "الشخصیة والصحة النفسیة"
  العنوان. ات   أذ ال-٢ الشخصیة -١

١٥٥٫٢٤      
  علي  حسین عاید  ٨٩ع 

الشعور بالنقص وعالقتھ بمستوى الطموح لدى       
جامعة : ــ بغداد .علي حسین عاید  / طلبة الجامعة 

  ٢٠٠٥ كلیة االداب، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٤٥

  العامرسالة ماجستیر في علم النفس 
النقص  -٢ عقدة النقص  -١  مركب  -٣ الشعور ب

  العنوان. النقص  أ

٣٨  

١٥٥٤      
  الصوفي، اسامة حمید حسن  ٩٧٩ص 

التطور    ھ ب شاعر وعالقت ال للم م االطف ور فھ تط
ي صوفي  / العقل سن ال د ح امة حمی داد .اس ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ ابن رشد، - كلیة التربیة-جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٨٤

  ب في علم النفس التربوياطروحة دكتوراه ادا
ل    -١ س الطف م نف ال  -٢ عل س ( االطف م نف )  عل
  العنوان.أ

٣٩  

١٥٥٤      
  العبود، عبود جواد راضي  ٢٩٤ع 

ي   ریة ف ة االس ة للبیئ رات المعرفی دور المثی
ال       دى االطف ة ل ة الذاتی ة االكادیمی الواقعی

داد  .عبود جواد راضي العبود   / والمراھقین : ــ بغ
  ٢٠٠٢ابن رشد، -لتربیة كلیة ا-جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٢٠٩
  اطروحة دكتوراه اداب في علم النفس

ل  -١ س الطف م نف ال -٢ عل نفس( االطف م ال )  عل
  العنوان.أ

٤٠  

١٥٥٫٤      
  ي، عبدالكریم خشن بندر حلوحالفری  ٤٩٣ف 

داعي       ر االب ي التفكی ال ف اض االطف ر ری اث
ر   صالي بعم نوات ) ٦(االنف شن / س دالكریم خ عب

٤١  



 

 ١٨ 

داد  .يحفریبندر حلو ال   ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠١ ابن رشد، -التربیة
   سم٢٨ص؛ ١٤٩

  رسالة ماجستیر في أداب علم النفس التربوي
ل     -١ ال  -٢ علم النفس الطف نفس  ( االطف م ال )  عل
  العنوان. أ

١٥٥٫٥٣      
  بدریة سلیم موسى  ٤٤٩ب 

وافقھم    ھ بت دقائھم وعالقت راھقین باص ق الم تعل
ا  سي واالجتم ى / عيالنف لیم موس ة س ـ .بدری ـ

  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -جامعة الموصل: الموصل
   سم٢٨ص؛ ١٢٢ز، -أ

سیة     ة ونف وم تربوی ستیر عل الة ماج م / رس عل
  النفس التربوي

ون -١ اعي    -٢ المراھق نفس االجتم م ال  عل
  العنوان.أ

٤٢  

١٥٧٫١      
  االمام، مھند عماد احمد رؤوف  ٨٢٨أ 

ى ال دى المرض اب ل ق واالكتئ صابین القل م
داد   .مھند عماد احمد ؤوف االمام    / بالبھاق ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٦الجامعة المستنصریة، 
   سم٢٨ص؛ ١٢٩

نفس     م ال ي عل ستیر اداب ف الة ماج م (رس عل
  )النفس السریري

ق  -١ اب -٢ القل اق -٣ االكتئ رض( البھ )   م
  العنوان.أ

٤٣  

١٥٧٫١      
  سالم ھاشم حافظ  ٨٢٨س 

و     ة  معنى الحیاة وعالقتھ بالقلق الوج دي والحاج
اوز  افظ/ للتج م ح الم ھاش داد.س ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٦ كلیة اآلداب، -بغداد
   سم٢٨ایض؛ : ص١٦٦ن، -أ

  اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس العام
  العنوان.  الحیاة   أ-٢ القلق -١

٤٤  

١٥٧٫١      
  ٤٥  العكیلي، جبار وادي باھض  ٨٩٨ع 



 

 ١٩ 

ل     دافع العم ھ ب ستقبل وعالقت ق الم ار  ../ خل جب
ي وا اھض العكیل داد .دي ب ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٥١

  رسالة ماجستیر في علم النفس
  العنوان.  التوتر النفسي  أ-٢ القلق -١

١٥٨٫٧      
  الشمري، كریم عبد ساجر خلف  ٨٤٩ش 

كریم عبد / وعي الذات وعالقتھ بالتوافق المھني
 كلیة - جامعة بغداد:ــ بغداد.ساجر خلف الشمري

  ٢٠٠٠االداب، 
   سم٢٨ص؛ ٢٢٣

  رسالة ماجستیر في علم النفس
  العنوان.  علم النفس الصناعي  أ-١

٤٦  

١٥٨٫٧٤      
  وفاء كمال سعید   ٧٢٢و 

دى        ا بالتعب النفسي ل الضغوط المھنیة وعالقتھ
اء     ة، وف ي الجامع سام ف رري االق اء ومق رؤوس

عید ال س داد.كم ـ بغ ص: ـ ة المستن ریة، الجامع
٢٠٠٥  

   سم٢٨ایض؛ : ص١٥١ي، -أ
  اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس

  العنوان. أ)   علم النفس( التعب -١

٤٧  

١٧٧٫٦      
  المشایخي، بیداء ھاشم جمیل  ٥٢٩م 

ارات    سین المھ ي تح دریبي ف امج ت ر برن أث
ة  صداقة(االجتماعی وین ال م )/ تك داء ھاش بی

داد  .المشایخي  ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة-جامع  االداب،  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٢٤
  رسالة ماجستیر في علم النفس االجتماعي

صیة -١ ات-٢ الشخ ة الجامع نفس   - طلب م ال  عل
  العنوان. أ

٤٨  

١٨١٫٠٧      
  المحمداوي، علي عبود مالك  ٣٨٤م 

ل      ي التعام دیل ف تعارف الحضارات االطروحة الب
٤٩  



 

 ٢٠ 

داد  .علي عبود مالك المحمداوي   / مع االخر  : ــ بغ
  ٢٠٠٦ كلیة االداب، -دجامعة بغدا

   سم٢٨ص؛ ١٩٦
  رسالة ماجستیر في الفلسفة

   العنوان. دراسات    أ- الفلسفة االسالمیة-١
١٨٨      

  حیدر ناظم محمد  ٩٤٤ح 
س الفل ر   سیفاالس ي الفك دني ف ع الم ة للمجتم

ر  ي المعاص د  / الغرب اظم محم در ن داد .حی ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٦ كلیة االداب، -الجامعة المستنصریة

   سم٢٨ ص؛١٥٤
  رسالة ماجستیر اداب في الفلسفة

ة -١ سفة الغربی دني -٢ الفل ع الم  -٣ المجتم
  العنوان. الفكر الغربي  أ

٥٠  

١٨٩٫١      
  الحمیداوي، ریاض سحیب رمضان  ٨٩٤ح 

شیرازي   دین ال در ال د ص الق عن سفة االخ / فل
داوي  ضان الحمی حیب رم اض س داد.ری ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٦٢

  رسالة ماجستیر في الفلسفة
المیة -١ سفة االس ن -٢ الفل د ب شیرازي محم  ال

راھیم  المي  )م١٩٨٢-١٩٠١(اب سوف اس ، فیل
  العنوان. أ

٥١  

١٨٩٫١      
  الخواجة، سعدیة كریم مھدي  ٠٢٣خ 

ة     ام الدول ي قی ا ف ة واثرھ ل االخالقی العوام
ارابي   د الف قوطھا عن دي   / وس ریم مھ عدیة ك س

راث  ھد مع: بغدادــ  .الخواجة التاریخ العربي والت
  ٢٠٠٠العلمي، 

   سم٢٨ص؛ ١١٤
  رسالة ماجستیر في الفلسفة التبویة

المیة  -١ سفة االس المیة   -٢ الفل الق االس  االخ
  العنوان.أ

٥٢  

١٨٩٫١٠٩٢      
  ٥٣  عدنان عبید حسن  ٤٩٢ع 



 

 ٢١ 

ان    ن حی ابر ب د ج ة عن سفة الطبیعی دنان / الفل ع
 كلیة  -نصریةالجامعة المست : ــ بغداد .عبید حسن 

  ٢٠٠٥االداب، 
   سم٢٨ص؛ ١٥٠

  رسالة ماجستیر في الفلسفة
المیة  -١ سفة االس ان -٢ الفل ن حی ابر ب  ج
  العنوان.أ)  فیلسوف(

١٩٠      
  العزاوي، فرات امین مجید عمر  ٥٢٩ع 

سفة   ي الفل ة ف ي المعرف ادي ف اه الم االتج
ا    سیة أنموذج رة المارك د : المعاص ة ونق / دراس

داد  .عمر العزاويفرات امین مجید   ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٩٢

  رسالة ماجستیر في الفلسفة الغربیة
  العنوان.  الفلسفة الحدیثة  أ-١

٥٤  

١٩٢      
  كریم موسى حسین  ٤٩٨ك 

ریم  / انسنة تطور العلم في فلسفة توماس كون   ك
سین ى ح داد .موس ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٦االداب، 
   سم٢٨ص؛ ٢١٥

  رسالة ماجستیر في الفلسفة
ا -١ ي امریك ة ف سفة الغربی اس -٢ الفل  توم

ون   موئیل ك سوف  )١٩٩٦-١٩٢٢(ص ، فیل
  العنوان. امریكي  أ

٥٥  

١٩٣      
  العاني، سدیر طارق علي  ٢٩٩ع 

وبیر         ارل ج د ك ارق    / المعیار العلمي عن سدیر ط
ة اآلداب،    -بغداد جامعة: ــ بغداد .علي العاني   كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١١١

  رسالة ماجستیر في الفلسفة
  العنوان.  الفلسفة االلمانیة  أ-١

٥٦  

١٩٣      
  ٥٧  العزاوي، رحاب عبدالرحمن حسین  ٥٢٩ع 



 

 ٢٢ 

رحاب عبدالرحمن / الفلسفة السیاسیة عند ھیجل
زاوي  سین الع داد .ح ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠االداب، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٦

  رسالة ماجستیر في الفلسفة
  العنوان. فة االلمانیة  أ الفلس-١

  
  
  

 الدیانـــــــــــــات
٢٠٠٫٨      

  الزبیدي، سعد محمود حسین  ٢٩٤و 
ة   -العبادات/ االذن في التصوفات الشرعیة     دراس

ة ة مقارن دي / فقھی سین الزبی ود ح عد محم ـ .س ـ
داد داد: بغ ة بغ ة  -جامع داد االئم دام الع ة ص  كلی

  ٢٠٠٠والفقھاء، 
   سم٢٨ص؛ ٦٥

   الدعوة والخطابة–تیر رسالة ماجس
  العنوان.  مجموعات    أ- الدین-١

٥٨  

٢١٠٫٤      
  العاني، رشا عیسى فاروق  ٢٩٩ع 

ي      اعي ف ي    دور المرأة الفكري واالجتم راق ف الع
ر ي االخی صر العباس اروق / الع سى ف ا عی رش

اني داد  .الع ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة،   -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٤٠
  اریخ االسالميرسالة ماجستیر في الت

  العنوان.  المرأة في االسالم   أ-١

٥٩  

٢١٠٫٧      
  الجاف، عبدالرزاق محمد أمین  ٢٧ج 

بناء دلیل لمدرسي التربیة االسالمیة ومدرساتھا 
تالوة   ام ال دریس احك ي ت د / ف دالرزاق محم عب

 كلیة التربیة، -جامعة بغداد: ــ بغداد.امین الجاف
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢٠٢

٦٠  



 

 ٢٣ 

وراه  ة دكت ة    اطروح دریس التربی ق ت ي طرائ  ف
  االسالمیة

دیني    -٢ دراسة - التربیة االسالمیة  -١ یم ال  التعل
  العنوان.أ

٢١٠٫٧      
  الساعدي، موسى جاسم عنید  ٢٦٤س 

ات     صیل طالب ي تح تجواب ف لوب االس ر اس أث
ة االسالمیة          ادة التربی ي م / الصف الرابع العام ف

ساعدي  د ال م عنی ى جاس داد .موس ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -دادبغ

   سم٢٨ص؛ ٨٩
ستیر  الة ماج دریس التر–رس ق ت ة ب طرائ ی

  االسالمیة
المیة -١ ة االس ة- التربی دیني    - دراس یم ال  التعل
  العنوان.أ

٦١  

٢١٠٫٧      
  السعید، خلیل محمود سعید   ٦٩٤س 

دى    المیة ل ة االس ادة التربی دریس م عوبات ت ص
ود   خل/ طلبة المرحلة الثانویة في االردن  ل محم ی

سعید  عید ال داد .س ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٠٦
ستیر  الة ماج ة  –رس دریس التربی ق ت  طرائ

  االسالمیة
  العنوان.  دراسة  أ- التربیة االسالمیة-١

٦٢  

٢١٠٫٧      
  الشجیري، ولید احمد عبد  ٣٩٤ش 

ة         ي المرحل مشكالت تدریس التربیة االسالمیة ف
یھا المتوسطة من  د   /  وجھة نظر مدرس د احم ولی

شجیري  د ال اد ..عب ـ بغج د : ـ ة بغ ة -داجامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٩٣
ة   دریس التربی ق ت ي طرائ ستیر ف الة ماج رس

  االسالمیة
دیني     -٢ دراسة - التربیة االسالمیة  -١ یم ال  التعل
  واننالع.أ

٦٣  



 

 ٢٤ 

٢١٠٫٧      
  العاني، عمر مجید عبد صالح  ٢٩٩ع 

یم ر التعل صف  أث الب ال صیل ط ي تح رمج ف  المب
عمر / االول المتوسط في مادة التربیة االسالمیة     

داد .مجید  عبد صالح العاني  داد  : ــ بغ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٦٦
ة   دریس التربی ق ت ي طرائ ستیر ف الة ماج رس

  االسالمیة
دیني     -٢ دراسة - التربیة االسالمیة  -١ یم ال  التعل
  العنوان.أ

٦٤  

٢١٠٫٧      
  العبدلي، حسام عبدالمالك عبدالواحد عبداهللا  ٢٤٨ع 

صیل    ي تح رة ف شة والمحاض ي المناق ر طریقت أث
ة          ادة التربی ي م ع االعدادي ف صف الراب طالب ال

المیة داهللا  / االس د عب دالمالك عبدالواح سام عب ح
دلي داد .العب ـ بغ داد : ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

ق  ي طرائ ستیر ف الة ماج ة رس دریس التربی  ت
  االسالمیة

 التعلیم الدیني  -٢  دراسة - التربیة االسالمیة -١
  العنوان. أ

٦٥  

٢١٠٫٧      
  العبیدي، عثمان عبدالمنعم  ٢٩٤ع 

صیل طالب         ي تح اوني ف یم التع لوب التعل ر اس أث
ة       ادة التربی ي م ط ف اني المتوس صف الث ال

دي / االسالمیة  دالمنعم العبی ان عب داد.عثم ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ ابن رشد، - كلیة التربیة-بغدادجامعة 

   سم٢٨ص؛ ١٠٣
ستی الة ماج ة  ررس دریس التربی ق ت ي طرائ  ف

  االسالمیة
دیني     -٢ دراسة - التربیة االسالمیة  -١ یم ال  التعل
  العنوان. أ

٦٦  

٢١٠٫٧      
  العبیدي، ولید عبدالرحمن اسماعیل  ٢٩٤ع 

تقرائیة   ریقتین االس ر الط ة الث ة مقارن دراس
٦٧  



 

 ٢٥ 

ي  یة ف صف االول  والقیاس الب ال صیل ط  تح
المیة     ة االس ادة التربی ي م ط ف د  / المتوس ولی

دي    ماعیل العبی دالرحمن اس ة    .عب ة العام ـ االمان ـ
رب  ویین الع اد الترب ي  : التح د العرب المعھ

  ٢٠٠٣للدراسات التربویة والنفسیة، 
   سم٢٨ص؛ ٩٧

ة    ي التربی ستیر ف الة ماج دریس  / رس ق ت طرائ
  التربیة االسالمیة

ة -١ المیة التربی دریس  -االس ة وت  -٢ دراس
  العنوان.  العراق  أ-التعلیم المتوسط

٢١٠٫٧      
  العتابي، فراس حربي ھاشم  ٢٢٢ع 

ة       صیل طلب ي تح شة ف ة المتاق لوب حلق ر اس اث
ة       ادة التربی ي م دادي ف امس االع صف الخ ال

ابي    / االسالمیة داد  .فراس حربي ھاشم العت ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١٠٥
ق ت  ي طرائ ستیر ف الة ماج ة دررس یس التربی

  االسالمیة
دیني     -٢ دراسة - التربیة االسالمیة  -١ یم ال  التعل
   العنوان.أ

٦٨  

٢١٠٫٧      
  العزاوي، خالد خلیل ابراھیم مبارك  ٥٢٩ع 

ي     ة ف ضیر القبلی ئلة التح تراتیجیة اس ر اس أث
الب معا صیل ط ادة  ھتح ي م ین ف داد المعلم د اع

رآ ریم الق ھ(ن الك ھ ومعانی تبقاء ) تالوت ي اس وف
ــ .خالد خلیل ابراھیم مبارك العزاوي/ معلوماتھم

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٣٣

ة   دریس التربی ق ت ي طرائ ستیر ف الة ماج رس
  االسالمیة

المیة -١ ة االس ة  - التربی ة -٢ دراس  الثقاف
  العنوان. االسالمیة  أ

٦٩  

٢١٠٫٧      
  القره غولي، احمد حسن غزال  ٤٢٧ق 

صیل      ي تح فیة ف شاطات الالص تخدام الن ر اس أث
٧٠  



 

 ٢٦ 

ین      داد المعلم د اع اني لمعاھ صف الث ة ال طلب
المیة     ة االس ادة التربی ي م ات ف د  / والمعلم احم

 –جامعة بغداد : ــ بغداد.حسن غزال القره غولي
  ٢٠٠٠ ابن رشد، -كلیة التربیة

   سم٢٨ص؛ ١١٩
ي طرا ستیر ف الة ماج ة  رس دریس التربی ق ت ئ

  االسالمیة
دیني     -٢ دراسة - التربیة االسالمیة  -١ یم ال  التعل
  العنوان.أ

٢١٠٫٨      
  العبیدي، فاتن فاضل كاظم  ٢٩٤ع 

ة   ج البالغ ب ونھ یلیة : خط ة توص اتن / دراس ف
ل     : ــ بابل .فاضل كاظم العبیدي   ة باب ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠٥التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٣٠٤

  اب اللغة العربیةرسالة ماجستیر في آد
  العنوان. البالغة العربیة  أ-٢ خطب - االسالم-١

٧١  

٢١٣      
  ة عبود مھديیفالسامرائي، حذ  ٢٨٤س 

ي   المیة ف دعوة االس انال یھاالیاب  - ماض
ستقبلھا رھا وم ةحذ/ وحاض دي یف ود مھ  عب

سني     : ــ بغداد .السامرائي ف ال وان الوق ة   -دی  كلی
  ٢٠٠٦االمام االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ٢٤١
  الة ماجستیر في الدعوة والخطابةرس
 تاریخ - الیابان-٢ الیابان - الدعوة االسالمیة -١

  العنوان. اسالمي  أ

٧٢  

٢١٤٫٢٩١      
  الخزرجي، صفاء خضر علوان  ٥٤٣خ 

ة    ة العولم ي مواجھ الم ف ضر  / االس فاء خ ص
داد  .علوان الخزرجي  اف  : ـ بغ ة   -وزارة االوق  كلی

  ٢٠٠٢صدام العداد االئمة، 
  سم ش٢٨ص؛ ١٣٨

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
رى   -١ ان االخ الم واالدی ة -٢ االس  -٣ العولم

ة   الم والثقاف صاد    -٤االس الم واالقت  االس

٧٣  



 

 ٢٧ 

  العنوان.أ
٢٠٤٫٣      

  ود سلمانا، علي شكر ديالحیال  ٩٢٨ح 
دراسة : آیات الحدود واثرھا في الفرد والمجتمع  

: بغدادــ .علي شكر داود سلمان الحیالي/ وتحلیل
  ٢٠٠١ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٣١٤
  رسالة ماجستیر اصول الدین

  العنوان.  االسالم والمجتمع   أ-١

٧٤  

٢١٤٫٣٢      
  الفھداوي، ماجد سلیمان حمود  ٩٢٤ف 

ا    ي انق اء ف داد   ذدور العلم تالل بغ د اح راق بع  الع
رة   "ھـ٦٥٦عام   لیمان    "/ دراسة معاص ماجد س

ود الف داويحم سني .ھ ف ال وان الوق ـ دی ة -ـ  كلی
  ٢٠٠٥االمام االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ١٧٥: ج-ب
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

راق -٢ االسالم والسیاسة   -١ اریخ حدیث   - الع  ت
ام  ـ ٦٥٦ع راق-٣ھ سیاسیة   - الع وال ال  االح

  العنوان.أ

٧٥  

٢١٤٫٣٢      
  محمد رشید حسن  ٣٨٤م 

اره  لع ھ واث ة منطقات ید  / م الجماع د رش محم
سن  اء    .ح ة والخطب داد االئم دام الع ة ص ـ كلی ـ

  ٢٠٠٢والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٧١

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  االسالم والسیاسة  أ-١

٧٦  

٢١٤٫٣٣      
  االعرجي، مازن صباح عبداألمیر  ٦٤٣ر 

ة         ي الدول ة ف اع العام الضمان واثره على االوض
المیة ة االس ازن ص/ العربی داالمیر م باح عب

داد   .االعرجي ـ بغ صریة   : ـ ة المستن ة   -الجامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٦٢
   التاریخ االسالمييرسالة ماجستیر ف

٧٧  



 

 ٢٨ 

  العنوان.  االقتصاد االسالمي   أ-١
٢١٤٫٣٣      

  االلوسي، حیدر صالح الدین عارف محمد  ٨٩٥أ 
ق           صادي للمستھلك وف سلوك االاالقت بناء نمط ال

سفة  المیة الفل صادیة االس الح  / االقت در ص حی
ي   د االلوس ارف محم دین ع داد .ال ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة االدارة واالقتصاد، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٦٥

  رسالة ماجستیر في االقتصاد
  العنوان.  االقتصاد االسالمي   أ-١

٧٨  

٢١٤٫٣٣      
  الراجحي، عدنان كاظم جاسم  ٢٣٣ر 

صادي اال       عدنان  / سالمي الملكیة في النظام االقت
ي   م الراجح اظم جاس داد .ك ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة صدام، 
   سم٢٨ص؛ ٨٨

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  االقتصاد االسالمي  أ-١

٧٩  

٢١٤٫٣٣      
  العلواني، جھاد عبدالحسین  ٨٩٢ع 

دیث      وء الح ي ض المي ف صادي االس ر االقت الفك
شریف النبوي   اد عبدال  / ال واني   جھ ـ  .حسین العل ـ

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٢٠

  اطروحة دكتوراه في التاریخ االسالمي
  العنوان.  االقتصاد االسالمي   أ-١

٨٠  

٢١٤٫٣٣      
  تدر حمدان عبدالمجید قالكبیسي، م  ٢٩٥ك 

اب   ي كت ة ف صادیة والعالمی ب االقت ) األم(الجوان
دان عب   / المشافعي د الكبیسي  مقتدر حم ـ  .دالمجی ـ

  ٢٠٠١ كلیة االداب، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٦٠

  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي
  العنوان.  االقتصاد  االسالي   أ-١

٨١  

٢١٤٫٣٣      
  ٨٢  المحمدي، احمد سلمان عبید ثامر  ٣٨٤م 



 

 ٢٩ 

ي    صادي ف ل االقت ة للتعام ضوابط االخالقی ال
د شر یالح وي ال ة ت: (یفث النب ةدراس )/ حلیلی

دي   امر المحم د ث لمان عبی د س وان  .احم ـ دی ـ
  ٢٠٠٦ كلیة االمام االعظم، -الوقف السني

   سم٢٨ص؛ ٤٦١ت، -أ
دین  ول ال ي اص ستیر ف الة ماج صص -رس  تخ

  اقتصاد اسالمي
المي -١ صاد االس وي   -٢ االقت دیث النب  الح
  العنوان.أ

٢١٤٫٤٣      
  الدلیمي، علي احمد عباس  ٨٩٨د 

شرع ل ال صیة التأھی وال الشخ انون االح / ي لق
 -جامعة بغداد: دــ بغدا.علي احمد عباس الدلیمي

  ٢٠٠٤كلیة القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢٦٩

  اطروحة دكتوراه في القانون الخاص
صیة للمسلمین     -١  – المسلمون    - االحوال الشخ

  العنوان.  القانون الخاص  أ-االحوال الشخصیة

٨٣  

٢١٤٫٣٤      
  السعدون، عمار تركي  ٦٤٩س 

دیني    شعور ال ة بال رائم الماس ة " الج دراس
ة  : ــ بغداد .عمار تركي السعدون  "/ مقارنة جامع

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٤٦

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
انون -١ الم والق الم  -٢ االس انون واالس  الق
  العنوان.أ

٨٤  

٢١٤٫٣٦      
  المولى، آالء احمد ابراھیم  ٩٨٢م 

حداث في العراق وبالد الشام حتى نھایة      فتوة اال 
د   / العاشر للمیالد / القرن الرابع للھجرة   آالء احم

ولى  راھیم الم ل .اب ـ الموص ل : ـ ة الموص  -جامع
  ٢٠٠٧كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٨١
   تاریخ اسالمي–رسالة ماجستیر في التاریخ 

ع  -١ الم والمجتم داث  -٢ االس وة االح  -٣ فت

٨٥  



 

 ٣٠ 

ي  الم العرب اریخ-الع الم    - ت در االس صر ص ع
  العنوان.أ

٢١٧٫٧      
  الحدیثي، احسان عمر محمد سعید احمد  ٤٩٣ح 

ادة       ي م دى مدرس تجواب ل ارات االس دیم مھ تق
ة   ي المرحل اتھا ف المیة ومدرس ة االس التربی

ـ  .احسان عمر محمد سعید الحدیثي   / المتوسطة ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٢٧

   التربیةجستیر في طرائق تدریسرسالة ما
  العنوان.  طرق التدریس   أ- االسالم-١

٨٦  

٢٢٠٫١      
  اسب عبداهللاجالخزاعي، علي   ٥٢٦خ 

صدر   د ال سید محم د ال ي عن نص القرآن راءة ال ق
داهللا الخز    )/ قد( صرة  .عي اعلي جاسب عب ـ الب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٢٥ي، -أ

   في اللغة العربیة وادابھارسالة ماجستیر
ریم-١ رآن الك ات - الق ریم-٢ نظری رآن الك  - الق

سیر  ص-٣تف اقر  د ال د ب -١٩٣٥(ر، محم
  العنوان. ر ومفسر  أك، مف)١٩٨٠

٨٧  

٢٢٠٫٧      
  الطائي، سامي حسون ابراھیم  ٢٢٩ط 

ریم   رآن الك الوة الق ي ت شائعة ف اء ال دى االخط ل
ر     / طلبة المرحلة االعدادیة   امي حسون اب اھیم س

ن  - كلیة التربیة -جامعة بغداد : ــ بغداد .الطائي  اب
  ٢٠٠١رشد، 
   سم٢٨ص؛ ١٠٦

   طرائق تدریس القرآن الكریم–رسالة ماجستیر 
 ترتیل - دراسات القرآن الكریم- القرآن الكریم-١

  العنوان.  تجدید   أ-ن الكریمآالقر

٨٨  

٢٢١٫١٣      
  )ھـ٩٠٥-٨٣٢(االیجي، محمد بن عبدالرحمن   ٩٣٩أ 

رآن    ج سیر الق ي تف ان ف ع التبی ور  : وام ن س م
ل     ورة النح ة س ى نھای ام ال ن   / االنع د ب محم

ي  دالرحمن االیج ان  ر؛ د.عب ق فرح ة وتحقی اس

٨٩  



 

 ٣١ 

ل  د مقب داد.خال ـ بغ داد: ـ ة بغ وم -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٣االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٦٢٠
دین    ول ال ي اص سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  )تفسیر(
ریم -١ رآن الك سور- الق ور( ال امس  -٢) ة االنع

رآن  -٣) سورة النحل( السور -القرآن الكریم   الق
ریم سیر  أ-الك ل  .  تف د مقب ان خال ق(فرح )   محق

  العنوان. ب
٢٢١٫١٣      

  البیاتي، خالد شاكر محمود محمد  ٩٢٢ب 
ورة   ي س دین ف ة ال ة الی ة فقھی ة تحلیلی دراس

ــ دیوان .خالد شاكر محمود محمد البیاتي/ البقرة
  ٢٠٠٤ام االعظم، مكلیة اال: نيالوقف الس

   سم٢٨ص؛ ١٨١
  ثاني التكمیليلرسالة ماجستیر البحث ا

ریم -١ رآن الك سور - الق رة ( ال ورة البق )   س
  العنوان.أ

٩٠  

٢٢١٫١٣      
  لطیفحقي عبدالرزاق   ٧٩ح 

ساء    ورة الن ي س ریم ف رآن الك ة الق ي / لغ حق
 كلیة  -جامعة االنبار : ــ االنبار .لطیفعبدالرزاق  

  ٢٠٠٧ة، التربی
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٩١

ة      ة العربی وم اللغ اطروحة دكتوراه فلسفة في عل
  وادابھا

ریم-١ رآن الك سور - الق ساء ( ال ورة الن )   س
  لعنوانا.أ

٩١  

٢٢١٫١٣      
  الدوسري، مدني مصلح فھد حمادي  ٩٥٤د 

ام    دني  / اسالیب التعبیر القرآني في سورة االنع م
ري     ادي الدوس ار  .مصلح فھد حم ـ االنب ة  ج: ـ امع

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٩٠

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم -١ رآن الك سور - الق ام ( ال ورة االنع )   س

٩٢  



 

 ٣٢ 

  العنوان.أ
٢٢١٫١٣      

  الزبیدي، سعد محمد جاسم محمد  ٢٩٤ز 
ار    سورة االنفط وي ل سیر اللغ د  / التف عد محم س

دي     د الزبی داد  .جاسم محم ـ بغ اف وزارة: ـ  - االوق
  ٢٠٠٢كلیة صدام العداد االئمة، 

   سم٢٨ص؛ ٦٩
  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة

ریم -١ رآن الك سور - الق ار ( ال ورة االنفط )   س
  العنوان.أ

٩٣  

٢٢١٫١٣      
  الزھیري، علي ناصر مطلك  ٩٩٤ز 

ف    ورة الكھ ي س ال ف ك   / االمث ر مطل ي ناص  عل
ري شؤون الدین .الزھی اف وال ـ وزارة االوق ةـ : ی

دعاة،       اء وال ة والخطب داد االئم دام الع ة ص كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ٨٧
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

ریم-١ رآن الك سور - الق ف ( ال ورة الكھ )  س
  العنوان.أ

٩٤  

٢٢١٫١٣      
  الساطوري، عامر عبدالعزیز خلیل سلیم  ٢٦٩س 

ة     امر  / اسالیب التعبیر القرآني في سورة التوب ع
ل دالعزیز خلی ساطوريعب لیم ال ار. س ـ االنب : ـ

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٩١ز، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
ریم -١ رآن الك سور - الق ة ( ال ورة التوب )   س
  العنوان.أ

٩٥  

٢٢١٫١٣      
  عبدالرحیم عامر طعمة حسینالشمري،   ٨٤٩ش 

ة   ورة الجاثی ل  : س ة وتحلی ة  / دراس امر طعم ع
سین ا شمريح شؤون  .ل اف وال ـ وزارة االوق ـ
ة اء  -الدینی ة والخطب داد األئم دام الع ة ص  كلی

  ٢٠٠١والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٩٤

٩٦  



 

 ٣٣ 

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ریم-١ رآن الك سور - الق ة( ال ورة الجاثی )    س
  العنوان.أ

٢٢١٫١٣      
  المشھداني، شیماء شاكر خشمان یعقوب  ٥٩٤م 

ر القر   الیب التعبی راف    اس ورة االع ي س ي ف / آن
شھداني    وب الم شمان یعق اكر خ یماء ش ـ .ش ـ

ار  ار: االنب ة االنب ات،  -جامع ة للبن ة التربی  كلی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٩٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ریم-١ رآن الك سور - الق راف ( ال ورة االع )    س
  العنوان.أ

٩٧  

٢٢١٫١٣      
  مفید حازم مطر محمد  ٧٩٤م 

ونس      اسالیب   ورة ی ي س د  / التعبیر القرآني ف مفی
ار  : ــ االنبار .حازم مطر محمد   ة   -جامعة االنب  كلی

  ٢٠٠٧التربیة، 
   سم٢٨ایض؛ : ص٣٩٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم -١ رآن الك سور - الق ونس ( ال ورة ی )  س
  العنوان.أ

٩٨  

٢٢١٫١٢      
  المال، خالد عبدالوھاب ایوب  ٨٢م 

خالد عبدالوھاب / دراسة تحلیلیة: سورة الضحى
ة صدام   : داــ بغد .ایوب المال  ة صدام،     -جامع  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١٠٧

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ریم-١ رآن الك ات - الق ریم-٢ دراس رآن الك  - الق

  العنوان. ترتیل   أ

٩٩  

٢٢١٫١٣      
  الویسي، محمد مكي عبدالرزاق رشید   ٩٥٩و 

اء و  ي العط رة؛    االدب ف ورة البق ي س اق ف االنف
محمد مكي عبدالرزاق رشید / دراسة موضوعیة 

سي  ة   .الوی شؤون الدینی اف وال ـ وزارة االوق : ـ

١٠٠  



 

 ٣٤ 

  ٢٠٠٢كلیة صدام العداد األئمة والخطاء، 
   سم٢٨ص؛ ١٣٠

  اجستیر في قسم الدعوة والخطابةمرسالة 
ریم -١ رآن الك سور - الق رة ( ال ورة البق )   س
  العنوان.أ

٢٢١٫٢      
  الجبوري، عبدالغني احمد حسین بطي  ٢٩٤ ج

ریم   رآن الك ي الق ان ف ان والمك ة الزم ات برك / آی
ي    سین بط د ح دالغني احم ف   .عب وان الوق ـ دی ـ

  ٢٠٠٣ كلیة االمام االعظم، -السني
   سم٢٨ص؛ ٧٥

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
  العنوان.  االیات   أ- القرآن الكریم-١

١٠٠  

٢٢١٫٢      
  واري، فاضل احمد حسینالج  ٩٢٤ج 

ریم    رآن الك ي الق ار ف اء واالختی ات االجتب : ای
وعیة    د حسین      / دراسة تحلیلیة موض ل احم فاض

واري سني  .الج ف ال وان الوق ـ دی ام  : ـ ة االم كلی
  ٢٠٠٥االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ١٨٣
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

  العنوان.  االیات   أ- القرآن الكریم-١

١٠٢  

٢٢١٫٢      
  الدلیمي، احمد ابراھیم عواد  ٨٩٨د 

ریم      رآن الك ي الق صومة ف ات الخ ة  : ای دراس
ــ دیوان .احمد ابراھیم عواد الدلیمي/ موضوعیة

  ٢٠٠٣ كلیة االمام االعظم، -الوقف السني
   سم٢٨ص؛ ٦٣

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  االیات   أ- القرآن الكریم-١

١٠٣  

٢٢١٫٢      
  ي، عمر عبدالوھاب عمرالراو  ٢٩٩ر 

ریم   رآن الك ي الق ة ف ات الموازن ر / ای عم
ف    : ــ بغداد .عبدالوھاب عمر الراوي   وان الوق دی

  ٢٠٠٦ كلیة االمام االعظم، -السني
   سم٢٨ص؛ ١٩١

١٠٤  



 

 ٣٥ 

صص  -رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة       تخ
  علوم القرآن

ریم-١ رآن الك ات - الق ریم-٢ االی رآن الك  - الق
  العنوان. علوم   أ

٢٢١٫٢      
  الزیدي، احمد قاسم عبدالرحمن احمد  ٩٤٩ز 

احمد قاسم / دراسة شرعیة علمیة : ابن المعیض 
دي  د الزی دالرحمن محم داد .عب ـ بغ وزارة : ـ

  ٢٠٠٣االعظم،   كلیة االمام-االوقاف
   سم٢٨ص؛ ٥١١

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  االیات   أ- القرآن الكریم-١

١٠٥  

٢٢١٫٢      
  الشمري، محمود خضیر عباس  ٨٤٩ش 

ریم     رآن الك ي الق رص ف ات الح ة : ای دراس
وعیة شمري / موض اس ال ضیر عب ود خ ـ .محم ـ

 كلیة االمام االعظم،  -دیوان الوقف السني  : بغداد
٢٠٠٣  

   سم٢٨ص؛ ٦٧
  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة

  العنوان.  االیات والسور    أ- القرآن الكریم-١

١٠٦  

٢٢١٫٢      
  صالح یونس عبداهللا  ٢٨٣ص 

/ دراسة تحلیلیة : ایات الكتمان في القرآن الكریم    
الح  داهللا ص ونس عب دا.ی ـ بغ اف : دـ وزارة االوق

  ٢٠٠٢والشؤون الدینیة، 
   سم٢٨ایض؛ : ص٧٦

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ریم-١ رآن الك ات - الق ریم-٢ االی رآن الك  - الق

  العنوان. الفاظ   أ

١٠٧  

٢٢١٫٢      
  الطعمة، علي حسن احمد الجمیلي  ٦٨٢ط 

/ دراسة وتحلیل: ایات السجود في القرآن الكریم   
ة  ي الطعم د الجمیل سن احم ي ح داد.عل ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٠

١٠٨  



 

 ٣٦ 

وم      سیر وعل صص تف ي تخ وراه ف ة دكت اطروح
  القرآن

ریم-١ رآن الك ات - الق رآ-٢ االی ریم الق  -ن الك
  العنوان. تفسیر   أ

٢٢١٫٢      
  عدي جاسم مطر  ٤٩ع 

ریم    رآن الك ي الق شوع ف ات الخ ة : ای دراس
وعیة ر/ موض م مط دي جاس ف .ع وان الوق ـ دی ـ

  ٢٠٠٤-٢٠ كلیة االمام االعظم، -السني
   سم٢٨ص؛ ٦٩

المیة  وم االس ي العل ستیر ف الة ماج سم -رس  ق
  الدعوة والخطابة

  العنوان. یات   أ اال- القرآن الكریم-١

١٠٩  

٢٢١٫٢      
  العزي، ھاشم احمد محمد  ٥٩ع 

ریم     رآن الك ي الق وان ف ات االل د  / ای م احم ھاش
 كلیة االمام   -ــ دیوان الوقف السني   .محمد العزي 

  ٢٠٠٢االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٨٣: ج-أ

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
رآن ال-١ ریمق سور  - الك ات وال وان   -٢ االی  االل
  لعنوانا. أ

١١٠  

٢٢١٫٢      
  المال یوسف، عمر اكرم عبدالوھاب محمد أمین  ٩٩٥م 

دراسة موضوعیة : ایات النور في القرآن الكریم
عمر اكرم عبدالوھاب محمد امین المال /وتحلیلیة
ف سني .یوس ف ال وان الوق ـ دی ام -ـ ة االم  كلی

  ٢٠٠٦االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٢٩١

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ریم ا-١ رآن الك ات -لق ریم-٢ االی رآن الك  - الق

  العنوان. دراسات   أ

١١١  

٢٢١٫٢      
   ایوبلطیفیقظان عبدال  ٧٦٢ي 

ریم    رآن الك ي الق ساجد ف ات الم ة : ای دراس
دال   / موضوعیة تحلیلیة  ان عب وب لطیفیقظ ـ  . ای ـ

١١٢  



 

 ٣٧ 

  ٢٠٠٦دیوان الوقف السني كلیة االمام االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ١٢٤

  ررسالة ماجستیر في التفسی
  العنوان.  االیات   أ- القرآن الكریم-١

٢٢٢      
  البیاتي، ادیب محمد حسن حسین  ٩٢٢ب 

د حسن حسین       / تسویر القرآن الكریم   ادیب محم
ة  : ــ وزارة االوقاف والشؤون الدینیة .البیات كلی

  ٢٠٠٢صدام العداد االئمة والخطباء والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٨٣

  یةرسالة ماجستیر في العلوم االسالم
  العنوان.  جمع وتدوین  أ- القرآن الكریم-١

١١٣  

٢٢٣٫٦      
  احمد محمد اصھیل  ٣٨٤أ 

ھیل    / الثبات في القرآن الكریم    د اص ـ  .احمد محم ـ
ة   شؤون الدینی اف وال دام  : وزارة االوق ة ص كلی
  ٢٠٠٢العداد االئمة والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٩٤
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

  العنوان.  اسباب النزول  أ-الكریم القرآن -١

١١٤  

٢٢٤      
  االسدي، انوار عزیز جلیل  ٥٤٩أ 

ریم  ورة م سالم(س ا ال ة): علیھ ة لغوی / دراس
دي   ل االس ز جلی وار عزی صرة .أن ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ص؛ ٢٤٠د، -أ

ر-١ ریمآ الق اظ -ن الك ریم -٢ الف رآن الك  - الق
ریم   ورة م ریم الق-٣س ات   أ-رآن الك .  دراس

  العنوان

١١٥  

٢٢٤      
  الجاسم، عالء عبدالحمید جاسم  ٢٥٨ج 

ریم       رآن الك ي الق اء ف ة لالنبی عالء  / المنح االلھی
م  م الجاس د جاس داد.عبدالحمی ـ بغ وزارة : ـ

  ٢٠٠٢ كلیة صدام العداد األئمة، -االوقاف
   سم٢٨ص؛ ١١٩و، -أ

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة

١١٦  



 

 ٣٨ 

  العنوان.  االنبیاء  أ-٢ الفاظ -لقرآن الكریم ا-١
٢٢٤      

  شروق محسن كاطع  ٤٩٦ش 
شة    ار عائ ي اث ة ف ات القرآنی الدراس

دالرحمن ة "عب ة وبالغی ة لغوی روق "/ دراس ش
اطع   صرة .محسن ك ـ الب صرة  : ـ ة الب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٦التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢١٥د، -ب

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
ریم -١ رآن الك اظ - الق ریم -٢ الف رآن الك  - الق

  العنوان. بالغة  أ

١١٧  

٢٢٤      
  صالح ناجي عبدالزھرة  ٨٢٣ص 

ریم      رآن الك وعیة   : الشجرة في الق ة موض / دراس
دالزھرة  اجي عب الح ن داد .ص ـ بغ وزارة : ـ

  ٢٠٠٢ كلیة صدام العداد االئمة، -االوقاف
   سم٢٨ص؛ ٦٩

  یةرسالة ماجستیر في العلوم االسالم
ریم -١ رآن الك اظ - الق ریم -٢ الف رآن الك  - الق

  العنوان. دراسات  أ

١١٨  

٢٢٤      
  ظاھر فیاض جاسم  ٢٩٤ظ 

المیة  شریعة االس ي ال ة ف رك والبرك اھر / التب ظ
شؤون   : ــ بغداد.فیاض جاسم  اف وال وزارة االوق

ة اء  -الدینی ة والخطب داد االئم دام الع ة ص  كلی
  ٢٠٠٣والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٨٩
  جستیر في قسم الدعوة والخطابةرسالة ما

  العنوان.  الفاظ    أ- القرآن الكریم-١

١١٩  

٢٢٤      
  م محمودزالعبیدي، محمد حا  ٢٩٤ع 

ریم    رن الك ي الق ربح ف وعیة (ال ة موض )/ دراس
دي   ود العبی ازم محم د ح دا.محم ـ بغ وزارة : دـ

ة  شؤون الدینی اف وال داد  : االوق دام الع ة ص كلی
  ٢٠٠٢االئمة والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٥٤

١٢٠  



 

 ٣٩ 

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطبة
ر-١ ریمآ الق اظ -ن الك ریم -٢ الف رآن الك  - الق

  العنوان.دراسات   أ
٢٢٤      

  عمار محمد صالح جواد  ٨٢٤ع 
ریم    رآن الك ي الق ال ف ر واالختی ة : الفخ دراس

وعیة  واد  / موض الح ج د ص ار محم وان  .عم ـ دی ـ
  ٢٠٠٦، كلیة االمام االعظم: الوقف السني

   سم٢٨ص؛ ٢٠٤
صص  -اجستیر في العلوم االسالمیة    مرسالة    تخ
  تفسیر

  العنوان.  الفاظ  أ- القرآن الكریم-١

١٢١  

٢٢٤      
  عمار یونس عبدالرحمن  ٨٢٤ع 

ریم      ونس    / العھد والمیثاق في القرآن الك ار ی عم
دالرحمن  داد .عب ـ بغ اف: ـ ة -وزارة االوق  كلی

  ٢٠٠٢صدام العداد االئمة، 
  سم ٢٨ص؛ ٨٣

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  الفاظ   أ- القرآن الكریم-١

١٢٢  

٢٢٤      
  المال، خالد عبدالوھاب ایوب  ٨٢م 

ریم  رآن الك ي الق ل ف ة أك دالوھاب / لفظ د عب خال
ال وب الم داد.ای ـ بغ شؤون : ـ اف وال وزارة االوق

  ٢٠٠٢ كلیة صدام، -الدینیة
   سم٢٨ایض؛ : ص٨٦خ، -أ

  جستیر في الدعوة والخطابةرسالة ما
  العنوان.  الفاظ   أ– القرآن الكریم -١

١٢٣  

٢٢٤      
   ایوبلطیفیقظان عبدال  ٧٦٢ي 

ریم    رآن الك ي الق ضل ف دال / الف ان عب  لطیفیقظ
وب  داد.ای ـ بغ اف: ـ ام -وزارة االوق ة االم  كلی

  ٢٠٠٣االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٥٧

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
  العنوان.  الفاظ   أ-ریم القرآن الك-١

١٢٤  



 

 ٤٠ 

٢٢٤٫١      
  البرزنجي، شھ مال عبدول محمد  ٤٥٩ب 

ریم       رآن الك ي الق ھر ف اني ص ة مع ال  / دالل ھ م ش
ي  د البرزنج دول محم داد .عب ـ بغ وزارة : ـ

  ٢٠٠١ كلیة صدام العداد االئمة، -االوقاف
   سم٢٨ص؛ ٩٦

المیة   وم االس ي العل ستیر ف الة ماج دعوة (رس ال
  )والخطابة

  العنوان.  معاني   أ-قرآن الكریم ال-١

١٢٥  

٢٢٤٫١      
  البنجویني، عبدالفتاح حسین سلیمان  ٩٣٩ب 

عبدالفتاح حسین  / لقرآن الكریم افي  ) بیت(داللة  
ویني  لیمان البنج داد .س ـ بغ اف:  ـ  -وزارة االوق

  ٢٠٠١كلیة صدام العداد االئمة، 
   سم٢٨ص؛ ٨٦

المیة   وم االس ي العل ستیر ف الة ماج دعوة (رس ال
  )والخطابة

  العنوان.  معاني   أ- القرآن الكریم-١

١٢٦  

٢٢٤٫١      
  البنجویني، محمد حسین عبداهللا  ٩٣٩ب 

محمد حسین / لقرآن الكریم افي  ) ل ب س  (داللة  
ویني  داهللا البنج داد.عب ـ بغ اف:  ـ  -وزارة االوق

  ٢٠٠١كلیة صدام العداد االئمة، 
   سم٢٨ص؛ ٧٢

المیة  وم االس ي العل ستیر ف الة ماج دعوة  (رس ال
  )والخطابة

  العنوان.  معاني   أ- القرآن الكریم-١

١٢٧  

٢٢٤٫١      
  الجبوري، غازي صالح جمعة  ٢٩٤ج 

ریم       رآن الك ة  : االیات المتعلقة بالماء في الق راس
وري    / وتحلیل داد   .غازي صالح جمعة الجب ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
  رسالة ماجستیر في التفسیر

ریم  -١ رآن الك اني -الق رآن  -٢ مع اني الق  مع
  العنوان. الكریم  أ

١٢٨  

٢٢٤٫١      



 

 ٤١ 

  الحجاج، جیھان فضل  ٣٢٣ح 
ریم  رآن الك وز الق اج / رم ضل الحج ان ف ـ .جیھ ـ

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٤٩

  رسالة ماجستیر في اللغة وآدابھا
  العنوان.  معاني   أ- القرآن الكریم-١

١٢٩  

٢٢٤٫١      
  الخالدي، مثنى فؤاد عبدالكریم  ٢٨٤خ 

مثنى / احرف المعاني الرباعیة في القرآن الكریم
داد .فؤاد عبدالكریم الخالدي  ة صدام  : ــ بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة علوم القرآن، 
   سم٢٨ص؛ ٢٨٩

  رسالة ماجستیر في اداب اللغة العربیة
  العنوان.  بالغة    أ- القرآن الكریم-١

١٣٠  

٢٢٤٫١      
  السلمي، مرتضى عباس فالح  ٨٨٩س 

ة         روح نھج البالغ ي ش ة ف ن  (التأویل في ثالث اب
ي،     ثم البحران ن می دائني، واب د الم ي الحدی اب

وئي ب اهللا الخ الح )/ وحبی اس ف ضى عب مرت
 التربیة، لیةك-جامعة البصرة: ــ البصرة .السلمي
٢٠٠٧  

   سم٢٨ص؛ ١٩٠ح، -أ
  وادابھااطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربیة 

ریم-١ رآن الك اني - الق د، -٢ مع ي الحدی ن اب  اب
ة اهللا   ن ھب د ب ـ٦٥٥-٥٨٦(عبدالحمی الم )ھ ، ع

  العنوان. باالدب  أ

١٣١  

٢٢٤٫١      
  الشھرزوري، سردار عبدول حسین عبداهللا  ٩٤٥ش 

دول  / في القرآن الكریم ) صلح(معاني   سردار عب
شھرزوري   داهللا ال سین عب داد .ح ـ بغ وزارة : ـ

  ٢٠٠٢كلیة صدام العداد االئمة،  -االوقاف
   سم٢٨ص؛ ٦٧

دعوة  ) التفسیر ( تخصص  يرسالة ماجستیر ف   ال
  والخطابة

ریم -١ رآن الك اني  - الق ریم -٢ مع رآن الك  - الق
  العنوان. تفسیر  أ

١٣٢  



 

 ٤٢ 

٢٢٤٫١      
  الرفاعي، محمد سالم عبدالجبار  ٧٢٦ر 

ة  ا(دالل ریم ) زك رآن الك ي الق الم  / ف د س محم
اعي  دالجبار الرف داد .عب ـ بغ اف: ـ  -وزارة االوق

  ٢٠٠٢كلیة صدام العداد االئمة، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٠ح، -أ

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ریم-١ رآن الك اني - الق ریم-٢ مع رآن الك  - الق

  العنوان. تفسیر  أ

١٣٣  

٢٢٤٫١      
  ، ابي اسحاقجالزجا  ٣٢٣ز 

ھ       رآن واعراب ي  / التأویل اللغوي في معاني الق اب
اج اق الحاس داد .زج ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٠اآلداب، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٧

  رسالة ماجستیر اللغة العربیة وادابھا 
  العنوان.  معاني    أ- القرآن الكریم-١

١٣٤  

٢٢٤٫١      
  صھیب عمر عبداهللا  ٩٩٢ص 

ریم  رآن الك ي الق ال ف وعیة: الجب ة موض / دراس
داهللا   ر عب ھیب عم داد .ص ـ بغ اف : ـ وزارة االوق

شؤ ةوال ة  -ون الدینی داد االئم دام الع ة ص  كلی
  ٢٠٠٢والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٢١١
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

  العنوان.  معاني   أ- القرآن الكریم-١

١٣٥  

٢٢٤٫١      
  لطیفالقیسي، عبدالقادر عبدالحمید عبدال  ٩٥٩ق 

/ دراسة وتحلیل: ایات الحسود في القرآن الكریم   
دالقادر عبد  دال  عب د عب سي لطیفالحمی ـ  . القی ـ

داد داد: بغ ة بغ المیة، -جامع وم االس ة العل  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٤٢٣
  رسالة ماجستیر في اصول الدین

  العنوان.  معاني    أ- القرآن الكریم-١

١٣٦  

٢٢٤٫١      



 

 ٤٣ 

  المال محمد، عابد غانم ذنون  ٨٣٨م 
ریم     رآن الك ي الق ة ف ناف المرحوم د  / االص عاب

انم  ون المال    ذغ د ن داد  .محم ـ بغ ف   : ـ وان الوق دی
  ٢٠٠٣كلیة االمام االعظم، -السني

   سم٢٨ص؛ ٦٤
  رسالة ماجستیر في علوم القرآن

  العنوان.  معاني   أ- القرآن الكریم-١

١٣٧  

٢٢٤٫٢      
دالرحمن     ٦٧٩أ  ن عب داهللا ب ل، عب ن عقی -٦٩٤(اب

  )ھـ٧٦٩
الشواھد القرآنیة في كتاب المساعد على تسھیل     

دالرحمن      / حویةجراسة ن : الفوائد ن عب داهللا ب عب
مصطفى عبداهللا ھالل : دراسة وتقدیم: ابن عقیل
 كلیة التربیة، -جامعة االنبار: ــ االنبار.الدوسري

٢٠٠٤  
   سم٢٨ص؛ ١٤٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم-١ رآن الك راب  أ- الق ري، .  اع الدوس

  لعنوانا. ب)  مقدم(مصطفى عبداهللا ھالل 

١٣٨  

٢٢٤٫٢      
  الجبوري، نافع علوان بھلول  ٩٩٤ج 

/ الداللة الزمنیة الجملة العربیة في القرآن الكریم
وري   ول الجب وان بھل افع عل داد .ن ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ ابن رشد، - كلیة التربیة-بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٨٩

ة  ة العربی ي اللغ وراه ف ة دكت ة (اطروح اللغ
  )العربیة

ریم -١ رآن الك راب -الق راب-٢ اع رآن  اع  الق
  العنوان. الكریم   أ

١٣٩  

٢٢٤٫٢      
  الحربي، عبدالھادي كاظم كریم  ٤٢٩ح 

راء    د الف وي عن شعري النح شاھد ال ت (ال
ـ٢٠٧ ھ  ) ھ ي كتاب رآن (ف اني الق ة ) مع دراس

ة ي  / نحوی ریم الحرب اظم ك دالھادي ك ـ .عب ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة بابل:بابل

   سم٢٨ص؛ ٣٩٣ح، -أ

١٤٠  



 

 ٤٤ 

  للغة العربیة وادابھارسالة ماجستیر في ا
ریم -١ رآن الك راب  - الق ریم -٢ اع رآن الك  - الق

اني  اد    -٣مع ن زی ى ب راء، یحی -١٤٤( الف
  العنوان. ، نحوي   أ)ھـ٢٠٧

٢٢٤٫٢      
  حسین عودة ھاشم  ٥٩٥ح 

دراسة لغویة : االسم الموصول في القرآن الكریم
ة م / داللی ودة ھاش سین ع صرة.ح ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠التربیة،  كلیة -ةرالبص
   سم٢٨ص؛ ١٤٥

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم-١ رآن الك راب - الق رآن -٢ اع راب الق  اع

  وانالعن. الكریم   أ

١٤١  

٢٢٤٫١      
  الزبیدي، سعد محسن حسن  ٢٩٤ز 

ریم     ل  : ایات التوكل في القرآن الك ة وتحلی / دراس
دي   سن الزبی سن ح عد مح داد .س ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠لیة العلوم االسالمیة،  ك-بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٥١

  رسالة ماجستیر في اصول الدین
  العنوان.  معاني   أ- القرآن الكریم-١

١٤٢  

٢٢٤٫٢      
  الدباغ، لمیاء احمد علي عبداهللا  ٢٢٧د 

ي       ن جن ة   : الشاھد القرآني عند اب ة تحلیلی / دراس
دباغ     داهللا ال ي عب د عل اء احم ل .لمی ـ الموص : ـ

  ٢٠٠٧ة االداب،  كلی-جامعة الموصل
   سم٢٨ص؛ ٤٩٠ھـ، -أ

  اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربیة
ریم -١ رآن الك راب  - الق ریم -٢ اع رآن الك  - الق

ان    . بالغة أ  ام  )ھـ ٣٩٢-٠٠(ابن جني، عثم ، إم
  العنوان.وادیب  ب

١٤٣  

٢٢٤٫٢      
   الدلیمي، خالد مشعان حماد  ٨٩٨د 

ریم      ة ن  : نیابة االسماء في القرآن الك ة  دراس حوی
رفیة  دلیمي/ ص اد ال شعان حم د م ار.خال ـ االنب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة االنبار

١٤٤  



 

 ٤٥ 

   سم٢٨ایض؛ : ص٢١٦
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ریم -١ رآن الك راب  - الق ریم -٢ اع رآن الك   - الق
  العنوان. بالغة  أ

٢٢٤٫٢     
  الدلیمي، صدام حسین علوان  ٨٩٨د 

صدام حسین / ثیة في القرآن الكریمالحروف الثال
دلیمي   وان ال داد .عل ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠االداب، 
   سم٢٨ص؛ ٢٧٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم-١ رآن الك راب - الق رآن -٢ اع راب الق  اع

  العنوان.الكریم   أ

١٤٥  

٢٢٤٫٢      
  الدلیمي، وفاء عباس فیاض  ٩٤٩د 

ة  ث اللغوی صائر   المباح ي ب ة ف وي ذ والنحوی
ي   اس   / التفسیر في لطائف الكتاب العرب اء عب وف

دلیمي اض ال داد.فی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠االداب، 

   سم٢٨ص؛ ٣٠٠
  اطروحة دكتوراه اللغة العربیة وادابھا

ریم-١ رآن الك راب - الق رآن -٢ اع راب الق  اع
  العنوان. الكریم  أ

١٤٦  

٢٢٤٫٢      
  )ھـ٨٢٧-٠٠(، محمد بن ابي بكر الدمامیني  ٨٢٨د 

ي           صافي ف ل ال اب المنھ ي كت ة ف الشواھد القرآنی
وافي  رح ال ة: (ش ة نحوی ي )/ دراس ن اب د ب محم

بكر الدمامیني؛ دراسة وتقدیم فاضل نواف ذیاب 
ار  .محسن الفھداوي  ار   : ــ االنب ة االنب ة  -جامع كلی

  ٢٠٠٥التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٧٧أ،ت، 

  بیة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة العر
ریم-١ رآن الك راب أ- الق ل .  اع داوي، فاض الفھ

  العنوان. ب)  مقدم( نواف ذیاب محسن

١٤٧  

٢٢٤٫٢      
  ١٤٨  الزبیدي، اسراء یاسین حسن  ٢٩٤ز 



 

 ٤٦ 

ریم      رآن الك ي الق صریح ف ر ال ھ غی ول ب / المفع
دي   سن الزبی ین ح راء یاس داد .اس ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ علوم اسالمیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٨٨

   ماجستیر في اللغة العربیة وادابھارسالة
  العنوان.  اعراب  أ- القرآن الكریم-١

٢٢٤٫٢      
  الشجیري، ضیاء مجید دھش  ٣٩٤ش 

مي      سیر القاس ي تف وي ف درس النب ن  (ال محاس
شجیري  ضیاء مجید   )/ التأویل داد   .دھش ال ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٥٣

  غة العربیة وادابھارسالة ماجستیر في الل
ریم-١ رآن الك راب - الق رآن -٢ اع راب الق  اع

  العنوان. الكریم   أ

١٤٩  

٢٢٤٫٢      
  شعالن عبد علي سلطان  ٦٨٢ش 

/  في سیاق النظام القرآنيفيلتنكیر والتعراداللة 
لطان     ي س د عل ل  .شعالن عب ـ باب ل  -ـ ة باب  - جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٠ت، -أ

   في اللغة العربیة وادابھارسالة ماجستیر
  العنوان.  اعراب    أ- القرآن الكریم-١

١٥٠  

٢٢٤٫٢      
  )ھـ٥٤٨-٠٠(الطبرسي، الفضل بن الحسین   ٢٤٥ط 

سیر    ي تف وي ف ل النح ان (التأوی ع البی ) لمجم
الفضل بن الحسین الطبرسي؛ دراسة     / للطبرسي

ــ .وتحقیق حسین خضر عباس عبدالجلیل الغزي
  ٢٠٠٢ كلیة التربیة للبنات، -جامعة بابل: بابل

  رسالة ماجستیر اللغة العربیة وادابھا
ریم  -١ رآن الك راب  - الق سین  -٢ اع زي، ح  الغ

  العنوان. أ)  محقق(الجلیل اخضر عباس عبد

١٥١  

٢٢٤٫٢      
  )ھـ٥٤٨-٠٠(الطبرسي، الفضل بن الحسین   ٢٤٥ط 

سیر       ي تف ان ف ع البی ي مجم وي ف واز النح الج
رآن س / الق ن الح ضل ب ة الف ي؛ دراس ین الطبرس

١٥٢  



 

 ٤٧ 

: ــ البصرة.وتقدیم حبیب عبداهللا عبدالنبي الفالح
  ٢٠٠٥ كلیة االداب، -جامعة البصرة

   سم٢٨ص؛ ٢٠٤ح، -أ
  رسالة ماجستیر اللغة العربیة وادابھا

ریم-١ رآن الك راب - الق الح ا-٢ اع ب ، لف حبی
  العنوان. أ)  محقق(عبداهللا عبدالنبي 

٢٢٤٫٢      
  محمد مجیدعبدالجلیل   ٣٨٩ع 

/ العدول من المفرد الى الجملة في القرآن الكریم   
د د مجی دالجلیل محم داد.عب ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة االداب، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم-١ رآن الك راب - الق رآن -٢ اع راب الق  اع

  العنوان. الكریم   أ

١٥٣  

٢٢٤٫٢      
  ، وفاء عناد عبودالعلواني  ٨٩٢ع 

ك     ) ھـ ٦٧٢ت(ادلة النحو السماعیة عند ابن مال
واني   / في شرح التسھیل   ود العل ـ  .وفاء عناد عب ـ

ار  ار: االنب ة االنب ات،  -جامع ة للبن ة التربی  كلی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٣٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ریم -١ رآن الك راب - الق ة  -٢ اع ة العربی  – اللغ
داهللا    -٣سات  درا -النحو ن عب د ب  ابن مالك، محم

  العنوان. ، عالم بالعربیة   أ)ھـ٦٧٢-٦٠٠(

١٥٤  

٢٢٤٫٢      
  فالح حسن كاطع  ٨٢٣ف 

رآن    ي الق ل ف از المرس ة للمج ات النحوی التكوین
ریم  اطع    / الك سن ك الح ح داد  .ف ـ بغ ة  : ـ الجامع

  ٢٠٠٥ كلیة االداب، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٢٨٦

ي    سفة ف وراه فل ة دكت ة اطروح ة العربی اللغ
  وادابھا

  العنوان.  اعراب   أ- القرآن الكریم-١

١٥٥  

٢٢٤٫٢      



 

 ٤٨ 

  الفیاض، عبدالمحسن لفتة فارس  ٩٢٦ف 
": ال" بـ یفالمفردة القرآنیة بین التنكیر والتعر

ة ة داللی ة نحوی ارس / دراس ة ف سن لفت عبدالمح
اض صرة.الفی ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٣٦٩
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.  اعراب  ا- القرآن الكریم-١

١٥٦   

٢٢٤٫٢      
  الھیتي، طھ شداد حمد  ٩٢٩ھـ 

ریم رآن الك ي الق ل ف د / الفاع داد حم ھ ش ط
ار  .الھیتي ار   : ــ االنب ة االنب ة،     -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٦٧
  ھارسالة ماجستیر في اللغة العربیة واداب

  العنوان.  اعراب   أ- القرآن الكریم-١

١٥٧  

٢٢٤٫٢      
  وئام یوسف ناصر نصر اهللا  ٩٢٨و 

 وئام یوسف /الجملة الحكمیة في القرن الكریم
 كلیة التربیة -جامعة بغداد: ــ بغداد. ناصر اهللا
  ٢٠٠٢للبنات، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٠
  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. اعراب    أ - القرآن الكریم-١

١٥٨  

٢٢٤٫٢      
  الویسي، زینب كامل كریم  ٩٥٩و 

ریم  رآن الك ي الق صادر ف ة: الم ة نحوی  -دراس
ة سي  / داللی ریم الوی ل ك ب كام داد .زین ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة االداب، -الجامعة المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٣٤٨

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.   أ اعراب - القرآن الكریم-١

١٥٩  

٢٢٤٫٢      
  )ھـ٤٧٩-٠٠(المجاشعي، علي بن فضال   ٣٢٥م 

ي  رآن الب ي الق ت ف ضال  النك ن ف ي ب سن عل الح
نة       ي  / ھـ ٤٧٩المجاشعي النحوي المتوفى س عل

١٦٠  



 

 ٤٩ 

دالقادر      ق عب عي؛ تحقی ضال المجاش ن ف ب
ل داد .الطوی ـ بغ صریة : ـ ة المستن ة -الجامع  كلی
  ٢٠٠٥االداب، 

   سم٢٨ص؛ ٦٦٣
  راه في اللغة العربیة وادابھااطروحة دكتو

  العنوان.  اعراب     أ- القرآن الكریم-١
٢٢٤٫٢      

   شالل كاظمیفالمخزومي، نا  ٣٥٩م 
اني       یبویھ ومع اب س ین كت ي ب شاھد القرآن ال

اظم     یفنا/ دراسة نحویة : القرآن للفراء   شالل ك
ة  -جامعة بغداد: ــ بغداد .المخزومي ة التربی  - كلی

  ٢٠٠٠ابن الرشد، 
   سم٢٨ص؛ ٤١٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم-١ رآن الك راب - الق رو  -٢ اع یبویھ، عم  س

ان     وي  )ھـ ١٨٠-١٤٨(بن عثم راء،  -٣، نح  الف
اد    ن زی ى ب ـ ٢٠٧-١٤٤(یحی وي    )ھ ، نح

  العنوان.أ

١٦١  

٢٢٤٫٢      
  )ھـ٣٣٨-٠٠(حاسي، احمد بن محمد نال  ٣٢٥ن 

ع واال  اس   القط اق للنح ة د) ٣٣٨ت(ئتن راس
ائزة           / نحویة ق ف د النحاسي؛ تحقی احمد بن محم

ة  : ــ صالح الدین.عباس حمیدي االدریسي   جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -تكریت
   سم٢٨ص؛ ١٢٣

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
  العنوان.  اعراب   أ- القرآن الكریم-١

١٦٢  

٢٢٥      
  )ھـ٤٨٥-٤١٠(یا، عبداهللا بن محمد فابن نا  ٩٢٧آ 

ان رآن الجم شبیھات الق ي ت ة:  ف ة تحلیلی / دراس
 -جامعة بغداد: ــ بغداد.عبداهللا بن محمد بن ناقیا    

  ٢٠٠٠كلیة التربیة للبنات، 
   سم٢٨ص؛ ١٩٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١

١٦٣  

٢٢٥      



 

 ٥٠ 

  احمد ھاشم خلیل  ٣٨٤أ 
ة  : ریملفظة االنسان في القرآن الك      ة داللی / دراس

ل   ل  .احمد ھاشم خلی ـ الموص ل  : ـ ة الموص  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة صدام، 

   سم٢٨ص؛ ٩٣
  الدعوة والخطابة رسالة ماجستیر في

  العنوان.   بالغة   أ- القرآن الكریم-١

١٦٤  

٢٢٥      
  االزیرجاوي، سعاد كریم بندر  ٥٩٤آ 

ریم  / الجوابات في التعبیر القرآني الكریم     سعاد ك
در اال اويبن داد.زیرج ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٢بیة للنات، رالت
   سم٢٨ص؛ ٣٣٦

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة    أ- القرآن الكریم-١

١٦٥  

٢٢٥      
  اشواق عطیة رسن  ٥٩٢أ 

ریم      رآن الك ي الق ھ ف سان وداللت ف االن / وص
صرة .اشواق عطیة رسن  صرة  : ــ الب ة الب  -جامع

  ٢٠٠٤كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١١٨ب، -أ

   اداب–رسالة ماجستیر في اللغة العربیة 
ریم-١ رآن الك ة - الق سان    -٢ بالغ  االن
  العنوان.أ

١٦٦  

٢٢٥      
   محمد سلمان علیويیفااللوسي، نص  ٨٩٥آ 

اني    سیر روح المع ي تف ار ف ل االختی ص/ عل  یفن
وي االلوسي      لمان علی داد  .محمد س ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -ادبغد
   سم٢٨ص؛ ٢٥٨

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١

١٦٧  

٢٢٥      
  البیضاني، مولود محمد زاید  ٩٦٢ب 

ي   نص القرآن ة ال ة : ادبی ة جمالی ود  / دراس مول
 -جامعة البصرة: ــ البصرة.محمد زاید البیضاني

١٦٨  



 

 ٥١ 

  ٢٠٠٧كلیة التربیة، 
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٥٠ت، -أ

ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  وادابھا

  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١
٢٢٥      

  )ھـ١٣٦٠-١٢٧٣(التكریتي، داود بن سلمان   ٨٤٩ت 
شحنة   داود / مفید أھل السنة على منظومة ابن ال

راھیم          ل اب ق محد خلی بن سلمان التكریتي؛ تحقی
ان ـ.ذیب تـ ت:  تكری ة تكری ة، -جامع ة التربی  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٦٨

  اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العریة
ریم -١ رآن الك ة -الق ریم -٢ بالغ رآن الك  - الق

اني أ ق    . مع ان، محق راھیم ذیب ل اب د خلی محم
  العنوان.ب

١٦٩  

٢٢٥      
  التمیمي، خولة عبدالحمید عودة  ٨٩٨ت 

ي     ریم  التجسیم الفني للزمان ف رآن الك ة  / الق خول
ودة د ع داد.عبدالحمی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠التربیة للبنات، 
   سم٢٨ص؛ ١٧٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة    أ- القرآن الكریم-١

١٧٠  

٢٢٥      
  الجنابي، اسیل متعب مطرود  ٩٢٢م 

یل  /  دراسة داللیة-المحاجة في القرآن الكریم   اس
ابي  رود الجن ب مط داد.متع ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٢كلیة التربیة للبنات، 
   سم٢٨ص؛ ٢٣٥

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١

١٧١  

٢٢٥      
  الحسان، نعمة یعقوب محمود  ٥٢٩ح 

ساء ورة الن ة : س ة تحلیلی ة لغوی ة / دراس نعم
ود    وب محم سان یعق صرة  .الح ـ الب ة  : ـ جامع

١٧٢  



 

 ٥٢ 

  ٢٠٠٧ كلیة االداب، -البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٩٣

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
ریم-١ رآن الك ة - الق ریم-٢ بالغ رآن الك  - الق

راب   ریم  -٣اع رآن الك سور  - الق ورة  ( ال س
  العنوان. أ)  النساء

٢٢٥      
  حسین عودة ھاشم  ٥٩٩ح 

ي االس   ة ف روق الداللی يالف سین / لوب القرآن ح
م ودة ھاش صرة.ع ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٧التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٦

ة    ة العریی سفة اللغ ي فل وراه ف ة دكت اطروح
  وادابھا

  العنوان.  بالغة أ- القرآن الكریم-١

١٧٣  

٢٢٥      
  حیدر ھادي احمد  ٩٤٤ح 

ریم    آن الك ة  : ایات التوحید في الق ة تحلیلی / دراس
ادي احم   در ھ داد .دحی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠ ابن رشد، -التربیة االولة
   سم٢٨ص؛ ١٥٠

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١

١٧٤  

٢٢٥      
   عليلطیف، رقیب ميالدلی  ٨٩د 

ى     علل التعبیر القرآني في كتب معاني القرآن حت
شر    ع ع رن الراب ة الق ب / نھای فرقی ي لطی  عل

ار  : ــ االنبار .الدلیمي ة،     -جامعة االنب ة التربی  كلی
٢٠٠٢  

   سم٢٨ص؛ ٦٨٥
  اللغة العربیة وادابھا اطروحة دكتوراه في

  العنوان.  بالغة    أ- القرآن الكریم-١

١٧٥  

٢٢٥      
  ، ندى عبداهللا حسنيالدلیم  ٨٩٨د 

ي     د ف د والوعی ات الوع ي آی ة ف صورة البیانی ال
ریم  رآن الك دلیمي   /الق سن ال داهللا ح دى عب ـ  . ن ـ

١٧٦  



 

 ٥٣ 

ار  ار: االنب ة االنب ات،  -جامع ة للبن ة التربی  كلی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٢٩
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.  بالغة  أ- القرآن الكریم-١
٢٢٥      

  الشماع، خلود شھاب احمد  ٨٢٦ش 
ة  : معاني زیادات االفعال في القرآن الكریم       دراس

ي دال صرفیة  ف ة ال ة البنی د   / ل ھاب احم ود ش خل
 كلیة التربیة، -جامعة البصرة: ــ البصرة.الشماع
٢٠٠٣  

   سم٢٨ایض؛ : ١٥٧ت، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ریم-١ رآن الك ة - الق ریم-٢ بالغ رآن الك  - الق
  العنوان.معاني  أ

١٧٧  

٢٢٥      
  نونذعابد غانم   ٢٢٤ع 

دعوة   ي ال ب ف ریم الترغی رآن الك ي الق د / ف عاب
سني      .نونذغانم   ف ال وان الوق ام   : ــ دی ة االم كلی

  ٢٠٠٦االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ١٥٨

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
ریم-١ رآن الك ة - الق ریم-٢ بالغ رآن الك  - الق

  العنوان. تفسیر   أ

١٧٨  

٢٢٥      
  علي عبد محیي  ٨٩ع 

ریم     رآن الك ي الق ھ ف ان ودالالت ة : المك  دراس
ة   ي   / موضوعیة وفنی د محی ي عب صرة  .عل ـ الب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ص؛ ٣٧٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة  أ- القرآن الكریم-١

١٧٩  

٢٢٥      
  العیداني، جالل الدین یوسف فیصل  ٩٤٢ع 

/ داللة البنیة الصرفیة في السور القرآنیة القصار
داني      صل العی دین یوسف فی صرة .جالل ال ـ الب : ـ

١٨٠  



 

 ٥٤ 

  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٢١٢ج، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم  -١ رآن الك ة - الق رآن  -٢  بالغ ورة الق  س

  العنوان. الكریم  أ
٢٢٥      

  العیسى، ضحى عبدالستار جبار  ٩٥٢ع 
ي وان ستویات التلق ریم م رآن الك ي الق اط ف / م

سى   ار العی ستار جب حى عبدال صرة .ض ـ الب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

   سم٢٨ص؛ ١٩٢ج، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.  بالغة  أ-القرآن الكریم-١

١٨١  

٢٢٥      
  الغرباوي، ثائر حسن حمد  ٤٢٢غ 

/ اسة اسلوبیةدر: تقابل الصور في القرآن الكریم
 -غدادبجامعة : ــ بغداد.ثائر حسن حمد الغرباوي  

  ٢٠٠١كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٢٦

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١

١٨٢  

٢٢٥      
  )ھـ٦٠٦-٥٤٤(الفخر الرازي، محمد بن عمر   ٤٢٥ف 

حمد بن عمر   م/ االثر البالغي في التفسیر الكبیر    
م      م مح ق باس ة وتحقی رازي؛ دراس ر ال الفخ

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.ابراھیم عبداهللا الفھد
  ٢٠٠٣االداب، 

   سم٢٨ص؛ ١٨٤
  اطروة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا

ریم -١ رآن الك ة - الق رآن -٢ بالغ ة الق  بالغ
  العنوان. الكریم   أ

١٨٣  

٢٢٥      
  ي شمامالقریشي، صالح ھاد  ٥٩٥ق 

ع      المستویات الداللیة في القراءات القرآنیة االرب
شرة ة : ع ة تحلیلی مام  / دراس ادي ش الح ھ ص

داد .القریشي  ـ بغ صریة  : ـ ة المستن ة -الجامع  كلی

١٨٤  



 

 ٥٥ 

  ٢٠٠٠التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٩

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة     أ- القرآن الكریم-١

٢٢٥      
  القیسي، احمد عبدالجبار فاضل  ٩٥٩ق 

ریم     رآن الك ة   : الحیاة والموت في الق ة ادبی دراس
داد   .احمد عبدالجبار فاضل القیسي   / داللیة ـ بغ : ــ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٤٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة  أ- القرآن الكریم-١

١٨٥  

٢٢٥      
  مجید طارش عبد  ٣٩٤م 

ارش   / التراكم الداللي في النص القرآني     د ط مجی
ات،     -جامعة بغداد : ــ بغداد .عبد  كلیة التربیة للبن

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١٦٣

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١

١٨٦  

٢٢٥      
  محمد حسین فضل اهللا  ٣٨٤م 

دالل  ث ال سیر   البح ي تف رآن   (ي ف ي الق ن ح )/ م
سن      ابر محی ق ج ضل اهللا؛ تحقی سین ف د ح محم

 كلیة التربیة، -جامعة البصرة: ــ البصرة.علیوي
٢٠٠٧  

   سم٢٨ایض؛ : ٢١٠ج، -أ
ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  وادابھا
ریم-١ رآن الك ة - الق ریم-٢ بالغ رآن الك  - الق

سیر أ ق  . تف وي، محق سن علی ابر محی ج
  العنوان.ب

١٨٧  

٢٢٥      
  المحنا، حسین علي ھادي  ٣٩٢م 

حسین علي ھادي / داللة النداء في القرآن الكریم
ا ل .المحن ـ باب ل : ـ ة باب ة،  -جامع ة التربی  كلی

١٨٨  



 

 ٥٦ 

٢٠٠٦  
   سم٢٨ص؛ ٢٧٤

وم اللغة العربیة وادابھا لاطروحة دكتوراه في ع  
   لغة–
  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١

٢٢٥      
  المشھداني، خالد صالح مھدي  ٥٩٤م 

سلمین    ر الم د لغی رآن المجی اب الق ة : خط دراس
وعیة  شھداني  / موض دي الم الح مھ د ص ـ .خال ـ

داد داد: بغ ة بغ ة -جامع ة التربی ات، للبن كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٧٨
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.  بالغة    أ- القرآن الكریم-١

١٨٩  

٢٢٥      
  المطوري، آمنة احمد عباس  ٦٩٤م 

ف  ورة یوس سالم(س ھ ال ة): علی ة بالغی / دراس
وري      اس المط صرة   .آمنة احمد عب ـ الب ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ص؛ ٢٣٣د، -أ

  رسالة ماجستیر اداب في اللغة العربیة
ریم-١ رآن الك ة - الق ریم-٢ بالغ رآن الك  - الق

  العنوان. أ)   علیھ السالم(سورة یوسف 

١٩٠  

٢٢٥      
  المولى، كاظم عبد فریح  ٩٨٢م 

ة   ج البالغ ي نھ ضمین ف اس والت ة : االقتب دراس
ولى  / اسلوبیة صرة  .كاظم فریح الم ـ الب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ص؛ ٢٤٨د، -أ
ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  وادابھا
ریم -١ رآن الك ة  - الق ة     البالغ -٢ بالغ ة العربی
  العنوان.أ

١٩١  

٢٢٥      
  الھاشمي، ایسر محمد فاضل الدبو  ٢٥٨ھـ 

سابوري    ر النی ي تغیی ة ف ث البالغی المباح
١٩٢  



 

 ٥٧ 

ایسر / غرائب القرآن ورغائب الفرقان   : المسمى
ار  .فاضل الدبو الھاشمي   ار   : ــ االنب ة االنب  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٣٠

  ة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة العربی
ریم  -١ رآن الك ة  - الق سابوري،  -٢ بالغ  النی

سن  ي الح ن اب ود ب و ٠٠(محم ـ٥٥٠ نح ، )ھ
  العنوان. مفسر   أ

٢٢٥      
  یاسین احمد حسین عیسى  ٢٥٩ي 

ریم        ة  :الفاظ القدرة والتمكین في القرآن الك دراس
ة  سى/ داللی سین عی د ح ین احم داد.یاس ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٦٦١

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  بالغة   أ- القرآن الكریم-١

١٩٣  

٢٢٥٫٧      
  عباس ضیاء باقر  ٩٢٥م 

رف      ف االش ة النج ي مدرس دریس ف الیب الت اس
اقر    )/ جذنمو(الطوسي   یاء ب داد   .عباس ض ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٢١

 الكریم ن طرائق تدریس القرآ–تیر  رسالة ماجس 
  والتربیة االسالمیة

 الطوسي، -٢ دراسة وتدریس- القرآن الكریم  -١
سن   ن الح ي ب ـ٤٥٨-٣٨٥(عل الم  )ھ ام وع ، ام

  العنوان.أ

١٩٤  

٢٢٧      
  احمد خضیر عمیر عبد  ٣٨٤أ 

ریم    رآن الك ي الق ل ف وعیة : الوی ة موض / دراس
سني   .احمد خضیر عمیر عبد  ف ال وان الوق  :ــ دی

  ٢٠٠٦كلیة االمام االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ١٦١

صص  -رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة       تخ
  تفسیر

  العنوان.  تفسیر   أ- القرآن الكریم-١

١٩٥  



 

 ٥٨ 

٢٢٧      
  احمد صدیق ابراھیم  ٣٨٤أ 

/ دراسة موضوعیة:ایات اللقاء في القرآن الكریم
راھیم   دیق اب د ص داد .احم ـ بغ ف  : ـ وان الوق دی

  ٢٠٠٦مام االعظم،  كلیة اال-السني
   سم٢٨ص؛ ١٣٧ز، -أ

صص  -رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة       تخ
  )تفسیر(
 - القرن الكریم-٢ تفسیر - القرآن الكریم-١

  العنوان.  دراسات  أ- القرآن الكریم-٣االیات 

١٩٦  

٢٢٧      
د      ٩٩٥آ  دالوھاب محم رم عب ر اك ف، عم ال یوس آل م

  امین
رآن ال  ي الق الى ف ة اهللا تع ریمدالل ة : ك دراس

ة ین آل  / تحلیلی د أم دالوھاب محم رم عب ر اك عم
ام  -وزارة االوقاف: ــ بغداد .مال یوسف   كلیة االم

  ٢٠٠٣االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ١٠٦

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ریم -١ رآن الك سیر - الق ریم-٢ تف رآن الك  - الق

  العنوان. دراسات   أ

١٩٧  

٢٢٧      
  االلوسي، ابي الثناء  ٨٩٥آ 

ي  ) طھ(تحقیق سورة    من تفسیر روح المعاني ف
ابي الثناء / تفسیر القرآن الكریم والسبع المثاني   

ي داد .االلوس ـ بغ داد : ـ ة بغ دام،  -جامع ة ص  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ٣٢٦
  رسالة ماجستیر اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.  تفسیر   أ- القرآن الكریم-١

١٩٨  

٢٢٧      
د ال   ٦٢٥آ  ور، محم ن عاش د  اب ن محم اھر ب -٠٠(ط

  )ھـ١٢٨٤
ن     اھر ب د الط ویر لمحم ر والتن سیر التحری تف

ور ة : عاش ة لغوی د   / دراس ور محم ن عاش اب
ماعیل       ق ھدى ھشام اس الطاھر بن محمد وتحقی

١٩٩  



 

 ٥٩ 

دي داد .الزی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ٢٩٨
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. تفسیر    أ - القرآن الكریم-١
٢٢٧      

ب    ٢٧٨ب  ن الطی د ب ر محم ي بك اقالني، اب -٣٣٨(الب
  )ھـ٤٠٣

ى من            رد عل رآن وال ل الق ... االنتصار لصحة نق
صان   ادة او نق ساد بزی ن    / الف د ب ر محم ي بك اب

اقالني  ب الب داد .الطی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٧٦
ة واالسالمیة        اطروحة دكتور  وم الدینی اه في العل

   تفسیر وعلوم القرآن–
  العنوان.  تفسیر  أ- القرآن الكریم-١

٢٠٠  

٢٢٧      
  البنجویني، محمد حسین عبداهللا  ٩٣٩ب 

ادة  ا م ي وردت فیھ ات الت ي ) ب– ل –ق (االی ف
ــ .محمد حسین عبداهللا البنجویني / القرآن الكریم 

مام االعظم،  كلیة اال -دیوان الوقف السني  : بغداد
٢٠٠٦  

   سم٢٨ص؛ ٢١٢
 تخصص -اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمیة 

  )التفسیر وعلوم القرآن
ریم -١ رآن الك سیر - الق ریم-٢ تف رآن الك  - الق

  العنوان. علوم   أ

٢٠١  

٢٢٧      
  التكریتي، عبدالحمید جبار توفیق  ٨٤٩ت 

ة  : تفسیر الطبري  ار    / دراسة لغوی د جب عبدالحمی
ق التكری يتوفی داد .ت ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠ ابن الرشد، -التربیة
   سم٢٨ص؛ ١٤٩

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة
 الطبري، محمد بن جریر  -٢  - القرآن الكریم  -١

  العنوان. ، مفسر   أ)ھـ٣١٠-٢٢٤(بن یزید 

٢٠٢  



 

 ٦٠ 

٢٢٧      
  الجبوري، عباس محمد رشید  ٢٩٤ج 

تغفار     ر باالس ة   : آیات االم ل تحودراس اس  / لی عب
وري  ید الجب د رش داد.محم ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠١كلیة العلوم االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٦٧
  )تفسیر( اصول الدین –رسالة ماجستیر 

ریم    - تفسیر- القرآن الكریم -١ رآن الك  تفسیر الق
  العنوان. أ

٢٠٣  

٢٢٧      
  الجبوري، عبدالرزاق احمد حسین بطي  ٢٩٤ج 

ا     د أولی ام االحسان عن رحمن مق دالرزاق / ء ال عب
وري    ي الجب سین بط د ح ـ.احم داد ـ ة  :  بغ جامع

   ٢٠٠٢ كلیة العلوم االسالمیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٠٠

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
  العنوان.  تفسیر  أ- القرآن الكریم-١

٢٠٤  

٢٢٧      
  الجمیلي، صدیق خلیل صالح  ٨٩٨ج 

یم من منھج الفیروزابادي في تفسیر القرآن الكر
اب ال   ائف الكت ي لط صائر ف ھ ب الل كتاب زعخ / زی

ي   الح الجمیل ل ص دیق خلی داد .ص ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٦٧

دین     ول ال ي اص ستیر ف الة ماج سیر –رس  تف
  وعلوم القرآن

ریم -١ رآن الك سیر - الق روز -٢تف  الفی
، مفسر     )ھـ٨١٧-٧٢٩(ابادي،محمد بن یعقوب    

  العنوان. أ

٢٠٥  

٢٢٧      
  حامد عبدالعزیز حمد  ٢٨٤ح 

راج راء والمع ل:االس ة وتحلی د / دراس حام
د   دالعزیز حم داد .عب ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ٦٩٧

  اطروحة دكتوراه في اصول الدین

٢٠٦  



 

 ٦١ 

ریم -١ رآن الك سیر - الق رآن  -٢ تف سیر الق  تف
  العنوان. الكریم  أ

٢٢٧      
  الدلیمي، جبار عبدالوھاب سعود ابراھیم  ٨٩٨د 

رآ  م الق ع فھ ریمنموان دالوھاب /  الك ار عب جب
دلیمي راھیم ال عود اب داد.س ـ بغ ف : ـ وان الوق دی

  ٢٠٠٦ كلیة االمام االعظم، -السني
   سم٢٨ص؛ ٢٧٣

 تخصص -اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمیة 
  )التفسیر وعلوم القرآن(
  العنوان.  تفسیر   أ- القرآن الكریم-١

٢٠٧  

٢٢٧      
  الدلیمي، لیث اسماعیل حماد  ٨٩٨د 

دخان ورة ال ل: س ة وتحلی ماعیل / دراس ث اس لی
 كلیة العلوم  -جامعة بغداد : ــ بغداد .حماد الدلیمي 

  ٢٠٠٠االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٣٠

   تفسیر-رسالة ماجستیر في اصول الدین
ریم -١ رآن الك سیر - الق رآن  -٢ تف سیر الق  تف
  العنوان. لكریم   أا

٢٠٨  

٢٢٧      
  الراوي، عجیل جاسم محمد  ٢٩٩ر 

ؤمنین   شة ام الم ي  " ص"عائ ا ف وجھودھ
سیر راوي / التف د ال م محم ل جاس داد.عجی ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٢٧٤

رسالة ماجستیر في اصول الدین وتفسیر وعلوم 
  القرآن

ریم -١ رآن الك سی - الق شة أم  ا ع-٢ر  تف ئ
  العنوان. المؤمنین  أ

٢٠٩  

٢٢٧      
  الزبیدي، عمر خلیل ابراھیم  ٢٩٤ز 

ار         ي تفسیر المن ل    / االعجاز البالغي ف ر خلی عم
دي  راھیم الزبی داد .اب ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٧٠

٢١٠  



 

 ٦٢ 

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم -١ رآن الك سیر - الق رآن  -٢ تف سیر الق  تف

  العنوان. الكریم   أ
٢٢٧      

  الزیدي، خضر عباس خماس  ٩٤٩ز 
رآن  سیر الق ي تف م ف اعرة وآراؤھ االش

ریم ة:الك ة مقارن اس / دراس اس خم ضر عب خ
دي داد  .الزی ـ بغ سني   : ـ ف ال وان الوق ة  -دی  كلی

  ٢٠٠٧االمام االعظم، 
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٢٤

تخصص  -اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمیة 
  )تفسیر(
ریم -١ رآن الك سیر - الق ریم-٢ تف رآن الك  - الق

  العنوان. دراسات  أ

٢١١  

٢٢٧      
  الشیخ، علي محمد علي شفیق  ٢٩٧ش 

د  / دراسة وتحلیل" ص"سورة محمد    علي محم
داد   .علي شفیق الشیخ   ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٧٨
 تفسیر وعلوم -دینرسالة ماجستیر في اصول ال 

  القرىن
ریم -١ رآن الك سیر - الق رآن  -٢ تف سیر الق  تف

  العنوان. الكریم   أ

٢١٢  

٢٢٧      
  عبداهللا النتاح محمد عبوش  ٨٢٢ع 

ة   شاذة المتمم راءات ال ي الق ة ف واھر اللغوی الظ
شرة ع ع وش / لالرب د عب اج محم داهللا النت ـ .عب ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -ــ جامعة البصرة.البصرة
  روحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھااط
  العنوان.  القراءات والتجوید أ- القرآن الكریم-١

٢١٣  

٢٢٧      
  عدي عدنان عبدالرحمن  ٤٩ع 

ریم   رآن الك ي الق ة ف انون الزوجی ة :ق دراس
دالرحمن   / موضوعیة راھیم عب داد  .عدي اب ـ بغ : ـ

سني   ف ال وان الوق م،   -دی ام االعظ ة االم  كلی

٢١٤  



 

 ٦٣ 

٢٠٠٦  
   سم٢٨ص؛ ١٧١

  رسالة ماجستیر في التفسیر
  العنوان.  الزواج   أ-٢ تفسیر - القرآن الكریم١

٢٢٧      
  العزي، ھاشم احمد محمد  ٥٩غ 

ي         ا ف سخیر م ي ت سان ف ى االن ضل اهللا عل ف
سماء  ة  :ال وعیة علیم ة موض د  / دراس ھاشم احم

شؤون   : ــ بغداد.محمد العزي  اف وال وزارة االوق
ة داد اال -الدینی دام الع ة ص اء  كلی ة والخطب ئم

  ٢٠٠٢والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٩٩

صص  -رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة       تخ
  )تفسیر القرآن(
 االنسان في القرآن   -٢ تفسیر - القرآن الكریم -١
  العنوان. أ

٢١٥  

٢٢٧      
  علي ناصر مطلك  ٨٩ع 

ریم        ة  "آیات الكیل والمیزان في القرآن الك دراس
وعیة  ة وموض ر مطل  / تحلیلی ي ناص ـ .ك عل ـ

 كلیة االمام االعظم،  -دیوان الوقف السني  : بغداد
٢٠٠٦  

   سم٢٨ص؛ ٣٣٤ب، -أ
المیة  وم االس ي العل وراه ف ة دكت  –اطروح

  )تفسیر(تخصص 
رآ -١ ریمن الق سیر - الك ریم-٢ تف رآن الك  - الق

  العنوان.  معاني   أ- القرآن الكریم-٣االیات 

٢١٦  

٢٢٧      
  الفرحان، طلعت صالح  ٤٣٢ف 

درر یم درج ال رآن العظ سیر الق ي تف ت /  ف طلع
ان الح الفرح دا.ص ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥ ابن رشد، -التربیة
   سم٢٨ص؛ ٧٩٩

   لغة-اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة
  العنوان.  تفسیر  أ- القرآن الكریم-١

٢١٧  

٢٢٧      



 

 ٦٤ 

  القیسي، طھ فریح صالح  ٩٥٩ق 
امال  ادات والمع ي العب ؤمنین ف داء الم ات ن ت، ای

داد  .طھ فریح صالح القیسي   ـ بغ داد  : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة العلوم االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٣٢٠
  رسالة ماجستیر في علم التفسیر

ریم -١ رآن الك سیر - الق رآن  -٢ تف سیر الق  تف
  العنوان. الكریم  أ

٢١٨  

٢٢٧      
  )ھـ٧٤٥-٠٠(القزویني، عمر بن عبدالرحمن   ٥٩٩ق 

ن   شاف م شكالت الك ن م شف ع ة الك ) ٩٤( اآلی
ة    ى اآلی دة ال ورة المائ ن س ورة  ) ٩١(م ن س م

ة       / یونس ي؛ دراس دالرحمن القزوین ن عب ر ب عم
سامرائي        ردي ال رم ك اد اك داد  .وتحقیق عم ـ بغ : ـ

سني   ف ال وان الوق م،   -دی ام االعظ ة االم  كلی
٢٠٠٧  

   سم٢٨ص؛ ٣٤٣
 تخصص -اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمیة 

  تفسیر
ریم -١ رآن الك س- الق ریم-٢یر  تف رآن الك  - الق

ردي       . االیات والسور أ   رم ك اد اك السامرائي، عم
  العنوان. ب)   محقق(

٢١٩  

٢٢٧      
دال   ٩٥٩ق  د عب دالكریم عبدالحمی سي، عب  لطیفالقی

  الكرطاني
ریم   رآن الك ي الق سان ف ق االن ات خل ة : آی دراس

ل دال / وتحلی د عب دالكریم عبدالحمی  لطیفعب
سي  اني القی داد .الكرط ـ بغ دادجا: ـ ة بغ ة -مع  كلی
  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٤٢٦
  اطروحة دكتوراه فلسفة العلوم االسالمیة

ر-١ ریمآ الق سیر -ن الك رآن  -٢ تف سیر الق  تف
  نالعنوا.الكریم   أ

٢٢٠  

٢٢٧      
  الكفوي، ایوب بن موسى  ٧٩٩ك 

اء     ي البق ات اب ي كلی سیریة ف ث التف المباح
٢٢١  



 

 ٦٥ 

وي  وي؛ در    / الكف ى الكف ن موس وب ب ة ای اس
راوي     د ال داهللا احم ي عب ق عل داد .وتحقی ـ بغ : ـ

سني   ف ال وان الوق م،   -دی ام االعظ ة االم  كلی
٢٠٠٦  

   سم٢٨ص؛ ١٣٩
   تخصص تفسیر–رسالة ماجستیر 

ریم-١ رآن الك سیر أ- الق ي .  تف راوي، عل ال
  العنوان. عبداهللا احمد، محقق   ب

٢٢٧      
  المحمدي، صالح علي مظفر  ٣٨٤م 

شع   ام ال ود االم سیر جھ ي التف ي  / بي ف صالح عل
دي  ر المحم داد .مظف ـ بغ ة: ـ داد جامع ة  -بغ  كلی

  ٢٠٠١العلوم االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢١١

   تفسیر- اصول الدین–رسالة ماجستیر 
ریم -١ رآن الك سیر - الق رآن  -٢ تف سیر الق  تف

  العنوان.الكریم  أ

٢٢٢  

٢٢٧      
  المحمدي، احمد عبداهللا عبد وایل  ٣٨٤م 

شري وم ضعف الب ریم ال رآن الك ي الق ھ ف : عالجت
ة ة تحلیلی ل / دراس د وای داهللا عب د عب احم

دي داد.المحم ـ بغ سني: ـ ف ال وان الوق ة -دی  كلی
  ٢٠٠٧االمام االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ٣٥٢
وم االسالمیة      ي العل وراه ف صص  -اطروة دكت  تخ

  تفسیر
ریم-١ رآن الك سیر - الق شري -٢ تف ضعف الب  ال
  وانالعن.  دراسات   أ- القرآن الكریم-٣

٢٢٣  

٢٢٧      
  المرادي، حسن بن قاسم  ٤٢٤م 

ي        زة وھشام عل ق حم زة من   شرح باب وف  الھم
رادي    م الم ن قاس سن ب شاطبیة ح ار .ال ـ االنب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة للبنات، -جامعة االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٧٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم -١ رآن الك سیر - الق رآن  -٢ تف سیر الق  تف

٢٢٤  



 

 ٦٦ 

   العنوان.كریم   أال
٢٢٧      

  الموصلي، رشید الخطیب  ٩٥٨م 
ي     (تفسیر القرآن العظیم المسمى      ل ف ا قب اولى م

ة   )/ آیات التنزیل  رشید الخطیب الموصلي؛ دراس
د   ق احم ویني  وتحقی د البنج دالوھاب مجی ـ .عب ـ

سني  ف ال وان الوق م  -دی ام االعظ ة االم  كلی
  ٢٠٠٦قسم علوم القرآن، ) الدراسات العلیا(
   سم٢٨ص؛ ٣٣٦، ٧ج

  رسالة ماجستیر في علوم القرآن
ریم-١ رآن الك سیر - الق د -٢تف ویني، احم  البنج

  العنوان. عبدالوھاب مجید، تحقیق  أ

٢٢٥  

٢٢٧٫٣٦٦      
  البنجویني، عبدالفتاح حسین سلیمان  ٩٣٩ب 

ریم   رآن الك ي الق سین  / االرادة ف دالفتاح ح عب
ة   -نيــ دیوان الوقف الس   .سلیمان البنجویني   كلی

  ٢٠٠٦االمام االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٢٧٨

ة      دعوة والخطاب ي ال وراه ف ة دكت  –اطروح
  تخصص التفسیر وعلوم القرآن

ة      - القرآن الكریم  -١ یر النحوی  االرادة  -٢ التفاس
  العنوان. أ)  دین اسالمي(

٢٢٦  

٢٢٨      
  البیاتي، خالد شاكر محمود محمد  ٩٢٢ب 

ا   ي كت واترة ف ة المت راءات القرآنی امع الق ب الج
اري    ام البخ صحیح لالم ھ اهللا(ال د  )/ رحم خال

اتي  د البی ود محم اكر محم داد.ش ـ بغ وزارة : ـ
  ٢٠٠٢ كلیة صدام، -االوقاف والشؤون الدینیة

   سم٢٨ص؛ ٧٢
دع    ي ال الة ماجستیر ف وم  ورس ة والعل ة والخطاب

  االسالمیة
ة  -١ راءات القرآنی ن   -٢ الق د ب اري، محم  البخ

  العنوان. دث   أ، مح)ھـ٢٥٦-١٩٤(اسماعیل 

٢٢٧  

٢٢٨      
  الحضرمي، ابي عبداهللا محمد ابي ابراھیم  ٦٤٨ح 

ان   راءات الثم ي الق د ف د / المفی داهللا محم ي عب اب
٢٢٨  



 

 ٦٧ 

 -جامعة االنبار: ــ االنبار.ابي ابراھیم الحضرمي 
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٥١٨
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ریم -١ ران الك را- الق د     الق ءات والتجوی
  العنوان.أ

٢٢٨      
  الدلیمي، جاسم جاسم محمد  ٨٩٨د 

/ علل االختیار في القرآن عند مكي بن ابي طالب  
دلیمي   د ال م محم م جاس دین .جاس الح ال ـ ص : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة تكریت
   سم٢٨ص؛ ٢٣٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
  العنوان.وید  أ القراءات والتج- القرآن الكریم-١

٢٢٩  

٢٢٨      
  العادلي، علي خضر فنون  ٢٤٨ع 

ریم  رآن الك ي الق ضارع ف ل الم ة الفع ي / دالل عل
ادلي    ل   .خضر فنون الع ـ باب ل   : ـ ة باب ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠٥التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٤ت، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
راءات    - القرآن الكریم  -١ ریم  -٢ الق رآن الك  - الق
  العنوان.  اعراب   أ- القرآن الكریم-٣الغة ب

٢٣٠  

٢٢٨      
  العبیدي، محمد حازم محمود  ٢٩٤ع 

ریم   رآن الك ي الق ب ف ادة رھ ة:م ة تحلیلی / دراس
دي    ود العبی ازم محم د ح داد .محم ـ بغ وان  : ـ دی

  ٢٠٠٣ كلیة االمام االعظم، -الوقف الني
   سم٢٨ص؛ ٥٣

   قسم الدعوة والخطابة–رسالة ماجستیر 
  العنوان.  القراءات والتجوید   أ–رآن  الق-١

٢٣١  

٢٢٨      
  العقراوي، نزار خورشید مامة  ٧٤٢ع 

ة          روح المقدم النصوص الصوتیة في مشاجر ش
ف قراءة وتوظ : الجزریة ة     / ی ید مام زار خورش ن

راوي ل .العق ـ الموص ل : ـ ة الموص ة  -جامع  كلی

٢٣٢  



 

 ٦٨ 

  ٢٠٠٧اآلداب، 
   سم٢٨ص؛ ٣٢٢

  لغة/ اطروحة دكتوراه لغة عربیة
  العنوان.  القراءات   أ-القرآن الكریم -١

٢٢٨      
  الفراجي، حسان علي عبد محل  ٤٢٣ف 

ریم       رآن الك ي    / مفھوم الرجولة في الق حسان عل
 كلیة -وزارة االوقاف: ــ بغداد.عبد محل الفراجي

  ٢٠٠٣االمام االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٨٣

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.   أ تفسیر - القرآن الكریم-١

٢٣٣  

٢٢٨      
  المعاضیدي، حمودي محمد احمد  ٦٢٦م 

/ الظواھر اللغویة في قراءة ابراھیم بن ابي عبلة
یدي   د المعاض د احم ودي محم ار .حم ـ االنب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٦٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ریم -١ رآن الك راءات وا- الق د     الق لتجوی
  العنوان.أ

٢٣٤  

٢٢٨      
  النعیمي، ھشام سعید محمود  ٦٩٨ن 

ة  ي زرع راءات الب ة الق ة تحلیل:حج / ةیدراس
ي   ود النعیم عید محم شام س داد .ھ ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٤٧

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
ریم -١ رآن الك د    - الق راءات والتجوی  الق
  العنوان.أ

٢٣٥  

٢٢٨٫١      
  الحیالي، صفاء عبدالسالم مھدي  ٩٢٨ح 

ام مسلم         صفاء  / القراءات السبع في صحیح االم
الي  دي الحی سالم مھ د ال ف  .عب وان الوق ـ دی ـ

  ٢٠٠٤ كلیة االمام االعظم، -السني
   سم٢٨ص؛ ٥٥

٢٣٦  



 

 ٦٩ 

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
 -٢رة  القراءات السبع المتوات- القرآن الكریم-١

اج   ن الحج سلم ب سلم، م ام م االم
  العنوان. ، امام محدث  أ)ھـ٢٠٤٠٢٦١(

٢٢٨٫١٣      
دالعزیز     ٧٥ح  ن عب ر ب ن عم ص ب ارئ، حف ص الق حف

  )ھـ٤٦-٠٠(االزدي الدوري 
ي  راءات النب لم(ق ھ وس ھ وآل لى اهللا علی ): ص

ة    ة لغوی ة نحوی ن     / دراس ر ب ن عم ص ب حف
ارئ  ص الق دوري حف دالعزیز االزدي ال ؛ عب

سي     الح القی ف ص راھیم خل دم اب ة وتق ـ .دراس ـ
  ٢٠٠٥كلیة التربیة، -جامعة االنبار: االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٨٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
 -٢ قراءة ابو عمر بن العالء  - القرآن الكریم  -١

  العنوان.  اعراب  أ-القرآن الكریم

٢٣٧  

٢٢٨٫١٦      
   احمدالحلبوسي، رسول صالح علي  ٨٢٩ح 

ب      ن حبی زة ب راءة حم ي ق صوتیة ف واھر ال الظ
رسول صالح )/ ھـ١٥٦(الزیات الكوفي المتوفى 
ي  د الحلبوس ي احم داد .عل ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة اآلداب، 
   سم٢٨ص؛ ٢٨٤

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
راءة  - القرآن الكریم -١ ن    -٢ ق زة ب ات، حم  الزی

  العنوان.  قارئ   أ،)ھـ١٥٦-٨٠ (حبیب 

٢٣٨  

٢٢٨٫٥      
  یفنصالعبیدي، اسامة عبدالغفور   ٢٩٤ع 

الظواھر الصوتیة في كتاب اتحاف فضالء البشر 
 یفاسامة عبدالغفور نص/ بقراءات االربعة عشر

ن  - كلیة التربیة -جامعة بغداد : ــبغداد.العبیدي  اب
  ٢٠٠٠رشد، 
   سم٢٨ص؛ ٢٠٠

  دابھارسالة ماجستیر في اللغة العربیة وا
ریم-١ رآن الك شر   - الق ة ع راءات االربع  الق
  العنوان.أ

٢٣٩  



 

 ٧٠ 

٢٢٨٫٧      
  الباسري، یعقوب یوسف خلف  ٢٥٤ي 

د       از عن ب االعج ي كت ي ف نص القرآن ة ال بنی
دثین ري  / المح ف الیاس ف خل وب یوس ـ .یعق ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ص؛ ٢٩١

   وادابھارسالة ماجستیر في اللغة العربیة
  العنوان.  اعجاز  أ- القرآن الكریم-١

٢٤٠  

٢٢٨٫٩      
  االزیرجاوي، ابراھیم صبر محمد راضي  ٥٩٤أ 

ة   بر   / البناء الصوتي في السور المكی راھیم ص اب
صرة   .محمد راضي   ـ الب صرة   : ـ ة الب ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠٣التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٥

   في اللغة العربیة وادابھاررسالة ماجستی
رآن-١ ریم الق د - الك ریم-٢ تجوی رآن الك  - الق

  العنوان.  االصوات  أ- اللغة العربیة-٣السور 

٢٤١  

٢٢٩      
ن        ٩٢٨ح  د ب ن محم د ب ن احم د ب علة محم ي، ش الحنبل

  احمد الموصلي
شعلة محمد / كنز المعاني في شرح حرز االماني    

ي      لي الحنبل د الموص ن احم د ب ن احم داد .ب ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١السالمیة،  كلیة العلوم ا-بغداد جامعة
   سم٢٨ص؛ ١٦٢

  اطروحة دكتوراه في اصول الدین
  العنوان.  علوم   أ- القرآن الكریم-١

٢٤٢  

٢٢٩      
  عادل عبدالجبار زایر  ٢٤٨ع 

ة            ة الجامع صادر المطبوع ي الم البحث اللغوي ف
رآن وم الق ر / لعل دالجبار زای ادل عب داد .ع ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -جامعة بغداد
  م س٢٨ص؛ ٢١٧

  اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمیة
  العنوان.  علوم   أ- القرآن الكریم-١

٢٤٣  

٢٢٩٫٣٨      
  ٢٤٤  ادریس طارق حسین  ٤٤٩أ 



 

 ٧١ 

المناجیات وادعیة االیام عند االمام زین العابدین 
سالم( ھ ال ة):علی ة اولی ارق / دراس س ط ادری

سین ل .ح ـ باب ل : ـ ة باب ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٦  

   سم٢٨ص؛ ٢٠٧
  لة ماجستیر في اداب اللغة العربیةرسا

ام ( االدعیة واالوراد    -١ دین،    -٢) االی ن العاب  زی
  العنوان. ، امام  أ)م٢٥-ھـ٣٨(علي بن الحسین 

٢٢٩٫٣      
  محمد اسماعیل عبداهللا  ٣٨٤م 

ي     سالم  (دعاء االمام عل ھ ال ة   ):علی ة نحوی دراس
 جامعة: ــ بابل.محمد اسماعیل عبداهللا / اسلوبیة

  ٢٠٠٥،  بابل
   سم٢٨ص؛ ١٩٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة واالوراد -١ ب   -٢ االدعی ي طال ن اب ي ب  عل
ـ.ق٢٣( ـ٤٠-ھ ؤمنین و)ھ ر الم ة، امی  -٣ خلیف

  العنوان.  النحو  أ-اللغة العربیة

٢٤٥  

٢٢٩٫٤٥      
  الغریري، رنا محمد مجید  ٤٩٤غ 

ریم     ا  / عناصر المناخ وظواھره في القرآن الك رن
 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.محمد مجید الغریري

  ٢٠٠١التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٣١

  رسالة ماجستیرالجغرافیة
  العنوان.  العلم الحدیث    أ- القرآن الكریم-١

٢٤٦  

٢٢٩٫٥      
  ، ظاھر فیاض جاسميالتمیم  ٨٩٨ت 

بأ  ) علیھ السالم(قصة نبي اهللا سلیمان      وملكة س
ــ .جاسم التمیميفي القرآن الكریم، ظاھر فیاض  

داد ة : بغ شؤون الدینی اف وال ة -وزارة االوق  كلی
  ٢٠٠٢صدام العداد االئمة والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٥٣
  رسالة ماجستیر في الدعة والخطابة

اء  -١ صص االنبی رآن    -٢ ق صص الق  ق
  العنوان.أ

٢٤٧  



 

 ٧٢ 

٢٢٩٫٥      
  الدلیمي، احمد ابراھیم عواد  ٨٩٨د 

ى الع  ي الول د االلھ ل الوع ن الرس یھم (زم م عل
صالة سالم وال ریم) ال رآن الك ي الق د / ف احم

دلیمي   واد ال راھیم ع اف  .اب ـ وزارة االوق ـ
ة شؤون الدینی ة  : وال داد االئم دام الع ة ص كلی

  ٢٠٠٢والخطباء والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٧١

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  اآلیات  أ- القرآن الكریم-٢ الرسل -١

٢٤٨  

٢٢٩٫٥      
  علي عبد محي  ٨٩ع 

د    / تشكیل المشاھد في القصص القرآني     ي عب عل
ة،   -جامعة البصرة: ــ البصرة .محیي ة التربی  كلی

٢٠٠٤  
   سم٢٨ص؛ ١٥٠ج، -أ

ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  وادابھا

  العنوان.  قصص القرآن الكریم    أ-١

٢٤٩  

٢٢٩٫٧      
  احمد سعید علوان  ٣٨٤أ 

رآن ا ة الق ة العربی وابط اللغ ریم وض د / لك احم
 كلیة االداب، -جامعة بغداد: ــ بغداد.سعید علوان

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٢٣٢

  رسالة ماجستي في اللغة العربیة
ریم -١ رآن الك از - الق رآن  -٢ اعج از الق  اعج

  العنوان. الكریم   أ

٢٥٠  

٢٢٩٫٧      
  الربیعي، ھناء عبدالرضا رحیم  ٢٩٦ر 

ى     رآن حت از الق ب اعج سادس  كت رن ال ة الق نھای
ري  ة  (الھج ة تقویمی ة نقدی اء  )/ دراس ھن

ي یم الربیع ا رح صرة.عبدالرض ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٢١٦/ ث-أ
ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

٢٥١  



 

 ٧٣ 

  وادابھا
ریم  -١ رآن الك از - الق ریم -٢ اعج رآن الك  - الق

  العنوان. اسات   أ در- القرآن الكریم-٣تاریخ 
٢٢٩٫٧      

  صھیب عمر عبداهللا  ٩٩٢ص
/ دراسة موضوعیة: االطمئنان في القرآن الكریم

داهللا   ر عب ھیب عم داد .ص ـ بغ ف  : ـ وان الوق دی
  ٢٠٠٧ كلیة االمام االعظم، -السني

   سم٢٨ص؛ ٧٧
المیة   وم االس ي العل ستیر ف الة ماج دعوة (رس ال

  )والخطابة
  العنوان.   أ اعجاز -، الكریمآن القر-١

٢٥٢  

٢٣٠      
  السیوطي، جالل الدین ابن ابي الفضل  ٩٩٦س 

ن  / شرح الفیة العراقي في الحدیث    جالل الدین اب
داهللا   ق عب ة وتحقی سیوطي؛ دراس ضل ال ي الف اب

ري   وي الناص ریم علی داد .ك ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠لعلوم االسالمیة، اكلیة 

   سم٢٨؛ )ص٣٤٧ (١ق
و    ي اص ستیر ف الة ماج دین رس دیث (ل ال الح

  )النبوي
  العنوان.  االحادیث النبویة   أ-١

٢٥٣  

٢٣٢      
  )ھـ٧٤٣-٠٠(الطیبي، الحسین بن محمد   ٩٢٩ط 

سمى      صابیح الم شكاة الم ى م ي عل رح الطیب ش
سنن    ائق ال ن حق شاف ع ة : الك ة لغوی / دراس

ود        دیم حم الحسین بن محمد الطیبي؛ دراسة وتق
 -امعة االنبارج: ــ االنبار.محمد احمد المعاضیدي

  ٢٠٠٦كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٥٢

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وأدابھا
شر-١ دیث ال وم یف الح ریم-٢، عل رآن الك  - الق

دم (المعاضیدي، حمود محمد احمد   . تفسیر أ  )   مق
  العنوان. ب

٢٥٤  

٢٣٠      
  ٢٥٥  العالئي، صالح الدین خلیل بن كیكلوي  ٨٢٩ع 



 

 ٧٤ 

صرة تحقیق مخطوطة لمسلسالت      صالح  / المخت
ي والدین خلیل بن كیكل     داد  .ي العالئ ـ بغ وزارة : ـ

ام االعظم،      -االوقاف والشؤون الدینیة   ة االم  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٩٨
  لخطابةارسالة ماجستیر في الدعوة و

  العنوان.  الحدیث النبوي   أ-١
٢٣٠      

  الفیاض، احمد ایوب محمد عبداهللا  ٩٢٦ف 
د    / مباحث في الحدیث المسلسل   وب محم د ای احم

اض داهللا الفی داد.عب ـ بغ اف -ـ  وزارة االوق
ة شؤون الدینی ة  : وال داد االئم دام الع ة ص كلی

  ٢٠٠٢والخطباء والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٧٥

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  الحدیث النبوي   أ-١

٢٥٦  

٢٣٠      
  الكبیسي، محمد علي احمد  ٢٥٩ك 

یمن  ي ال دیث ف ة الح رنین االول مدرس ي الق  ف
د الكبیسي   / والثاني الھجریین  ـ  .محمد علي احم ـ

داد داد: بغ ة بغ المیة، -جامع وم االس ة العل  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٦٢١
  اطروحة دكتوراه في اصول الدین

  العنوان.  االحادیث النبویة   أ-١

٢٥٧  

٢٣٠٫٩      
  الجندیل، مصعب ھادي ابراھیم  ٩٤٩ج 

شر وي ال دیث النب ي الیفالح ة  ف ات النقدی دراس
ري سابع الھج رن ال صف الق ى منت ة : (حت دراس

 ـ .مصعب ھادي ابراھیم الجندیل   )/ توثیقیة نقدیة 
  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة البصرة:البصرة

   سم٢٨ص؛ ٢٢٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.  تاریخ ونقد   أ– یف الحدیث الشر-١

٢٥٨  

٢٣٠٫٩٠١      
  ٢٥٩  ، ادیب محمد حسن حسینيیاتالب  ٩٢٢ب 



 

 ٧٥ 

دي  ن المھ ساھر  م الم وال دیث الغ وي ح :  النب
ة ة تحلیلی سین  / دراس سن ح د ح ب محم ادی

اتي داد.البی ـ بغ اف : ـ ام–وزارة االوق ة االم   كلی
  ٢٠٠٣االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ٨٤
  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة

  العوان.  الحدیث النبوي   أ-١
٢٣٠٫٩٠١      

  عبدالجلیل یلي، یوسف بنالجل  ٨٩٨ج 
صطفى     ث الم شفاء باحادی ھ  (االست لى اهللا علی ص

لم  ھ وس ي   )/ وآل دالجلیل الجلیل ن عب ف ب : یوس
داد   .صطفىم دراسة وتحقیق رسول حسن      ـ بغ : ـ

سني   ف ال وان الوق م،   -دی ام االعظ ة االم  كلی
٢٠٠٣  

   سم٢٨ص؛ ٩١
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

وي أ -١ دیث النب س .  الح ول ح صطفى رس ن م
  العنوان. ب) تحقیق(

٢٦٠  

٢٣٠٫٩٠١      
  الجواري، عمر محمد جاسم  ٩٢٤ج 

رق    زن وط سرور والح ة لل اھیم الخاطئ المف
شر     وي ال دیث النب وء الح ي ض ا ف / یفمعالجتھ

واري   م الج د جاس ر محم اف  .عم ـ وزارة االوق ـ
ة شؤون الدینی ة  -وال داد االئم دام الع ة ص  كلی

  ٢٠٠٢والخطباء، 
   سم٢٨ص؛ ١٢٣
  لة ماجستیر في العلوم االسالمیةرسا

  العنوان.  السرور   أ-٢ الحدیث النبوي -١

٢٦١  

٢٣٠٫٩٠١      
  الداودي، امین عزیز جواد  ٢٩٤د 

شر   وي ال ي الحدیث النب شقاء ف سعادة وال / یفال
دیوان الوقف : ــ بغداد.امین عزیز جواد الداودي

  ٢٠٠٦ كلیة االمام االعظم، -السني
   سم٢٨ص؛ ٢٩٢

  توراه في الدعوة والخطابةاطروحة دك
  العنوان.  السعادة  أ-٢ الحدیث النبوي -١

٢٦٢  



 

 ٧٦ 

٢٣٠٫٩٠١      
  الزبیدي، سعد محمود حسین  ٢٩٤ز 

ث ال  سعة    احادی ب الت ي الكت امن ف ة : تی دراس
ل  دي    / وتحلی ود حسین الزبی داد  .سعد محم ـ بغ : ـ

اف ة،  -وزارة االوق داد االئم دام الع ة ص  كلی
٢٠٠٢  

   سم٢٨ص؛ ٨٧
الة ماجس   وم   رس ة والعل دعوة والخطاب ي ال تیر ف

  االسالمیة
  العنوان.  الحدیث النبوي    أ-١

٢٦٣  

٢٣٠٫٩٠١      
  العیساوي، خمیس جمعة فاضل مطر  ٩٥٢ع 

سعة      ب الت ي الكت ة ف ث التھدئ ة  : احادی دراس
ساوي     / وتحلیل ر العی ل مط ـ  .خمیس جمعة فاض ـ

 كلیة االمام االعظم،  -دیوان الوقف السني  : بغداد
٢٠٠٤  

   سم٢٨ص؛ ٥٩
  لخطابةارسالة ماجستیر في الدعوة و

   العنوان. الحدیث النبوي   أ-١

٢٦٤  

٢٣٩٫٩٠١      
  المحمدي، عبدالستار ابراھیم صالح  ٣٨٤م 

د    سعة وزائ ب الت ي الكت دس ف ت المق ث بی احادی
ھ      سند ابی ي م ل عل ن حنب د ب ن احم داهللا ب / عب

دي    الح المحم راھیم ص ستار اب داد  .عبدال ـ بغ : ـ
اف ة وزارة االوق شؤون الدینی دام  :  وال ة ص كلی

  ٢٠٠٢العداد االئمة والخطباء والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٦٦

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
د   -٢ الحدیث النبوي    -١ ن احم -٢١٣( عبداهللا ب

  العنوان. ، حافظ للحدیث  أ)ھـ٢٩٠

٢٦٥  

٢٣١٫٦      
ود     ٥٢٤ع  ن محم دالعزیز ب د عب صاري، محم -٠٠(الع

  )ھـ٦٢٧
صحی  شكل ال زء    : حینم ق الج ع تحقی ة م دراس

صاري؛  / االول ود الع ن محم دالعزیز ب د عب محم
د  ل احم صطفى كام دیم م ة وتق ار.دراس ـ االنب : ـ

٢٦٦  



 

 ٧٧ 

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة االنبار
   سم٢٨ایض؛ : ص٩١٨

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
دیث أ -١ ب الح د    .  غری ل احم صطفى كام م
  العنوان.ب)  محقق(

٢٣٢      
  الحیالي، جمال دحام داود  ٩٢٨ح 

ات الم ى   جمروی ي یعل سند اب ي م سین ف ل
لي ن  : الموص اذج م ي نم ة ف ة نقدی دراس

ل .جمال دحام داود الحیالي  / مرویاتھم : ــ الموص
  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -جامعة الموصل

   سم٢٨ایض؛ :ص٥٢١
ة   ریم والتربی رآن الك ي الق ستیر ف الة ماج رس

  االسالمیة
شر الحدیث ا  -١ ناد  -یفل د    -٢ اس ى احم و یعل  اب

   العنوان.، عالم وفقیھ  أ)ھـ٣٠٧-٢١٠(بن علي 

٢٦٧  

٢٣٣      
  العزاوي، شامل عبدالعزیز رشید ھیالن  ٥٢٩ع 

ؤمنین     شة ام الم سیدة عائ ود ال ي) رض(جھ  ف
سنة ة ال یالن  / خدم ید ھ دالعزیز رش امل عب ش

زاوي داد .الع ـ بغ داد : ـ ة بغ وم  -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٣٢٢
دین     ول ال ي اص ستیر ف الة ماج دیث -رس  الح

   وعلومھیفالشر
شریف الحدیث  -١ ة -ال دیث -٢ روای ة الح  روای

  العنوان.   أیفالشر

٢٦٨  

٢٣٤      
  الزبیدي، احمد علي بریسم  ٢٩٤ر 

دیل     رح والتع ي الج وده ف ساجي وجھ ام ال / االم
دي  سم الزبی ي بری د عل داد.احم ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠١یة العلوم االسالمیة،  كل-بغداد
   سم٢٨ص؛ ٤١٠

 الحدیث  –رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة     
   وعلومھالشریف

دیث -١ شریف الح دیل  -ال رح والتع  -٢ الج

٢٦٩  



 

 ٧٨ 

دالرحمن    ن عب ى ب ن یحی ا ب ساجي، زكری ال
  العنوان. ، حافظ  أ)ھـ٣٠٧-٢٢٠(

٢٣٤٫٦١      
  الخزرجي، مشعان محي علوان  ٥٤٣خ 

ن الخ    صحابة م ي  ال اتھم ف زرج ومروی
صحیحین ي / ال وان الخزرج ي عل شعان مح ـ .م ـ

داد داد: بغ ة بغ المیة، -جامع وم االس ة العل  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ٨٢٥
  اطروحة دكتوراه في اصول الدین

  العنوان.  الصحابة    أ-الشریف الحدیث -١

٢٧٠  

٢٣٤٫٦٩      
  حیدر كامل مشعل  ٩٤٤ح 

ام   ات االم د  (مروی ن اس ز ب ھ) بھ ي  اهللا  رحم ف
ستة ب ال ة: الكت ة تحلیلی ل / دراس در كام حی

شعل داد .م ـ بغ داد : ـ ة بغ وم  -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٥االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٣٨
   علم الحدیث–رسالة ماجستیر في اصول الدین 

ن اسد      -٢ رجال الكتب الستة     -١ ز ب -١٥٠( بھ
  العنوان. ، حافظ  للحدیث   أ)ھـ٢٠٠

٢٧١  

٢٣٤٫٦٩      
  ق ھادي طاللالقیسي، توفی  ٩٥٩ق 

ستة   ب ال ي الكت د ف ث الزھ ادي  / احادی ق ھ توفی
وم  -جامعة بغداد: ــ بغداد .طالل القیسي   كلیة العل

  ٢٠٠٠االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢١٣

  رسالة ماجستیر في اصول الدین
  العنوان.  الكتب الستة    أ– الشریف الحدیث -١

٢٧٢  

٢٣٧٫٧      
   مصعب حسونمھديالراوي،   ٢٩٩ر 

ب والتر یة    الترغی ث القدس ي االحادی ب ف ھی
عدي مصعب حسون / المقبولة في الكتب التسعة 

راوي داد.ال ـ بغ ة: ـ داد جامع وم -بغ ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٤٠٨

٢٧٣  



 

 ٧٩ 

وم     ي العل الة ماجستیر ف  الحدیث  -االسالمیة  رس
  وعلومھ

   العنوان. االحادیث القدسیة   أ-١
٢٣٩٫٨      

  داالسدي، صالح ناجي عب  ٥٤٩أ 
ھ ) رحمھ اهللا (االمام محمد بن الحنفیة      : ومرویات

ة ت ةحلیلدراس دي   / ی د االس اجي عب الح ن ـ  .ص ـ
 كلیة االمام االعظم،  -دیوان الوقف السني  : بغداد

٢٠٠٦  
   سم٢٨ص؛ ٢٥٠

  اطروحة دكتوراه في الدعوة والخطابة
ة   -١ ت    - السیرة النبوی ل البی ة   -٢ أھ ن الحنفی  اب
سالم( ھ ال ن )علی ي ب ن عل د ب ب ، محم ي طال  اب

مي  ـ٨١-٢١(الھاش سن )ھ و الح ل واخ ، بط
  العنوان. والحسین  أ

٢٧٤  

٢٣٩٫٨      
  الطائي، محمد عبیس حمید  ٢٩٩ط 

ة      اقراالمام الب   ھ التاریخی / ھـ ١١٤-٥٦ ومرویات
ل  : ــ بابل .محمد عبیس حمید الطائي    ة باب  -جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٢٨

  يرسالة ماجستیر في التاریخ االسالم
د   -٢ أھل البیت    - السیرة النبویة  -١  الباقر، محم

دین     ن العاب ي زی ن عل ـ١١٤-٥٧(ب ك  )ھ ، ناس
  العنوان. وعالم ومفسر للقرآن   أ

٢٧٥  

٢٤٠      
  الفراجي، عدنان علي كرموش  ٤٢٣ف 

دة   ي العقی سلف ف عریة وال ین االش ق ب / التواف
داد  .عدنان علي كرموش الفراجي    ة  : ــ بغ الجامع

  ٢٠٠٧ة اصول الدین،  كلی–االسالمیة 
   سم٢٨ص؛ ٢٨٢ب، -أ

  اطروحة دكتوراه فلسفة في اصول الدین
  العنوان.  العقائد االسالمیة  أ-١

٢٧٦  

٢٤٠      
  ابن ادریسو مصطفى بن محمد بن صالح  ٢٤٤آ 

ن  ة ع رن االراء العقیدی ة الق ى نھای ة حت  الباحنی
٢٧٧  



 

 ٨٠ 

د      / الثالث الھجري  ن محم ابن ادریسو مصطفى ب
الح داد .ص ـ بغ داد جا: ـ ة بغ وم  -مع ة العل  كلی

  ٢٠٠١االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٤

   اصول الدین–رسالة ماجستیر 
  العنوان.  العقائد االسالمیة  أ- علم الكالم-١

٢٤٠      
  میلود خلف اهللا  ٩٨٩م 

ال     د اقب ف   / النزعة التجدیدیة عند محم ود خل میل
داد .اهللا ـ بغ داد : ـ ة بغ وم  -جامع ة العل  كلی

  ٢٠٠٠االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٩٤

دین     ول ال ي اص ر   -رسالة ماجستیر ف دة وفك  عقی
  اسالمي

  العنوان.  علم الكالم  أ-١

٢٧٨  

٢٤١      
  رعد شمس الدین محي الدین  ٦٤ر 

دثین     اعرة والمح ین االش الم ب م الك د / عل رع
داد .شمس الدین محي الدین    داد  : ــ بغ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة العلوم االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٥٨
الة ماج المیة رس وم االس ي العل ول -ستیر ف  اص

  الدین
  العنوان.  الكالم، علم   أ-٢ علم الكالم -١

٢٧٩  

٢٤٢      
  الجنابي، عبدالجبار عبدالستار عبدالكریم مھدي  ٩٢٢ج 

ریم     رآن الك ي الق وات ف ري النب الیب منك / اس
دي   دالكریم مھ ستار عب دالجبار عبدال عب

ابي داد .الجن ـ بغ اف: ـ دا -وزارة االوق ة ص م  كلی
  ٢٠٠٢العداد األئمة، 

   سم٢٨ص؛ ١١٢
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

وات  -١ ریم  -٢ النب رآن الك ات   - الق  دراس
  العنوان.أ

٢٨٠  

  الدوسري، عمر عبدالستار روكان  ٩٥٤٢د ٢٤
ي       ا ف معجزات االنبیاء في القرآن الكریم وتأثیرھ

٢٨١  



 

 ٨١ 

ر  ا المعاص ستارروكان  / واقعن ر عبدال عم
ري  داد  .الدوس ـ بغ سني  د: ـ ف ال وان الوق ة -ی  كلی

دعاة،        اء وال ة والخطب االمام االعظم العداد االئم
٢٠٠٧  

   سم٢٨ایض؛ : ص٣٦٧
دین  ول ال ي اص ستیر ف الة ماج صص -رس  تخ

  التفسیر
اء -١ زات – االنبی ریم  -٢ معج رآن الك  – الق

  العنوان. تفسیر  أ
٢٤٢      

  عدي جاسم مطر  ٤٩ع 
رآ       ریم ابتالء اولي العزم من الرسل في الق / ن الك

اف  : ــ بغداد .عدي جاسم مطر   ة  -وزارة االوق  كلی
  ٢٠٠٢صدام العداد االئمة، 

   سم٢٨ص؛ ١٠٥
صص  -رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة       تخ

  الدعوة والخطابة
  العنوان.  االنبیاء   أ-٢ الرسل -١

٢٨٢  

٢٤٣      
  الدوري، مصطفى عبدالعلیم مسعود  ٩٤٩د 

ي ال      ة ف ل الجن شراب الھ یم ال ریم نع رآن الك / ق
دوري    سعود ال دالعلیم م صطفى عب داد .م ـ بغ : ـ

سني   ف ال وان الوق ام  -دی ة االم م،   كلی االعظ
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ٩٤
   تخصص دعوة ومخاطبة–رسالة ماجستیر 

  العنوان.  الجنة والنار  أ-١

٢٨٣  

٢٤٧٫١      
  الجنابي، عباس محمد جاسم  ٩٢٢ج 

ة    شیعة االمامی د ال مة عن د  / العاص اس محم عب
م ابيجاس دد . الجن ـ بغ اف: ـ ة  -وزارة االوق  كلی

  ٢٠٠٢صدام العداد االئمة، 
   سم٢٨ص؛ ١٠١

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
شیعة -١ ة -٢ ال المیة ( االمامی ة اس ) فرق
  العنوان.أ

٢٨٤  



 

 ٨٢ 

٢٤٩      
  الجنابي، عبدالجبار عبدالستار عبدالكریم مھدي  ٩٢٢ع 

ر الزرادشتیة ومعتقاداتھا بین الماضي والح  / اض
دي   دالكریم مھ ستار عب دالجبار عبدال عب

ابي داد .الجن ـ بغ اف: ـ ام  -وزارة االوق ة االم  كلی
  ٢٠٠٣االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ٥٩
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

  العنوان.  الزندقة   أ-١

٢٨٥  

٢٥٠      
ا    ٩٥٢أ  ن زكری د ب ن محم ا ب صاري، زكری -٨٢٣(االن

  )ھـ٩٢٦
ی  ر تنق شرح تحری الب ب ة الط ابتحف ن : ح اللب م

ة        ر المخطوط ى آخ رائض ال ن   / كتاب الف ا ب زكری
د       ق محم ة تحقی صاري؛ داس محمد بن زكریا االن

 كلیة -دیوان الوقف السني: ــ بغداد.صالح احمد 
  ٢٠٠٧االمام االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ٢٨٦
  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة

المي أ-١ ھ االس د  .  الفق الح احم د ص محم
  انالعنو. ب)  محقق(

٢٨٦  

٢٥٠      
  جاسم محمد اسماعیل ابراھیم  ٢٥٨ج 

جاسم محمد / التحلل والتحلیل في الفقھ االسالمي
ة  -وزارة االوقاف : ــ بغداد .اسماعیل ابراھیم   كلی

  ٢٠٠٣االمام االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٨٣

المیة     ي االس ستیر ف الة ماج دعوة   -رس سم ال  ق
  والخطابة

  العنوان.  الفقھ االسالمي  أ-١

٢٨٧  

٢٥٠      
  قحطان محبوب فضیل  ٣٦٢ق 

قحطان محبوب  / االحتكار في الشریعة االسالمیة   
  ٢٠٠٠كلیة صدام، -جامعة بغداد: ــ بغداد.فضیل

   سم٢٨ص؛ ٤٩
  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة

٢٨٨  



 

 ٨٣ 

  العنوان.  الفقھ االسالمي   أ-١
٢٥٠      

  قحطان محبوب فضیل  ٣٦٢ق 
ال    شریعة االس ي ال ا ف ة واحكامھ / میةالتعزی

ضیل    داد   .قحطان محبوب ف ـ بغ اف   : ـ وزارة االوق
ة شؤون الدینی ة ص: وال ة دكلی داد االئم ام الع

  ٢٠٠١والخطباء والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٥٨

  رسالة ماجستیر في العلوم الشرعیة
المیة  -١ شریعة االس المي -٢ ال ھ االس  - الفق

  العنوان. احكام  أ

٢٨٩  

٢٥١      
  الدینوري، یوسف بن احمد الكجي كجابن   ٨٣أ 

ج   ن ك ي اب ولیة للقاض ن  / االراء االص ف ب یوس
ج       ن ك داد   .احمد الكجي الدینوري اب ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٩٢

  رسالة ماجستیر في اصول الفقھ
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٢٩٠  

٢٥١      
ف        ٢٣٩ب  ن خل لیمان ب د س و الولی اجي، اب -٤٠٣(الب

  )ھـ٤٧٤
ن   / االشارة في اصول الفقھ    ابو الولید سلیمان اب

سین   ین تح ق یاس سة وتحقی ف الباجي؛دراش خل
ي ریم البحرك داد.ك ـ بغ سني: ـ ف ال وان الوق  -دی

  ٢٠٠٦كلیة االمام االعظم، 
   سم٢٨ایض؛ : ص؛٢٩٣ج، -أ

صص  -رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة       تخ
  اصول الفقھ

ول   -١ ھ االسالمي، اص ین   .  أ الفق ي، یاس البحرك
  العنوان. قیق  بح، تتحسین كریم

٢٩١  

٢٥١      
  جمال خزعل مكي  ٨٢٨ج 

خ ..نظریة التغیر في الفقھ السیاسي االسالمي   / ال
ي    داد   .جمال خزعل مك ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠١العلوم االسالمیة، 

٢٩٢  



 

 ٨٤ 

   سم٢٨ص؛ ٢٧٤
   العلوم االسالمي–اطروحة دكتوراه 

  العنوان. صول    أ ا- الفقھ االسالمي-١
٢٥١      

  الربیعي، عدنان صادق باقر  ٢٦٦ر 
أثر     ام المت ات االحك ي آی ي ف تالف الفقھ االخ

ا راءات فیھ اختالف الق اقر / ب ادق ب دنان ص ع
ي  داد.الربیع ـ بغ داد : ـ ة بغ وم -جامع ة العل  كلی

  ٢٠٠١االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٤١

  رسالة ماجستیر في الفقھ االسالمي
  العنوان.  اصول    أ-المي الفقھ االس-١

٢٩٣  

٢٥١      
  رفعت خلف حسین  ٧٦٢ر 

ي    ھ االسالمي    احكام االمھال ف ف    / الفق رفعت خل
 كلیة االمام -دیوان الوقف السني: ــ بغداد.حسین

  ٢٠٠٦االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٢٠٨

   تخصص فقھ-رسالة ماجستیر  العلوم االسالمیة
  العنوان.  احكام  أ- االسالميالفقھ -١

٢٩٤  

٢٥١      
  )ھـ١٣٠٥-١٢٠٨(السلماني، كاك احمد   ٨٩٨س 

ول   سلم الوص ول ل ك القف اب ف د  / كت اك احم ك
ي      ل عل د جمی ق احم ة وتحقی سلیماني؛ دراس ال

سني    : ــ بغداد .التاوكوزي ف ال ة   -دیوان الوق  كلی
  ٢٠٠٧االمام االعظم، 

  سم٢٨ص؛ ١٩٠
 تخصص –رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة 

  اصول الفقھ
التاوكوزي، احمد .  اصول  أ -السالمي الفقھ ا  -١

  العنوان. ب) محقق(جمیل علي 

٢٩٥  

٢٥١      
  الشھرزووري، كامران اورحمان مجید  ٩٤٥ش 

ھ          االستقراء في اصول الفقھ ونماذج من تطبیقات
رة ولیة معاص ة اص ة؛ دراس امران / الفقھی ك

شھرزو  د ال ان مجی داد.ريواورحم ـ بغ وان : ـ دی

٢٩٦  



 

 ٨٥ 

  ٢٠٠٦االعظم،   كلیة االمام-الوقف السني
  سم٢٨ص؛ ٢٩٢

  رسالة ماجستیر في اصول الفقھ
  العنوان.  اصول  أ- الفقھ االسالمي-١

٢٥١      
  الصیرفي، ابي بكر  ٩٤٧ص 

صیرفي     ر ال ي بك ام اب ولیة لالم االراء االص
نة    وفى س ـ ٣٣٠المت صیرفي   / ھ ر ال ي بك ـ  .اب ـ

داد داد: بغ ة بغ المیة، -جامع وم االس ة العل  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٤١٣
المیة    وم االس ي العل ستیر ف الة ماج ول (رس اص

  )الفقھ
  العنوان. اصول      أ- الفقھ االسالم-١

٢٩٧  

٢٥١      
  الضاري، مثنى حارث سلیمان  ٢٤٩ض 

الضوابط االصولیة للسیاسة الشرعیة في العصر 
ضاري   ثمثنى حار / الحدیث داد  . سلیمان ال ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٥٠٨

ي    وم االسالمیة     اطروحة دكتوراه ف ول  –العل  ص
  الفقھ

  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٢٩٨  

٢٥١      
  الطائي، احمد علیوي حسین  ٢٩٩ط 

ة المع دتباالدل ولیینرة عن ور االص د /  جمھ احم
ائي  سین الط وي ح داد.علی ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠لعلوم االسالمیة،  اكلیة
   سم٢٨ص؛ ٢٣٨

وم االسالمیة       ي العل ول  –رسالة ماجستیر ف  اص
  الفقھ

  العوان.  اصول    أ- الفقھ االسالمي-١

٢٩٩  

٢٥١      
  العاني، ثامر سلیم محمد سعید  ٢٩٩ع 

ولیین    د االص ساد عن ي والف ضاء النھ امر / اقت ث
داد .سلیم محمد سعید العاني    داد  : ــ بغ ة بغ  -جامع

٣٠٠  



 

 ٨٦ 

  ٢٠٠٠كلیة العلوم االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٤١

المیة   وم االس ي العل ستیر ف الة ماج ول -رس  اص
  الفقھ 

  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١
٢٥١      

   الرفاعيلطیفالعاني، رافع طھ   ٢٩٩ع 
/ الصلة بین اصول الفقھ االسالمي وعلم المنطق 

داد  . الرفاعي العاني  لطیفرافع طھ    ة  : ــ بغ جامع
  ٢٠٠٠، السالمي كلیة العلوم ا-بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٤٣

   اصول الفقھ-اطروحة دكتوراه العلوم االسالمیة
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣٠١  

٢٥١      
  العیساوي، محمد جاسم محمد  ٩٥٢ع 

ي    ا ف ولیین واثرھ د االص د عن ق والمقی المطل
داد  .محمد جاسم محمد العیساوي   / العبادات : ــ بغ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمي، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٦٩

  رسالة ماجستیر في اصول الفقھ
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣٠٢  

٢٥١      
  الغریري، مھند اسماعیل حنش  ٤٩٤غ 

د     ا عن ق علیھ ة المتف ي االدل ن ف ع والظ القط
ولیین   ور االص نش  /جمھ ماعیل ح د اس مھن

ري داد .الغری ـ بغ داد : ـ ة بغ وم  -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٦٠
المیة   وم االس ي العل ستیر ف الة ماج ول -رس  اص

  الفقھ
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣٠٣  

٢٥١      
ین          ٢٣٩ف  ولي ب فتحي موالن عبدالواحد االختالف االص

الحنفیة والجمھور في باب السنة من كتاب جمع   
سبكي       ھ اهللا  (الجوامع لالمام ابن ال فتحي  )/ رحم

 -دیوان الوقف السني : ــ بغداد .دموالن عبدالواح 

٣٠٤  



 

 ٨٧ 

  ٢٠٠٤كلیة االمام االعظم، 
   سم٢٨؛ ١٦٠

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ول   -١ المي، اص ھ االس دین   -٢ الفق اج ال  ت
ي       ا ن عل ، )ھـ ٧٧١-٧٢٧(لسبكي، عبدالوھاب ب

  العنوان. قاضي  أ
٢٥١      

  فتحي موالن عبدالواحد  ٢٣٩ف 
ولیین  د االص ع عن ي/ الجم والن فتح  م

داد  .عبدالواحد سني      :ــ بغ ف ال وان الوق ة  -دی  كلی
  ٢٠٠٦االمام االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ٢٠٤
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

  العنوان.  اصول  أ- الفقھ االسالمي-١

٣٠٥  

٢٥١      
  الكبیسي، فؤاد محمد عبد  ٢٩٥ك 

 فؤاد محمد/ اجازة االعیان في الشریعة والقانون
وم   -جامعة بغداد : ادــ بغد .عبد الكبیسي   كلیة العل
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٣٦١
  اطروحة دكتوراه والشریعة والعلوم االسالمیة

  العنوان.  احكام   أ- الفقھ االسالمي-١

٣٠٦  

٢٥١      
  الكرطاني، محمد مھدي صالح  ٤٦٢ك 

ي       تن ف سند والم ة بال رجیح المتعالق باب الت اس
ر العسقالني        ة   :كتاب فتح الباري البن حج  دراس

داد  .محمد مھدي صالح الكرطاني / اصولیة ـ بغ : ـ
سني   ف ال وان الوق ام  -دی ة االم م،   كلی االعظ

٢٠٠٦  
   سم٢٨ص؛ ١٨٤

وم ي العل وراه ف ة دكت المي اطروح ول -االس  اص
  الفقھ

د     -٢اصول  - الفقھ االسالمي  -١  العسقالني، احم
  العنوان. ، امام أ)ھـ٨٥٢-٧٧٣(بن علي 

٣٠٧  

٢٥١      
  ٣٠٨  )ھـ٦١٦-٥٥١(ي، محمود بن احمد المرغینان  ٤٧٩م 



 

 ٨٨ 

ة   ع المرابح ب وبی ار العی ة وخی ار الرؤی خی
تحقاق     ي االس سائل ف یعة وم ة والوض والتولی

ن  تراء م ھ اواالس ي الفق اني ف یط البرھ لمح
داد  .محمود بن احمد المرغیناني   / النعماني ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٨٠

ستیر ف الة ماج الميرس وم االس ھ-ي العل   الفق
  االسالمي

  العنوان.  اصول     أ- الفقھ االسالمي-١
٢٥١      

  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 
یط  ن المح ارة م اب االج د / كت ن احم ود ب محم

داد  .المرغیناني داد   : ــ بغ ة بغ وم    -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

  سم٢٨ص؛ ٣٢٨ ،٢ق
  ر في الشریعة االسالمیةرسالة ماجستی

  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣٠٩  

٢٥١      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

یط  ن المح ارة م اب االج د / كت ن احم ود ب محم
داد  .المرغیناني داد   : ــ بغ ة بغ وم    -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

  سم٢٨ص؛ ٣٩١ ،٣ق
  االسالمیةالشریعة  رسالة ماجستیر في

  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣١٠  

٢٥١      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

ھ       ي الفق افي ف یط الرص ن المح ار م اب االقم كت
داد  .محمود بن احمد المرغیناني   / النعماني ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٤٩٧

  ي الشریعة والعلوم االسالمیةاطروحة دكتوراه ف
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣١١  

٢٥١      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

ات اب الجنای ن   . كت ى م سبعة االول صول ال الف
٣١٢  



 

 ٨٩ 

یط  اني (المح ھ النعم ي الفق اني ف یط البرھ / المح
اني  د المرغین ن احم ود ب داد .محم ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة،  كلیة -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٤٠٤

   العلوم االسالمیة والشریعةرسالة ماجستیر في
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٢٤١      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

المحیط      رف ب یط المع ي لمح ل ف اب الحی كت
اني  ھ النعم ي الفق اني ف د / البرھ ن احم ود ب محم

داد  .يالمرغینان داد   : ــ بغ ة بغ وم    -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

  سم٢٨ص؛ ٤٣٥
المیة     ة واالس وم الدینی ي العل ستیر ف الة ماج رس

  والفقھ االسالمي
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣١٣  

٢٥١      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

ل كتاب الشھادات من المحیط البرھاني من الفص       
اني  ../ االول د المرغین ن احم ود ب داد .محم ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٣٧١

المیة       وم االس شریعة العل ي ال الة ماجستیر ف رس
  والفقھ االسالمي

  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣١٤  

٢٥١      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

یط        كتاب ال  اب المح ر كت ى آخ رائض ال ود  / ف محم
 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.بن احمد المرغیناني

  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة، 
  سم٢٨ص؛ ٥٣٩

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة والشریعة 
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٣١٥  

٢٥١٢٥١      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

یط     كت  اب المح ن كت سجالت م ر وال اب المحاض
٣١٦  



 

 ٩٠ 

ـ   شھور ب ھ    (الم ي الفق اني ف یط البرھ المح
محمود بن احمد المرغیناني؛ دراسة ) / النعماني

شعباني     الح ال ي ص د عل ق عب داد .وتحقی ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٤٥٦
المیة     ة واالس وم الدینی ي العل ستیر ف الة ماج رس

  )  االسالميالفقھ(
  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١

٢٥١      
  ناجي جبار عزیز  ٢٣٩ن 

یط  االراء االصولیة    ر المح / البن خیران في المج
داد   .ناجي جبار عزیز   ـ بغ اف  : ـ ة   -وزارة االق  كلی

  ٢٠٠١صدام العداد االئمة، 
   سم٢٨ص؛ ٧٦ھـ، -أ

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ھ اال-١ المي الفق ول -س ران،  -٢ اص ن خی  اب

الح   ن ص سین ب ـ٣٢٠-(..الح افعي  )ھ ھ ش ، فقی
  العنوان.أ

٣١٧  

٢٥١      
  یوسف جمیل حمید  ٩٥٧ي 

یوسف جمیل / احكام الخؤولة في الفقھ االسالمي
د داد .حمی ـ بغ اف: ـ دام  -وزارة االوق ة ص  كلی

  ٢٠٠٢العداد األئمة، 
   سم٢٨ص؛ ٥٣ت، -أ

میة تخصص رسالة ماجستیر في الشریعة االسال
  )دعوة وخطابة(
  العنوان.  احكام  أ- الفقھ االسالمي-١

٣١٨  

٢٥١٫٨٢      
  الدلیمي، طھ احمد صالح  ٨٩٨ج 

الح   / الحیازة في الشریعة االسالمیة  د ص طھ احم
دلیمي داد .ال ـ بغ سني  : ـ ف ال وان الوق ة -دی  كلی

  ٢٠٠٦االمام االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ١٥٥

  رسالة ماجستیر في الشریعة االسالمیة
  العنوان. أ)   فقھ اسالمي( الحیازة -١

٣١٩  

٢٥٢      



 

 ٩١ 

  العیساوي، خمیس جمعة فاضل مطر  د٩٥٢ع 
ادات    ر        / التقبیل في العب ل مط ة فاض یس جمع خم

ساوي داد .العی ـ بغ شؤون  : ـ اف وال وزارة االوق
ة اء  -الدینی ة والخطب داد االئم دام الع ة ص  كلی

  ٢٠٠٢والدعاة، 
  سم٢٨ص؛ ٦٠

  والخطابةرسالة ماجستیر في الدعوة 
  العنوان. أ)  فقھ اسالمي( العبادات -١

٣٢٠  

٢٥٢      
  الكبیسي، صھیب عباس عودة  ٢٩٥ك 

ادات     ھ العب ھیب  /التخییر بین الواجبات في فق  ص
داد  .عباس عودة الكبیسي   اف : ــ بغ  -وزارة االوق

  ٢٠٠٣كلیة االماماالعظم، 
   سم٢٨ص؛ ١٢١

   تخصص دعوة وخطابة-رسالة ماجستیر
  العنوان. أ)  قھ اسالميف( العبادات -١

٣٢١  

٢٥٢      
  مشتاق اسماعیل عبداهللا  ٥٢٢

ادات   ي العب ره ف وم واث ماعیل  / الن شتاق اس م
داهللا داد.عب ـ بغ شؤون : ـ اف وال وزارة االوق
ة اء  -الدینی ة والخطب داد االئم دام الع ة ص  كلی

  ٢٠٠٢والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٧٥

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ادات -١ ھ( العب الميفق وم   -٢)    اس  الن
  العنوان.أ

٣٢٢  

٢٥٢٫١      
د    الغرمینيالزاھدي    ٢٩٤ز  ن محم ود ب ، مختار بن محم

  )ھـ٦٥٨-٠٠(
اب       دوري من كت صر الق رح مخت ي ش ى ف المجتب

صالة    فة ال اب ص ى ب ارة ال ن  / الطھ ار ب مخت
دي     د الزاھ ن محم ود ب يمحم ة  الغرمین ؛ دراس

ي      اس الجمیل د عب ر عب ق عم داد .وتحقی ـ بغ : ـ
سني دی  ف ال م،   -وان الوق ام االعظ ة االم  كلی

٢٠٠٦  
   سم٢٨ایض؛ : ص٣٩٠ن، -ج

٣٢٣  



 

 ٩٢ 

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
ارة -١ ادات ( الطھ صالة -٢) العب ادات ( ال ) العب
  العنوان. الجمیلي، عمر عبد عباس، محقق ب.أ

٢٥٢٫١      
ة اهللا    ٥٩٧م  ن ھدای ر ب و بك صنف، اب -٩٠٩(الم

  )ھـ١٠١٤
ي القاسم        كتاب الوضوح  ام اب  شرح المحرر لالم

ي    د الرافع ن محم دالكریم ب ـ٦٢٣ت (عب  -ھ
صنف؛     )/ م١٢٢٦ ة اهللا الم ن ھدای ر ب و بك اب

ماعیل   ود اس داهللا محم ق عب ة وتحقی ـ .دراس ـ
 كلیة االمام االعظم،  -دیوان الوقف السني  : بغداد

٢٠٠٧  
   سم٢٨ایض : ص٤١٩

  )فقھ( تخصص –رسالة ماجستیر في الدعوة 
)  محقق(عبداهللا محمود اسماعیل   .  أ  الطھارة -١
  العنوان. ب

٣٢٤  

٢٥٢٫١٦      
  النعیمي، محمد سلمان حسین  ٦٩٨ن 

ھ االسالمي      لاحكام ا  ي الفق لمان    / تیمم ف د س محم
ي   سین النعیم داد .ح ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٣٧

  رسالة ماجستیر في الشریعة
  العنوان. أ)    فقھ اسالمي( التیمم -١

٣٢٥  

٢٥٢٫٢      
  الجنابي، عباس محمد جاسم  ٩٢٢ج 

صالة ات ال م الجن / اوق د جاس اس محم ـ .بياعب ـ
 كلیة االمام االعظم،  -دیوان الوقف السني  : بغداد

٢٠٠٤  
  سم٢٨ص؛ ٦٩

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
  العنوان.  الصالة  أ-١

٣٢٦  

٢٥٢٫٢      
   ناصر محمدالزوبعي، محمود حسین  ٩٢٦ز 

صالتین     ین ال ود حسین  م مح/ مسوغات الجمع ب
ي  د الزوبع ر محم داد.ناص ـ بغ اف : ـ وزارة االوق

٣٢٧  



 

 ٩٣ 

ة شؤون الدینی ة  -وال داد االئم دام الع ة ص  كلی
  ٢٠٠٢والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٦٥
صص   -العلوم االسالمیة   رسالة ماجستیر في    تخ

  الدعوة والخطابة
  العنوان.  الصالة   أ-١

٢٠٢٫٢      
  الشاھر، غازي ابراھیم عبدالمجید   ٢٩٤ش 

رة    ورة البق ي س ة ف ات القبل راھیم  / آی ازي اب غ
شاھر  د ال داد .عبجالمجی ـ بغ اف : ـ وزارة االوق

ة شؤون الدینی ة  -وال داد االئم دام الع ة ص  كلی
  ٢٠٠٢والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٧٢
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

ة -١ صالة( القبل ریم الق-٢) ال ات -رآن الك  االی
  العنوان. والسور   أ

٣٢٨  

٢٥٢٫٢٢      
  عبدالسالم ابراھیم مجید  ٥٨٢ع 

ــ .عبدالسالم ابراھیم مجید/ احكام صالة الجماعة
داد داد: بغ ة بغ المیة، -جامع وم االس ة العل  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٣٨٥

  رسالة ماجستیر في الشریعة
  العنوان.  صالة الجماعة      أ-١

٣٢٩  

٢٥٢٫٤      
  جاسم ممد اسماعیل ابراھیم  ٢٥٨ج 

اة ي والزك ماعیل / ادارة وال د اس م محم جاس
راھیم  داد .اب ـ بغ شؤون : ـ اف وال وزارة االوق

  ٢٠٠٢ كلیة صدام، -الدینیة
  سم٢٨ایض؛ : ص٦٨

المیة  وم االس ي العل ستیر ف الة ماج سم -رس  ق
  الدعوة والخطابة

  العنوان. زكاة المال  أ-١

٣٣٠  

٢٥٢٫٤٤      
  جمیلي، محسن عبد فرحانال  ٨٩٨ج 

ھ   ي الفق سل ف ار والع زروع والثم اة ال زك
٣٣١  



 

 ٩٤ 

داد  .محسن عبد فرحان الجمیلي   / االسالمي ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١٩٩
وم االسالمیة      رسالة ماجستیر في الشریعة والعل

   الفقھ–
  العنوان.  زكاة النبات    ا-١

٢٥٢٫٥      
  جمیلي، حسن سھیل عبودال  ٨٩٨ج 

د       ھ عن تیسیر الفتوى في الحج والعمرة وتطبیقات
اء  ة  : الفقھ ة مقارن ة فقھی ھیل  / دراس سن س ح

ي ود الجمیل داد.عب ـ بغ سني: ـ ف ال وان الوق  -دی
  ٢٠٠٦كلیة االمام االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ٢٩١
ي  وراه ف ة دكت المیة   اطروح وم االس ھ (العل الفق

  )االسالمي
ج -١ المي( الح ھ اس رة -٢) فق ھ ( العم فق

  العنوان. أ)  اسالمي

٣٣٢  

٢٥٣      
  الكبیسي، صھیب عباس عودة  ٢٩٥ك 

ة    امالت المالی ھ المع ي فق ر ف ھیب / التخیی ص
سي  ودة الكبی اس ع داد.عب ـ بغ ف : ـ وان الوق دی

  ٢٠٠٥ كلیة االمام االعظم، -السني
   سم٢٨ص؛ ٢٠٣

 تخصص  –رسالة ماجستیر في العلوم الشرعیة      
  دعوة وخطابة

  العنوان. أ)  فقھ اسالم(امالت  المع-١

٣٣٣  

٢٥٣٫٢      
د    رالزاھدي الغ   ٢٩٤ز  ن محم ود ب میني، مختار بن محم

  )ـھ٦٥٨-٠٠(
دوري    صر الق رح مخت ي ش ى ف ا : المجتب كتاب

رھن  وع وال د    / البی ن محم ود ب ن محم ار ب مخت
دي الغ دالمنعم  رالزاھ ق عب ة وتحقی ي؛ دراس مین
كلیة  -دیوان الوقف السني  : ــ بغداد .احمد حسین 

  ٢٠٠٦االمام االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٣٨٨

  اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمیة

٣٣٤  



 

 ٩٥ 

ع -١ امالت( البی رھن -٢) المع امالت( ال ) المع
  العنوان. ب، محقق  )حمد حسین(عبدالمنعم .أ

٢٥٣٫٢      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

ھ        ي الفق اني ف یط البرھ ن المح وع م اب البی كت
اني الن خ ..عم اني  / ال د المرغین ن احم ود ب ـ .محم ـ

داد داد: بغ ة بغ المیة، -جامع وم االس ة العل  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٤٨٥
المیة       وم االس ي العل ستیر ف الة ماج ھ  (رس الفق

  ) المقارن
  العنوان. أ)   الفقھ االسالمي( البیع -١

٣٣٥  

٢٥٣،٩٠١      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

اب ال انيكت یط البرھ ن المح ضاربة م ود / م محم
 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.بن احمد المرغیناني

  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة، 
  سم٢٨ص؛ ٤٥١

المیة     وم االس ي العل ستیر ف الة ماج سم –رس  ق
  الشریعة 

  العنوان. أ)   فقھ اسالمي( المضاربة -١

٣٣٦  

٢٥٣٫٩٠٠٤      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

ھ       ي الفق اني ف یط البرھ ن المح ة م اب الوكال كت
داد  .محمود بن احمد المرغیناني   / النعماني ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٣٩٤

وراه ة دكت المیة اطروح وم االس ي العل ھ (  ف الفق
   )االسالمي

  العنوان.    أ)فقھ اسالمي(یل كالتو -١

٣٣٧  

٢٥٣٫٨٠٠٦      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(، محمود بن احمد المرغیناني  ٤٧٩م 

یط       ن المح ة م ضمان والحوال ة وال اب الكفال كت
اني  ھ النعم ي الفق اني ف د / البرھ ن احم ود ب محم

داد  .المرغیناني داد   : ــ بغ ة بغ وم    -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

٣٣٨  



 

 ٩٦ 

  سم٢٨ص؛ ٢٦٧
المیة       وم االس ي العل ستیر ف الة ماج ھ  (رس الفق

  ) االسالمي
ضمان-١ المي (ات  ال ھ االس ضمان  -٢) الفق  ال
  العنوان.    أ)فقھ اسالمي(

٢٥٣٫٩٠٠٨      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(اني، محمود بن احمد نالمرغی  ٤٧٩م 

اب           صول من كت صدقة وخمسة ف كتاب الھبة وال
وع  اني  / البی د المرغین ن احم ود ب داد .محم ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
    سم٢٨ص؛ ٣٢٩

  ) المقارن( ماجستیر في العلوم االسالمیة رسالة
  العنوان. أ)   فقھ اسالمي( الھبات -١

٣٣٩  

٢٥٣٫٩٠١      
  احمد ھاشم خلیل  ٣٨٤أ 

ا  وق بھ ق الحق دى تعل ة وم وین الترك د / تك احم
ل   داد   .ھاشم خلی ـ بغ شؤون     : ـ اف وال وزارة االوق

  ٢٠٠٢ كلیة صدام، -الدینیة
  سم٢٨ایض؛ : ص٧٢

  وة والخطابةرسالة ماجستیر في الدع
  العنوان.  التركات  أ-٢ المواریث -١

٣٤٠  

٢٥٣٫٩٠١      
  داود صالح عبداهللا  ٢٩٤د 

رائض  ي الف ب ف داهللا/ الحج الح عب ـ .داود ص ـ
داد ة : بغ شؤون الدینی اف وال ة -وزارة االوق  كلی

  ٢٠٠١صدام العداد األئمة والخطباء والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٧٧

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  علم  أ- الفرائض-١

٣٤١  

٢٥٣٫٩٠١      
  عادل حماد سالم  ٢٤٨ع 

ــ .عادل حماد سالم/ العصبة النسبیة في المیراث  
داد ة : بغ شؤون الدینی اف وال ة -وزارة االوق  كلی

  صدام العداد االئمة والخطباء والدعاة، 
   سم٢٨ص؛ ٨٧

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

٣٤٢  



 

 ٩٧ 

  العنوان.  المیراث  أ-١
٢٥٣٫٩٠١      

  المشھداني، حسن علي عبداهللا  ٥٩٤م 
رد    روض وال حاب الف ة الص وال االربعینی االح

داهللا المشھداني     / علیھم داد   .حسن علي عب ـ بغ : ـ
ة   شؤون الدینی اف وال دام  -وزارة االوق ة ص  كلی
  ٢٠٠٢العداد االئمة والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٧٠
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

  العنوان.  الفرائض، علم  أ-٢ المواریث -١

٣٤٣  

٢٥٣٫٩٥      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(المرغیناني، محمود بن احمد   ٤٧٩م 

ة     ة والعاری صب والودیع ود والغ اق والمفق االب
ن     حیة م ذبائح واالض صید وال شركة وال وال

ي   اني ف یط البرھ د   / ..المح ن احم ود ب محم
داد  .المرغیناني داد   : ــ بغ ة بغ وم    -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

  سم٢٨ص؛ ٦٨١
المیة     وم االس وراه والعل ة دكت ھ  (اطروح الفق

  ) المقارن
  العنوان.    أ)فقھ اسالمي(المفقود  -١

٣٤٤  

٢٥٤      
  الزیدي، دلشاد جالل محمد  ٩٤٩ز 

دلشاد جالل  / احكام االبوة في االحوال الشخصیة 
داد  .محمد الزیدي  شؤون     : ــ بغ اف ال وزارة االوق

ة ة-الدینی اء   كلی ة والخطب داد االئم دام الع  ص
  ٢٠٠٢والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ١٣٥
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

  العنوان.  االحوال الشخصیة للمسلمین   أ-١

٣٤٥  

٢٥٤      
  السعید، احمد حمزة  ٦٩٤س 

ولیة   سین االص ي ح زة  / اراء القاض د حم احم
سعید داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ وم  -جامع ة العل  كلی

  ٢٠٠٠االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٥٣

٣٤٦  



 

 ٩٨ 

المیة   وم االس ي العل ستیر ف الة ماج ول -رس  اص
  الفقھ

  العنوان.  اصول   أ- الفقھ االسالمي-١
٢٥٤٫١      

  الداودي، امین عزیز جواد  ٢٩٤د 
ث   ب       احادی ي الكت اح ف د النك ي عق ة ف الوالی

ة ت سعة؛ دراس ةحالت واد  / لیلی ز  ج ین عزی ام
داودي داد .ال ـ بغ ش : ـ اف وال ؤون وزارة االوق

  ٢٠٠٢ كلیة صدام العداد االئمة، -الدینیة
   سم٢٨ص؛ ٨٦

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
اح  -١ وي   -٢ النك دیث النب ات  – الح  دراس
  العنوان.أ

٣٤٧  

٢٥٤٫١      
  عادل حماد سالم  ٢٤٨غ 

ادل  / التوارث بسبب النكاح في الفقھ االسالمي   ع
سني     : ــ بغداد .حماد سالم  ف ال وان الوق ة  -دی   كلی

  ٢٠٠٤االمام االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٩٧

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
  لعنوانا.  النكاح  أ-١

٣٤٨  

٢٥٤٫١      
  محمد صادق محمد  ٣٨٤م 

شریعة    ي ال ة ف اة الزوجی الح الحی ل اص مراح
داد   .محمد صادق محمد   / االسالمیة ـ بغ وان  : ـ دی

  ٢٠٠٦ كلیة االمام االعظم، -الوقف السني
  سم ٢٨ص؛ ٣٣٨ت، -أ

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
  العنوان.  الزواج  أ-١

٣٤٩  

٢٥٤٫١      
  محمود عریبي سلمان  ٣٨٩م 

اح     د  النك ي عق سدة ف شروط المف ود  / ال محم
لمان ي س داد .عریب ـ بغ اف :  ـ وزارة االوق

ة شؤون الدینی ة  -وال داد االئم دام الع ة ص  كلی
  ٢٠٠١والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٥٧

٣٥٠  



 

 ٩٩ 

  یر في الدعوة والخطابةرسالة ماجست
  العنوان.  النكاح   أ-١

٢٥٤٫٢      
وي      ٤٧٩م  شان علی د عط وري، محم -٥٥١(المعم

  )ھـ٦١٦
ذر   ین والن الق والیم ي الط ضب ف ام الغ احك

ضاء وري/ والق وي المعم شان علی د عط ـ .محم ـ
داد داد: بغ ة بغ المیة، -جامع وم االس ة العل  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٢١٣

  الدراسات االسالمیةرسالة ماجستیر في 
  العنوان. أ)     فقھ اسالمي(  الطالق-١

٣٥١  

٢٥٤٫٥      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(المرغیناني، محمود بن احمد   ٤٧٩م 

ھ    ي الفق اني ف یط البرھ ن المح سب ع وى الن دع
داد  .محمود بن احمد المرغیناني   / النعماني ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
    سم٢٨ص؛ ٢٩٦
  ة ماجستیر في العلوم االسالمیة رسال

  العنوان. أ)   فقھ اسالمي (النسب -١

٣٥٢  

٢٥٥      
   جالل محمدالزندي، دلشاد  ٩٤٩ز 

شاد جالل   / احكام االبوة في الجنایات والحدود     دل
دي  د الزن داد .محم ـ بغ اف: ـ ة  -وزارة االوق  كلی
  ٢٠٠٣االمام االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ١٣٤
  ابةرسالة ماجستیر في الدعوة والخط

ات -١ المي( الجنای ھ اس اء  -٢) فق اء واالبن  اآلب
  العنوان. أ

٣٥٣  

٢٥٥٫٥      
  الطائي، محمد فاضل حمدان  ٢٩٩ط 

ي      لم       (حكم سب النب ھ وس ھ وآل لى اهللا وعلی )/ ص
ائي  دان الط ل حم د فاض داد.محم ـ بغ وزارة : ـ

  ٢٠٠٢ كلیة صدام العداد االئمة، -االوقاف
   سم٢٨ص؛ ٨٩

  م الشرعیةرسالة ماجستیر في العلو

٣٥٤  



 

 ١٠٠ 

ذف -١ سب والق ول اهللا - ال د رس ، )ص( محم
ي     )ھـ ١١-ھـ ٥٣(محمد بن عبداهللا    ي العرب ، النب

  العنوان. أ
٢٥٦      

  السامرائي، حسن عالوي خلف  ٢٨٤س 
ي    اد ف د الجھ المیة امقاص شریعة االس سن / ل ح

داد  .عالوي خلف السامرائي   داد  : ــ بغ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة العلوم االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٦٧، ر-أ
   في الشریعة االسالمیةررسالة ماجستی

  العنوان.  الشریعة االسالمیة  أ-٢ الجھاد  -١

٣٥٥  

٢٥٦      
  )ھـ٦١٦-٥٥١(المرغیناني، محمود بن احمد   ٤٧٩م 

سیر كتاب   ین من         ال امس والثالث صل الخ ى الف  ال
ن   / المحیط البرھاني في الفقھ النعماني  ود ب محم

اني د المرغین د.احم ـ بغ داد: ادـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠العلوم االسالمیة، 

    سم٢٨ص؛ ٣١٨
المیة    وم االس ي العل وراه ف ة دكت ھ (اطروح الفق

  )المقارن
  العنوان. أ)   فقھ اسالمي (السیر -١

٣٥٦  

٢٥٧      
  الزبیدي، جلیل عیسى وناس ناصر  ٢٩٤ز 

ق   دیث س اعدة فیح ي س ة  : ة بن ة تحیلیل دراس
وعیة ر   / وموض اس ناص سى ون ل عی جلی

دي داد .الزبی ـ بغ اف: ـ ام  -وزارة االوق ة االم  كلی
  ٢٠٠٣االعظم، 

   سم٢٨ص؛ ١٠٥
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

ي     -١ م ف ة الحك الم، نظری شوري    -٢ االس  ال
  العنوان .أ

٣٥٧  

٢٥٨٫١      
  )ھـ٧٥٨-٦٨٥(امیر كاتب بن ایسر محمد   ٨٩٤أ 

شرح المنتخب في اصول المذھب لالمام : التبیین
اني           امیر ر االتق ر عم ن أمی ب ب ب   /  كات ر كات أمی

اني ودة    : االتق سین ع د ح ق محم ة وتحقی دراس

٣٥٨  



 

 ١٠١ 

ابي داد.الجن ـ بغ داد: ـ ة بغ وم -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٤٣٤
  رسالة ماجستیر في اصول الفقھ االسالمي

الجنابي، محمد حسین عودة .  الفقھ الحنفي  أ-١
  العنوان. ب)  تحقیق(

٢٥٨٫١      
ى     ٤٤ب  ن موس د ب ن احم ود ب ي، محم دین العین بدرال

  )ھـ٨٥٥-٧٦٢(
ي              وك ف ة المل رح تحف ي ش كتاب منحة السلوك ف

ن            / الفقھ الحنفي  د ب ن احم و محد ب دین اب در ال ب
ود       ن محم ف ب ن یوس سین ب ن الح ى ب موس

ي   در العین شھیر بالب نة  (ال وفى س ـ٨٥٥ت / ھ
ي؛    دین العین ى بدرال ن موس د ب ن احم ود ب محم

دا در دي زی ي مھ ین عل ق یاس ة وتحقی  ناس
دري   داد .الب ـ بغ داد : ـ ة بغ وم -جامع ة العل  كلی

  ٢٠٠٠االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٥١

المیة       وم االس ي العل ستیر ف الة ماج ھ  (رس الفق
  )االسالمي

المي -١ ھ االس ي   ذ الم-٢ الفق ھب الحنف
  العنوان.أ

٣٥٩  

٢٥٨٫١      
  بعاويالحنفي، ادریس عبداهللا محمد شبیب الس  ٩٧٩ح 

صوص     النسخ على تقدیم    الجمع عند تعارض الن
 ادریس عبداهللا محمد شبیب /عند السادة الحنفیة 

ي سبعاوي الحنف داد.ال ـ بغ اف : ـ وزارة االوق
ة  شؤون الدینی ة،    -وال داد االئم دام الع ة ص  كلی

٢٠٠٣  
   سم٢٨ص؛ ٧٧

  رسالة ماجستیر في قسم الدعوة والخطابة
  العنوان.  المذھب الحنفي   أ-١

٣٦٠  

٢٥٨٫١      
  عاوي، ادریس عبداهللا محمدبالس  ٢٦٢س 

ا       ة ونم ج من  ذمراتب السنة عند اصولیي الحنفی
د  / التطبیقات علیھا في فقھم  ادریس عبداهللا محم

٣٦١  



 

 ١٠٢ 

سبعاوي داد .ال ـ بغ شؤون  : ـ اف وال وزارة االوق
  ٢٠٠٢كلیة صدام العداد االئمة، ) الدینیة

  سم٢٨ص؛ ٨٦
  بةرسالة ماجستیر في قسم الدعوة والخطا

  العنوان.  الفقھ الحنفي  أ-١
٢٥٨٫٢      

  الجزائري، نوال عبدالمجید علي  ٤٢٩ج 
وانین          ك من خالل الق ام مال في لغات اسھب لالم

ة ري  / الفقھی ي الجزائ د عل وال عبدالمجی ـ .ن ـ
داد داد: بغ ة بغ المیة، -جامع وم االس ة العل  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١٥٢

  )فقھ مقارن(رسالة ماجستیر في العلوم 
الكي -١ ذھب الم ن   -٢ الم ك ب ك، مال ام مال  االم

س  د    )ـھ١٧٩-٩٣(أن ة عن ة االربع د االئم ، اح
  العنوان. أھل السنة   أ

٣٦٢  

٢٥٨٫٣      
  )ھـ١٢٥٩-١١٦٧(االسعردي، خلیل بن حسین   ٥٦٤أ 

وات  اب المعف عردي؛    / كت سین االس ن ح ل ب خلی
ھ    ي ش ابكر عل د ب د احم ق محم ة وتحقی دراس

وبى ـ.ش داد .ـ ـ بغ داد ج: ـ ة بغ وم  -امع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٤٨
  رسالة ماجستیر في الفقھ االسالمي

  العنوان.  المذھب الشافعي   أ-١

٣٦٣  

٢٥٨٫٣      
دالعزیز     ٨٩٢م  ن عب دین ب ن العاب اري، زی -٠٠(الملیب

  )ھـ١٨٧
تح    ي ف اوي ف دین الكلیب ن ال شیخ زی نھج ال م

دالعزیز ا      / المعین اري؛  زین العابدین بن عب لملیب
ي      دالعزیز الجمیل داد  .تحقیق ثامر ماجد عب ـ بغ : ـ

ة   شؤون الدینی اف وال دام  -وزارة االوق ة ص  كلی
  ٢٠٠٢العداد االئمة والخطباء والدعاة، 

   سم٢٨ص؛ ٩٢
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

شافعي أ -١ ھ ال د   .  الفق امر ماج ي، ث الجمیل

٣٦٤  



 

 ١٠٣ 

  العنوان. ب)  محقق(عبدالعزیز 
٢٥٨٫٧      

  العزي، ضیاء یوسف حالوب  ٥٩ع 
ھ             ھ فی د ومنھج ن زی ة ب یاء  / فقھ االمام خارج ض

زي  الوب الع ف ح داد .یوس ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة العلوم االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٣٢٢
  )الفقھ والقانون(رسالة ماجستیر في الشریعة 

دي -١ ھ الزی د -٢ الفق ن زی ة ب -٢٩( خارج
  العنوان. ، فقیھ  أ)ھـ٩٩

٣٦٥  

٢٦٠      
  السامرائي، عمر محمود حسین  ٢٨٤س 

ن  صوف م ي الت ھ ف ادي ومنھج الل  الفیروزاب خ
عمر محمود حسین / كتاب البصائر ذوي القمتین

سامرائي داد.ال داد: ـ بغ ة بغ وم -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٨١
  اطروحة دكتوراه في اصول الدین

یعقوب  الفیروزابادي، محمد بن -٢ التصوف -١
  العنوان.، متصوف   أ)ھـ٨١٧-٧٢٩(بن محمد 

٣٦٦  

٢٦٠      
  ، عادل اسماعیل خلیلالعبود   ٢٩٤ع 

اریخ الزھ ي دت ره ف المي واث صوف االس  والت
ریین       اني الھج رنین االول والث / البصرة خالل الق

 -جامعة البصرة: ــ البصرة.عادل اسماعیل خلیل
  ٢٠٠٢كلیة اآلداب، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٤ج، -أ
  ماجستیر في التاریخ االسالميرسالة 

راق -٢) تصوف اسالمي  ( الزھد   -١ اریخ  - الع  ت
  العنوان. عصر صدر االسالم  أ

٣٦٧  

٢٨٠      
  ایاد حامد محمود یوسف  ٩٢٤م 

ف           صرانیة وموق دة الن ي العقی سبعة ف االسرار ال
ا  الم منھ ف  / االس ود یوس د محم داد .حام ـ بغ : ـ

سني   ف ال وان الوق م،   -دی ام االعظ ة االم  كلی
٢٠٠٦  

٣٦٨  



 

 ١٠٤ 

   سم٢٨ص؛ ١٥٦
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

  العنوان.  النصرانیة أ-٢ المسیحیة -١
٢٨٠      

  غسان عبد صالح  ٥٢٩ع 
غسان عبد  / النصرانیة عند الغساسنة والمناذرة   

الح  داد .ص ـ بغ داد : ـ ة بغ ة، -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٥٦
  االسالمرسالة ماجستیر في التاریخ العربي قبل 

  العنوان.  تاریخ   أ- المسیحیة-١

٣٦٩  

٢٧٥      
  الحلبوسي، فیروز عبدالھادي  ٨٢٩ح 

االمیرة النصرانیة في العراق من عصر الرسالة   
ري    ع الھج رن الراب ة الق ى نھای روز / ال فی

ار .عبدالھادي الحلبوسي  ار  : ــ االنب ة االنب  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة التربیة للبنات، 

   سم٢٨ص؛ ١٥٥
  جستیر في التاریخرسالة ما

رة-١ راق - االدی سیحیة-٢ الع اریخ - الم  -٣ ت
  العنوان. االماكن المقدسة  أ

٣٧٠  

  
  العلوم االجتماعیة

٣٠١٫٢٢      
  العكیلي، جعفر نجم نصر  ٨٩٨ع 

ا    شھادات العلی ة ال دى حمل راب ل ة : االغت دراس
داد    ة بغ ي مدین ة ف صر    / میدانی م ن ر نج جعف

ي داد.العكیل ـ بغ داد: ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٩٤
  رسالة ماجستیر في علم االجتماع

افي-١ راب الثق راق - االغت راق-٢ الع  - الع
  العنوان. االغتراب الثقافي  أ

٣٧١  

٣٠١٫٢٤      
  ٣٧٢  شالل علي خلف  ٨٢٨ش 



 

 ١٠٥ 

ة     ضاء الطارمی ي ق اعي ف ر االجتم الل / التغی ش
داد   .علي خلف  ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة االداب،    -جامع  كلی

٢٠٠٥  
   سم٢٨ص؛ ١٣٩

  رسالة ماجستیر في علم االجتماع
اعي -١ ر االجتم راق-٢ التغی وال - الع  االح

  العنوان. االجتماعیة   أ
٣٠١      

  الخالدي، سحر كاظم نجم  ٢٨٤خ 
سیاسیة     / دور الجماعات المرجعیة في التنشئة ال

داد  .سحر كاظم نجم الخالدي    داد   : ــ بغ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة اآلداب، 

  سم ٢٨ص؛ ١٣٦
  اطروحة دكتوراه في علم االجتماع

  العنوان.  التنشئة االجتماعیة  أ-١

٣٧٣  

٣٠١      
  الجبوري، شفیق ابراھیم صالح  ٢٩٤ج 

دون    ن خل د اب ة عن اع المعرف م اجتم فیق / عل ش
داد  .ابراھیم صالح الجبوري  ـ بغ داد،   : ـ ة بغ جامع

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٢٠٨

  اطروحة دكتوراه في علم االجتماع
اع،-١ م  االجتم دون-٢ عل ن خل سوف - اب  فیل

  العنوان. ومؤرخ  أ

٣٧٤  

٣٠١      
  المشھداني، خدیجة حسن جاسم  ٥٩٤م 

ة      سرب طلب ي ت ؤثرة ف ة الم ل االجتماعی العوام
طة ة المتوس م  / المرحل سن جاس ة ح خدیج

داد   : ــ بغداد .المشھداني ة بغ ة اآلداب،   -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٧٧
  رسالة ماجستیر في علم االجتماع

  العوان.  االجتماع، علم   أ-١

٣٧٥  

٣٠١      
  الشماع، احمد ناطق محمد علي  ٨٢٦ش 

ین      ل ب ة للتواص ة المطلوب ات التخطیطی التوجھ
٣٧٦  



 

 ١٠٦ 

احمد / االصالة المعاصرة الحضریة لمدینة بغداد     
 -جامعة بغداد : ــ بغداد .ناطق محمد علي الشماع   

ي،   ضري واالقلیم یط الح الي للتخط د الع المعھ
٢٠٠٢  

   سم٢٨ص؛ ١١٦
ستی  الة ماج ضري   ررس یط الح وم التخط ي عل  ف

  واالقلیمي
  العنوان.  المجتمعات الحضریة  أ-١

٣٠١      
  الربیعي، منال صبحي مھدي  ٢٩٦ر 

الجمود الفكري لدى شرائح تدریسیة متباینة من 
ي     / المجتمع داد  .منال صبحي مھدي الربیع ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٧ كلیة االداب، -الجامعة المستنصریة
   سم٢٨ ایض؛ :ص١٤٦و، -ث
  روحة دكتوراه فلسفة في علم النفسطا

  العنوان.  المجتمع العراقي   أ-١

٣٧٧  

٣٠١٫٤٢      
  الموسوي، عالء تقي ھادي  ٩٥٩م 

شباب          لوك ال ي س ة  : دور التفكك االسري ف دراس
ة وي/ میدانی ادي الموس ي ھ اء تق داد.علی ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٨

  ستیر في علم االجتماعرسالة ماج
  العنوان.  االسرة العراقیة   أ-١

٣٧٨  

٣٠١٫٤٢٣      
  وفاء كاظم ماضي محمد  ٧٢٢و 

راق    ي الع سویة ف ة الن ور الحرك -١٩٢١(تط
د )/ ١٩٥٨ ي محم اظم ماض اء ك داد.وف ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٦٨

  ماجستیر في التاریخ الحدیثرسالة 
ر الم-١ راق -رأة تحری رأة -٢ الع ر – الم  تحری
  العنوان.  الحركة النسویة  أ-٣

٣٧٩  

٣٠٢      
  دیار عوني فاضل المفتي،   ٩٥٩م 

شف ال ا بك صوصیة وعالقتھ ة ذالخ دى طلب ات ل
٣٨٠  



 

 ١٠٧ 

ة ي   / الجامع ل المفت وني فاض ار ع داد .دی ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ كلیة االعالم، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١١٧
  تماعيرسالة ماجستیر في علم النفس االج

اعي   -١ نفس االجتم م ال ة -٢ عل ة الجامع  - طلب
  العنوان. علم النفس أ

٣٠٢      
  الربیعي، مي فاضل مجید  ٢٩٦ر 

ا    ي لیبی سیاسیة ف ورات ال / ١٩٦٣-١٩٥١التط
داد   : ــ بغداد .مي فاضل مجید الربیعي    ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٧٢

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
  العنوان.  االحوال السیاسیة   أ-یبیا ل-١

٣٨١  

٣٠٩٫٢      
  شاكر سعید یاسین  ٢٨٧ش 

كالیة  رم –اش ع– مج ان- مجتم ة :  مك دراس
داد  .شاكر سعید یاسین/ تخطیطیة في بغداد  ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٨٦

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس
  واالقلیمي

  العنوان. ي   أ التخطیط االجتماع-١

٣٨٢  

٣٠٩٫٢٥      
  احمد باسل محمود  ٣٨٤أ 

ضریة           ة الح ة والبیئ اھرة الجریم : العالقة بین ظ
ة  ود   / دراس ل محم د باس داد  .احم ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٦٢

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس
  واالقلیمي

  العنوان.  التخطیط الحضري   أ-١

٣٨٣  

٣٠٩٫٢٦      
  االنباري، محمد علي حسن  ٩٢٢ز 

ي      یط البیئ ستراتیجي للتخط ل ال ین التكام تمك
اري       / والمكاني ي حسن االنب د عل داد   .محم ـ بغ : ـ

٣٨٤  



 

 ١٠٨ 

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢١٥

ضري    یط الح ي التخط وراه ف ة دكت اطروح
  واالقلیمي

  العنوان.  العراق   أ- تخطیط المدن-١
٣٠٩٫٢٦      

  الدراجي، قتیبة صبیح  ٤٢٩د 
ة       در الطاق ل ھ ي تقلی دات ف شكیل الوح ر ت أث

سكنیة ات ال در/ للمجمع بیح ال ة ص ـ .ياجقتیب ـ
  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠١

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس
  واالقلیمي

  العنوان.  العراق   أ– تخطیط المدن -١

٣٨٥  

٣٠٩٫٢٦      
   جمال باقر مطلكالسعدي،  ٦٤٩س 

سكنیة     ة ال ى البنی كانیة عل شریعات االس ر الت أث
ة  سعدي    / للمدین ك ال اقر مطل ال ب داد  .جم ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٩٩

ضري    یط الح ي التخط وراه ف ة دكت اطروح
  واالقلیمي

  العنوان.  العراق    أ– تخطیط المدن -١

٣٨٦  

٣٠٩٫٢٦      
  ر شاكر خضیرالكناني، عام  ٩٢٩ك 

شھد    ي الم ره ف ي واث سیج العمران ي الن ر ف التغی
ة    ضر     / الحضري للمنطقة التقلیدی اكر خ امر ش ع

اني داد.الكن ـ بغ داد: ـ ة بغ ة اآلداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١١٥
ضري     یط الح وم التخط ي عل ستیر ف الة ماج رس

  واالقلیمي
  العنوان.  العراق    أ- تخطیط المدن-١

٣٨٧  

٣٢٠٫٠٩٥٦٧      
  الالمي، حسن عبد علي عبدالنبي  ٢٨٩ل 

دام   د ص رئیس القائ سید ال ث ال ات واحادی كتاب
٣٨٨  



 

 ١٠٩ 

ــ .حسن عبد علي عبدالنبي الالمي    / الخ..حسین  
  ٢٠٠٣ كلیة االداب، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٥٦٥

  رسالة ماجستیر في علم المكتبات والمعلومات
سیاسي  -٢ العراق   - الفكر السیاسي  -١  - الفكر ال

   العنوان.یخ  أتار
٣٢٠٫٩٥٦٧      

  عالء عزیز كریم  ٨٢٢ع 
رف من           ي النجف االش ة ف وزة العلمی موقف الح

/ ١٩٢٤-١٩٢١التطورات السیاسیة في العراق  
ریم   ز ك الء عزی ل .ع ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٧التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٠٠ر، -ب

  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ الحدیث
راق-١ و- الع سیاسیة  االح راق-٢ال ال  - الع

  العنوان.   أ١٩٢٤-١٩٢١تاریخ حدیث 

٣٨٩  

٣٢٠٫٩٥٦٧      
  كفاح كریم سلمان  ٧٢٣ك 

رب        العراق في خطط بریطانیا الدفاعیة خالل الح
ة  ة الثانی لمان  / العالمی ریم س اح ك داد .كف ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -الجامعة المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٧٤

  خ الحدیث المعاصررسالة ماجستیر في التاری
  العنوان.  االحوال السیاسیة   أ- العراق-١

٣٩٠  

٣٢١٫٨      
  الظاھري، لمى علي فرج  ٢٩٤ظ 

الدیمقراطیة شبھ المباشرة وتطبیق مظاھرھا في 
رة    اتیر المعاص ض الدس رج   / بع ي ف ى عل لم

داد  .الظاھري داد   : ــ بغ ة بغ انون،     -جامع ة الق  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٣٧
  القانون العامرسالة ماجستیر في 

  العنوان.  الحكومة الدیمقراطیة   أ-١

٣٩١  

٣٢٤٫٠٨٢      
  الفدعوسي، علي جاسم محمد  ٤٦٩ف 

رائیلي   تالل االس ة االح ي مقاوم زب اهللا ف دور ح
٣٩٢  



 

 ١١٠ 

علي / م٢٠٠٣-١٩٨٢وتحریر الجنوب اللبناني   
ي د الفدعوس م محم داد.جاس ـ بغ ة : ـ الجامع

یة  المعھد العالي للدراسات السیاس-المستنصریة
  ٢٠٠٤والدولیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٨١
  رسالة ماجستیر في الدراسات الدولیة

ة  -١ زاب الدینی ان-٢ االح زب اهللا - لبن  -٣ ح
رائیلي  تالل االس ان-٤االح وال - لبن  االح

  العنوان. السیاسیة  أ
٣٢٧٫١٢      

  الزبیدي، نصیر مطر  ٢٩٤ز 
دور االجھزة االستخباریة االمریكیة في السیاسة 

اردة      : الخارجیة صیر  / مرحلة ما بعد الحرب الب ن
دي   ر الزبی داد .مط ـ بغ انت  : ـ ة س تسجامع  كلیمن

  ٢٠٠٧العالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٩

  العلوم السیاسیة رسالة ماجستیر في
ة  -١ تخبارات االمریكی سیاسة -٢ االس  ال

ة  ا -٣الخارجی ة  – امریك ات الخارجی  العالق
  العنوان.أ

٣٩٣  

٣٢٧٫٤٢٠٤٣      
   علي عشمانمعمر مصطفى  ٦٨٤م 

اني    اني البریط ري االلم افس البح -١٨٩٧(التن
ان   )/١٩١٤ ي عثم صطفى عل ر م ـبغداد.معم : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٤٥

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
ا-١ ة - بریطانی ات خارجی ا   - عالق  المانی
  العنوان.أ

٣٩٤  

٣٢٧٫٤٣٨٠٤٣      
  م مھديالسامرائي، اسماء باس  ٢٨٤س 

ة  ات االلمانی ة -العالق / ١٩٣٩-١٩١٩ البولندی
سامرائي      داد   .اسماء باسم مھدي ال ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة االداب، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٥٩

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث

٣٩٥  



 

 ١١١ 

  العنوان.  بولندا  أ- عالقات خارجیة- المانیا-١
٣٢٧٫٥٣      

  التمیمي، محمد عباس احمد  ٨٩٨ت 
ةالعالق ستقبل  -ات العربی ي م ا ف ة واثرھ  العربی

ي ومي العرب ن الق د / االم اس احم د عب محم
ي  داد .التمیم ـ بغ داد : ـ ة بغ وم  -جامع ة العل  كلی

  ٢٠٠٠السیاسیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٥٠

  رسالة ماجستیر في السیاسات الدولیة
  العنوان.  عالقات خارجیة  أ- العالم العربي-١

٣٩٦  

٣٢٧٫٥٦١٠٤٠      
  دأنس یونس عب  ٩٥أ 

سیاسة تركیا الخارجیة اتجاه دول أوربا الغربیة        
ة (١٩٦٠-١٩٥٠ ة تارخی ونس  )/ دراس س ی أن

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة بابل: ــ بابل.عبد
   سم٢٨ص؛ ١٦٧خ، -ت

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
ا-١ ة- تركی ات خارجی ة - عالق ا الغربی  -٢ أورب

ة ا الغربی دیث -اورب اریخ ح .  أ١٩٦٠-١٩٥٠ ت
  العنوان

٣٩٧  

٣٢٧٫٥٦١٠٤٢      
  البعیجي، فھد عوید عبد  ٦٩٣ب 

ة        ة العثمانی اه الدول -١٧٩٨سیاسة بریطانیا تج
ل  .فھد عوید عبد البعیجي / ١٨٠٩ ـ باب ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -بابل
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٢٨

  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ الحدیث
ة  -١ ة العثمانی ة – الدول سیاسة الخارجی  - ال

  العنوان.بریطانیا   أ

٣٩٨  

٣٢٧٫٥٦١٠٥٥      
  منیر عبود جدیع  ٩٩٤م 

ة  ات التركی ة  -العالق / ١٩٦٠-١٩٥٠ االیرانی
دیع ود ج ر عب داد.منی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٦

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث

٣٩٩  



 

 ١١٢ 

  العنوان.  ایران   أ- عالقات خارجیة- تركیا-١
٣٢٧٫٥٦١٠٥٦٩٤      

  الجنابي، امین عباس نذیر  ٩٢٢ج 
سطینیة    ضیة الفل ا من الق -١٩٦٧(موقف تركی

ذیر )/ ١٩٨٧ اس ن ین عب ابيأم ـ .الجن ــ
  ٢٠٠٥ كلیة اآلداب، -جامعة الكوفة:الكوفة
   سم٢٨ص؛ ١٦٩

  رسالة ماجستیر في التاریخ المعاصر
 القضیة -٢ فلسطین - العالقات الدولیة- تركیا-١

  العنوان. الفلسطینیة  أ
  

٤٠٠  

٣٢٧٫٥٦٧٠٤٤      
  صبیح عبداهللا غالم  ٢٩٣ص 

ن   دة م سیة للم ة الفرن ات العراقی -١٩٦٨العالق
ة    : ١٩٨٨ ة تقویمی داهللا    / رؤیة تحلیلی بیح عب ص

ة،       : ــ بغداد .غالم تس العالمی انت كلیمن ة س جامع
٢٠٠٧  

   سم٢٨ص؛ ١٩٦
  رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة

  العنوان. فرنسا   أ - عالقات خارجیة- العراق-١

٤٠١  

٣٢٧٫٥٦٧٠٥٤      
  فخریة علي أمین حاتم  ٤٤٩ف 

ة  ة الھندی ات العراقی / ١٩٩٥-١٩٧٤العالق
اتم       ین ح ي أم داد   .فخریة عل ـ بغ داد  : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٠٨

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
  العنوان.  الھند  أ- عالقات خارجیة- العراق-١

٤٠٢  

٧٣٢٫٥٦٧٠٥٦٨      
  عثمان فتحي صالح حمدي  ٣٨٢ع 

ة  ات العراقی ة –العالق : ١٩٩١-١٩٦٨ االردنی
ودي    عثمان  )/ دراسة تاریخیة ( الح حم فتحي ص
ل . ـ الموص ل : ـ ة الموص ة،  -جامع ة التربی  كلی

٢٠٠٧  
   سم٢٨ایض؛ : ص٣٤٧

  اطروحة دكتوراه فلسفة في التاریخ الحدیث

٤٠٣  



 

 ١١٣ 

راق-١ ة - الع ات خارجی .  أ االردن  - عالق
  العنوان

٧٣٢٫٥٦٧٩٠٤٩٨      
  البدران، عماد مكلف عسل  ٤٤٢ب 

رائیلیة  ات االس ة –العالق -١٩٤٨ الرومانی
ة: (١٩٧٣ ة تاریخی سل  )/ دراس ف ع اد مكل عم

 كلیة التربیة، -جامعة البصرة: ــ البصرة.بدرانلا
٢٠٠٥  

   سم٢٨ایض؛ : ص١٨٥
  لتاریخ المعاصرااطروحة دكتوراه فلسفة في 

رائیل -١ ة  - اس ات خارجی ا   - عالق  رومانی
  العنوان.أ

٤٠٤  

٣٢٧٫٦٢٠٥٦٧      
  السارة، حنان طالل جاسم  ٢٤٢س 

راق         اه الع ر تج ال عبدالناص -١٩٥٦سیاسة جم
سارة / ١٩٧٠ م ال الل جاس ان ط الى.حن ـ دی : ـ

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة دیالى
   سم٢٨ص؛ ٢١١ط، -أ

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
  العنوان.  العراق   أ-خارجیة عالقات - مصر-١

٤٠٥  

٣٢٧٫٧٣٠٥١٢٤٩      
  العیداني، ایمن كاظم حاجم  ٩٤٢ع 

ة   اه ازم ة تج دة االمریكی ات المتح ة الوالی سیاس
ایوان  اجم  )/ ١٩٥٩-١٩٤٩(ت اظم ح ن ك أیم
داني صرة.العی ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٧التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٧٧
  خ المعاصررسالة ماجستیر اداب في التاری

ة -١ دة االمریكی ات المتح ات - الوالی  عالق
  العنوان.  ازمة تایوان   أ-٢ تایوان -خارجیة

٤٠٦  

٣٢٨٫٣      
  المكصوصي، سعید عبد علي باصي  ٨٥٩م 

-١٩٢٥(دور نواب الكوت في البرلمان العراقي 
صوصي    )/ ١٩٣٩ ـ  .سعید عبد علي باصي المك ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة واسط: واسط

   سم٢٨ص؛ ١٩٣د، -أ

٤٠٧  



 

 ١١٤ 

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
ي  -١ ان العراق راق-٢ البرلم دیث - الع اریخ ح  ت

  العنوان.   أ١٩٣٩-١٩٢٥
٣٢٨٫٥٦٧      

  حمدیة عباس محمد  ٨٤٩ح 
س    ضاء المجل ات اع انوني النتخاب یم الق التنظ

راق  ي الع وطني ف ض  : ال ع بع ة م ة مقارن دراس
: ــ بابل. محمدحمدیة عباس/ التشریعات العربیة 

  ٢٠٠١ كلیة القانون، -جامعة بابل
   سم٢٨ص؛ ١٥٠

  رسالة ماجستیر في القانون العام
  العنوان. العراق   أ- المجلس الوطني-١

٤٠٨  

٣٢٨٫٦٢      
  الخزرجي، فاروق حسان محمود  ٥٤٣خ 

اروق  /١٩٣٦-١٩٢٤الحیاة النیابیة في مصر       ف
داد   : ــ بغداد .حسان محمود الخزرجي   ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠یة التربیة، كل
   سم٢٨ص؛ ٢٢٠

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
  العنوان.  مصر   أ- الھیئات التشریعیة-١

٤٠٩  

٣٢٩٫١٠٠١      
  حقي اسماعیل ابراھیم  ٧٩ح 

حقي / الوحدة العربیة في فكر القائد صدام حسین
راھیم ماعیل اب داد.اس ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠العلوم السیاسیة، 

   سم٢٨؛ ص١٧٥
  رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة

تراكي  -١ ي االش ث العرب زب البع ر   - ح  فك
  لعنوانا.أ

٤١٠  

٣٣٠٫٠٩٥٦٧      
  آل عقیل، اكرم عبدالعزیز عبدالوھاب  ٦٧٩أ 

ارة   ع االش ارة م دان مخت ي بل الي ف الح الع االص
راق  ى الع دالوھاب آل   / ال دالعزیز عب رم عب اك

ل داد .عقی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االدارة ك-جامع لی
  ٢٠٠١واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٣٦٨

٤١١  



 

 ١١٥ 

  اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة
  العنوان. االحوال االقتصادیة  أ- العراق-١

٣٣٠٫٠٩٥٦٧      
  الراوي، احمد وھیب حسین محمد  ٢٩٩ر 

شھید      شركة ال صادي ل ة االداء االقت ویم كفای تق
ة  راوي     / العام د ال سین محم ب ح د وھی ـ .احم ـ
داد  داد : بغ ة بغ صاد، -جامع ة االدارة واالقت  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١١٣

  رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة
  العنوان. االحوال االقتصادیة   أ- العراق-١

٤١٢  

٣٣٠٫٩١٥٦٧      
  الحمداني، ندى محمود فائق  ٨٤٢ح 

داد     ة بغ ي مدین سیجیة ف صناعات الن دى / ال ن
داني  ائق الحم ود ف داد.محم ـ بغ ة بغ: ـ داد، جامع

٢٠٠٦  
   سم٢٨ایض؛ : ص١٧٦ع، -ب

  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة
صناعیة   -١ ة ال راق -٢ الجغرافی ة - الع  الجغرافی

صناعیة  سیجیة  -٣ال صناعات الن داد ( ال )  بغ
  العنوان.أ

٤١٣  

٣٣٠٫٩١٥٦٧      
  الطائي، احمد طالل خضر  ٢٩٩ط 

ة     سة بمحافظ سیجیة الرئی صناعات الن وطن ال ت
وى  ل جغ-نین ي  تحلی ضر  مأح/ راف الل خ د ط
ائي  ل  .الط ـ الموص ل  : ـ ة الموص ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٧التربیة، 
   سم٢٨ایض؛ : ص١١٩د، -أ

  لجغرافیةارسالة ماجستیر في 
صناعیة     - العراق -١ صناعات  -٢ الجغرافیة ال  ال

  العنوان. أ)  محافظة نینوى(النسیجیة 

٤١٤  

٣٢٢٫٣١      
  العبیدي، ایاد محمود احمد  ٢٩٤ع 

دری ة الت شاملة عالق ودة ال ع ادارة الج ب م
دي      / للمصارف د العبی ود احم داد   .ایاد محم ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة االدارة واالقتصاد، -جامعة بغداد

٤١٥  



 

 ١١٦ 

   سم٢٨ص؛ ٦٠
  دبلوم عالي في ادارة المصارف

  العنوان.  المصارف ازراعیة  أ-١
٣٣٢٫٦      

  احمد غفور احمد عبدالرحمن  ٣٨٤أ 
ة   ي الربحی ره ف زون واث د المخ اطرة عائ ومخ

ھم    عار االس ي اس ك ف اس ذل سیولة وانعك ال
: ــ بغداد .احمد غفور احمد عبدالرحمن   / السوقیة

  ٢٠٠١ كلیة االدارة واالقتصاد، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١١٥

  رسالة ماجستیر في ادارة اعمال
  العنوان.  االسھم   أ-١

٤١٦  

٣٣٢٫٦      
  الجنابي، جاسم محمد مصحب  ٩٢٢ج 

ة       االستثمارات االجنب  ة المالی ا باالزم ة وعالقتھ ی
یا     رق آس وب ش صادات دول جن ي اقت م  / ف جاس

ابي  صحب الجن د م داد .محم ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة االدارة واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ١٤٨
  رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة

  العنوان . االستثمارات االجنبیة  أ-١

٤١٧  

٣٣٢٫٦٣٢٢      
  لطیفد علي عبدالالعاني، عماد محم  ٢٩٩ع 

ة    ة الدولی واق المالی دماج االس اھرة ان ظ
ــ . العاني لطیفعماد محمد علي عبدال   / الرئیسیة

داد  ة: بغ داد  جامع صاد، -بغ ة االدارة واالقت  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ٢٨١
  اطروحة دكتوراه في العلوم االقتصادیة

  العنوان. السیاسة المالیة   أ-١

٤١٨  

٤٣٣٫٦٤٢      
  ریاض حمید حمودلیلي، صال  ٨٩٨ص 

ي االردن        ي دولت واقع واھمیة االسواق المالیة ف
دة    ة المتح ارات العربی د  / واالم اض حمی ری

  ٢٠٠٧ـ سانت كلمنتس العالمیة، .لیليصال
   سم٢٨ص؛ ٨٦

٤١٩  



 

 ١١٧ 

  رسالة ماجستیر في علوم االقتصاد
ة-١ واق المالی واق -٢ االردن - االس  االس

  وانالعن. ت العربیة المتحدة   أارا االم-المالیة
٣٣٣٫٣٣٥      

  الجبوري، عبداالمیر ناصر حسین  ٢٩٤ج 
دراسة اقتصادیة فنیة لفاقد الحنطة اثناء الحصاد 
شروع   ة م اطق المروری ي المن انیكي ف المیك

سیب وري  / الم سین الجب ر ح داالمیر ناص ـ .عب ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٩٩

  راعيرسالة ماجستیر في االقتصاد الز
  العنوان. اقتصادیات   أ- االراضي الزراعیة-١

٤٢٠  

٣٢٢٫٦٣٢٢      
  العلي، اسعد حمید عبید  ٨٩ع 

/ تحویط المحفظة الكفوءة باطار نظریة الخیارات
ي       د العل د عبی داد   .اسعد حمی ـ بغ داد   : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٢كلیة االدارة واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٢٣٠
  اطروحة دكتوراه في العلوم االداریة

  العنوان.  السیاسة المالیة  أ-١

٤٢١  

٣٢٢٫٦٣      
  المشھداني، عبدالرحمن حمود ابراھیم  ٥٩٤م 

المالیة المكونة على    قیاس وتقویم اداء المحافظ   
راھیم      / وفق توقیت السوق   ود اب دالرحمن حم عب

داد   .المشھداني ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة االدارة   -جامع  كلی
  ٢٠٠٠واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٢٩٥
   في ادارة اعمالاهاطروحة دكتور

  العنوان.  السیاسة المالیة  أ-١

٤٢٢  

٣٣٣٫٦٥٧٦      
  العاني، حافظ عبداهللا احمد  ٢٩٩ع 

وى   ي ذات المحت یم االراض ق تقی ة طرائ مقارن
ة  ة االروائی راض الزراع وع الغ سي المتن / الجب

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.مد العانيححافظ عبداهللا ا 
  ٢٠٠٢كلیة الزراعة، 

   سم٢٨ص؛ ١٠٦

٤٢٣  



 

 ١١٨ 

  )التربة(رسالة ماجستیر في الزراعة 
  العنوان.  العراق    أ– اراضي التعدین -١

٣٣٦٫٢٤      
  الزبیدي، ابراھیم حمید محسن  ٢٩٤ز 

ابراھیم حمید  / تحصیل ضریبة الدخل في العراق    
دي  سن الزبی داد .مح ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢٠١

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  ضریبة الدخل   أ-١

٤٢٤  

٣٣٨٫٠٩      
  الكبیسي، لورنس یحیى صالح  ٢٩٥ك 

ي   ي ف وث البیئ شكلة التل صادیة وم ة االقت التنمی
ـ  .لورنس یحیى صالح الكبیسي  / البلدان النامیة  ـ

داد  داد : بغ ة بغ صاد، -جامع ة االدارة واالقت  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٧٢
  ةرسالة ماجستیر في العلوم االقتصادی

  العنوان.  التنمیة االقتصادیة   أ-١

٤٢٥  

٣٣٨٫١      
  الجبوري، مھدي سھر غیالن  ٢٩٤ج 

تحلیل اقتصادیة الستجابة عرض محصول زھرة 
دة       راق للم ي الع عار ف شمس لالس -١٩٧٨ال

وري     /١٩٩٧ یالن الجب ھر غ داد  .مھدي س ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٨٦
  قتصاد الزراعيرسالة ماجستیر في اال

  العنوان.  اقتصادیات   أ- الزراعة-١

٤٢٦  

٣٣٨٫١٧٥٦٧٢      
   نجم الدینةالكالة ي، عامر نجا  ٢٨٩ك 

ستویات التغ  أثیر م رط    ذت دة الف رعة وح ة وس ی
ل ال     ة معم ى انتاجی صول عل ة المح رة ذورطوب

صفراء ة ي   / ال دین الكال م ال ات نج امر نج ـ .ع ـ
  ٢٠٠٠  كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٥٢

  رسالة ماجستیر في المكننة الزراعیة

٤٢٧  



 

 ١١٩ 

  العنوان.  انتاج  أ- الذرة الصفراء-١
٣٣٨٫٢٧٢٨      

  الساعدي، صباح عبدالكاظم شبیب  ٢٦٤س 
د الت انوني لعق ام الق ي طالنظ اج النفط ویر واالنت

ـ  .صباح عبدالكاظم شبیب الساعدي   / في العراق  ـ
  ٢٠٠٠ون،  كلیة القان-جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٣٦

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  اقتصادیات   أ- النفط-١

٤٢٨  

٣٣٨٫٥      
  عمار مجید كاظم وادي  ٨٢٤ع 

ة   و االنتاجی ي نم وجي ف دم التكنل ر التق أث
اس       :واالرباح شركة البوت دراسة تطبیقیة على ال
جامعة : ــ بغداد .عمار مجید كاظم وادي   / العربیة

ت ة،    كل-آل البی وم واالداری صاد والعل ة االقت ی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٠٨
  رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة

  العنوان.  اقتصادیات   أ- االنتاج-١

٤٢٩  

٣٣٨٫٩١      
  الربیعي، مھند حمید مجید  ٢٩٦ر 

ة    ي تنمی ر ف ي المباش تثمار االجنب ر االس اث
ة   دول النامی صادات ال د   / اقت د مجی د حمی مھن

ي دا .الربیع ـ بغ دام : دـ ة ص وم   -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠١السیاسیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٤١
  رسالة ماجستیر في العالقات االقتصادیة الدولیة

رول    -١ درة للبت ار الم ة االقط ات  – منظم  عالق
  العنوان.  دول نامیة   أ-اقتصادیة

٤٣٠  

٣٣٨٫٥٢      
  النعیمي، حسام احمد علي  ٦٩٨ن 

رات     وء المتغی ي ض ة ف ة العالمی سوق النفطی  ال
ي    / االقتصادیة الدولیة المعاصرة   د عل حسام احم

ي داد.النعیم ـ بغ داد: ـ ة بغ ة االدارة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠واالقتصادي، 

   سم٢٨ص؛ ١٧٠

٤٣١  



 

 ١٢٠ 

  رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة
  العنوان.  االقتصاد الدولي   أ-١

٣٣٨٫٩٥٦٧      
  الغازي، بسام سھام كریم  ٢٥٩ع 

صادیا لالس   ضل اقت نمط االف ھام  / كانال سام س ب
ة االدارة  -جامعة بغداد : ــ بغداد .كریم الغازي   كلی
  ٢٠٠٢واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ١٥٩
ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس

  واالقلیمي
  العنوان.  التنمیة االقتصادیة   أ- العراق-١

٤٣٢  

٣٣٨٫٩٥٦٧      
  المعموري، محمد علي موسى  ٦٨٩م 

و اال    ر النم ین اث ر ب لوك الفق ل س صادي تحلی قت
صادیة  سیاسات االقت ات  ال ي  / واتجاھ د عل محم

وري   داد   .موسى المعم ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠٠االدارة واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٢
  رسالة ماجستیر في العلوم االقتصادیة

  العنوان.  التنمیة االقتصادیة  أ- العراق-١

٤٣٣  

٤٣١      
  احمد تقي فضیل  ٣٨٤أ 

ریعة الم   د ش دة العق انون   قاع ي الق دین ف تعاق
ضیل    / الدولي العام  ي ف داد   .احمد تق ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٢ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٤

  اطروحة دكتوراه في القانون
  العنوان.  القانون الدولي  أ-١

٤٣٤  

٣٤١      
  الجنابي، محمد غازي ناصر  ٩٢٢ج 

/ التدخل االنساني في ضوء القانون الدولي العام    
 -جامعة بابل: ــ بابل.صر الجنابيمحمد غازي نا
  ٢٠٠٠كلیة القانون، 

   سم٢٨ص؛ ٢٢٦
  رسالة ماجستیر في القانون

  العنوان.  القانون الدولي   أ-١

٤٣٥  



 

 ١٢١ 

٣٤١      
  الشمري، اسماعیل فاضل حلواص آدم  ٨٤٩ش 

دولي ضاء االداري ال ل / الق ماعیل فاض اس
شمري  واص آدم ال داد .حل ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠١، كلیة القانون
   سم٢٨ص؛ ٢٩٠

  رسالة ماجستیر في القانون العام
  العنوان.  القانون الدولي   أ-١

٤٣٦  

٣٤١      
  عمر جمیل منصور  ٨٤ع 

د      ب قواع شامل بموج دمار ال لحة ال ر اس حظ
دولي  انون ال صور / الق ل من ر جمی ل .عم ـ باب : ـ

  ٢٠٠١ كلیة القانون، -جامعة بابل
   سم٢٨ص؛ ١٣٣

   الدوليرسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  القانون الدولي   أ-١

٤٣٧  

٤٣١      
  القیسي، وداد عبدالرحمن حمادي  ٩٥٩ق 

اب        ن االلع ئة ع رائم الناش ي الج ة ف االباح
یة  ة(الریاض ة مقارن دالرحمن )/ دراس وداد عب

سي  ادي القی داد  .حم ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٥القانون، 

   سم٢٨ص؛٢٠٨
  رسالة ماجستیر في القانون

  العنوان.  القانون الدولي   أ-١

٤٣٨  

٣٤١      
  الھیتي، نعمان عطا اهللا   ٩٢٩ھـ 

ي        ا ف ارجي  ق لاحقوق الدول وواجھاتھ / ضاء الخ
ان ينعم ا اهللا الھیت داد. عط ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٣٤١

  اطروحة دكتوراه في القانون
   العنوان.  القانون الدولي  أ-١

٤٣٩  

٣٤١٫٢٤      
   احمد ضاحيیفاالسلمي، نا  ٥٨٨أ 

ة        دل الدولی ة الع / االختصاص االستشاري لمحكم
٤٤٠  



 

 ١٢٢ 

ا  لمي فين احي االس د من داد . احم ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠١ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٧٢

  رسالة ماجستیر في القانون الدولي
  العنوان.  محكمة العدل الدولي  أ-١

٣٤١٫٢٤      
  حمد حمدالمعیني، محمد ا  ٦٩٩م 

ة  دل الدولی ة الع ة لمحكم دابیر المؤقت د / الت محم
داد  .احمد حمد المعیني   ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠١القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٩

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  محكمة العدل الدولیة   أ-١

٤٤١  

٣٤١٫٢٤٧٧      
  الجوعاني، محمد یحیى احمد  ٩٦٢ج 

ي  افس العراق سعودي-التن دولي   ال ة ال ي جامع  ف
ة  د   / ١٩٥٨-١٩٤٥العربی ى احم د یحی محم
داد  : ــ بغداد .الجوعاني ة بغ ة،   -جامع ة التربی  كلی

٢٠٠٥  
   سم٢٨ص؛ ١٩٧

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
  العنوان.  جامعة الدول العربیة   أ-١

٤٤٢  

٣٤١٫٢٤٧٧      
  الخفاجي، رافد عبدالرضا عیالن  ٧٢٣خ 

ة وق    دول العربی ة ال یج  جامع ارات الخل ضایا ام
ي   یالن   / ١٩٦٥-١٩٤٥العرب ا ع د عبدالرض راف

اجي  صرة  .الخف ـ الب صرة  : ـ ة الب ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٨٥
  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ المعاصر

ة  -١ دول العربی ة ال یج  -٢ جامع ارات الخل  ام
  العنوان.  أ١٩٦٥-١٩٤٥ تاریخ حدیث -العربي

٤٤٣  

٣٤١٫٣      
  السعدون، محمد ثامر  ٦٤٩س 

ي  : النزاع الحدودي بین قطر والبحرین     دراسة ف
ام     دولي الع انون ال وء الق امر   / ض د ث محم

٤٤٤  



 

 ١٢٣ 

داد  .السعدون داد   : ــ بغ ة بغ انون،     -جامع ة الق  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٩٠
  ة ماجستیر في القانونرسال

  العنوان.  العالقات الدولیة   أ-١
٣٤١٫٣      

  مل عبد خلفالعنكود، كا  ٩٨٩ع 
دولي    انون ال ق الق ي تطبی ة ف ة المعامل ازدواجی

ود     / العام ف العنك د خل ل عب ـ .كام داد  ـ ة  : بغ جامع
  ٢٠٠١ كلیة القانون، -دابغد

   سم٢٨ص؛ ١٩٦
  اطروحة دكتوراه في القانون الدولي العام

  العنوان.  العالقات الدولیة   أ-١

٤٤٥  

٣٤١٫٣      
  المؤمن، مشكاة صبیح عبد علي  ٩٨٩م 

دولي        مب ادئ العدل واالنصاف كمصدر للقانون ال
ؤمن      / العام ي الم داد  .مشكاة صبیح عبد عل ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة القانون، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٨١

  اطروحة دكتوراه في القانون
  العنوان.  العالقات الدولیة   أ-١

٤٤٦  

٣٤١٫٣٢      
   سعیدلطیفالقریشي، زیاد عبدال  ٤٩٥ق 

الحقوق والواجبات : الدولياالحتالل في القانون 
راق  ة الع ة لحال ة تطبیقی ع دراس اد / م زی

ل  : ــ بابل . سعید القریشي  لطیفعبدال  -جامعة باب
  ٢٠٠٥كلیة القانون، 

   سم٢٨ص؛ ١٦٢
  القانون الدولي/ مارسالة ماجستیر في القسم الع

سكري -١ تالل الع راق-٢ االح اریخ- الع  - ت
وامریكي تالل االنكل  -٣) ٢٠١١-٢٠٠٣(االح

  العنوان.  دراسات  أ-ن الدوليوالقان

٤٤٧  

٣٤١٫٤      
  العبیدي، خالد عكاب حسون  ٢٩٤ع 

د  / مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة      خال
دي    سون العبی اب ح ل  .عك ـ باب ل،   : ـ ة باب جامع

٤٤٨  



 

 ١٢٤ 

٢٠٠٤  
   سم٢٨ص؛ ١٤١

  رسالة ماجستیر في القانون العام
یة  المحكمة الجنائ-٢ القانون الجنائي الدولي -١

  العنوان. الدولیة  أ
٣٤١٫٤٤٤      

  عمار حمید سعداهللا بكر  ٨٢٤ع 
م ال   انون عل وانین سیفق ازع الق ي تن ره ف / نة وأث

داد  : ــ بغداد .عمار حمید سعد اهللا بكر     ة بغ  -جامع
  ٢٠٠١كلیة القانون، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٩
  رسالة ماجستیر في القانون الدولي

  العنوان . البحار المغلقة  أ-١

٤٤٩  

٣٤١٫٤٤٤      
  د حسین رشید محمدممح  ٣٨٤م 

ة   ار الدولی ول لالنھ صف والمعق تخدام المن / االس
 -جامعة بغداد : ــ بغداد .محمد حسین رشید محمد   

  ٢٠٠٠كلیة القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٦

  رسالة ماجستیر في القنون
  العنوان.  البحار المغلقة   أ-١

٤٥٠  

٣٤١٫٥٥٥٦٧      
  دالنائلي، حسین جبار عبد حم  ٢٩٨ن 

دى    ي وم ق التقاض ب ح ي تحج وانین الت الق
توریتھا ائلي   / دس د الن د حم ار عب سین جب ـ .ح ـ

  ٢٠٠٤ كلیة القانون، -جامعة بابل: بابل
   سم٢٨ص؛ ١٧٣

  رسالة ماجستیر في القانون العام
اكم    -١ ام المح ي ام ي   -٢ التقاض  التقاض
  العنوان.أ

٤٥١  

٣٤١٫٥٩      
  صبري حمد خاطر  ٤٢٨ص 

ة القانونی وبالحمای رامج الحاس ة لب / ة المدنی
اطر د خ بري حم ل.ص ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٣٢

٤٥٢  



 

 ١٢٥ 

  رسال ماجستیر في القنون
  العنوان.  تنازع القوانین  أ-١

٣٤١٫٥٩      
  الكبیسي، بشیر جمعة عبدالجبار  ٢٩٥ك 

ضرھا     شطة ال یح ن ان دود ع ابر للح ضرر الع ال
دولي  انون ال شیر ج/ الق دالجبار  ب ة عب مع

داد  .الكبیسي  ـ بغ داد : ـ ة بغ انون،  -جامع ة الق  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٥٠
  رسالة ماجستیر في القانون

  العنوان.  تنازع القوانین   أ-١

٤٥٣  

٣٤١٫٦٣      
  رحیم كریم عویدعالء   ٨٢٢ع 

ة      ة الجنائی ة الدولی ي المحكم راءة ف ة الب  :قرین
ان           ي والق انون االجرائ ین الق ة ب ون دراسة مقارن

ل  .عالء رحیم كریم عوید  / الدولي الجنائي  ـ باب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة القانون، -جامعة بابل

   سم٢٨ص؛ ١٩٣ج، -أ
  رسالة ماجستیر في القانون العام

 المحكمة الدولیة الجنائیة -٢ المحاكم الدولیة -١
 القانون الدولي -٤ قانون االجراءات الدولیة     -٣

  العنوان. الجنائي   أ

٤٥٤  

٣٤١٫٧٧      
  الجنابي، بھاء الدین عطیة عبدالكریم  ٩٢٢ ج

ي  تھم ف مانات الم ة  ض ل المحكم راءات ماقب / اج
ابي  دالكریم الجن ة عب دین عطی اء ال ـ .بھ ـ

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -بابل جامعة:بابل
   سم٢٨ص؛ ١٤٦

  رسالة ماجستیر في القانون الدولي
  العنوان.  القانون الدولي الجنائي   أ-١

٤٥٥  

٣٤٢      
  لو، منجد منصور محمودالح  ٨٩ح 

تور  اء الدس و  / الغ ود الحل صور محم ـ .منجد من ـ
  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٣٤

  رسالة ماجستیر في القانون العام

٤٥٦  



 

 ١٢٦ 

   العنوان. الدساتیر   أ-١
٣٤٢      

  زیاد محمد ھادي  ٩٢٤ز 
توریة   دة الدس ة القاع زاء مخالف د  / ج اد محم زی

ادي  داد .ھ ـ بغ داد : ـ ة بغ انون، -جامع ة الق  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٨٧
  رسالة ماجستیر في القانون

  العنوان .  القوانین   أ- دستوریة-١

٤٥٧  

٣٤٢      
  علي نجیب حمزة  ٨٩ع 

/ سلطات الضبط االداري في الظروف االستثنائیة
زة  ب حم ي نجی ل .عل ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٧

  تیر في القانونرسالة ماجس
  العنوان.  القانون االداري   أ-١

٤٥٨  

٣٤٢      
  درسي، مروان محمد محروسمال  ٤٤٥م 

دراسة دستوریة  :  التشریعي تفوض االختصاص 
ة ي/ مقارن روس المدرس د مح روان محم ـ .م ـ

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٢٩

  اطروحة دكتوراه في القانون العام
  العنوان. تیر    أ الدسا-١

٤٥٩  

٣٤٢٫٠٤٢      
  الجنابي، كاظم علي  ٩٢٢ج 

ام        ي النظ ة ف رئیس الدول سیاسیة ل المسؤولیة ال
ـ  .كاظم علي الجنابي  / دراسة مقارنة : البرلماني ـ

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٣٣

  رسالة ماجستیر في القانون العام
  انالعنو.  الدولة الرئاسیة   أ-١

٤٦٠  

٣٤٢٫٠٦      
  االبراھیمي، سعد محمد عبدالكریم  ٢٤٢أ 

ري       ي التح ضائي ف ضبط الق ضاء ال لطات اع س
٤٦١  



 

 ١٢٧ 

ة  ع االدل دالكریم   / وجم د عب عد محم س
 كلیة القانون،  -جامعة بغداد : ــ بغداد .االبراھیمي

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١٩٦

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  العراق  أ- القانون االداري-١

٣٤٢٫٠٦      
  الدلیمي، خالد رشید  ٨٩٨د 

ام ع الع ة للنف زع الملكی ة: ن ة مقارن د / دراس خال
دلیمي ید ال داد .رش ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢٤٧

  راه في القانون العامواطروحة دكت
  العنوان.  القانون االداري    أ-١

٤٦٢  

٣٤٢٫٠٦      
  دالعنسي، حسن عبداهللا محم  ٩٥٩ع 

د   ض العق ي نق ردة ف سن / دور االرادة المنف ح
ل : ــ بابل .عبداهللا محمد العنسي   ة  -جامعة باب  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢٤٥

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  القانون االداري     أ-١

٤٦٣  

٣٤٢٫٠٦      
  محمود خلیل خضیر  ٣٨٩م 

د     ي العق انوي ف اول الث انوني للمق ز الق المرك
ضیر  / ياالدار ل خ د خلی داد .محم ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة القانون،، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٢٥

  اطروحة دكتوراه في القانون
  العنوان.  القانون االداري   أ-١

٤٦٤  

٣٤٢٫٠٨      
  الخفاجي، سلیم نعیم خضیر  ٧٢٣خ 

ضاء   ة الق ام محكم اء ام وى االلغ ع دع اد رف میع
راق  ي الع ضیر  / االداري ف یم خ لیم نع س

داد   .جيالخفا ـ بغ داد   : ـ ة بغ انون،     -جامع ة الق  كلی
٢٠٠١  

٤٦٥  



 

 ١٢٨ 

   سم٢٨ص؛ ١٧٨
  رسالة ماجستیر في القانون العام

  العنوان. أ)    قضائي( القانون االداري -١
٣٤٢٫١٨٥      

  الدلیمي، ماھر فیصل صالح  ٨٩٨د 
/ دور القضاء االداري في حمایة الحریات العامة       

ا صل ص اھر فی دلیميم صل ال داد.لح فی ـ بغ  :ـ
  ٢٠٠١ كلیة القانون، -بغداد جامعة
   سم٢٨ص؛ ١٢٤

  رسالة ماجستیر في القانون العام
انون االداري -١ ات( الق ة الحری )   حمای
  العنوان.أ

٤٦٦  

٣٤٣٫٠١٤٦٥٦٧      
  عمار شكیب نشأت  ٨٢٤ع 

ي       شریع الجزائ ي الت ة ف ر االحال لطة آم س
: ــ بغداد.عمار شكیب نشأت/ والعسكري العراقي

  ٢٠٠٠كلیة القانون،  -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٧٤

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
  العنوان.  العراق   أ- الجرائم العسكریة-١

٤٦٧  

٣٤٣٫٠٩١٤٦٥٦٧      
  الھاشمي، مازن خلف ناصر  ٢٥٨ھـ 

سكریة  ة الع شریع : الجریم ي الت ة ف دراس
ــ .مازن خلف ناصر الھاشمي/ العسكري العراقي

  ٢٠٠٢یة القانون،  كل-جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢١٧

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
  العنوان.  الجرائم العسكریة     أ-١

٤٦٨  

٣٤٣٫٠٣      
  السامرائي، رعد ادھم عبدالحمید   ٢٨٤س 

ة       ي الملكی شتاع ف شریك الم لطات ال دى س م
شائعة سامرائي/ ال د ال م عبدالحمی د ادھ ـ .رع ـ

  ٢٠٠١ون،  كلیة القان-جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٣٣

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان. أ)   القانون الجنائي( المالیة العامة -١

٤٦٩  



 

 ١٢٩ 

٣٤٣٫٠٤      
  الشرع، طالب نور عبود  ٤٦ش 

ضریبیة   ة ال شرع    / الجریم ود ال ور عب ب ن ـ  .طال ـ
  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٣٥

  جنائياطروحة دكتوراه في القانون ال
  العنوان.  القانون الجنائي   أ-رائبض ال-١

٤٧٠  

٣٤٣٫٠٩٦      
  الطائي، رعد فوزي عبد  ٢٩٩ط 

غ ال         رعد  / نةسیفغرامة التأخیر في شحن وتفری
ائي  د الط وزي عب ل.ف ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٣٩

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
  العنوان.  أ قوانین   - النقل البحري-١

٤٧١  

٣٤٣٫٥٦٧٠٤      
   یحیى جعفررالربیعي، قیص  ٢٩٦ر 

أقلیمیة الضریبة على دخل الشركات في القانون     
ي ي / العراق ر الربیع ى جعف صر یحی داد.قی ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٥٠

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  العراق    أ– الضرائب -١

٤٧٢  

٣٤٣٫٥٦٧٠٥٢      
  سامر محي عبید الحمزة  ٢٨٤س 

ى      دخل عل ضریبة ال اء ال اري وع ربح التج ال
ي  شریع العراق ي الت ي ف شخص الطبیع امر / ال س

زة     د الحم ل   .محیي عبی ـ باب ل   : ـ ة باب ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠٠القانون، 

   سم٢٨ص؛ ١١٨
  رسالة ماجستیر في القانون

  العنوان.  العراق   أ– ضرائب الدخل -١

٤٧٣  

٣٤٥      
   التمیمي، كریم سلمان كاظم اسود  ٨٩٨ت 

سم  ل بال ة القت ود   / جریم اظم اس لمان ك ریم س ك
ي داد.التمیم ـ بغ داد: ـ ة بغ انون، -جامع ة الق  كلی

٤٧٤  



 

 ١٣٠ 

٢٠٠١  
  سم٢٨ص؛ ١٤٢

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
  العنوان.  القانون الجنائي   أ-١

٣٤٥      
  حسن یوسف مصطفى مقابلة  ٥٩ح 

حسن یوسف   / جراءات الجزائیةالشرعیة في اال 
ة  صطفى مقابل داد .م ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢٦٨

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
  العنوان.  القانون الجنائي   أ-١

٤٧٥  

٣٤٥      
  سیف، عبدالباسط محمد  الحكیمي  ٨٩٨ح 

ة الع ام   االنظری ر الع رائم ذات الخط ة للج / م
جامعة : ــ بغداد. الحكیميسیفمحمد عبدالباسط  

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٤٨

  اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي
  العنوان.  القانون الجنائي    أ-١

٤٧٦  

٣٤٥      
  الربیعي، باسم عبدالزمان  ٢٩٦ر 

ابي نص العق انوني لل ان الق ة البی م / نظری باس
ة ب : ــ بغداد .عبدالزمان الربیعي  داد جامع ة  -غ  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٣

  اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي
  العنوان.  القانون الجنائي   أ-١

٤٧٧  

٣٤٥      
  الشریدة، عمر محمد حلمي  ٤٩٤ش 

ق  ام  اح تعانة بمح ي االس تھم ف د  / لم ر محم عم
شریدة  ي ال ل .حلم ـ باب ل : ـ ة باب ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٧٢

  جستیر في القانونرسالة ما
  العنوان.  القانون الجنائي    أ-١

٤٧٨  



 

 ١٣١ 

٣٤٥      
  عبدالرحمن محمد سلطان  ٤٣٨ع 

ن    ة ع سؤولیتھا الجزائی ق وم لطة التحقی س
ة       اء مرحل تھم اثن د الم ة ض رائم المرتكب الج

ق لطان  / التحقی د س دالرحمن محم داد .عب ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٢ كلیة القانون، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٣٢٥
  اجستیر في القانون الجنائيرسالة م

  العنوان.  القانون الجنائي   أ-١

٤٧٩  

٣٤٥٫٠٣      
  االسدي، ضیاء عبداهللا عبود جابر  ٥٤٩أ 

مانات      ن ض مانة م سم ض المة الج ي س ق ف الح
ل .ضیاء عبداهللا عبود جابر االسدي  / التھم : ــ باب

  ٢٠٠٢ كلیة القانون، -جامعة بابل
   سم٢٨ص؛ ١٧٠

  نون العامرسالة ماجستیر في القا
  العنوان.  المجرمون   أ-١

٤٨٠  

٣٤٥٫٠٤      
  الجنابي، ابراھیم خلیل عوسج  ٩٢٢ج 

تأثیر المرض النفسي او العقلي على المسؤولیة  
: ــ بغداد.ابراھیم خلیل عوسج الجنابي / الجزائیة

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٨٧

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  المسؤولیة  أ-ائي القانون الجن-١

٤٨١  

٣٤٥٫٠٤      
   عجیلة عصارةبوشعبان ا  ٦٢٢ش 

تخدام      ن اس ب ع ة للطبی سؤولیة الجنائی الم
ة    ب والجراح ي الط ستحدثة ف الیب الم / االس

صارة     ة ع و عجیل عبان اب داد  .ش ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠١ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٥٨

  اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي
  العنوان.  المسؤولیة    أ- القانون الجنائي-١

٤٨٢  

٣٤٥٫٠٤      
  ٤٨٣  عمر عبدالمجید مصبح  ٨٤ع 



 

 ١٣٢ 

ي      ھ ف ن خطئ ب ع ة للطبی سؤولیة الجنائی الم
شخیص صبح  / الت د م ر عبدالمجی داد .عم ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٣٧

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
  العنوان. مسؤولیة   أ ال- القانون الجنائي-١

٣٤٥٫٥٦٧      
  الشكري، عادل یوسف عبدالنبي  ٨٤٩ش 

دراسة (شئة عن االھمال االمسؤولیة الجنائیة الن
عادل یوسف عبدالنبي )/ تحلیلیة تطبیقیة مقارنة

شكري ل .ال ـ باب ة: ـ ل جامع انون،  -باب ة الق  كلی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ٣٥٨
  رسالة ماجستیر في القانون العام

ا -١ ائي الق راق -نون الجن سؤولیة -٢ الع  الم
  العنوان.الجنائیة  أ

٤٨٤  

٣٤٥٫٥٦٧٠      
  المزوري، وعدي سلیمان علي  ٥٩٤م 

ة  زاءات االجرائی ي   / الج لیمان عل دي س وع
داد   : ــ بغداد .المزوري ة بغ انون،     -جامع ة الق  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٢٦٩

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
ائي -١ انون الجن راق  -اءاتر االج- الق  الع
  العنوان.أ

٤٨٥  

٣٤٥٫٥٦٧٠٥      
  الجنابي، حسون عبید ھجیج  ٩٢٢ج 

تھم       وال الم ى ام یج    / الحجز عل د ھج حسون عبی
ابي ل.الجن ـ باب ل:ـ ة باب انون، -جامع ة الق  كلی
٢٠٠٢  

  سم٢٨ص؛ ٢٠٧
  رسالة ماجستیر في القانون

ائي -١ انون الجن راءات- الق راق   - االج الع
  العنوان.أ

٤٨٦  

٣٤٥٫٥٦٧٠٥      
  ٤٨٧  حمدي تایھ جاسم  ٨٤٩ح 



 

 ١٣٣ 

ي      شریع العراق ي الت أ ف ابة الخط ة االص / جریم
ھ جاسم     داد   .حمدي تای ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٨

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
ائي -١ انون الجن راءات - الق راق  –االج  الع
  العنوان.أ

٣٤٥٫٥٦٧٠٥      
  مزة عسلالخفاجي، علي ح  ٧٢٣خ 

ة  دعوى الجزائی ي ال ام ف ق الع زة / الح ي حم عل
اجي سل الخف داد.ع ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٣٠٤

  اطروحة دكتوراه في القانون الجنائي
ائي-١ انون الجن راءات - الق راق   – االج  الع
  العنوان.أ

٤٨٨  

٣٤٥٫٥٦٧٠٥      
  زیاد ناظم جاسم  ٩٢٤ز 

م   ى الحك راض عل ول   االعت ي االص ابي ف  الغی
ل   : ــ بابل .زیاد ناظم جاسم  / الجزائیة ة باب  -جامع

  ٢٠٠١كلیة القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢١٩

  رسالة ماجستیر في القانون
ائي -١ انون الجن راءات- الق اق  ر الع- االج
  العنوان.أ

٤٨٩  

٣٤٥٫٥٦٧٠٥      
  الشرع، وصفي ھاشم عبدالكریم  ٤٦ش 

ات الجن     دال ي االثب ي ف ادي العلم / ائيلیل الم
داد  .وصفي ھاشم عبدالكریم الشرع    ة ع جام: ــ بغ

  ٢٠٠١ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٤٠

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
ائي -١ انون الجن راءات- الق راق   - االج  الع
  العنوان.أ

٤٩٠  

٣٤٥٫٥٦٧٠٧      
  ٤٩١  ایناس ھاشم رشید  ٩٩٢إ 



 

 ١٣٤ 

ائل        المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استعمال وس
ید     / -مقارنة  دراسة -ماالعال اس ھاشم رش ـ  .این ـ

  ٢٠٠٦ كلیة القانون، -جامعة بابل: بابل
   سم٢٨ص؛ ٢٣٠

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
ة-١ سؤولیة المدنی راق- الم ات - الع  -٢ دراس

  العنوان. وسائل االعالم أ
٣٤٥٫٩٥٦٧      

  القیسي، مثنى محمد عبد  ٩٥٩ف 
سیة   ة أثر الزواج المختلط على جن ى  /  الزوج مثن

سي د القی د عب ل.محم ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٢القانون، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٣
  رسالة ماجستیر في القانون الخاص

  العنوان.  العراق   أ- القانون الجنائي-١

٤٩٢  

٣٤٦      
  البیضاني، فراس كریم شیعان  ٩٦٢ب 

سؤولیة      ى الم ق عل ب التطبی انون الواج الق
راس  / لتصادم البحريالتقصیریة الناشئة عن ا    ف

 كلیة -جامعة بابل: ــ بابل.كریم شیعان البیضاني
  ٢٠٠٠القانون، 

   سم٢٨ص؛ ١٦٢
  رسالة ماجستیر في القانون الخاص

  العنوان.  القانون الخاص    أ-١

٤٩٣  

٣٤٦      
  الجبوري، احمد سلیم ضاري  ٢٩٤ج 

ى  أمین عل ال  االت ي المج ة ف سؤولیة المدنی لم
ي ار / الطب لیم ض د س ورياحم داد .ي الجب ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة القانون، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠١

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
  العنوان.  القانون الخاص   أ-١

٤٩٤  

٣٤٦      
  السامرائي، درید محمود علي  ٢٨٤س 

وطني       د  / ضمانات االستثمار التجاري غیر ال دری
داد   .يمحمود علي السامرائ   ـ بغ داد   : ـ ة بغ : جامع

٤٩٥  



 

 ١٣٥ 

  ٢٠٠١یة القانون، كل
   سم٢٨ص؛ ٤٥٣

  نون الخاصااطروحة دكتوراه في الق
  العنوان.  القانون الخاص  أ-١

٣٤٦      
  الصباغ، لیث عبداالمیر محمد رضا  ٢٢٧ص 

لیث / النظام القانوني للصبي المأذون لھ التجارة  
داد   : ــ بغداد .عبداالمیر محمد الصباغ   ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٧

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
  العنوان.  القانون الخاص    أ-١

٤٩٦  

٣٤٦      
  حمید  العامري، فلوریدا  ٢٩٤ع 

ة  شركات الخاص ى ال سجل عل ة ال دا / رقاب فلوری
امري د الع داد.حمی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢٥١

  اطروحة دكتوراه في القانون الخاص
  العنوان. ن الخاص    أ القانو-١

٤٩٧  

٣٤٦      
  العلواني، صدام محد مصلح  ٨٩٢ع 

دراسة مقارنة : شرط التعلیق واثره في االلتزام     
المي   ھ االس عي والفق انون الوض ي الق دام / ف ص

واني صلح العل د م داد.محم ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٢كلیة القانون، 

   سم٢٨ص؛ ١٨٩
  رسالة ماجستیر في القانون الخاص

  العنوان. القانون الخاص   أ -١

٤٩٨  

٣٤٦      
  كریم مزعل شبي  ٤٩٨ك 

ب      انون الواج ي الق ره ف ازع المتغیرواث التن
ق بي   / التطبی ل ش ریم مزع داد .ك ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٢٧

  اطروحة دكتوراه في القانون

٤٩٩  



 

 ١٣٦ 

  العنوان.  القانون الخاص   أ-١
٣٤٦      

  ھدي كاظم زویننبیل م  ٢٩٨ن 
اظم  / اثبات التعاقد بطریق االنترنت   نبیل مھدي ك

ن ل .زوی ـ باب ل : ـ ة باب انون،  -جامع ة الق  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٠٤
  رسالة ماجستیر في القانون الخاص

  العنوان.  القانون الخاص   أ-١

٥٠٠  

٣٤٦      
  ھادي حسین عبد علي  ٢٤٩ھـ 

ع    ة المبی ائع بملكی اظ الب ة : احتف ة مقارن  /دراس
 كلیة -جامعة بابل: ــ بابل.ھادي حسین عبد علي

  ٢٠٠١القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٢٧

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
  العنوان.  القانون الخاص    أ-١

٥٠١  

٣٤٦٫٠٢      
  اواز سلیمان دزه بي  ٩٢٥أ 

ات     االدالء بالمعلوم د  عااللتزام ب د المتعاق اواز / ن
ي  لیمان دزه ب داد .س ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
  س م٢٨ص؛ ٢٣٩

  اطروة دكتوراه في القانون الخاص
  العنوان.  قوانین وتشریعات   أ- العقود-١

٥٠٢  

٣٤٦٫٠٢      
  تامر محمد ابراھیم  ٢٨٤ت 

تامر / الجزاءات االداریة في عقد االشغال العامة      
 كلیة القانون، -جامعة بابل: ــ بابل.محمد ابراھیم

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١٤٤

  الة ماجستیر في القانونرس
  العنوان.  قوانین وتشریعات    أ- العقود-١

٥٠٣  

٣٤٦٫٠٢      
  الدلیمي، ابراھیم حمود مھنا  ٨٩٨د 

انون           ھ االسالمي والق ین الفق دي ب التأمین التعاق
٥٠٤  



 

 ١٣٧ 

دلیمي     / الوضعي ا ال داد   .ابراھیم حمود مھن ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٢٥٤
  یر في القانون الخاصرسالة ماجست

  العنوان.  قوانین وتشریعات   أ- العقود-١
٣٤٦٫٠٢      

  الطائي، حامد شاكر محمود  ٢٩٩ط 
تمالة ا دي    اس زام العق ى االلت ا عل ذ واثرھ / لتنفی

ل  .حامد شاكر محمود الطائي   ـ باب ل  :ـ ة باب  -جامع
  ٢٠٠٢كلیة القانون، 

   سم٢٨ص؛ ٢٢٨
  رسالة ماجستیر في القانون الخاص

  العنوان.  قوانین وتشریعات   أ- العقود-١

٥٠٥  

٣٤٦٫٠٢٩      
  رفیق صالح الدین شیعان  ٧٩٧ر 

ة    د الوكال ق صالح   / مسؤولیة الوكیل في عق رفی
یعان  دین ش داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٢القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٠١

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
  العنوان.  قانون مدني    أ- الوكالة-١

٥٠٦  

٣٤٦٫٠٢٩٥٦٧      
  الخفاجي، اشواق عبدالرسول عبداالمیر  ٧٢٣خ 

د   ى التعاق وردة عل ود ال ة :القی ة مقارن / دراس
: ــ بغداد .اشواق عبدالرسول عبداالمیر الخفاجي   

  ٢٠٠٥ كلیة القانون، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٤٠

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
 القانون -٢العراق  ) القانون الخاص ( العقود   -١

  العنوان.  دراسات   أ-الخاص

٥٠٧  

٣٤٦٫٠٢٩٥٦٧      
  العزاوي، عمر شفیق توفیق مھدي  ٥٢٩ع 

صرفي    تثمار الم د االس انوني لعق یم الق : التنظ
ة  ة مقارن ة قانونی ق   / دراس فیق توفی ر ش عم

زاوي  دي الع ل .مھ ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥القانون، 

٥٠٨  



 

 ١٣٨ 

   سم٢٨ص؛ ١٥٨ج، -أ
  لقانون الخاصرسالة ماجستیر في ا

یم  -٢العراق  ) القانون الخاص ( العقود   -١  التنظ
انوني راق -الق تثمار-٣ الع راق   - االس  الع

  العنوان.أ
٣٤٦٫٠٣      

  نصیر صبار لفتة  ٥٩٤ن 
ي  ویض العین ة / التع بار لفت صیر ص داد .ن ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة صدام، -جامعة صدام
   سم٢٨ص؛ ٢٤٤

  رسالة ماجستیر في الحقوق
  العنوان. أ)  قانون مدني(یضات  التعو-١

٥٠٩  

٣٤٦٫٠٤      
  المالكي، واثق عبدالجبار جلوب  ٢٨٨م 

ق  / الخصوصیة في الرھن الحیازي التجاري      واث
 -جامعة بغداد : ــ بغداد .عبدالجبار جلوب المالكي  

  ٢٠٠١كلیة القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٦

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
اص -١ انون الخ ي الق ة ف ة -٢ الملكی  الملكی
  العنوان. أ)   قانون خاص(

٥١٠  

٣٤٦٫٠٤٣٤٤      
  الجبوري، عباس سھیل جیجان  ٢٩٤ج 

ار   د االیج ي عق ا ف رة واالحكامھ ة (االج دراس
: ــ بابل .عباس سھیل جیجان الجبوري   )/ مقارنة

  ٢٠٠٥، كلیة القانون-جامعة بابل
   سم٢٨ص؛ ٢٦٢و، -أ

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
ود االی-١ ار  عق ارات-٢ج وانین - االیج  ق

شریعات   اص  -٣وت انون الخ ات    - الق  دراس
  العنوان.أ

٥١١  

ش ٣٤٦٫٠٤٣٦
٨٤٩٤  

  الشمري، عادل شمران حمید
رھن      ي ال ائز  ف ة للح سؤولیة العینی الم

د   )/ دراسة مقارنة (التأمیني ـ  .عادل شمران حمی ـ
  ٢٠٠٥  كلیة القانون-جامعة بابل: بابل

   سم٢٨ص؛ ٢٣٩

٥١٢  



 

 ١٣٩ 

  ي القانون الخاصرسالة ماجستیر ف
  العنوان. أ)  قانون خاص( الرھن -١

٣٤٦٫٠٥      
  الساعدي، غني ریسان جادر  ٢٦٤س 

اھر   وارث الظ صرفات ال ام ت سان  / احك ي ری غن
ساعدي   ادر ال داد  .ج ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٣

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
  العنوان.  الوصایا   أ-١

٥١٣  

٣٤٦٫٠٦٦٨      
  یاتي، رسول شاكر محمودبال  ٩٢٢ب 

ضة      شركة القاب اكر    / النظام القانوني لل ول ش رس
اتي  ود البی ل .محم ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٤القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٨

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
ضة  -١ شركات القاب شر - ال وانین وت  -٢ت یعا ق

  العنوان. القانون الخاص  أ

٥١٤  

٣٤٦٫٠٧      
  الجبوري، ابراھیم صالح عطیة حسن  ٢٩٤ج 

ل            ویض عن الفع العوامل المؤثرة في تقریر التع
ضار  ة(ال ة مقارن ة )/ دراس الح عطی راھیم ص اب

وري  سن الجب ل .ح ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥القانون، 

   سم٢٨ص ٢١٧ھت، -أ
  رسالة ماجستیر في القانون الخاص

اص-١ انون الخ ات - الق ضات   -٢ دراس التعوی
  العنوان.أ

٥١٥  

٣٤٦٫٠٧      
  الجبوري، محمد احمد عیسى  ٢٩٤ج 

ة   : قمة المال المشاع   ة مقارن د   / دراس د احم محم
وري سى الجب ل.عی ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢٧٠

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص

٥١٦  



 

 ١٤٠ 

  العنوان.  دراسات  أ- القانون الخاص-١
٣٤٧٫٠٧٣      

 <ççé  الذنبیات، محمد جمال مطلق  
ام     ال   / النظام القانوني لعقد القرض الع د جم محم

ذنیبات   ق ال داد .مطل ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١القانون، 

  سم٢٨ص؛ ٢٠٢
  اطروحة دكتوراه في القانون العام

  العنوان.  القانون العام  أ– القرض -١

٥١٧  

٣٤٦٫٠٩      
  طوالبة، مؤید حسن محمد  ٩٢٨ط 

د    "/ الشیكات"ساب الصكوك   ح مؤید حسن محم
ة داد .طوالب ـ بغ داد : ـ ة بغ انون،  -جامع ة الق  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢٠٢
  اطروحة دكتوراه في القانون الخاص

  العنوان.  الضمانات والسندات    أ-١

٥١٨  

٣٤٦٫٠٩٥٦٧      
  الفتالوي، عمار كریم كاظم  ٢٨٢ف 

الحلول الشخصي وتطبیقاتھ في القانون العراقي   
ارن تالوي / والمق اظم الف ریم ك ار ك ل.عم ـ باب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة القانون، -جامعة بابل
   سم٢٨ص؛ ٢٠٠ج، -أ

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
 القانون المقارن   -٢ العراق - القانون الخاص-١
  العنوان. أ

٥١٩  

٣٤٦٫٠٩٦      
  الجیالوي، فتاح محمد حسین  ٩٨٢ج 

ش    رض ال سندات ق انوني ل ام الق اح / ركةالنظ فت
یالوي     داد   .محمد حسین الج ـ بغ داد   : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠١كلیة القانون، 
   سم٢٨ص؛ ١٧٣

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
  العنوان.  السندات القابلة للتحویل   أ-١

٥٢٠  

٣٤٦٫٥٦٧      
  ٥٢١  الدلیمي، قصي سلمان ھالل  ٨٩٨د 



 

 ١٤١ 

ي      صي ھالل    / الفائدة في القانون المدني العراق ق
دلیمي ـ ب.ال دادـ داد: غ ة بغ انون، -جامع ة الق  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢١٩
  اطروحة دكتوراه في القانون الخاص

  العنوان.  القانون المدني   أ- العراق-١
٣٤٦٫٥٦٧٠٧      

  اني، شوقي ناصر علوان مطرمالسل  ٨٨٢س 
وقي  / احكام المنافسة التجاریة غیر المشروع    ش

سلماني   ر ال وان مط ر عل داد .ناص ـ بغ ة: ـ  جامع
  ٢٠٠٠ كلیة صدام، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٤

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  العراق   أ- احكام- القانون المدني-١

٥٢٢  

٣٤٧٫٠١٣      
  الخفاجي، كاظم عید نتیش  ٧٢٣ح 

ارة        صر االم / قاضي الجماعة في قرطبة خالل ع
اجي   یش الخف د نت اظم عی صرة .ك ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٣٧

  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي
  العنوان.  االدارة القضائیة   أ-١

٥٢٣  

٣٤٧٫٠١٣      
  حمداوي، علي صالح رسنمال  ٣٨٤م 

ة     اة االجتماعی ي الحی م ف صر ودورھ ضاة م ق
ة  ك البحری صر الممالی ي ع ة ف ي / والفكری عل

داوي ن الحم الح رس صرة.ص ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠١ة،  كلیة التربی-البصرة

   سم٢٨ص؛ ١٥٧
  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي

  العنوان.  االدارة القضائیة   أ-١

٥٢٤  

٣٤٧٫٧٣      
  عبدالرسول كریم مھدي  ٤٥٩ع 

ام  راف باالحك یم  ااالعت رارات التحك ضائیة وق لق
ة ات الدولی ي االتفاقی ذھا ف ة وتنفی / االجنبی

داد  .عبدالرسول كریم مھدي   داد   : ــ بغ ة بغ -جامع

٥٢٥  



 

 ١٤٢ 

  ٢٠٠٠یة القانون، كل
   سم٢٨ص؛ ١٧٠

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  االحكام المدنیة   أ-١

٣٥٠٫٠٠٩٥٦٧      
  الراوي، راكان عبدالعزیز عبداهللا  ٢٩٩ر 

ا     راق وعالقتھ ي الع ات ف داء الكلی مات عم س
ت  ادارة الوق ة  : ب ة مقارن ة تحلیلی ان / دراس راك

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.عبدالعزیز عبداهللا الراوي
  ٢٠٠٠كلیة االدارة واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ١٢٢
  اطروحة دكتوراه في االدارة العامة

  العنوان.  االدارة العامة   أ- العراق-١

٥٢٦  

٣٥٠٫١٥      
  الیعقوبي، علي محمد جودت  ٦٧٩ي 

راق   ي الع دنیین ف وظفین الم ضاء الم ي / ق عل
وبي  ودت الیعق د ج ـ بغ.محم داد: اددـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠١ة القانون، كلی
   سم٢٨ص؛ ٢٠٣

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  قانون اداري   أ- الموظفین-١

٥٢٧  

٣٥٠٫٦      
  الزبیدي، عالء الدین محمد حمدان  ٢٩٤ز 

ة   ع الترقی ع(موان ال الوظ ) الترفی ي مج ة فیف
ة دي    / العام دان الزبی د حم دین محم الء ال ـ  .ع ـ

  ٢٠٠٠  كلیة القانون،-جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٧٠

  رسالة ماجستیر في القانون العام
  العنوان.  ترقیات   أ- الموظفون-١

٥٢٨  

٣٥١٫٣٢      
  الموسوي، ھاتف كاظم جاسم  ٩٥٩م 

دات    ي المزای الدارة ف ة ل سلطة التقدیری دود ال ح
ة ة  : العام ة مقارن م    / دراس اظم جاس اتف ك ھ

وي  ل.الموس ـ باب ل: ـ ة باب انون، -جامع ة الق  كلی
٢٠٠٦  

  س م٢٨ص؛ ١٩٥

٥٢٩  



 

 ١٤٣ 

  رسالة ماجستیر في القانون العام
  لعنوانا.  المزایدات والمناقصات  أ-١

٣٥٣٫٦      
  الدھامي، عیدان مشط جازع  ٩٢٨د 

ن     ة م سیطرة والوقای ي ال صحیة ف دور االدارة ال
وي   درن الرئ رض الت ازع   / م شط ج دان م عی

 العالمیة،  Stclementجامعة  : ــ بغداد .الدھامي
٢٠٠٧  

   سم٢٨یض؛ ا: ص١٥٠ز، -أ
  رسالة ماجستیر تخصص االدارة الصحیة

ة-١ صحة العام ن -٢ ادارة - ال ة م  الوقای
  العنوان.  التدرن   أ-٣االمراض 

٥٣٠  

٣٥٥٫٠٩٥٥٠٥٢      
  روافد جبار شرھان  ٩٢٧ر 

المؤسسة العسكریة االیرانیة في عھد رضا شاه        
وي  ة: م١٩٤١-١٩٢١بھل ة تاریخی / دراس

ة   : صرةــ الب .روافد جبار شرھان   صرة اجامع  -لب
  ٢٠٠٥ة التربیة، یكل
   سم٢٨ص؛ ٢٥٢ن، -ب

  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ المعاصر
ران-١ سكریة - ای ران-٢ الع دیث  - ای اریخ ح  ت

  العنوان.    أ١٩٤١-١٩٢١

٥٣١  

٣٥٥٫٠٠٩٥٦٧      
  المنصور، جعفر عبدالدائم  ٩٥٩م 

راق       ي الع سكریة ف ة الع سیاسي للنخب دور ال ال
صور / ١٩٦٣-١٩٥٢ دائم المن ر عبدال ـ .جعف ـ
  ٢٠٠٧ كلیة االداب، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ص؛ ٢٤٥
راق     اریخ الع ي ت سفة ف ي فل وراه ف ة دكت اطروح

  المعاصر
 تاریخ حدیث  -العراق-٢ العراق – العسكریة  -١

  العنوان.    أ١٩٦٣-١٩٥٢

٥٣٢  

٣٥٢٫١٦      
  االنصاري، عبدالقادر رحیم  ٩٥٢أ 

ھ بال ق وعالقت دى   التواف اة ل ن الحی ا ع رض
ة   ة للرعای ي دور الدول ین ف سنین المقیم الم

٥٣٣  



 

 ١٤٤ 

ة صاري  / االجتماعی یم االن دالقادر رح ـ .عب ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١١٠ك، -أ
اد      ي االرش ة ف سفة تربی وراه فل ة دكت اطروح

  النفسي والتوجیھ التربوي
سنون-١ راق - الم ة -٢ الع  -٣ دور الدول

  العنوان. الرعایة االجتماعیة  أ
٣٦٢٫٧٣      

  القیسي، محمد غازي صبار  ٩٥٩ق 
الوھم االجتماعي ومفھوم الذات االجتماعیة عند  

ام   سب واالیت ولي الن ي   : مجھ ة ف ة میدانی دراس
ة  ة االجتماعی ة للرعای ازي  / دور الدول د غ محم

سي بار القی داد .ص ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠االداب، 

   سم٢٨ص؛ ١٠٧
  رسالة ماجستیر في علم االجتماع

  العنوان.  علم   أ- االجتماع-١

٥٣٤  

٣٦٣٫٢٩٥٦٧       
  كریم حیدر خضیر  ٤٩٨

ة   شرطة العراقی اریخ ال ریم / ١٩٥٨-١٩٣٢ت ك
داد   .حیدر خیر  ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة     -جامع ة التربی  كلی

  ٢٠٠٠، ىاالول
   سم٢٨ص؛ ١٩٢

  اطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث
  العنوان.  العراق    أ– خدمات -طة الشر-١

  

٣٦٣٫٢٩٥٦٧      
  كریم حیدر خضیر  ٤٩٨ك 

ة   شرطة العراقی اریخ ال ریم / ١٩٥٨-١٩٣٢ت ك
 كلیة التربیة - بغدادةجامع: ــ بغداد .حیدر خضیر 

  ٢٠٠٠االولى، 
   سم٢٨ص؛ ١٩٢

  اطروحة دكتوراه في التاریخ الحدیث
  العنوان.  خدمات العراق   أ- الشرطة-١

٥٣٥  

٣٦٤٫١      
  الجنابي، اسماعیل نعمة عبود  ٩٢٢ج 

شریع   ي الت وتى ف ة الم اك حرم ة انتھ جریم
٥٣٦  



 

 ١٤٥ 

ابي    / العراقي ود الجن ة عب ل  .اسماعیل نعم ـ باب : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -جامعة بابل

   سم٢٨ص؛ ١٣٧
  رسالة ماجستیر في القانون العام

  العنوان.  العراق   أ- الجریمة والمجرمون-١
٣٦٤٫١      

  لخزرجي، كریم محمد منصورا  ٤٥٣خ 
وفین    ومین والموق رب المحك رائم ھ ج

كریم محمد  / والمقبوض علیھم والمساعدة علیھ   
داد   .منصور الخزرجي  ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠٢القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢١٢

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
  العنوان.  العراق   أ- الجریمة والمجرمون-١

٥٣٧  

٣٦٤٫١      
  لطیفالسامرائي، عمر عدنان عبدال  ٢٨٤س 

ن     ع م ة المجتم ي وقای ة ف ة االیمانی ر الحمل اث
ة دال/ الجریم دنان عب سامرائيلطیفعمرع ـ . ال ـ

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٢٦

  رسالة ماجستیر في علم االجتماع
  العنوان.  العراق   أ- الجریمة والمجرمون-١

٥٣٨  

٣٦٤٫١      
  المشھداني، یونس علي محمد  ٦٢٨م 

اھرة      بح ظ ي ك ا ف ة واثرھ ة التقلیدی المدین
ة ة : الجریم ة الكاظمی ة مدین ة الدراس / منطق

د المشھداني    ي محم ونس عل داد .ی ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٢ المعھد العالي للتخطیط الحضري، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٨٦

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس
  واالقلیمي

  العنوان.  العراق   أ-رمون الجریمة المج-١

٥٣٩  

٣٦٤٫١٥٢      
  العبیدي، عدي جابر ھادي  ٢٩٤ع 

قتل الموظف او المطلف بخدمة عامة اثناء تأدیة 
سببھ ھ او ب دي / واجب ادي العبی ابر ھ دي ج ـ .ع ـ

٥٤٠  



 

 ١٤٦ 

  ٢٠٠٥ كلیة اآلداب، -جامعة بابل: بابل
   سم٢٨ص؛ ١٨٠ز، -د

  رسالة ماجستیر في القانون العام
ل-١ راق - القت ون -٢  الع وانین  - الموظف  ق

  العنوان. وتشریعات  أ
٣٦٤٫١٦٢      

  طارق مزھر حسن  ٢٤٧ط 
وال   سندات واالم صاب ال ة اغت ارق / جریم ط

سن   ر ح داد .مزھ ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١القانون، 

   سم٢٨ص؛ ١٧٦
  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي

  العنوان.  جرائم االموال    أ-١

٥٤١  

٣٦٤٫٣٦      
  لطیفبداء منذر كمال عبدال  ٤٢٢ب 

داث      ة االح انون رعای ي ق ة ف سیاسة الجنائی / ال
دال    ال عب ذر كم داء من داد .لطیفب ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٢٠

  رسالة ماجستیر في القانون
  العنوان.  جناح االحداث    أ-١

٥٤٢  

٣٦٤٫٤      
  احمد كیالن عبداهللا صكر  ٣٨٤أ 

وب     الجرائ تخدام الحاس اءة اس / م الناشئة عن اس
داد  : ــ بغداد .احمد كیالن عبداهللا صكر     -جامعة بغ

  ٢٠٠٢كلیة القانون، 
   سم٢٨ص؛ ٢٣٢

  رسالة ماجستیر في القانون الجنائي
رائم-١ ة - الج بات-٢ مكافح وء - الحاس  س

  العنوان.استخدام  أ

٥٤٣  

٣٦٤٫٥      
  التمیمي، فالح حسن منور  ٨٩٨ت 

ة  اء منظوم صیة بن ة شخ ارات لدراس اختب
ب           ى مكت الین ال االحداث المتھمین بالجنون المح

/ دراسة الشخصیة في محاكم االحداث في العراق
ي   ور التمیم سن من الح ح صرة .ف ـ الب ة : ـ جامع

٥٤٤  



 

 ١٤٧ 

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٧٢ن، -أ

  اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي
داث -١ اكم االح ر- مح داث-٢اق  الع م - االح  عل

  العنوان. النفس  أ
٣٦٨٫٠١٢      

  التمیمي، رعد ھاشم امین  ٨٩٨ت 
الوثیقة العراقیة للتأمین على الحیاة الحیاة لحالة 

 جامعة: ــ بغداد.رعد ھاشم امین التمیمي / الوفاة
  ٢٠٠٠ كلیة القانون، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢١٦

  رسالة ماجستیر في القانون الخاص
  العنوان.  على الحیاة    أ التأمین-١

٥٤٥  

٣٧٠٫١٥٠      
  االسدي، غالب محمد رشید  ٥٤٩أ 

ر     ترجاع المباش ي االس ة ف الیب تلمیحی ر اس أث
صف      موال ذ ال دى تالمی ة ل اھیم العلمی أ للمف رج

دائي  دي / االبت ید االس د رش ب محم داد.غال ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -الجامعة المستنصریة

   سم٢٨ص؛ ١٠٧
  وراه في علم النفس التربوياطروحة دكت

  العنوان.  علم النفس التربوي   أ-١

٥٤٦  

٣٧٠٫١٥      
  البدران، عبدالزھرة لفتة عداي  ٤٤٢ب 

اط    ا بأنم ات وعالقتھ ة المعلوم الیب معالج اس
ة  ة الجامع دى طلب صیة ل ة /الشخ دالزھرة لفت عب

دران داي الب داد.ع ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٧٦
  اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي

  العنوان.  علم النفس التربوي    أ-١

٥٤٧  

٣٧٠٫١٥      
  حسن محسن سعدون الجابري،  ٢٢٤ج 

عالقة السلوك العدواني باسالیب العقاب الوالدیة 
دائي    سادس االبت صف ال ذ ال دى تالمی سن / ل ح

ابري  عدون الج سن س صرة .مح ـ الب ة : ـ جامع

٥٤٨  



 

 ١٤٨ 

  ٢٠٠٠ كلیة، -البصرة
   سم٢٨ص؛ ٩٤: ي، ایض–ب 

راف     نفس واالش م ال ي عل ستیر ف الة ماج رس
  التربوي

 -٣ السلوك العدواني -٢ علم النفس التربوي -١
  العنوان. العقاب   أ

٣٧٠٫١٥      
  الجیاري، محمد محي الدین صادق   ٢٢٤ج 

دراسة مقارنة في الخصائص السلیكومتریة بین   
ایی    اء مق ي بن رت ف تون ولیك ي اثرس س طریقت

اري     / االتجاھات ـ  .محمد محي الدین صادق الجی ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٤٦

  اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
  العنوان.  علم النفس التربوي   أ-١

٥٤٩  

٣٧٠٫١٥      
  الجواري، زھرة ماھود مسلم  ٩٢٤ج 

ر توقع  ي ا اأث ین ف ي  لتت المدرس صیل الدراس ح
دى طل ة      ل ي مدین دادي ف ع االع صف الراب ة ال ب

داد واري  / بغ سلم الج اھود م رة م داد .زھ ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١٢٢
  رسالة ماجستیر في علم النفس التربوي

  العنوان.  علم النفس التربوي   أ-١

٥٥٠  

٣٧٠٫١٥      
  الدوري، غید سمیر ثابت  ٩٤٩د 

لسیطرة االجتماعیة تطویر ستراتیجیات االطفال ل
رین   االت االخ ى انفع ت   / عل میر ثاب د س غی

دوري داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٢٦
  رسالة ماجستیر في علم النفس التربوي

  العنوان.  علم النفس التربوي   أ-١

٥٥١  

٣٧٠٫١٥      
  الزاملي، جعفر جابر جواد  ٢٨٨ز 

ة   أثر برنامج في خفض العجز الم      تعلم لدى الطلب
٥٥٢  



 

 ١٤٩ 

الراسبین في المرحلة المتوسطة وفي تحصیلھم       
ي ي  / الدراس واد الزامل ابر ج ر ج داد .جعف ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٧٢

  اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
  العنوان.  علم النفس التربوي   أ-١

٣٧٠٫١٥      
  وخالعبیدي، صباح مرشود من  ٢٩٤ع 

تراتیجي    ذاكرة االس ي اداء ال ة ف ة تطویری دراس
ضعاف   راءة وال ي الق ادیین ف ذ الع د التالمی عن

ا دي  / فیھ وخ العبی ود من باح مرش داد .ص ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٢٠٦
  اطروحة دكتوراه في علم النفس

  العنوان.  علم النفس التربوي    أ-١

٥٥٣  

٣٧٠٫١٥      
  فتالوي، عبدالھادي جواد علوانال  ٢٨٢ف 

ا      ذتھم وعالقتھ ین لتالم ة المعلم اط معامل انم
ي    صیلھم الدراس ي وتح وافقھم المدرس / بت

تالوي   وان الف واد عل دالھادي ج داد .عب ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١٥٤
  رسالة ماجستیر في علم النفس والتربوي

  انالعنو.  علم النفس التربوي  أ-١

٥٥٤  

٣٧٠٫١٥      
  لیفةالالمي، صالح خ  ٢٨٩ل 

دیري          ین م ادي ب سلوك القی ي ال دراسة مقارنة ف
دیراتھا   ة وم دارس الثانوی الح خل/ الم ةص  یف

 كلیة التربیة، -جامعة البصرة: ــ البصرة.الالمي 
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٩٨
اد   نفس واالرش م ال ي عل ستیر ف الة ماج رس

  التربوي
   العنوان. علم النفس التربوي   أ-١

٥٥٥  

٣٧٠٫١٥      
  ٥٥٦  المالكي، عبدالكریم خلف ساجت  ٢٨٨م 



 

 ١٥٠ 

ة    دى طلب یة ل ات االساس اس الحاج اء اداة لقی بن
طة  ة المتوس ة الدراس ف  / مرحل دالكریم خل عب

ة   -جامعة البصرة : ةرــ البص .ساجت المالكي   كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١١٥ص، -ب
اد   نفس واالرش م ال ي عل ستیر ف الة ماج رس

  ربويالت
  العنوان.  علم النفس التربوي   أ-١

٣٧٠٫١٥      
  محمود شاكر عبداهللا  ٣٨٩م 

ة     ي معالج ویین ف دین الترب ویم اداء المرش تق
طة     ة المتوس ة الدراس الب مرحل شكالت ط / م

داهللا   اكر عب ود ش صرة .محم ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ص؛ ١١٥
نف  م ال ي عل ستیر ف الة ماج اد رس س واالرش

  التربوي
  العنوان.  علم النفس واالرشاد التربوي    أ-١

٥٥٧  

٣٧٠٫١٥      
  المصطفاوي، عبدالكریم محسن محمد  ٥٦٧م 

ة    ات دور الدول دى مراھق ذات ل وم ال اس مفھ قی
اتھن  د   / وقرین سن محم دالكریم مح عب
صطفاوي داد .الم ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٣

  جستیر في علم النفس التربوي ماةرسال
  العنوان.  علم النفس التربوي   أ-١

٥٥٨  

٣٧٠٫١٥      
  مؤید منیر كامل عبدالغني  ٩٩٤م 

ض      ي خف ترخاء ف ات االس تخدام تقنی ر اس أث
ة         ة االعدادی / العادات العصابیة لدى طلبة المرحل

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.مؤید منیر كامل عبدالغني
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٠٦
  رسالة ماجستیر في علم النفس التربوي

  العنوان.  علم النفس التربوي   أ-١

٥٥٩  



 

 ١٥١ 

٣٧٠٫١٥٢٣      
  جنان مرزة حمزة  ٩٢٩ج 

ارات واد    المھ ات الم ة لمعلم ة الالزم  التعلیمی
ھ     ن وج ة م ة االبتدائی ي المرحل ة ف االجتماعی

ل .جنان مرزة حمزة / نظرھم ل  : ــ باب ة باب  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٤٣
ة       ي التربی سفة ف ستیر فل الة ماج رق (رس ط

  )تدریس العلوم االجتماعیة
یة  -١ ارات الدراس ة   -٢ المھ واد االجتماعی  الم
  العنوان.أ

٥٦٠  

٣٧٠٫٢٩٥٣      
  الموسوي، صالح نھیر راھي  ٩٥٩م 

صالح نھیر / لتربوي عند الحسن البصرياالفكر 
وي  ي الموس داد .راھ ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  ك-جامع لی

  ٢٠٠٠التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٩١

  رسالة ماجستیر في التربیة
وي -١ ر الترب المي  - الفك اریخ اس سن -٢ ت  الح

  العنوان. البصري، عالم وفقیھ  أ

٥٦١  

٣٧٠٫٧      
  الساعدي، یوسف فالح محمد  ٢٦٤س 

سلوك            ي ال ة ف ة العملی امج للتربی ق برن أثر تطبی
ین           ة المعلم ي كلی / التدریسي لطلبة قسم العلوم ف

ساعدي   د ال الح محم ف ف داد .یوس ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٨١

  اطروحة دكتوراه في تدریس علوم الحیاة
ون-١ دریب - المدرس وم-٢ ت رق - العل  ط

  العنوان.التدریس   أ

٥٦٢  

٣٧٠٫٧٣٢٦      
  االمیري، سناء كاظم محمد  ٨٩٤أ 

راق ار العداد مدرسي اللغة االنكلیزیة في العیمع
ق( اء وتطبی ري )/ بن د االمی اظم محم ناء ك ـ .س ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، –جامعة البصرة : البصرة
   سم٢٨ض؛ یا: ص٢٢٧ع، -ت

٥٦٣  



 

 ١٥٢ 

ة    ي التربی سفة ف وراه فل ة دكت اھج (اطروح المن
  )وطرائق التدریس

ون-١ داد- المدرس راق - اع ة -٢ الع  اللغ
  العنوان.االنكلیزیة   أ

٣٧٠٫٧٣٢٦٣      
   صالح فرحانر سعیدمس  ٣٤س 

برنامج مقترح لتنمیة بعض القیم لمنھج التاریخ 
العربي االسالمي لطالبات الصف االول في معھد   

ات، س   داد المعلم ان  ماع الح فرح عید ص ـ .ر س ـ
  ٢٠٠٤لتربیة، ا كلیة -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٩٠

  اطروحة دكتوراه في طرائق تدریس التاریخ
  نوانالع.  برامج     أ– التعلیم -١

٥٦٤  

٣٧٠٫٣٧٣      
  المسعودي، محمد حمید مھدي  ٥٦٩م 

ي الج ویم اداء مدرس ي المرغتق ة ف ة حرافی ل
د  / المتوسطة في ضوء المھارات الجغرافیة  محم

سعودي  دي الم د مھ ل.حمی ـ باب ل : ـ ة باب  -جامع
  ٢٠٠٢كلیة المعلمین، 

   سم٢٨ص؛ ٢٦٨
  رسالة ماجستیر في التربیة

  وانالعن.  تقییم   أ- المدرسون-١

٥٦٥  

٣٧١٫١٤٤      
  سندس عزیز فارس  ٩٥٤س 

یم          ي التعل یات ف بناء اداة لتقویم مدرسي الریاض
ة  : ــ البصرة.سندس عزیز فارس / الثانوي جامع
  ٢٠٠٥تربیة، ل كلیة ا-البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٢٧٠ن، -د
ة     ي التربی ستیر ف الة ماج دریس  (رس ق ت طرائ

  )الریاضیات
  العنوان.  تقویم    أ- المدرسون-١

٥٦٦  

٣٧١٫٢      
  البیضاني، ماجد بریسم عطوان  ٩٦٢ب 

 القرار ذقیاس الضغوط االداریة المؤثرة في اتخا 
ة  سام العلمی اء االق دى رؤوس سم / ل د بری ماج

ضاني  وان البی داد .عط ـ بغ ة  : ـ الجامع

٥٦٧  



 

 ١٥٣ 

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٠٠

   ادارة تربویة–رسالة ماجستیر في التربیة 
  العنوان.  تنظیم وادارة    أ-رس المدا-١

٣٧١٫٣      
  نضال عیسى عبدالمظفر  ٦٢٨ن 

داد     د اع ة معاھ ة لطلب ة العملی ویم التربی تق
ــ .نضال عیسى عبدالمظفر / المعلمین والمعلمات 

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البرة: البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٣٦٦ط، -أ

ھاج المن(اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة في 
  )وطرائق التدریس

ة -١ ة العملی دریس– التربی رق الت د - ط  معاھ
  العنوان. لمین والمعلمات   أعاعداد الم

٥٦٨  

٣٧١٫٤٢      
  اسماعیل ابراھیم علي  ٥٨٢أ 

ستوى       ض م ي خف ادیین ف لوبین ارش ر اس أث
ة   الب المرحل دى ط االغتراب ل شعور ب ال

ة ي  / االعدادی راھیم عل ماعیل اب داد .اس ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التریة، -المستنصریةالجامعة 

   سم٢٨ص؛ ١٧٠
   االرشاد التربوي-رسالة ماجستیر في التربیة

  العنوان.  التوجیھ التربوي    أ-١

٥٦٩  

٣٧١٫٤٢      
  البدران، عبدالسجاد عبد عبدالسادة  ٤٤٢ب 

ا          صدمیة وعالقتھ ضغوط ال د ال ا بع اضطرابات م
دي   التفكیر التجری رب (ب د الح ة  ) بع دى طلب ل

سادة      / ة المتوسطة المرحل د عبدال سجاد عب عبدال
 كلیة الترییة، -جامعة البصرة: ــ البصرة.البدران
٢٠٠٦  

   سم٢٨ایض؛ : ص٢٠٦
اد      ي االرش ة ف سفة تربی وراه فل ة دكت اطروح

  النفسي والتوجیھ التربوي
  العنوان.  التفكیر  أ-٢ االرشاد النفسي-١

٥٧٠  

٣٧١٫٤٢      
  ٥٧١  الجمعان، صفاء عبدالزھرة حمید  ٨٦٢ج 



 

 ١٥٤ 

ي      سي ف ادي نف امج ارش ر برن فأث ن  التخفی  م
االعراض العصابیة لدى طالبات مرحلة الدراسة    

ة ان / االعدادی د الجمع دالزھرة حمی فاء عب ـ .ص ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١٨٣غ، -ز
ة       ي التربی سفة ف وراه فل ة دكت اد  –اطروح  االرش

  النفسي
  العنوان. لعصاب   أ ا-٢ االرشاد النفسي -١

٣٧١٫٤٢      
  رجاء خلیل عبید  ٣٢٢ر 

ة       ین طلب ق ب ستوى التواف ة لم ة مقارن دراس
طة  ة المتوس ة(الدراس د، االعتیادی ذب الجی ) الج

صرة     د    / في مركز محافظة الب ل عبی اء خلی ـ  .رج ـ
  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١١٠
م ا  ي عل ستیر ف الة ماج اد رس نفس واالرش ل

  التربوي
  العنوان.  االرشاد التربوي   أ-١

٥٧٢  

٣٧١٫٤٢      
  السبتي، عطاري محمد سعید سلمان  ٢٢٩س 

وي من         اد الترب ة لالرش حاجة المدارس االبتدائی
ا   ر معلماتھ ة نظ عید   / وجھ د س اري محم عط

صرة  : رةــ البص .سلمان السبتي  ة  -جامعة الب  كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٩٥ف، -ج
اد          نفس واالرش م ال ي عل رسالة ماجستیر آداب ف

  التربوي
وي -١ اد الترب ة-٢ االرش دارس االبتدائی  - الم

  العنوان. العراق   أ

٥٧٣  

٣٧١٫٤٢      
  ، نھلة عبودي سعدونالصالحي  ٢٨٣ص 

ال    لوك االطف دیل س ي تع ادي ف امج ارش ر برن اث
ة  ن/ ذوي الشاط المفرط في المرحلة االبتدائیة     ھل

ودي س صالحيعب داد.عدون ال ـ بغ ة : ـ الجامع
  ٢٠٠٠  كلیة التربیة، -المستنصریة

   سم٢٨ص؛ ٩٢

٥٧٤  



 

 ١٥٥ 

  رسالة ماجستیر في االرشاد التربوي
  العنوان.  التوجیھ التربوي    أ-١

٣٧١٫٤٢      
  الصالحي، نھلة عبودي سعدون  ٢٨٣ص 

ستوى      ض م ي خف اعلي ف ل التف ر التحلی اث
ة      ات المرحل دى طالب اطفي ب ان الع الحرم

طة صالحي  / المتوس عدون ال ودي س ة عب ـ .نھل ـ
داد صریة: بغ ة المستن ة، -الجامع ة التربی   كلی

٢٠٠٥  
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٠٤ع، -ج

سي       اد النف ي االرش سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  والتوجیھ التربوي 

  العنوان.  االرشاد النفسي    أ-١

٥٧٥  

٣٧١٫٤٢      
  الطاھر، یحیى شاھین حمادي  ٢٩٤ط 

ي وعالقتھ بالصعوبات في بعض التحصیل القرآن
ة       فوف التربی ذ ص دى تالمی ة ل ات العقلی العملی

ة اھر  / الخاص ادي الط اھین حم ى ش ـ .یحی ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨اض؛ : ص١٥٢ر، -أ
سي       اد النف ي االرش سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  والتوجیھ التربوي
 العراق -یة العملیات العقل-٢ االرشاد النفسي -١
  العنوان.    أذ التالمی-٣

٥٧٦  

٣٧١٫٤٢      
  ة طھ یاسینفیعف  ٧٩٧ع 

ي تخف  سي ف ادي نف امج ارش ر برن ق يأث  القل
ة        ة االعدادی ة الدراس ة مرحل / الوجودي لدى طلب

ة ینعفیف ھ یاس صرة. ط ـ الب صرة: ـ ة الب  -جامع
  ٢٠٠٧كلیة التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٧٤ص، -و
ي    سفة ف وراه فل ة دكت ة اطروح اد -التربی االرش

   والتوجیھ التربويالنفسي
  العنوان.  االرشاد النفسي   أ-١

٥٧٧  

٣٧١٫٤٢      
  ٥٧٨  العیسى، ریاض ناصر رمضان  ٩٥٢ع 



 

 ١٥٦ 

ان   ائج االمتح ا بنت ة وعالقتھ درة العقلی الق
سادس    ) البكالوریا(الوزاري   لدى طلبة الصف ال
دادي سى  / االع ضان العی ر رم اض ناص ـ .ری ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٢٢ع، -ب

ة   ي التربی سفة ف وراه فل ة دكت اد ( اطروح االرش
  )النفسي

سي   -١ اد النف ة     -٢ االرش درات العقلی  الق
  العنوان.أ

٣٧١٫٤٢      
  كمال موني طاھر  ٨٢٨ك 

بناء برنامج ارشادي للتالمیذ الیافعین في الصف 
: صرةــ الب.كمال موني طاھر  / السادس االبتدائي 

  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ١١٢د، -أ

اد           نفس واالرش م ال ي عل رسالة ماجستیر اداب ف
  التربوي

وي   -١ اد الترب افعین -٢ االرش ذ الی  - التالمی
  العنون. العراق  أ

٥٧٩  

٣٧١٫٤٢      
  اب رمضانبماجد اح  ٢٣٤م 

د   ا بتحدی ة وعالقتھ ة الوالدی الیب المعامل اس
ول الم سادس     المی صف ال ة ال دى طلب ة ل ھنی
دادي د اح/ االع ضانبماج صرة .اب رم ـ الب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٣٩ن، -ھـ

اد    ة واالرش ي التربی سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  التربوي

  العنوان.  االرشاد التربوي   أ-١

٥٨٠  

٣٧١٫٤٢      
  الموزاني، عبدالكریم زایر رسن  ٩٥٢م 

برنامج ارشادي للطلبة المستفیدین في دور بناء 
ة  ة االجتماعی ة للرعای ر  / الدول دالكریم زای عب

 كلیة  -جامعة البصرة : ــ البصرة .رسن الموزاني 
  ٢٠٠٦التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٢١٦

٥٨١  



 

 ١٥٧ 

نفس       م ال ي عل سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  واالرشاد التربوي

وي -١ اد الترب ة -٢ االرش ة االجتماعی  - الرعای
   العنوان.العراق أ

٣٧١٫٤٢      
  النعیمي، ھادي صالح رمضان  ٦٩٨ن 

ھ     ھ وعالقت ن عمل وي ع د الترب ا المرش رض
سي  التوافق النف ضان   / ب الح رم ادي ص ھ

ي داد .النعیم ـ بغ صریة : ـ ة المستن ة -الجامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٣٧
   االرشاد التربوي–رسالة ماجستیر في التربیة 

  العنوان. أ التوجیھ التربوي   -١

٥٨٢  

٣٧١٫٤٢٦      
  الخرسان، خالد طاھر حبیب  ٤٥٢خ 

ة   حتقویم منھج مادة الرسم المدني للمر    ة الثانی ل
یم       د التعل ي معاھ ة ف ات المدنی سام التقنی ي اق ف
ر       ة نظ ن وجھ راق م ة الع ي جمھوری ي ف التقن

ان      / الطلبة ب الخرس اھر حبی صرة   .خالد ط ـ الب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٢٣١، ذ-ج
دریس     ق ت ي طرائ وم ف ستیر عل الة ماج رس

  التقنیات المدنیة
ي  -١ یم التقن دني -٢ التعل م الم رق - الرس ط

  العنوان.التدریس   أ

٥٨٣  

٣٧١٫٨١      
  الحصناوي، سعید عبدالزھرة عبدالحسن  ٥٩٢ح 

رامج   و ب ة نح اتذة الجامع ة واس ات طلب اتجاھ
ة باللغ   ا الموجھ وت امریك ة ص ةاذاع / ة العربی

داد  .سعد عبدالزھرة عبدالحسن الحصناوي    : ــ بغ
  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -الجامعة المستنصریة

   سم٢٨ص؛ ١٠١
  رسالة ماجستیر في علم النفس

  العنوان.  اتجاھات الطلبة   أ-١

٥٨٤  

٣٧٢٫١٩      
  ٥٨٥   أرام كیورك كرابیدیانارسیت  ٩٢٢س 



 

 ١٥٨ 

بناء اداة لقیاس الوعي البیئي عند تالمیذ الصف 
دیان  / ساداالبتدائيال ورك كرابی یتا ارام كی ـ .س ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص١٢٨ن، -ز

ي     ة ف ستیر التربی الة ماج دریس  (رس ق ت طرائ
  )الكیمیاء

اء-١ دریس - الكیمی رق الت دائي - ط  -٢ االبت
  العنوان. الوعي البیئي   أ

٣٧٢٫٢١٨      
  ناھدة عیدان حسن  ٢٩٤ن 

لعملیات االدراكیة ااثر برنامج اللعب التمثیلي في 
ة  ل الروض سن  / لطف دان ح دة عی داد .ناھ ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٥٣

  اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي
ال   -١ راق  - ریاض االطف راق -٢ الع اض  - الع  ری

  العنوان. االطفال   أ

٥٨٦  

٣٧٢٫٥      
   محمد اسماعیل خلفالطائي،  ٢٩٩ط 

ي       داعي ف ة التفكیراالب بناء برنامج تعلیمي لتنمی
ــ .محمد اسماعیل خلف الطائي   / النشاط التمثیلي 

داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٥٨
   التربیة الفنیة–اطروحة دكتوراه 

  العنوان.  التربیة الفنیة    أ-١

٥٨٧  

٣٧٢٫٥      
  دي لفتةمحمد سع  ٣٨٤م 

دارس         صائص الم انموذج تدریسي الستقصاء خ
ة ة الحدیث ة / الفنی عدي لفت د س داد.محم ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٢٣

ة  ة الفنی ي التربی وراه ف ة دكت ات -اطروح  تقنی
  تربویة

  العنوان.  التربیة الفنیة   أ-١

٥٨٨  

٣٧٢٫٦٠٤٤      



 

 ١٥٩ 

  یفةمن احمد خلالفراجي، عبدالمھی  ٤٢٣ف 
ري     ي االداء التعبی ة ف رحالت المیدانی ر ال أث
د     دالمھیمن احم ة، عب ة االبتدائی ذ المرحل لتالمی

ة  ي خلیف داد . الفراج ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٨٥
ة    ة العربی اھج اللغ ي من ستیر ف الة ماج رس

  وطرائق تدریسھا
دائي    - القراءة -١ یم االبت ة و - التعل دریس     دراس ت
  العنوان.أ

٥٨٩  

٣٧٢٫٦١      
  الباھلي، صباح عبدالكریم مھدي  ٢٩٨ب 

دریس   ي ت ا ف ة واثرھ دریبات اللغوی ة الت اھمی
ة   ة االبتدائی ي المرحل ة ف ة العربی د اللغ / قواع

اھلي  دي الب دالكریم مھ باح عب صرة.ص ـ الب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٢٤٠غ، -ج
و ة دكت ة  اطروح ي التربی سفة ف ق –راه فل  طرائ

  تدریس اللغة العربیة
ة -١ ة العربی د اللغ دریس - قواع رق الت  ط

  العنوان.االبتدائي   أ

٥٩٠  

٣٧٢٫٦١      
  عارف حاتم ھادي  ٢٤٧ع 

ة         ي المرحل ة ف مشكالت تعلیم قواعد اللغة العربی
ین والم         / نشریفاالبتدائیة من وجھة نظر المعلم

ادي  اتم ھ ارف ح ل .ع ـ باب ل جام:ـ ة باب ة -ع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة االساسیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٤٤
ة     ي التربی ستیر ف الة ماج دریس  (رس ق ت طرائ

  )اللغة
ة -١ ة العربی د اللغ دریس - قواع رق الت  ط

  العنوان.االبتدائي  أ

٥٩١  

٣٧٢٫٦٣      
  الشمري، ثامر نجم عبود  ٨٤٩ش 

ادة            یم م ي تعل ة ف ة العربی ي اللغ تقویم اداء معلم
ة  المحادثة في المرح   ود    / لة االبتدائی امرنجم عب ث

٥٩٢  



 

 ١٦٠ 

شمري ل.ال ـ باب ل: ـ ة باب ین، -جامع ة المعلم  كلی
٢٠٠٢  

   سم٢٨ص؛ ١٢٩
  رسالة ماجستیر في طرائق تدریس اللغة العربیة

ة -١ دائي     – المحادث دریس االبت رق الت  ط
  العنوان.أ

٣٧٢٫٦٥      
  الشعبان، نادیة داود سلمان  ٦٢٢ش 

ة االنكلی یم اللغ نھج تعل ویم م صف تق ة لل زی
دائي   امس االبت دین   (الخ سلة الراف  RECI)سل

ین     ر المعلم ة نظ ن وجھ لمان  / م ة داود س نادی
شعبان صرة.ال ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٣٢٠ص، -أ
ق      اھج وطرائ ي المن ة ف ستیر تربی الة ماج رس

  )تدریس اللغة االنكلیزیة
ة -١ ة االنكلیزی دریس  - اللغ رق الت دائي   ط االبت
  العنوان.أ

٥٩٣  

٣٧٢٫٧      
  الجلبي، فائزة عبدالقادر عبدالرزاق  ٨٢٩ج 

ي    صائي ف ي استق وذج تعلیم صمیم انم ت
ر    صیل والتفكی ي التح ره ف یات واث الریاض

ي لتلمی  دائي  ذالریاض امس االبت صف الخ / ات ال
ي    دالرزاق الجلب دالقادر عب ائزة عب داد .ف ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٩٦

  اطروحة دكتوراه في تدریس الریاضیات
دریس      - التعلیم االبتدائي  - الریاضیات -١ رق ت  ط
  العنوان.أ

٥٩٤  

٣٧٢٫٨٩      
  أمجد عبدالرزاق حبیب  ٨٣٤أ 

ة     ي المرحل اریخ ف اب الت ي كت سائدة ف یم ال الق
ة  ة (االبتدائی ة تحلیلی دالرزاق  )/ دراس د عب امج

  ٢٠٠٥جامعة بابل، : ــ بابل.حبیب
   سم٢٨ص؛ ١٢٦

ة     ي التربی ستیر ف الة ماج دریس  (رس ق ت طرائ

٥٩٥  



 

 ١٦١ 

  )المواد االجتماعیة
اریخ-١ دائي     - الت دریس االبت رق الت  ط
  العنوان.أ

٣٧٢٫٨٩      
  الجبوري، سعد جوید كاظم  ٢٩٤ج 

صورات         ة والم ة التعلیمی الم التاریخی فاعلیة االف
ة     امس االبتدائی صف الخ ذات ال صیل تلمی ي تح ف

ادة    ي م ي االسالمي   ف اریخ العرب د  / الت سعد جوی
  ٢٠٠٥جامعة بابل، : ــ بابل.كاظم الجبوري

   سم٢٨ص؛ ١٦١ذ، -أ
ي    ستیر ف الة ماج ة ارس دریس  (لتربی ق ت طرائ

  ) العلوم االسالمیة االبتدائي
المي  -١ ي االس اریخ العرب رق - الت دریس ا ط لت

  العنوان.  االفالم التاریخیة   أ-٢االبتدائي 

٥٩٦  

٣٧٢٫٨٩      
  الدلیمي، عبد محمد غیدان  ٨٩٨د 

ي     ة ف ة االبتدائی اریخ للمرحل نھج الت ویم م تق
ددة      اییر مح وء مع ي ض راق ف د   / الع د محم عب

دلیمي دان ال داد.غی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٢٢
دریس     ق ت اھج وطرائ وراه من ة دكت اطروح

  التاریخ
دائي ( التاریخ   -١ ة و -)لتعلیم االبت دریس     دراس ت
  العنوان.أ

٥٩٧  

٣٧٢٫٨٩      
  الكالبي، مھدي جادر حبیب  ٨٢٢ك 

صف       ذ ال صیل تالمی ي تح أثر الشواھد القرآنیة ف
ي       اریخ العرب ادة الت ي م دائي ف امس االبت الخ

المي ي   / االس ب الكالب ادر حبی دي ج ـ .مھ ـ
ل  ل :باب ة باب یة،  -جامع ة االساس ة التربی  كلی

٢٠٠٥  
   سم٢٨ص؛ ١٥٧ط، -أ

ست  الة ماج ة  رس ي التربی دریس  (یر ف ق ت طرائ
  )االجتماعیة العلوم

المي  -١ ي االس اریخ العرب دریس  - الت رق الت  ط

٥٩٨  



 

 ١٦٢ 

  العنوان.  الشواھد القرآنیة   أ-االبتدائي
٣٧٣٫١٩      

  االسدیھ، زینة جبار غني  ٥٤٩أ 
صف      اأثر اسالیب المن   قشة في تحصیل طالبات ال

ة    صوص، زین ادة االدب والن ي م ام ف ع الع الراب
ا دیھجب ي االس ل.ر غن ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٤التربیة االساسیة، 
  سم٢٨ص ؛ ١٤٢ز، -ب

طرق تدریس اللغة (رسالة ماجستیر في التربیة     
  )العربیة

دریس االعدادي    - االدب والنصوص -١  طرق الت
  العنوان. أ

٥٩٩  

٣٧٣٫١٩      
  الجبوري، علي سعد جاسم  ٢٩٤ج 

ي الم     اء ف ي الكیمی ة مدرس دى معرف ة  م رحل
اھھم    ا باتج سیة وعالقتھ ام التدری ة للمھ الثانوی

: ــ بغداد.علي سعد جاسم الجبوري/ نحو مھنتھم
  ٢٠٠٢ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١١٦ 
  رسالة ماجستیر في تدریس الكیمیاء

  العنوان.  مناھج   أ- التعلیم الثانوي-١

٦٠٠  

٣٧٣٫١٩      
  الجبوري، قیس صباح ناصر حسین  ٢٩٤ج 

ي االداء     فیة ف ة الالص شاطات اللغوی ر الن اث
ط  اني المتوس صف الث ة ال ري لطلب یس / التعبی ق

وري    ر حسین الجب باح ناص داد  .ص ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٩٤

ة    ة العربی اھج اللغ ي من ستیر ف الة ماج رس
  وطرائق تدریسھا

  العنوان.  مناھج   أ- التعلیم الثانوي-١

٦٠١  

٣٧٣٫١٩      
  ، عبداهللا علي ابراھیمرجيالج  ٢٣٤ج 

مشكالت تدریس المطالعة في المرحلة االعدادیة    
ا    ات عالجھ راق ومقترح ي الع ي   / ف داهللا عل عب

ري   داد   .ابراھیم الجرج ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

٦٠٢  



 

 ١٦٣ 

  ٢٠٠٢التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٦١ 

  رسالة ماجستیر في طرائق تدریس اللغة العربیة
  العنوان.  مناھج   أ- التعلیم الثانوي-١

٣٧٣٫١٩      
  جؤذر حمزة كاظم  ٩٢٤ج 

تقویم تمرینات كتاب قواعد اللغة العربیة للصف     
وء  ي ض ي ف سادس االدب صنیفال وم ت  بل

ستویات االدراك اظم  / بم زة ك ؤذر ح ل .ج ـ باب : ـ
  ٢٠٠٢ كلیة المعلمین، -جامعة بابل

   سم٢٨ص؛ ١١٧ ١
ة   دریس اللغ ق ت ي طرتئ ستیر ف الة ماج رس

  عربیةال
ة -١ ة العربی د اللغ دریس - قواع رق الت  ط

  العنوان. االعدادي   أ

٦٠٣  

٣٧٣٫١٩      
  حذام عبدالخالق عمر  ٤٢٨ح 

صف   ة لل ة العربی د اللغ نھج قواع ات م محتوی
ة (السادس االعدادي   د   )/ دراسة تقویمی حذام عب

ر الق عم صرة.الخ ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٢التربیة،

   سم٢٨ایض؛ : ص١٥٠ج، -أ
دریس       ق ت اج وطرائ ي منھ ستیر ف الة ماج رس

  اللغة العربیة
ة -١ ة العربی د اللغ دریس - قواع رق الت  ط

  العنوان.االعدادي  أ

٦٠٤  

٣٧٣٫١٩      
  الحسناوي، حاكم موسى عبد خضیر  ٥٩٢ح 

ة     صورات التاریخی شفافیات والم تخدام ال ر اس أث
مع طریقة المناقشة الجماعیة في تحصیل طالب        

اني   صف الث ضیر   / ال د خ ى عب اكم موس ح
داد : ــ بغداد .الحسناوي ة،   -جامعة بغ ة التربی  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١٥٣

واد      دریس الم ق ت ي طرائ ستیر ف الة ماج رس
   التاریخ-االجتماعیة

٦٠٥  



 

 ١٦٤ 

  العنوان.  المناھج   أ- التعلیم الثانوي-١
٣٧٣٫١٩      

  خالد راھي ھادي  ٢٨٤خ 
ي     رض ف ة ع ة امثل ات القرآنی تخدام االی ر اس أث
تحصیل طالب المرحلة االعدادیة في مادة قواعد   

ادي   / اللغة العربیة  ل  .خالد راھي ھ ـ باب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٢ كلیة المعلمین، -بابل

   سم٢٨ص؛ ١٩٩
  رسالة ماجستیر في طرائق تدریس اللغة العربیة

  العنوان.  المناھج   أ- التعلیم الثانوي-١

٦٠٦  

٣٧٣٫١٩      
  الربیعي، اسعد ھادي محسن  ٢٩٦ر 

وب لل     ت ادة الحاس نھج م ویم م ع صفق  الراب
دادي  ین   (االع ة والمدرس ر الطلب ة نظ ن وجھ م

دارس  دیري الم سن  )/ وم ادي مح عد ھ اس
ي صرة.الربیع ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٨٨ن، -أ
ي    وم ف ستیر عل الة ماج ق  (رس اھج وطرائ المن

  )تدریس الحاسوب
وب-١ دریس - الحاس رق الت دادي   ط  االع
  العنوان.أ

٦٠٧  

٣٧٣٫١٩      
  زینب عبدالسادة عواد   ٩٩٢ز 

وذجي    تخدام انم ر اس ل "أث ان ھ دا "و " ف ھیل
في التحصیل ومستویات التفكیر الھندسي       " تابا

ادة    ي م ط ف اني المتوس صف الث ة ال دى طلب ل
یات  واد   / الریاض سادة ع صرة  .زینب عبدال ـ الب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٩٤ص، -ج

ة      ي التربی سفة ف وراه فل ة دكت ق  (اطروح طرائ
  )تدریس الریاضیات

یات-١ ط      - الریاض دریس المتوس رق الت  ط
  العنوان.أ

٦٠٨  

٣٧٣٫١٩      
  ٦٠٩  السلطاني، حمزة ھاشم محیمید  ٢٦٢س 



 

 ١٦٥ 

ي االداء     ارة ف ة مخت صوص ادبی ل ن ر تحلی أث
ري  ي  لالتعبی امس العلم صف الخ الب ال / دى ط

م  زة ھاش سلطانيحم د ال ل. محیمی ـ باب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٢ كلیة التربیة، -بابل

   سم٢٨ص؛ ١٥٢
  رسالة ماجستیر في طرق تدریس اللغة العربیة

  العنوان.  المناھج   أ- التعلیم الثانوي-١
٣٧٣٫١٩      

  العبیدي، محمد خلیل ابراھیم  ٢٩٤ع 
ي    یة ف وم االساس واد العل دریس م عوبات ت ص

ا من  اعدادیات التمریض ومق  ة   ترحات حلھ وجھ
ة   ین والطلب ر المدرس راھیم   / نظ ل اب د خلی محم

ة : ــ بغداد .العبیدي ي   -االمانة العام د العرب  المعھ
  ٢٠٠٢العالي للدراسات التربویة والنفسیة، 

   سم٢٨؛ ١٢١ -ح-أ
ة     ي التربی ستیر ف الة ماج دریس  (رس ق ت طرائ

  )علوم الحیاة
دریس االعدادي       - العلوم االساسیة  -١ رق الت    ط
  العنوان.أ

٦١٠  

٣٧٣٫١٩      
      

  العرنوسي، ضیاء عوید حربي  ٤٩٩ع 
ع الع         ة الراب م ااثر انواع التقویم في تحصیل طلب

ة    ة العربی د اللغ ي قواع ي   / ف د حرب یاء عوی ض
ي ل .العرنوس ـ باب ل : ـ ة باب ة  -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٥االساسیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٨٠ن، -ج
ة    ي التربی ستیر ف الة ماج دریس   طرا-رس ق ت ئ

  اللغة العربیة
ة -١ ة العربی د اللغ دریس - قواع رق الت  ط

  العنوان.االعدادي   أ

٦١١  

٣٧٣٫١٩      
  القیسي، لیلى جاسم حمود  ٩٥٩ق 

ط      اني المتوس صف الث اء لل نھج الكیمی ویم م تق
ددة    اییر مح ق مع ى وف ود   / عل م حم ى جاس لیل

سي داد .القی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی

٦١٢  



 

 ١٦٦ 

٢٠٠٥  
   سم٢٨ص؛ ٢٢٣

   مناھج دراسیة-رسالة ماجستیر في التربیة
  العنوان.  العراق   أ- التعلیم الثانوي-١

٣٧٣٫١٩      
  الكریطي، ریاض كاظم عزوز  ٤٩٦ك 

ي       امس االدب صف الخ ة ال ساب طلب دى اكت م
ة  اھیم التاریخی زوز   / للمف اظم ع اض ك ری

ي ل.الكریط ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٥االساسیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٤٤ض، -أ
ة     ي التربی ستیر ف الة ماج دریس  (رس ق ت طرائ

  )العلوم االجتماعیة
  العنوان.  طرق التدریس الثانوي    أ- التاریخ-١

٦١٣  

٣٧٣٫١٩      
  الكنعاني، عبدالواحد محمود محمد مكي  ٩٦٢ك 

 -مثال(أثر استخدام االستراتیجیتین التدریسیتین 
ال  -یفتعر ف تعر(و  )  المث ا  -ی ال  -ل مث ي  )  المث ف

ادة     ي م ط ف صف االول المتوس ة ال صیل طلب تح
یات ي  / الریاض د مك ود محم د محم عبدالواح

اني  صرة.الكنع ـ الب صرة : ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٩٠ف، -د
   طرائق تدریس الریاضیات–رسالة ماجستیر 

یات-١ ط      - الریاض دریس المتوس رق الت  ط
  العنوان.أ

٦١٤  

٣٧٣٫١٩      
  المرسومي، خالد كاظم ابراھیم  ٤٥٩م 

صف     اء لل ادة الفیزی اب م ة لكت ة تحلیلی دراس
راق       ي الع ة ف ة االعدادی / السادس العلمي للمرحل

ومي       راھیم المرس اظم اب داد  .خالد ك ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١١٩

  رسالة ماجستیر مناھج دراسیة
  العنوان.  أ مناھج  - التعلیم الثانوي-١

٦١٥  

٣٧٣٫١٩      



 

 ١٦٧ 

  المشھداني، مدین محمد  ٥٩٤م 
ة المتوسطة        ة للمرحل ة الفنی نھج التربی ویم م تق

ات   ین والمدرس ر المدرس ة نظ ن وجھ دین / م م
شھدان د الم داد.يمحم ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٤

  رسالة ماجستیر في مناھج دراسیة
  العنوان. ھج    أ منا- التعلیم الثانوي-١

٦١٦  

٣٧٣٫١٩      
  المعموري، عصام عبدالعزیز محمد  ٦٨٩م 

ي     اء ف ي الفیزی تیعاب مدرس ستوى اس ة م عالق
/ یعة العلم بتحصیل طلبتھمبالمرحلة االعدادیة لط

وري   د المعم دالعزیز محم صام عب داد .ع ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٨٢
  فیزیاءرسالة ماجستیر تدریس ال

  العنوان.  مناھج   أ- التعلیم الثانوي-١

٦١٧  

٣٧٣٫١٩      
  المعموري، موسى كاظم زغیر  ٦٨٩م 

ي      ة ف ة والمؤجل ة الفوری ة الراجع ر التغذی اث
تحصیل طالب الصف الرابع العام في مادة االدب  

ل .موسى كاظم زغیر  / والنصوص ة  : ــ باب جامع
  ٢٠٠٥،  ابن الھیثم- كلیة التربیة-بابل

   سم٢٨؛ ص١٣١
ة   ستیر تربی الة ماج ة   (رس دریس اللغ ق ت طرائ

  )العربیة
دریس االعدادي   - االدب والنصوص -١  طرق الت
  العنوان.أ

٦١٨  

٣٧٣٫١٩      
  العزاوي، حسن علي محمود صالح  ٥٢٩ع 

صف      الب ال صیل ط ي تح تعلم ف ة دورة ال فاعلی
وم       ة مفھ الخامس العلمي في مادة االحیاء وتنمی

ود   / اتذال ي محم سن عل زاوي ح الح الع ـ  .ص ـ
داد داد: بغ ة بغ ى، -جامع ة االول ة التربی  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١١٠

٦١٩  



 

 ١٦٨ 

  اطروحة دكتوراه في تدریس علم االحیاء
  العنوان. مناھج    أ- التعلیم الثانوي-١

٣٧٣٫١٩      
  الفتالوي، فالح حسن كاظم  ٢٨٢ف 

تراتیجیتین قبل  تخدام اس ر اس ة  اث ع طریق ین م یت
ي   ة ف شة الجماعی صف   المناق الب ال صیل ط  تح

ي     اریخ العرب ادة الت ي م ط ف اني المتوس الث
تیعابھا  المي واس اظم   / االس سن ك الح ح ف

تالوي  ل .الف ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٥االساسیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٨
ة   ي التربی ستیر ف الة ماج دریس –رس ق ت  طرائ

  العلوم االجتماعیة
المي  -١ ي االس اریخ العرب دریس - الت رق الت   ط

  العنوان.المتوسط   أ

٦٢٠  

٣٧٣٫١٩      
  القریشي، مھدي علوان عبود  ٤٩٥ق 

دریس   تراتیجیات لت ة اس تخدام ثالث ر اس أث
ة  ول العلمی ي المی ة ف اھیم الفیزیائی دي / المف مھ

شي ود القری وان عب داد.عل ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٥٥
  اطروحة دكتوراه في تدریس الفیزیاء

  العنوان. مناھج    أ- التعلیم الثانوي-١

٦٢١  

٣٧٣٫١٩      
  المیاحي، میساء عبد حمزة محسن  ٩٢٣م 

وعات الت   ار موض ویم اختب ري  عتق ر التحری بی
ة   ن وجھ طة م ة المتوس ي المرحل صحیحھا ف وت

ات     ین والمدرس زة     / نظر المدرس د حم ساء عب می
احي سن المی ل.مح ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥، التربیة
   سم٢٨ایض؛ : ص١٢٦ ذ، أـ

ة   ي التربی ستیر ف الة ماج دریس –رس ق ت  طرائ
  اللغة العربیة

  طرق التدریس المتوسط   - التعبیر التحریري  -١
  العنوان.أ

٦٢٢  



 

 ١٦٩ 

٣٧٣٫١٩      
  النعیمي، ھاشم عبداهللا درویش  ٦٩٨ن 

ي        ة ف ة الراجع سلوكیة والتغذی فاعلیة االھداف ال
تعلم الفیز   تھن ل ات ودافعی صیل الطالب اءتح / ی

داد   .ھاشم عبداهللا درویش النعیمي      ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٥

   تدریس الفیزیاء–اطروحة دكتوراه 
  العنوان.  مناھج   أ- التعلم الثانوي-١

٦٢٣  

٣٧٣٫١٩      
  الیاسري، نداء محمد باقر  ٢٥٤ي 

صیل      أثر استخدام طریقة التعلیم التعاوني في تح
صف ا  ة ال اریخ   طلب ادة الت ط لم اني المتوس لث

یم     ر التعل تبقاء اث المي واس ي االس داء  / العرب ن
صرة  : ــ البصرة .محمد باقر الیاسري    -جامعة الب

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٩٣ص، -أ

ة    ي التربی سفة ف وراه فل ة دكت اھج -اطروح  من
  وطرائق التدریس

دریس     - التاریخ العربي االسالمي   -١  – طرق الت
  العنوان.سطة  أالمتو

٦٢٤  

٣٧٨٫٠٨      
  الدلیمي، عبد علي مصلح  ٨٩٨د 

سلوك    ا ب سیة وعالقتھ ارة الح ن الث ث ع البح
ة       ة الجامع دى طلب صلح    / المجازفة ل ي م د عل عب

دلیمي  داد  .ال ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة اآلداب، -جامع  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٧٤
  رسالة ماجستیر في علم النفس

  عنوانال. العراق    أ- طلبة الجامعات-١

٦٢٥  

٣٧٨٫٠٨      
  الزبیدي، نعیمة یونس ذنون  ٢٩٤نز 

الي    االتزان االنفع ھ ب نفس وعالقت ن ال ا ع الرض
ل      ة الموص ون     / لدى طلبة جامع ونس ذن ة ی نعیم

دي ل .الزبی ـ الموص ل : ـ ة الموص ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٧التربیة، 

٦٢٦  



 

 ١٧٠ 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٤٠ي، -أ
  رسالة ماجستیر في علم النفس التربوي

  العنوان. العراق   أ-معات طلبة  الجا-١
٣٧٨٫١٠٣      

  سھام عریبي زاید سدخان  ٩٢٨س 
ة    ة جامع دى طلب اعي ل ول االجتم صائص القب خ

داد دخان  / بغ د س ي زای ھام عریب داد .س ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١٢١
  رسالة ماجستیر في علم النفس التربوي

ات-١ ات والكلی ة اجت- الجامع ة    تنمی ماعی
  العنوان.أ

٦٢٧  

٣٧٨٫١١      
  السامرائي، باسم احمد علي  ٢٨٤س 

ة          ات االھلی ي الكلی ة ف سام العلمی / تقویم اداء االق
سامرائي  ي ال د عل م احم داد.باس ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٥١

  رسالة ماجستیر في ادارة تربویة
  العنوان. ادارة    أ- التعلیم العالي-١

٦٢٨  

      ١٢؟٣٧٨
  السالمي، جاسم محمد عبد كاظم  ٨٢٨س 

تقویم اداء مدرسي اللغة العربیة ومدرساتھا في     
ي   ة ف د النحوی ال والقواع دریس ادب االطف ت

د سالمي / المعاھ اظم ال د ك د عب م محم ـ .جاس ـ
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٥

ة   اھج اللغ وراه من ة دكت رق اطروح ة وط العربی
  تدریسھا

  العنوان.  المدرسون   أ- التعلیم العالي-١

٦٢٩  

٣٧٨٫١٧٧      
  االبراھیمي، مكي فرحان كریم  ٢٤٢أ 

ات       ي كلی ة ف ة العربی سام اللغ ة اق ستوى طلب م
روض   م الع ي عل ة ف ریم   / التربی ان ك ي فرح مك

ي ل.االبراھیم ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٥االساسیة، 

٦٣٠  



 

 ١٧١ 

   سم٢٨ایض؛ : ص١١٤ھـ، -أ
ة    ي التربی ستیر ف الة ماج دریس  -رس ق ت  طرائ

  اللغة العربیة
الي -١ یم الع دریس - التعل رق الت ة -٢ ط  الطلب
  العنوان.أ)  كلیات التربیة(

٣٧٨٫١١٨      
  البصري، شاكر بناي  ٦٤٩ب 

ائن   ادة المك نھج م ویم م صمیم اداة لتق ت
سم     ي ق ة ف ة الثانی ة المرحل ة لطلب الكھربائی

ة    التق د التقنی ي المعاھ ة ف ات الكھربائی اء (نی بن
ق صري  )/ وتطبی اي الب اكر بن صرة .ش ـ الب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص١٨١ي، -أ

  رسالة ماجستیر في المناھج وطرائق التدریس
  العنوان. طرق التدریس    أ- التعلیم العالي-١

٦٣١  

٣٧٨٫١٧٧      
  شالخفاجي، اسعد غبی  ٧٢٣خ 

ة   ة لھیئ ادات االداری ویم اداء القی تراتیجیة تق أس
: ــ البصرة .اسعد غبیش الخفاجي  / التعلیم التقني 

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٣٩ط، -ب

ة       ي التربی سفة ف وراه فل اھج  –اطروحة دكت  المن
  وطرائق التدریس

  العنوان.  طرق التدریس   أ- التعلیم العالي-١

٦٣٢  

٣٧٨٫١٧٧      
  الربیعي، ضرغام سامي عبداالمیر  ٢٩٦ر 

ي         راق ف ي الع ة اآلداب ف تقویم مستوى طلبة كلی
دیث  ي الح د االدب ادة النق امي / م رغام س ض

ي داالمیر الربیع ل.عب ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة االسالمیة، 

   سم٢٨ص؛ ٩٦
ة      دریس اللغ ق ت رسالة ماجستیر في تربیة طرائ

  العربیة
الي  ا-١ یم الع دریس -لتعل رق الت ة -٢ ط  الطلب
  العنوان.أ)   كلیة االداب(

٦٣٣  

٣٧٨٫١٧٧      



 

 ١٧٢ 

  السلطاني، محمد عباس محمد  ٨٦٢س 
ة    الصعوبات التي تواجھ طلبة اقسام اللغة العربی
ر      ة نظ ن وجھ و م ي النح ات االداب ف لكلی

ة  سیین والطلب د / التدری اس محم د عب محم
سلطاني ل .ال ـ باب ل : ـ ة باب ة   ك-جامع ة التربی لی

  ٢٠٠٥االساسیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٥٣

ة   ي التربی ستیر ف الة ماج دریس  ( رس ق ت طرائ
  )اللغة العربیة

الي -١ یم الع دریس - التعل رق الت ة -٢ ط  الطلب
  العنوان.أ)  كلیات االداب(

٦٣٤  

٣٧٨٫١٧٧      
  العبدالحمید، صالح الدین فاضل خلف  ٣٨٩ع 

ص      ة    فیتقویم مستوى اداء التدریب ال ي من وجھ
ظر خریجي معاھد ھیئة التعلیم التقني تخصص      ن

اء  ف     / الكھرب ل خل دین فاض الح ال ص
د صرة .العبدالحمی ـ الب صرة : ـ ة الب ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٥التربیة، 
   سم٢٨ایض؛ : ص١٥٧ع، -ج

دریس     ق ت ي طرائ وم ف ستیر عل الة ماج رس
  الھندسة الكھربائیة

  العنوان. طرق التدریس   أ- التعلیم العالي-١

٦٣٥  

٣٧٨٫٧٧      
  فارس مطشر حسن  ٢٤٥ف 

ات            ة لكلی ة العربی تقویم مستوى طلبة اقسام اللغ
ة         ھ اللغ االداب في الجامعات العراقیة في مادة فق

ة سن  / العربی شر ح ارس مط ل .ف ـ باب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة االساسیة، -بابل

   سم٢٨ایض؛ : ص١١٨ف، -أ
ة   ي التربی ستیر ف الة ماج دریس –رس ق ت  طرائ

  بیةاللغة العر
  العنوان.  طرق التدریس   أ- التعلیم العالي-١

٦٣٦  

٣٧٨٫١٩٩      
  االسدي، كریم عزیز عبدالكریم  ٥٤٩أ 

 جامعة بابل -الكفاءة الداخلیة لكلیة التربیة الفنیة
سنوات  )/ ١٩٩٨-١٩٩٧ (-)١٩٨٢-١٩٨١(لل

٦٣٧  



 

 ١٧٣ 

دي دالكریم االس ز عب ریم عزی ل.ك ـ باب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة الفنیة، -بابل

   سم٢٨ص؛ ١٢٠
  رسالة ماجستیر في التربیة المسرحیة

  العنوان. مناھج   أ- التعلیم الجامعي-١
٣٧٨٫١٩٩      

  البجاري، صباح عبدالصمد محمود  ٣٢٤ب 
سام   ائن االق زاء المك ة اج نھج تقنی ویم م تق
ة      د التقنی ي المعاھ ة ف ات المیكانیكی التقنی

اري      / الجنوبیة ود البج صمد محم ـ  .صباح عبدال ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: لبصرةا
   سم٢٨ایض؛ : ص٣٢٢ذ، -أ

دریس     ق ت ي طرائ وم ف ستیر عل الة ماج رس
  الھندسة المیكانیكیة

  العنوان.  مناھج   أ- التعلیم العالي-١

٦٣٨  

٣٣٧٨٫١٩٩      
  الحساني، ابراھیم كاظم فرعون  ٥٢٩ح 

ت      ولتر وس وذج ك تخدام انم ر اس ي فیأث نس ف
د اعداد      تدریس العلوم لط   الب الصف الثاني معھ

ین ساني / المعلم ون الح اظم فرع راھیم ك ـ .اب ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧٦

  رسالة ماجستیر في تدریس علوم الحیاة
  العنوان. مناھج   أ- التعلیم العالي-١

٦٣٩  

٣٧٨٫١٩٩      
  الخالدي، مازن دبي خلیل  ٢٨٤خ 

و ت  ذانم رر دراس رح لمق ق   ج مقت ي طرائ ي ف
/ التدریس عیل وفق نظام التعلیم عن بعد للطلبة 

داد  : ــ بغداد .مازن دبي خلیل الخالدي    ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٣٠٢
  اطروحة دكتوراه في مناھج وطرق التدریس

  العنوان. المناھج   أ- التعلیم العالي-١

٦٤٠  

٣٧٨٫١٩٩      
  الزویني، ابتسام صاحب موسى  ٩٩٩ز 

ة   ة التربی ة كلی دى طلب ة ل اء االعرابی االخط
٦٤١  



 

 ١٧٤ 

ررة    ة المق وعات النحوی ي الموض یة ف االساس
ا - تشخیصھا -للمرحلة االبتدائیة  سام  /  عالجھ ابت

ي  ى الزوین احب موس ل.ص ـ باب ل : ـ ة باب  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة التربیة االساسیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٢٥ط، -أ
ة   ستیر تربی الة ماج ة   (رس دریس اللغ ق ت طرائ

  )ةالعربی
  العنوان.  مناھج   أ- التعلیم العالي-١

٣٧٨٫١٩٩      
  السلطاني، احمد یحیى حسن  ٨٦٢س 

دى   صیحة ل ة الف ة العربی تخدام اللغ شكالت اس م
ة من          ات التربی ي كلی طلبة اقسام اللغة العربیة ف

ة    سیین والطلب ر التدری ة نظ ى  / وجھ د یحی احم
سلطاني سن ال ل.ح ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥یة االساسیة، الترب
   سم٢٨ایض؛ : ص١٦٣ز، -أ

ة   ي التربی ستیر ف الة ماج دریس –رس ق ت  طرائ
  اللغة العربیة

الي -١ یم الع اھج - التعل ة -٢ من ات ( الطلب كلی
  العنوان.مشكالت   أ) التربیة

٦٤٢  

٣٧٨٫١٩٩      
  العزي، انغام موفق عبدالخالق  ٥٩ع 

ة      ات التربی ة كلی ا / البنیة الریاضیة لدى طلب م انغ
داد  .موفق عبدالخالق العزي   داد  : ــ بغ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة،
   سم٢٨ص؛ ١٤٤

  رسالة ماجستیر في تدریس الریاضیات
  العنوان.  مناھج    أ- التعلیم الجامعي-١

٦٤٣  

٣٧٨٫١٩٩      
  فیصل عبد منشد  ٩٥٨ف 

ة        سام الجغرافی ة اق معیار الوعي البیئي لدى طلب
ة   ات العراقی ي الجامع اء (ف قبن صل )/ وتطبی فی

شد   د من صرة .عب ـ الب صرة : ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٢٠٨ط، -أ
اھج          اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة في المن

٦٤٤  



 

 ١٧٥ 

  وطرائق التدریس
الي -١ یم الع اھج- التعل راق  - المن ة  -٢ الع  طلب

  العنوان.  الوعي البیئي  أ-٣ العراق -الجامعات
٣٧٨٫٥٦٧      

  الخالدي، حسن فخرالدین خالد  ٢٨٤خ 
وء            ي ض ة ف ة العربی سام اللغ ة اق تقویم اداء طلب

حسن / تھم في كلیات التربیة في بغداد ذاداء اسات 
داد  .فخرالدین خالد  الخالدي    داد  : ــ بغ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٣١

رق     رسالة ماجستیر في مناھج اللغة العربیة وط
  تدریسھا

  العنوان.  العراق   أ-عالي التعلیم ال-١

٦٤٥  

٣٨٢      
  القضاة، محمد صالح الدین  ٦٢٢ق 

سویق     ة ت ة وآلی ارة العالمی ة التج منظم
ضاة     / المنازعات دین الق ل   .محمد صالح ال ـ باب : ـ
  ٢٠٠١ كلیة القانون، -جامعة بابل

   سم٢٨ص؛ ١١٤
  رسالة ماجستیر في القانون الدولي

  العنوان.  التجارة الدولیة   أ-١

٦٤٦  

٣٨٧٫٠٩٥٣٧      
  الموسوي، عماد جاسم حسن  ٩٥٩م 

ي   رین المالح شاط البح اد / ١٩١٤-١٧٨٣ن عم
وي سن الموس م ح صرة.جاس ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص١٧٥د، -ب

  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ الحدیث
 تاریخ حدیث - البحرین-٢ البحرین - المالحة -١

  العنوان.أ   ١٩١٤-١٧٨٣

٦٤٧  

٣٩٨      
  عدي عدنان محمود  ٤٩ع 

احظ   بخالء للج ي ال ة ف ة الحكای ي  : بنی ة ف دراس
اس  روب وغریم ي ب وء منھج دنان / ض دي ع ع

ود یة .محم ـ القادس یة : ـ ة القادس ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٧التربیة، 

٦٤٨  



 

 ١٧٦ 

   سم٢٨ص؛ ١٦٨
  رسالة ماجستیر في االدب العربي

ة -١ ن   -٢ الحكای ر ب ن بح رو ب احظ، عم  الج
  العنوان.، ادیب  أ)ھـ٢٥٥-١٦٣ (محبوب

٣٩٨٫٢٥٦٩٣      
  غسان عبد صالح  ٥٢٩ع 

غسان / دراسة تاریخیة تحلیلیة: اساطیر التوراة
داد  .عبد صالح  داد   : ــ بغ ة بغ ة اآلداب،  -جامع  كلی

٢٠٠٤  
  سم٢٨ص؛ ٢٤٥

  اطروحة دكتوراه في التاریخ القدیم
ة  -١ اطیر الیھودی وراة  -٢ االس د -٣ الت  العھ

  العنوان.القدیم  أ

٦٤٩  

  
  
  

 اللغــــــــــــــــــــــات
٤١٠٫١٤٣      

  البیاتي، امیرة محمد محمود  ٩٢٢ب 
رة  / دراسة داللیة : شعر أبي فراس الحمداني    امی

اتي  د البی داد .محم ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٣التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢١٣
  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وأدابھا

ة  -١ ة العربی ة   - اللغ م الدالل راس  -٢ عل و ف  اب
عید   ن س ارث ب داني، الح ـ٣٥٧-٣٢٠(الحم ، )ھ

  العنوان.امیر، شاعر  أ

٦٥٠  

٤١٠٫٧      
  الخزرجي، رحیم جمعة علي  ٥٤٣خ 

ي     ن جن یم  / ابو علي الفارسي في مصنفات اب رح
ي  ي الخزرج ة عل داد .جمع ـ بغ داد : ـ ة بغ   -جامع

  ٢٠٠٦كلیة اآلداب، 
  س م٢٨ص؛ ٤١٦

وراه فل  ة دكت ة  اطروح ة العربی ي اللغ سفة ف
  وآدابھا

٦٥١  



 

 ١٧٧ 

ة -١ ة العربی دریس  - اللغ رق الت وعلي -٢ ط  اب
د     ن احم سن ب ي، الح ـ٣٧٧-٢٨٨(الفارس ، )ھ

  العنوان. عالم بالعربیة ونحوي  أ
٤١٠٫٧      

  الدلیمي، بالل عبدالستار مشحن  ٨٩٨د 
البحث اللغوي والنحوي عند تاج الدین السبكي،        

داد  .بالل عبدالستار مشحن الدلیمي  ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠١ كلیة االداب، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٤٤٠

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
ة  -١ ة العربی ات  - اللغ دین  -٢ دراس اج ال  ت

ي        ن عل ، )ھـ ٧٧١-٧٢٧(السبكي، عبدالوھاب ب
  العنوان. قضي القضاة، المؤرخ الباحث   أ

٦٥٢  

٤١٠٫٧      
  صیوان خضیر خلف  ٩٩٢ص 

ات الل راقالدراس رق الع ة ش رنین غوی ي الق  ف
ــ .صیوان خضیر خلف/ الثالث والرابع الھجریین

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ص؛ ٤٠٦

  اطروحة دكتوراه اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  تاریخ   أ- اللغة العربیة-١

٦٥٣  

٤١٠٫٧      
ي        ٦٢٦م  اش عل ة   : المعاضیدي، رامي عم ة لغوی دراس

ة ت         وم ن خالوی رحي اب ین ش ) ھـ ٣٧٠(وازنة ب
ي ت   شام اللخم ن ھ ـ٧٧٥(واب ى ) ھ عل

ة  صورة الدریدی ي   / المق اش عل ي عم رام
یدي ار .المعاض ـ االنب ار : ـ ة االنب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٤التربیة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص٢٢٥

  رسالة ماجستیر في علوم اللغة العربیة وآدابھا
ة -١ ة العربی ات - اللغ ری -٢ دراس رآن الك  -م الق

اظ   د     -٣الف ن احم ة، الحسین ب ن خالوی -٠٠( اب
ـ٣٧٠ وي)ھ شام   -، لغ ن ھ ي، اب -٠٠( اللخم
  العنوان. ، لغوي  أ)ھـ٥٧٧

٦٥٤  

٤١٠٫٧      
  ٦٥٥  ناظم عودة خضیر  ٢٦٨ن 



 

 ١٧٨ 

ة      : ظریة العربیة نال داول النظری اج وت ة انت دراس
: ــ بغداد.ناظم عودة خضیر/ والمصطلح النقدیین

  ٢٠٠٦ب،  كلیة االدا-صریةنالجامعة المست
   سم٢٨ص؛ ٥١٢

ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  وادابھا

 نقد  - اللغة العربیة-٢ دراسات - اللغة العربیة-١
  العنوان.أ

٤١٠٫٧      
  والء محمود شاكر  ٨٨٢و 

ن       ة م صحف العراقی ي ال ة ف ث اللغوی المباح
ى ١٩٨٠ اكر  / م٢٠٠٠م ال ود ش ـ .والء محم
  ٢٠٠٤لیة التربیة،  ك-جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١٦٧
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة -١ ة العربی ات - اللغ صحافة -٢ دراس  ال
  العنوان.  تاریخ   أ-العراقیة

٦٥٦  

٤١٠٫٧      
  الولید، محمد فرج توفیق  ٨٩٤و 

غر    ش االص ارین لالخف اب االختب -٠٢٣٥(كت
د)/ ٠٣١٥ ق الولی رج توفی د ف داد.محم ـ بغ  :ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم االسالمیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١١٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة -١ ة العربی ش، -٢ت ا دراس- اللغ  االخف

، نحوي    )ھـ٣١٥-٠٠(االصغر، علي بن سلیمان 
  العنوان.أ

٦٥٧  

٤١٠٫٧٢      
  حسین مزھر حمادي  ٥٩٩ح 

صدر     اقر ال د ب سید محم د ال وي عن ث اللغ / البح
 -جامعة البصرة: ــ البصرة.حسین مزھر حمادي

  ٢٠٠٧كلیة اآلداب، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٩ھـ، -أ

ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  وادابھا

ة  -١ ة العربی وث  - اللغ د  -٢ البح صدر، محم  ال

٦٥٨  



 

 ١٧٩ 

اقر  ر    )١٩٨٠-١٩٣٥٠(ب ة ومفك الم باللغ ، ع
  العنوان.أ

٤١٠٫٩      
  يح كاظم ھادالالعبیدي، ص  ٢٩٤ع 

داً  ارابي ناق دي   / الف ادي العبی اظم ھ الح ك ـ .ص ـ
  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٧٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة-١ ة العربی د - اللغ ن  ف ال-٢ نق د ب ارابي، محم

ر فالسفة المسلمین      )ھـ ٣٣٩-٢٦٠(محمد   ، اكب
  العنوان.أ

٦٥٩  

٤١٠٫٩      
  ، خلیل ابراھیم جمیلالمشایخي  ٥٢٩م 

ة     وده النقدی صیر وجھ دي الب د مھ ل / محم خلی
ل المشایخي    راھیم جمی ل .اب ـ باب ل : ـ ة باب  -جامع

  ٢٠٠١كلیة االداب، 
   سم٢٨ص؛ ٢٩٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  تاریخ   أ- اللغة العربیة-١

٦٦٠  

٤١١٫١      
  التمیمي، خمیس عبداهللا علي  ٨٩٨ت 

اني         الب / حث الصوتي عند علي بن مسعود الفرغ
ي التمیمي       داهللا عل داد  .خمیس عب ـ بغ ة  : ـ الجامع

  ٢٠٠٠لیة التربیة، ك -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٢٥٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  اصوات   أ- اللغة العربیة-١

٦٦١  

٤١١٫١      
  حیدر فخري میران  ٩٤٤ح 

صوت   ام ال ي النظ ضاد ف ة  ال ع دراس ي م ي العرب
روق ب الف ران / كت ري می در فخ داد.حی ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -الجامعة المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٢٤٣

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  اصوات     أ- اللغة العربیة-١

٦٦٢  

٤١١،١      



 

 ١٨٠ 

  الخالدي، خالد شاكر حامد  ٢٨٤خ 
ان ا   ي حی د أب صوتي عن درس ال ي  ال سي ف الندل

دیث   ة الح م اللغ وء عل د  / ض اكر حام د ش خال
ة،     -جامعة االنبار : ــ االنبار .الخالدي ة التربی  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٩٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة -١ ة العربی وات - اللغ ان  -٢ االص و حی  اب
، من  )ھـ٧٤٥-٦٥٤(النحوي، محمد بن یوسف     

  نوانالع.كبار العلماء بالعربیة  أ

٦٦٣  

٤١١٫١٠٧      
  مجید مطشر عامر  ٣٩٤م 

/ دراسة تاریخیة لغویة: صوت القاف في العربیة
امر    صرة   .مجید مطشر ع ـ الب صرة  : ـ ة الب  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٦

ا      ة وادابھ ة العربی ي اللغ ستیر ف الة ماج رس
  )االصوات اللغویة(
ة-١ ة العربی وات - اللغ ات   – االص  دراس
  وانالعن.أ

٦٦٤  

٤١١٫٥      
  نصیر غدیر نعیمة  ٥٩٤ن 

ة  ة للغ س المنطقی ق  : االس ي منط ة ف دراس
نصیر غدیر نعیمة / االنساق اللسانیة في العربیة

  ٢٠٠٦ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد: ــ بغداد.
   سم٢٨ص؛ ٢٤٧

ة    ة العربی سفة اللغ ي فل وراه ف ة دكت اطروح
  وادابھا

  العنوان. النطق   أ- اللغة العربیة-١

٦٦٥  

٤١٢      
ي     ٣٩٢أ  ن عل ف ب ن یوس د ب وي، محم ان النح و حی اب

  )ھـ٧٤٥-٦٥٤(
د  /  في تفسیر البحر المحیط  ةالعوامل اللفظی  محم

وي        ان النح و حی ي اب ن عل ة  : بن یوسف ب دراس
جامعة : ــ بغداد.وتحقیق سعاد كریدي الكرعاوي 

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -بغداد

٦٦٦  



 

 ١٨١ 

   سم٢٨ص؛ ٢٦١
  بیة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة العر

  العنوان. الفاظ    أ- اللغة العربیة-١
٤١٢      

  )ھـ٦٨٨-٦١٦(االصفھاني، محمد بن محمود   ٥٧٩أ 
المباحث اللغویة والنحویة في كتاب الكاشف عن 

ول م االص ي عل صول ف ود / المح ن محم د ب محم
ف      ي خل صام عل دیم ع ة وتق فھاني؛ دراس االص

ابي   ار  .محمود الجن ـ االنب ة اال : ـ ار جامع ة  -نب  كلی
  ٢٠٠٧التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٦٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة -٢ علم الداللة    - اللغة العربیة  -١  - اللغة العربی
و ات أ-النح ف  .  دراس ي خل صام عل ابي، ع الجن

  العنوان. ب)  مقدم(محمود 

٦٦٧  

٤١٢      
  البصیراوي، صالح مھدي جابر  ٦٩٤ب 

ش   ات الع ي المعلق واء ف ة : راالن ة داللی / دراس
صیراوي      ابر الب ل   .صالح مھدي ج ـ باب ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بابل
   سم٢٨ص؛ ٢٠٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  الفاظ   أ- اللغة العربیة-١

٦٦٨  

٤١٢      
  الجمیلي، خیري جبیر  ٨٩٨ج 

ھ      یم الجوزی ن ق د اب داللي عن ث ال ري  / البح خی
ر الجم يجبی داد.یل ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠اآلداب، 
   سم٢٨ص؛ ٢٢٢

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
ة-١ ة العربی اظ - اللغ ھ،  -٢ الف یم الجوزی ن ق  اب

ر  ي بك ن اب د ب ـ٧٥١-٦٩١(محم الم )ھ ، ع
  العنوان.بالعربیة  أ

٦٦٩  

٤١٢      
  الخزاعي، فضیلة صبیح نومان  ٥٢٦خ 

ة الم     ة    الفاظ الطبیع ة واالكدی ین العربی : شتركة ب
٦٧٠  



 

 ١٨٢ 

ان الخز  / دراسة لغویة  ـ  .عي افضیلة صبیح نوم ـ
  ٢٠٠٥ كلیة االداب، -جامعة القادسیة: القادسیة

   سم٢٨ص؛ ١٨٠ح، -آ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة -١ ة العربی اظ - اللغ ة -٢ االلف ة العربی  - اللغ
  العنوان.دراسات  أ

٤١٢      
  )ھـ٥٣٨-٤٦٧(ي، محمود بن عمر الزمخشر  ٨٤٥ز 

ة  اس البالغ ي اس ى ف ات المعن ة وعالق / الدالل
دیم       ة وتق شري؛ دراس ر الزمخ ن عم ود ب محم

دراجي  سین ال د تح یل رع ار.اس ـ االنب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -االنبار
   سم٢٨ایض؛ : ص١٤٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
یل   . لة أ علم الدال- اللغة العربیة -١ دراجي، اس ال

  العنوان. ب)  مقدم(رعد تحسین 

٦٧١  

٤١٢      
  الزھیري، ماجد جمیل كاظم  ٩٩٤ز 

ل    / البحث الداللي في شروح المعلقات     ماجد جمی
صرة  : ــ البصرة .كاظم الزھیري  ة   -جامعة الب  كلی

  ٢٠٠٤التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٤١جـ، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  علم الداللة  أ-العربیة اللغة -١

٦٧٢  

٤١٢      
  طھ حسین  ٩ط 

طھ حسین؛ دراسة / دراسة اسلوبیة: كتاب االیام 
رحان   ي س سن عل دیم ح ار .وتق ـ االنب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -االنبار
   سم٢٨ص؛ ١١٩

  وادابھا رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
ة-١ ة العربی ة - اللغ ة اللفظی لوب  ا-٢ الدالل الس

ي  أ  رحان    . االدب ي س سن عل دم(ح )   مق
  العنوان.ب

٦٧٣  

٤١٢      
  ٦٧٤  العبود، جاسم محمد عبد  ٢٩٤ع 



 

 ١٨٣ 

ة         م اللغ وء عل ي ض ة ف ة العربی مصطلحات الدالل
دیث ود  / الح د العب د عب م محم داد .جاس ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٣ كلیة االداب، -الجامعة المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٢٥٢

  ابھااطروحة دكتوراه في اللغة العربیة واد
  العنوان.  الفاظ  أ- اللغة العربیة-١

٤١٢      
  العبیدي، محمد خالد رحال  ٢٩٤ع 

د الن      رار   سیفالبحث الداللي عن ي كشف االس /  ف
 -جامعة بغداد: ــ بغداد.رحال العبیدي  محمد خالد 

  ٢٠٠٠كلیة اآلداب، 
   سم٢٨ص؛ ١٦١

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ن  سیف الن -٢ الفاظ   - اللغة العربیة  -١ ، عبداهللا ب

  العنوان.، فقیھ ومفسر  أ)ھـ٧١٠-٠٠(احمد 

٦٧٥  

٤١٢      
  العطار، مروج غني جبار  ٦٢٤ج 

ار    / الغریب في العربیة   ار العط ـ  .مروج غني جب ـ
  ٢٠٠٥، جامعة بابل: بابل

   سم٢٨ص؛ ١٦٣
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة -١ ة العربی ة اللفظ- اللغ ة  الدالل ة -٢ی   اللغ
  العنوان. دراسات   أ-العربیة

٦٧٦  

٤١٢      
  العیساوي، یوسف خلف محل  ٩٥٢ع 

أثر الداللة اللغویة والنحویة في استنباط االحكام  
ة سنة النبوی ن ال ة م ل / الفقھی ل مح ف خلی یوس

ساوي  داد.العی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢١٧
  العربیة وادابھااطروحة دكتوراه في اللغة 

  العنوان.  الفاظ   أ- اللغة العربیة-١

٦٧٧  

٤١٢      
  القریشي، عزیز سلیم علي  ٤٩٥ق 

سي      زم االندل ن ح د اب داللي عن ث ال ت ( البح
ـ٤٥٦ ھ ) ھ ي كتاب ول "ف ي اص ام ف االحك

٦٧٨  



 

 ١٨٤ 

ام  شي"/ االحك ي القری لیم عل ز س داد.عزی ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -الجامعة المستنصریة

  سم ٢٨ص؛ ١٣٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

اظ    - اللغة العربیة  -١ ن      -٢ الف ي ب زم، عل ن ح  اب
  العنوان.، عالم بالعربیة   أ)ھـ٤٥٦-٣٨٤(احمد 

٤١٢      
  الكرطاني، احمد كامل محمد   ٤٦٢ك 

س     زان    مالبحث الداللي عند ال اب می ي كت رقندي ف
ول    ائج العق ي نت ول ف د   / االص ل محم د كام احم

انيال داد.كرط ـ بغ داد: ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢١٤
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة   -١ اظ    - اللغة العربی س  -٢ الف د  رقنديم ال ، محم
  العنوان.، فقیھ  أ)ھـ٥٧٥ نحو -٠٠(بن احمد 

٦٧٩  

٤١٢      
  المنصوري، بشیر سعید سھر محمد  ٩٥٩م 

س   د المف سیاقیة عن ة ال صف  الدالل ى منت رین حت
بشیر سعید سھر محمد / القرن السادس الھجري

صوري صرة .المن ـ الب صرة : ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٠٧ھـ، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة-١ ة العربی ة - اللغ ة اللفظی رآن -٢ الدالل  الق
ریم سیر -الك ة -٣ تف ة العربی اریخ  - اللغ  ت

  العنوان.أ

٦٨٠  

٤١٣٫٠٧      
  الیسوعي، لویس معلوف  ٥٩٦ي 

ة  ي اللغ د ف سوعي؛  / المنج وف الی ویس معل ل
ابر       د ج ائر عبدالحمی ق ث ة وتحقی دراس

داد  .السوداني داد   : ــ بغ ة بغ ة،   -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٥٨
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. دراسات  أ- المعاجم العربیة-١

٦٨١  



 

 ١٨٥ 

٤١٤      
ود            ٣٣٤أ  ن محم ي ب ن عل ابن حجر العسقالني، احمد ب

  )ھـ٨٥٢-٧٧٣(
ن          / غراس االساس  ي ب ن عل د ب ضل احم ي الف اب

وفى    سقالني المت ر الع أبن حج روف ب ي المع عل
ـ٨٥٢( ر    )/ ھ ن حج د ب ن محم ي ب ن عل د ب احم

ل   صطفى كام ق م ة وتحقی سقالني؛ دراس الع
د ار .احم ـ االنب ار : ـ ة االنب ة الترب-جامع ة،  كلی ی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٤٨٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة   -١ ة العربی سقالني،   -٢ البالغ ر الع ن حج  اب

ي      م       )ھـ ٨٥٢-٧٧٣(احمد بن عل ة العل ، من أئم
  العنوان.والتاریخ   أ

٦٨٢  

٤١٤٫٠٧      
  ن علي مھلھلیالسھالني، عبدالحس  ٩٨٢س 

صر الحدیث          لالدرس ا  ي الع راق ف ي الع بالغي ف
ل )/ ١٩٨٥-١٩٥١( ي مھلھ سین عل عبدالح

سھالني صرة .ال صرة : ـ الب ة الب ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٧٧
  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.   دراسات   أ- البالغة العربیة-١

٦٨٣  

٤١٤٫٠٧      
  العبیدي، یاسر محمود حمادي  ٢٩٤ع 

صطلحا  د الم ي تحدی وده ف وب وجھ د مطل ت احم
ة  ة والنقدی ادي  / البالغی ود حم ر محم یاس

ار  : ــ االنبار .العبیدي ة،    -جامعة االنب ة التربی  كلی
٢٠٠٤  

   سم٢٨ص؛ ٢٠٥
  رسالة ماجستیر في علوم اللغة العربیة وادابھا

ة  -٢ت  ا دراس - البالغة العربیة  -١ ة العربی  - اللغ
  العنوان. أ)  لغوي(احمد مطلوب -٣نقد 

٦٨٤  

٤١٤٫١      
  لمجید عباسحسن عبدا  ٥٩ح 

زلیین     وان الھ ي دی ال ف ة االفع سن  / أبنی ح
٦٨٥  



 

 ١٨٦ 

اس  د عب ل.عبدالمجی ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٣٥
  ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. المعاني   أ- البالغة العربیة-١
٤١٤٫١      

  المشوع، شامل عبید درع  ٥٩٦م 
ة والنقد  صطلحات البالغی الل   الم ي ھ د اب ة عن ی

ــ .شامل عبید درع المشوع)/ ھـ٣٩٥(العسكري 
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: االنبار

   سم٢٨ص؛ ١٧٨د، -ث
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة-١ ة العربی اني - البالغ ة -٢ المع  البالغ
دیع  - البالغة العربیة -٣ نقد   -العربیة و  -٤ الب  اب

سكري،   الل الع داهللا   ھ ن عب سن ب د  ٠٠(الح  بع
  العنوان.، عالم باالدب  أ)ھـ٣٩٥

٦٨٦  

٤١٤٫٣      
  علي فرج نعمة  ٨٩ع 

صورة  ة  ال ج البالغ ي نھ ة ف رج  / البیانی ي ف عل
صرة   : ــ البصرة .نعمة ة الب ة،     -جامع ة التربی  كلی

٢٠٠٦  
   سم٢٨ص؛ ١٨٦ب، -أ

  رسالة ماجستیر في اداب اللغة العربیة
  العنوان.أ)  بالغة عربیة( البیان -١

٦٨٧  

٤١٤٫٥      
  التكریتي، محمد حسین توفیق عبود  ٨٤٩ت 

ة     ى نھای البدیع معیارا نقدیا في االدب العربي حت
محمد حسین توفیق عبود / القرن الرابع الھجري

ي  داد .التكریت ـ بغ داد : ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ١٩٩
   ادب-ة ماجستیر في اللغة العربیةرسال

  العنوان. البدیع   أ-ة العربیة البالغ-١

٦٨٨  

٤١٥٫١      
  خلیل جدوع عطیة رمضان  ٨٩٨خ 

سیر  م ملح ي تی ا ف ري واثرھ راب للحری ة االع
٦٨٩  



 

 ١٨٧ 

ألیف ي الت و العرب ي النح ة  /  ف دوع عطی ل ج خلی
ضان  داد .رم ـ بغ داد : ـ ة بغ وم -جامع ة العل  كلی

  ٢٠٠٠االسالمیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٩٩

  للغة العربیةارسالة ماجستیر اداب في 
ة-١ ة العربی و - اللغ م -٢ النح ري، القاس  الحری

د     ن محم ي ب ن عل ـ ٥١٦-٤٤٦(ب ب   )ھ ، ادی
  العنوان.أ

٤١٥٫١      
  ر حلحولكسلوان شا  ٨٩٢س 

ا  / بناء الجملة بین العربیة واالكدیة   لوان ش ر كس
ول یة .حلح ـ القادس یة : ـ ة القادس ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠االداب، 

   سم٢٨ص؛ ١٩١
  للغة العربیةرسالة ماجستیر في اداب ا

  العنوان.  النحو   أ- اللغة العربیة-١

٦٩٠  

٤١٥٫١٠٧      
د          ٩٥٢أ  ن احم ن یوسف ب داهللا ب -٧-٨(ابن ھشام، عب

  )ھـ٧٦١
ود         شیخ محم شرح قواعد االعراب البن ھشام ال
سمى     ي الم داهللا الخرترت ن عب ماعیل ب ن اس ب

راب د االع یح قواع شام/ توض ن ھ ق اب ؛ تحقی
الح الف   ف ص دالكریم مخل داويعب ار .ھ ـ االنب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة االنبار
   سم٢٨ص؛ ٢٩٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  دراسات    أ- النحو- اللغة العربیة-١

٦٩١  

٤١٥٫١٠٧      
  )ھـ٣٨١-٠٠(ابن الوراق، محمد بن عبداهللا   ٢٩أ 

و         ل النح اب عل ي كت ة ف د  / الدراسات النحوی محم
اهللا بن الوراق؛ دراسة وتقدیم عمر ھالل   بن عبد 

اني ف الع ار .خل ـ االنب ار :ـ ة االنب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٣٦٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ة -١ ة العربی و - اللغ ات  أ- النح اني، . دراس الع

٦٩٢  



 

 ١٨٨ 

  العنوان.ب) تقدیم(عمر ھالل خلف 
٤١٥٫١٠٧      

  حمن حمیداالركي، عثمان ر  ٤٨٩أ 
رادي   د الم وي عن اج النح ول االحتج ت (اص

ي      )/ ھـ٧٤٩ د االرك داد  .عثمان رحمن حمی ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٣٦٠
  اطروحة دكتوراه اللغة العربیة وادابھا

ة  -١ ة العربی و - اللغ سفة  - النح ن أم  -٢ فل  اب
، مفسر  )ھـ ٧٤٩-٠٠(قاسم، الحسن بن القاسم     

  العنوان.وادیب   أ

٦٩٣  

٤١٥٫١٠٧      
  االلیاسي، یوسف بن حمزة  ٨٩٢أ 

راب         ة االع اة ودق ذاھب النج ي م الذھب المذاب ف
شھروزي    ي ال زة االلیاس ن حم ف ب شیخ یوس لل
رن    ن الق صف االول م ال الن ن رج درس م الم
اد      ق عم ي؛ تحقی ري االلیاس شر الھج اني ع الث

داد  .یونس الفي العاني   داد   : ــ بغ ة بغ ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠١اب، اآلد

   سم٢٨ص؛ ٢٨٥
  رسالة ماجستیر اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. النحو  أ- دراسات- اللغة العربیة-١

٦٩٤  

٤١٥٫١٠٧      
  الجابري، محمود حسین كاظم  ٢٢٤ج 

وي     زة العل ن حم ى اب صفور ویحی ن ع رح اب ش
اجي ل الزج ى جم اظم  / عل سین ك ود ح محم

ابري داد.الج ـ بغ صریة: ـ ة المستن ة  كل-الجامع ی
  ٢٠٠١التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٤٢١
  رسالة ماجستیر اداب في اللغة العربیة

ة-١ ة العربی و- اللغ ات - النح ن -٢ دراس  اب
، عالم  )ھـ٦٦٩-٥٩٧(عصفور، علي بن مؤمن     

ة  زة -٣بالعربی ن حم ى ب ـ١٨٣-١٠٣( یحی ، )ھ
  العنوان.من حفاظ الحدیث   أ

٦٩٥  

٤١٥٫١٠٧      
  ٦٩٦  الجبر، مھند ذیاب فیصل  ٢٤ج 



 

 ١٨٩ 

ا( ي)م تعمالھا    ف الیب اس ي واس و العرب  النح
ي ر  / القرآن صل الجب اب فی د ذی صرة .مھن ـ الب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ص؛ ٢٦١د، -ث

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة -١ ة العربی و- اللغ ات - النح رآن -٢ دراس  الق

  العنوان. اعراب   أ-الكریم
٤١٥٫١٠٧      

  بوسي، صالح ھندي صالحالحل  ٨٢٩ح 
/ حاشیة االمیر علي مغنى اللبیب؛ دراسة نحویة       

ار  .صالح ھادي صالح الحلبوسي  ـ االنب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٧٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة   -١ و - اللغة العربی ات  - النح ن   -٢ دراس ي ب  عل

ب    ي طال ـ .ق٢٣(اب ؤمنین  ، امی )ھـ ٤٠ -ھ ر الم
  العنوان.أ

٦٩٧  

٤١٥٫١٠٧      
  خضیر عباس حمادي  ٦٩٤خ 

خضیر / دراسة نحویة بالغیة:  العربیةریفالتص
ادي  اس حم یة .عب ـ القادس یة : ـ ة القادس  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة االداب، 
   سم٢٨ص؛ ١٩٦

   لغة-رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
  العنوان. دراسات  أ- النحو- اللغة العربیة-١

٦٩٨  

٤١٥٫١٠٧      
  الدلیمي، ثامر ابراھیم ظاھر عبداهللا  ٨٩٨د 

لزمخشري اردود ابن حیان في البر المحیط على 
شاف  ي الك داهللا    / ف اھر عب راھیم ظ امر اب ث

دلیمي داد .ال ـ بغ صریة : ـ ة المستن ة -الجامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٨٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

 ابن حیان، -٢ دراسات - النحو- اللغة العربیة-١
ف    ن خل ان ب ـ٤٦٩-٣٧٧(حی ؤرخ  )ھ ، م

  العنوان.أ

٦٩٩  



 

 ١٩٠ 

٤١٥٫١٠٧      
  ریاض عبود أھوین  ٩٢٦ر 

ھ       ي كتاب یش ف ن یع د اب وي عن د النح رح (النق ش
الجامعة : ــ بغداد .ریاض عبود أھوین  )/ المفصل

  ٢٠٠٤ كلیة االداب، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٢٢٣

  لعربیة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة ا
ة-١ ة العربی و- اللغ ات - النح ن -٢ دراس  اب

ي    ن عل ش ب یش، یع ـ٦٤٣-٥٥٦(یع الم )ھ ، ع
  العنوان.بالعربیة  أ

٧٠٠  

٤١٥٫١٠٧      
  الزبیدي، محمد بن الحسن  ٢٩٤ز 

ن      د ب ر محم ي بك ة الب م العربی ي عل ح ف الواض
نة      وفى س دي المت ة   ٣٧٩الحسن الزبی ـ؛ دراس ھ
دي     د مھ ق فرق ل وتحقی انمي وتحلی الح الغ / ص

دي   سن الزبی ن الح د ب ار .محم ـ االنب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٣،  كلیة التربیة-راالنبا
   سم٢٨ص؛ ١١٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة -١ ة العربی و- اللغ ات - النح وبكر -٢ دراس  اب

سن     ن الح د ب دي، محم ـ٣٧٩-٣١٦(الزبی ، )ھ
  العنوان.عالم باللغة واالدب، شاعر  أ

٧٠١  

٤١٥٫١٠٧      
  السامرائي، مثنى یوسف حمادة  ٢٨٤س 

نوي    د االس وي عن درس النح ف  / ال ى یوس مثن
سامرائي   ادة ال داد  .حم ـ بغ ة  : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٢٠٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
 االسنوي، -٢ دراسات  - النحو - اللغة العربیة  -١

سن    ن الح دالرحیم ب ـ ٧٧٢-٧٠٤(عب ھ  )ھ ، فقی
  العنوان.اصولي من علماء العربیة   أ

٧٠٢  

٤١٥٫١٠٧      
سى     ٨٥٩س  ن عی د ب داهللا محم سیلي، عب -٠٠(السل

  )ھـ٧٧٠
ي   ل ف فاء العلی اب  ش ي كت وي ف الف النح الخ

٧٠٣  



 

 ١٩١ 

سھیل  ضاح الت سى  / ای ن عی د ب داهللا محم عب
ي      سن عل باح ح ة  ص سیلي؛ دراس السل

یة التربیة،  كل-جامعة االنبار: ــ االنبار.الشجیري
٢٠٠٥  

   سم٢٨ایض؛ : ص٢١١
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

الشجیري، .  دراسات  أ- النحو- اللغة العربیة-١
  العنوان.ب)  مقدم(صباح حسن علي 

٤١٥٫١٠٧      
  السویطي، عبدالحسین حسن جاسم  ٩٩٦س 

ي  و العرب ي النح ار ف سن  / االختی سین ح عبدالح
 كلیة -جامعة البصرة: لبصرةــ ا.جاسم السویطي

  ٢٠٠٦التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٣٧ح، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان. دراسات  أ- النحو- اللغة العربیة-١

٧٠٤  

٤١٥٫١٠٧      
  الشجیري، ھادي احمد فرحان  ٣٩٤ش 

ة   ن تیمی د اب وي عن وي والنح ث اللغ البح
ـ٧٣٨ت شجیري  / ھ ان ال د فرح ادي احم ـ .ھ ـ
  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد: غدادب

   سم٢٨ص؛ ٤٦٥
  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا

ة-١ ة العربی و- اللغ ات - النح ن -٢ دراس  اب
دالحلیم    ن عب د ب ة، احم ـ٧٢٨-٦٦١(تیمی ،، )ھ

  العنوان.لغوي   أ

٧٠٥  

٤١٥٫١٠٧      
  الشمري، علي عبدالفتاح محي  ٨٤٩ش 

/ دراسة نحویة: بالغةالجملة الخبریة في نھج ال
شمري ي ال دالفتاح مح ي عب ل.عل ـ باب ة : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -بابل
   سم٢٨ص؛ ٤٢٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان. دراسات   أ- النحو- اللغة العربیة-١

٧٠٦  

٤١٥٫١٠٧      
  ٧٠٧  العاتكي، زید  ٢٢٨ع 



 

 ١٩٢ 

سمى     ة الم شذرة الذھبی رح ال اب ش ضة "كت الف
دین        " ھنیةالم ھاب ال في العربیة البي العباس ش

د  / احمد بن محمد بن ابي بكر بن زید العاتكي     زی
ساطوري      د ال ـ  .العاتكي؛ تحقیق محمد جاسم عب ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: االنبار
   سم٢٨ص؛ ٣٩٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  لعنوانا. دراسات   أ- النحو- اللغة العربیة-١

٤١٥٫١٠٧      
  العاني، أیوب فؤاد مولود  ٢٩٩ع 

رفیة : قراءة شیبة بن ناصح    / دراسة نحویة وص
اني  ود الع ؤاد مول وب ف ار .ای ـ االنب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -االنبار
   سم٢٨ص؛ ٢١٣

  للغة العربیة وادابھاارسالة ماجستیر في 
  نالعنوا. دراسات   أ- النحو- اللغة االعربیة-١

٧٠٨  

٤١٥٫١٠٧      
  عبدالرضا جواد جیال  ٤٦٢ع 

دراسة نحویة : شروح الفیة ابن مالك المطبوعة 
: ــ بغداد.عبدالرضا جواد جیال/ وصرفیة موازنة

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣١٧

  اطروحة دكتوراه في آداب اللغة العربیة
ك   -٢ دراسات   - النحو - اللغة العربیة  -١ ن مال  اب

داهللا  مح ن عب د ب ـ٦٧٢-٦٠٠(م الم )ھ ، ع
  العنوان.بالعربیة  أ

٧٠٩  

٤١٥٫١٠٧      
  العبیدي، صباح عبدالھادي كاظم موسى  ٢٩٤ع 

یبویھ     اب س ي كت وي ف صطلح النح ة : الم دراس
ة ى   / تحلیلی اظم موس دالھادي ك باح عب ص
دي داد .العبی ـ بغ صریة : ـ ة المستن ة -الجامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٣١٧
  ستیر في اللغة العربیة وادابھارسالة ماج

و  - اللغة العربیة  -١ ات   - النح یبویھ،  -٢ دراس  س
ان      اة       )ھـ ١٨٠-١٤٨(عمرو بن عثم ام النح ، ام

٧١٠  



 

 ١٩٣ 

  العنوان.أ
٤١٥٫١٠٧      

  العبیدي، عادل ھادي حمادي  ٢٩٤ع 
یبویھ       اب س ي كت ادي     / التوسع ف ادي حم ادل ھ ع

دي داد .العبی ـ بغ صریة : ـ ة المستن ة -الجامع  كلی
  ٢٠٠٣داب، اال

   سم٢٨ص؛ ٢٣٣
  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. دراسات  أ- النحو- اللغة العربیة-١

٧١١  

٤١٥٫١٠٧      
  العزاوي، میساء طھ خماس محمد  ٥٢٩ع 

ي      الح الیمین ن ف د اب وي عن شاھد النح ال
و      ) ھـ٦٨٥ت( ي النح ساء  / في كتاب المغني ف می

زاوي    د الع اس محم ھ خم ـ بغ .ط ة : دادـ الجامع
  ٢٠٠٥ كلیة اآلداب، -المستنصریة

   سم٢٨ص؛ ١٩٨د، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

 منصور بن -٢دراسات - النحو- اللغة العربیة-١
  العنوان.، نحوي  أ)ھـ٦٨٠-٠٠(فالح 

٧١٢  

٤١٥٫١٠٧      
  العوادي، اسعد خلف عبد جابر  ٩٢٤ع 

عد خلف عبد أس/ العلل النحویة في كتاب سیبویھ    
،  كلیة التربیة-جامعة بابل: ــ بابل.جابر العوادي

٢٠٠٢   
   سم٢٨ص؛ ٢٢٥

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
و  - اللغة العربیة  -١ ات   - النح یبویھ،  -٢ دراس  س

ان      اة       )ھـ ١٨٠-١٤٨(عمرو بن عثم ام النح ، ام
  العنوان. أ

٧١٣  

٤١٥٫١٠٧      
  د عبداهللالعیساوي، محمد ھادي محم  ٩٥٢ع 

اري  حیح البخ ي ص ة ف ة الفعلی ة : الجمل دراس
ة    ث المرفوع ي االحادی ة ف ادي  / نحوی د ھ محم

ساوي داهللا العی د عب ل.محم ـ باب ل: ـ ة باب  -جامع
  ٢٠٠٢، كلیة التربیة

   سم٢٨ص؛ .ھـ، د-أ

٧١٤  



 

 ١٩٤ 

  لعربیة وادابھاارسالة ماجستیر في اللغة 
اري،  -٢ دراسات - النحو - اللغة العربیة  -١  البخ

ن  د ب ماعیل محم ـ٢٥٦-١٩٤(اس دث  )ھ ، مح
  العنوان.أ

٤١٥٫١٠٧      
  المھداوي، سالم علي حسین  ٩٤٢م

ل واال    ام بالفع ھ ت الفاعلیة بین القی سالم  / صاف ب
داوي   سین المھ ي ح داد .عل ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٣ كلیة اآلداب، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٦٣

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة ودابھا
  العنوان. دراسات   أ- النحو-ربیة اللغة الع-١

٧١٥  

٤١٥٫١٠٧      
  الموسوي، زكي فلیح حسن  ٩٥٩م 

ویین   شام والنح ن ھ ین اب و ب ضایا النح ل ق / تعلی
وي سن الموس یح ح ي فل صرة.زك ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٨١ب، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
 ابن ھشام، -٢ دراسات  -النحو- اللغة العربیة  -١

ة    )ھـ٧٦١-٧٠٨(عبداهللا بن یوسف     ، عالم باللغ
  العنوان.العربیة   أ

٧١٦  

٤١٥٫١٠٧      
  الھیتي، عناد مخلف مھبش  ٩٢٩ھـ 

ـ  ٧٤٩توجیھ الخالف النحوي عند المرادي ت       ھ
شرح     سالك ب د والم یح المقاص ھ توض ي كتاب ف

ك ن مال ة اب ي/ الفی بش الھیت ف مھ اد مخل ـ .عن ـ
  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: باراالن

   سم٢٨ص؛ ٢٥٨
  رسالة ماجستیر في علوم اللغة العربیة وادابھا

رادي،   -٢ دراسات   - النحو - اللغة العربیة  -١  الم
ن قاسم       وي     )ھـ ٧٤٩-٠٠(الحسن ب ، ادیب ونح

  العنوان.أ

٧١٧  

٤١٥٫٥      
  الحشماوي، مظھور محمود عباس  ٥٨٢ح 

اري ت      المباحث الصرفیة عند ا    ات االنب بي البرك
٧١٨  



 

 ١٩٥ 

ـ٥٧٧ شماوي / ھ اس الح ود عب ور محم ـ .مظھ ـ
داد صریة : بغ ة المستن ة اآلداب، -الجامع  كلی

٢٠٠١  
   سم٢٨ص؛ ١٥٧

  رسالة ماجستیر آداب اللغة العربیة
ة-١ ة العربی صرف - اللغ اري، -٢ ال  االنب

د     ن محم دالرحمن ب ـ ٥٧٧-٥١٣(عب الم  )ھ ، ع
  العنوان.باالدب واللغة   أ

٤١٥٫٥      
  الدراجي، كاطع جاراهللا سطام  ٤٢٣د 

/ خطة تطویر المكتبات العامة في محافظة بغداد     
دراجي   طام ال اراهللا س اطع ج داد .ك ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة االولى، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٤٩

  رسالة ماجستیر في اداب اللغة العربیة
  العنوان. الصرف   أ- اللغة العربیة-١

٧١٩  

٤١٥٫٥      
  )ھـ٥٣٨-٤٦٧(الزمخشري، محمود بن عمر   ٨٤٥ ز

االبنیة الصرفیة في الكشاف للزمخشري؛ دراسة 
اجي  دي الخف سین حمی یل عبدالح ق اس ـ .وتحقی ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بابل: بابل
   سم٢٨ص؛ ٥٢

  العنوان.  الصرف   أ- اللغة العربیة-١

٧٢٠  

٤١٥٫٥      
  القیسي، عبدالكریم محمود علي  ٩٥٩ق 

ن ال ا م صرفیة وموقعھ ة ال وي  عل درس اللغ ال
داد   .عبدالكریم محمد علي القیسي   / الحدیث ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة االداب، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٢٠٩

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.  الصرف   أ- اللغة العربیة-١

٧٢١  

٤١٦      
  )ھـ٥٢١-٢٤٤(البطلیوسي، عبداهللا بن محمد   ٦٨٩ب 

ضاب  اب االقت ي كت ة ف واھر اللغوی ض الظ / بع
ي د البطلیوس ن محم داهللا ب ق : عب ة وتحقی دراس

د  سن عب سان مح داد .اح ـ بغ ة : ـ الجامع

٧٢٢  



 

 ١٩٦ 

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٩٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان. العروض    أ-اللغة العربیة -١

٤٩١٫٥٩٧٧      
  وري، اوراس ھاشم بعیويالجب  ٢٩٤ج 

د         ة عن ة الكردی ي اللغ االخطاء الكتابیة الشائعة ف
اطقین        ر الن طلبة الصف الرابع االعدادي من غی

ا   ات عالجھ صھا ومقترح ا تشخی اوراس / بھ
وري    وي الجب داد .ھاشم بعی ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ١١٥

  یةرسالة ماجستیر في اصول تدریس اللغة الكرد
  العنوان. طرق التدریس   أ- اللغة الكردیة-١

٧٢٣  

٤٩١٫٥٩٧٧      
  الدلیمي، ناصر خضیر سكران  ٨٩٨د 

د         ة عن ة الكردی ي اللغ االخطاء الكتابیة الشائعة ف
اطقین        ر الن طلبة الصف الرابع االعدادي من غی

ناصر خضیر / بھا تشخیصھا ومقترحات عالجھا
دلیمي  كران ال داد .س ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٠التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ٩٠

رسالة ماجستیر في مناھج اللغة الكردیة وطرق      
  تدریسھا

  العنوان. طرق التدریس   أ- اللغة الكردیة-١

٧٢٤  

٤٩١٫٥٩٧٧      
  الغریري، اسماعیل حسن عبداهللا  ٤٩٤غ 

ي       ة ف صوتیة والجملی ریقتین ال تعمال الط ر اس اث
ة    ة الكردی ي اللغ ة ف راءة والكتاب یم الق ر تعل لغی

ــ .اسماعیل حسن عبداهللا الغریري  / الناطقین بھا 
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٠٩

  رسالة ماجستیر في طرق تدریس اللغة الكردیة
  العنوان. طرق التدریس   أ- اللغة الكردیة-١

٧٢٥  

٤٩١٫٥٩٧٧      
  ٧٢٦  الونداوي، صباح جلیل خلیل  ٩٤٢و 



 

 ١٩٧ 

ف التعلیمی    لوب المواق ر اس صیل  اث ي تح ة ف
راءة        ادة الق ي م ام ف ع الع صف الراب ات ال طالب

داوي     / الكردیة الحدیثة  ل الون ـ  .صباح جلیل خلی ـ
  ٢٠٠٢ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٢٥

  رسالة ماجستیر في طرق تدریس اللغة الكردیة
  العنوان. طرق التدریس  أ- اللغة الكردیة-١

٤٩٢      
   یوسف عجلونياحمد حسین  ٣٨٤أ 

ھم      د حسین    / حضارة االنباط من خالل نقوش احم
وني  ف عجل داد .یوس ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ٣١٢

  اطروحة دكتوراه في اللغات السامیة
  العنوان. اللغات السامیة   أ-١

٧٢٧  

٤٩٢٫٠٧      
  العبادي، ریاض طاھر وذاج  ٢٢٤ع 

اھر   / دراسة مقارنة : النقوش الفینیقیة  ریاض ط
ادي داد  .وذاج العب ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٤اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ١٧٠

  رسالة ماجستیر في اللغة السامیة
سامیة -١ ات ال ات - اللغ وش   -٢ دراس  النق
  العنوان.أ

٧٢٨  

٤٩٢٫٠٧      
  الفھداوي، عبدالرزاق حسین صالح  ٩٤٢ف 

سامیة     ات ال ي اللغ ة ف د / اللغ سین العب رزاق ح
الح الفھ  داد .داويص ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٤اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٧

  رسالة ماجستیر في اللغة السامیة
  العنوان.  دراسات   أ- اللغات السامیة-١

٧٢٩  

٤٩٢٫٣      
  الخیالني، لیث حسن محمد  ٩٨٢خ 

سامیة   د    / فعل االمر في اللغات ال لیث حسن محم
ي داد.الخیالن ـ بغ داد: ـ ة بغ ات-جامع ة اللغ ،  كلی

٧٣٠  



 

 ١٩٨ 

٢٠٠١  
  سم٢٨ص؛ ١٤٨

  رسالة ماجستیر في اللغات السامیة
  العنوان. اللغة السریانیة   أ-١

٤٩٢٫٣      
  خلیفةالزھیري، عمار عبدالرزاق   ٩٩٤ز 

اط       وب للخط ن یعق ف ب صة یوس ة ق مخطوط
وس  دالرزاق   / اونطونی ار عب ة عم  خلیف

ري داد.الزھی ـ بغ داد: ـ ة بغ ات، -جامع ة اللغ  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٢٦١
  سالة ماجستیر في اللغات السامیةر
  العنوان.  اللغة السامیة    أ-١

٧٣١  

٤٩٢٫٣      
  سامر داود محمد  ٢٨٤س 

موئیل فري ص ي س ارة ف ماء االش ة : اس دراس
 -جامعة بغداد: ــ بغداد.سامر داود محمد/ مقارنة

  ٢٠٠٠كلیة اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٠

  رسالة ماجستیر في اللغات السامیة
موئیل    -٢نیة  اللغة السریا -١ ي، ص موئیل بن  ص

ن ان وس طب ـ١٣٣٧-١٢٨٢(ونی ل   )ھ ، فاض
  العنوان.أ

٧٣٢  

٤٩٢٫٣      
  العلي، مھند الشھید كاطع  ٨٩ع 

ة   روج النزھی ي الم ریانیة ف م س ال وحك امث
ي     / ألوجین منا  اطع العل داد   .مھند الشھید ك ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة اللغات، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٢٣٠

  لغات السامیةرسالة ماجستیر في ال
  العنوان. اللغة السریانیة  أ-١

٧٣٣  

٤٩٢٫٣      
  الفتالوي، ستار عبدالحسن دبار  ٢٨٢ف 

وط       ي مخط اي  (خلق الكون واالنسان ف ) ریش م
سریاني  ب ال ا بر(للكات ایيفیوحن تار )/ نك س

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.عبدالحسن جبار الفتالوي

٧٣٤  



 

 ١٩٩ 

  ٢٠٠٠كلیة اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ١٩٢

  یر في اللغات السامیةرسالة ماجست
  العنوان. اللغة السریانیة   أ-١

٤٩٢٫٣      
  قصي عبدالھادي رشید  ٥٩ق 

وراة     ي الت وان ف م الحی ى  (اس فار موس اس
سة ید )/ الخم دالھادي رش صي عب داد .ق ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٢ كلیة اللغات، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٢٣

  رسالة ماجستیر في اللغات السامیة
  العنوان.   أ اللغة السریانیة-١

٧٣٥  

٤٩٢٫٣      
  محمد كامل روكان  ٣٨٤م 

/ دراسة سامیة:االصول الفعلیة في سفر التكوین  
داد  .محمد كامل روكان   داد   : ــ بغ ة بغ ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠٠اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ٢٧٨

  رسالة ماجستیر في اللغات السامیة
  العنوان. اللغة السریانیة    أ-١

٧٣٦  

٤٩٢٫٤      
  حمد سامي جاسم مھديالتكریتي، ا  ٨٤٩ت 

ة        ة العبری ي اللغ امیة    : حالة االضافة ف ة س دراس
ة ي / مقارن دي التكریت م مھ امي جاس د س ـ .احم ـ

  ٢٠٠١ كلیة اللغات، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٦٣

  یر في اللغة السامیةترسالة ماجس
  العنوان. اللغة العبریة   أ-١

٧٣٧  

٤٩٢٫٤      
  الجواري، جاسم احمد حمو  ٩٢٤ج 

ة   م ي المجموع وي ف لوب اللغ زات االس می
صیة   ات (القص اروف   ) حكای وراه ب ة دف / للقاص

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.باسم احمد حمو الجواري
  ٢٠٠١كلیة اللغات، 

  سم٢٨ص؛ ١٣٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة

٧٣٨  



 

 ٢٠٠ 

  العنوان. اللغة العبریة   أ-١
٤٩٢٫٤      

  السلماني، عذاب حمید ذیب  ٨٨٢س 
ة      نشید اال  ناشید العبریة والسریانیة رؤیة تحلیلی
ة سلماني  / مقارن ب ال د ذی ذاب حمی داد .ع ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة اللغات، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٠٥

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة
  العنوان. اللغة العبریة   أ-١

٧٣٩  

٤٩٢٫٤      
   جاسمنصیفالطیار، علي عبدالكریم   ٩٢٤ط 

وراة     اسماء المواضع الجغراف   ي الت ة ف اسفار  "ی
سة ى الخم ة": موس ة مقارن ة لغوی ي / دراس عل

داد  . جاسم الطیار  نصیفعبدالكریم   ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠١ كلیة اللغات، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٢٣٦

  رسالة ماجستیر في العبریة
  العنوان. اللغة العبریة     أ-١

٧٤٠  

٤٩٢٫٤      
  العبیدي، شاكر محمود اسماعیل  ٢٩٤ع 

ي ع  تفھام ف وراة  االس ة الت ھ –بری  ادوات
الیبھ  ة   :واس امیة مقارن ة س ود  / دراس اكر محم ش

دي  ماعیل العبی داد .اس ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠اللغات، 

  سم٢٨ص؛ ١٣٤
  رسالة ماجستیر في اللغات السامیة

  العنوان. اللغة العبریة  أ-١

٧٤١  

٤٩٢٫٤      
  القرعة، محمد عثمان حسن  ٤٦٩ق 

اء ال ي بن ر ف ل الحاض ةالفع ة العبری د / جمل محم
 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.عثمان حسن القرعة

  ٢٠٠٠اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ١٩٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة
  العنوان. اللغة العبریة   أ-١

٧٤٢  

  



 

 ٢٠١ 

 العلوم الطبیعیة
٥٠٩٫٥٣      

   جاسمیفالعامري، عبدالستار نص  ٢٨٤ع 
صنیف رن    ت ة الق ى نھای رب حت د الع وم عن  العل

ري ا امن الھج ص / لث ستار ن م یفعبدال  جاس
امري داد.الع ـ بغ داد: ـ ة بغ ة، -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٣٠٤
  اطروحة دكتوراه في التاریخ العربي االسالمي

  العنوان. أدلة  أ- الحضارة االسالمیة-١

٧٤٣  

٥١٠      
  اسماء صالح عزیز  ٥٨٢أ 

ر    دود وین ددات ح یة ومتع سافة العرض  w-الم
ز   ا/ للبیان ل   .سماء صالح عزی ـ الموص ة  : ـ جامع

ل بات وال  -الموص وم الحاس ة عل یات، ر كلی یاض
٢٠٠٧  

   سم٢٨ایض؛ : ص١٢١
  رسالة ماجستیر علوم في الریاضیات

  العنوان. الریاضیات  أ-١

٧٤٤  

٥١٠      
  البناء، لمى سعد عبدالباقي ھاني  ٩٢٢ب 

ة   ة المنزلق فرات القطع ول ش عد  / ح ى س لم
ت   : الدینــ صالح   .عبدالباقي ھاني  ة تكری  -جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٦٩

  رسالة ماجستیر علوم في الریاضیات
  العنوان. الریاضیات   أ-١

٧٤٥  

٥١٠      
  السعیدي، صالح محمد صالح  ٦٤٩س 

د   ة والبع دوال المفتوح الح   / ال د ص الح محم ص
سعیدي  داد .ال ـ بغ صریة  : ـ ة المستن ة -الجامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٨٢
  رسالة ماجستیر في الریاضیات

  العنوان. الریاضیات   أ-١

٧٤٦  



 

 ٢٠٢ 

٥١٠      
  الغراوي، جھاد كاظم محمد  ٤٢٩غ 

ل        ة الحم ل معادل ي لح ل التربیع ة التفاض طریق
د  ة البع شار ثنائی د  / واالنت اظم محم اد ك جھ

راوي  صرة .الغ ـ الب صرة : ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٧التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٨٥
  ي علوم الریاضیاترسالة ماجستیر ف

  العنوان.  الریاضیات    أ-١

٧٤٧  

٥١٠٫٧      
  الخشاب، میساء حمید حسن  ٥٢٢خ 

ة     ي تنمی تعلم ف وذج دورة ال تخدام أنم ر اس اث
مھارات عملیات العلم لدى طالبات الصف الرابع   

یات       و الریاض اھھن نح د    / العام واتج ساء حمی می
 كلیة -جامعة الموصل: ــ الموصل.حسن الخشاب

  ٢٠٠٧بیة، التر
   سم٢٨ایض؛ : ص١٥١ز، -أ

سیة    ة والنف وم التربوی ستیر العل الة ماج  -رس
  طرائق تدریس الریاضیات

  العنوان.  طرق التدریس   أ- الریاضیات-١

٧٤٨  

٥١٠٫٧      
  العبیدي، سعید موسى علوان  ٢٩٤ع 

مھارات التفكیر النافذ في الریاضیات لدى طالب   
ة الموھ وان / بینومدرس ى عل عید موس س

ديا داد .لعبی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٢٩
   طرائق تدریس الریاضیات–رسالة ماجستیر 

  العنوان. التدریس   أ- الریاضیات-١

٧٤٩  

٥١٠٫٧      
  غالب خزعل محمد مشكور  ٢٨٢غ 

ام   / التفكیر الریاضي لدى طلبة مراحل التعلیم الع
شكور    د م ل محم ب خزع داد  .غال ـ بغ ة : ـ  جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٨٦

   تدریس الریاضیات–رسالة ماجستیر 

٧٥٠  



 

 ٢٠٣ 

  العنوان. طرق التدریس    أ- الریاضیات-١
٥١٣٫٩٢      

  حیدر جبر علي  ٩٤٤ح 
ي   / حول التطبیقات شبھ الفعلیة   ر عل در جب ـ  .حی ـ

داد صریة : بغ ة المستن ة،  -الجامع ة التربی  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ٦٧
   علوم الریاضیاترسالة ماجستیر

  العنوان.أ)   التطبیقات( الحساب -١

٧٥١  

٥١٣٫٩٢      
   مجیدلطیفالعمیدي، لیث عبدال  ٨٩٤ع 

ى     ة عل ات المعرف ة للتطبیق صائص المفتوح الخ
ة   ضاءات المترابط ن الف ة م اط معین ث / انم لی

دال ديلطیفعب د العمی داد. مجی ـ بغ ة : ـ الجامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -المستنصریة

   سم٢٨ص؛ ٧٣
   علوم الریاضیات–رسالة ماجستیر 

  العنوان.  الحساب الذھني    أ-١

٧٥٢  

٥١٥٫٣٥٢      
  میرنا عادل عزیز سمرجي  ٩٤٩م 

ادالت    ة المع بعض انظم ة ل ول الدوری الحل
ة   ة الالخطی لیة االعتیادی ادل  / التفاض ا ع میرن

مرجي  ز س ل .عزی ـ الموص ل : ـ ة الموص  -جامع
  ٢٠٠٦كلیة علوم الحاسبات والریاضیات، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٢٣
ي     وم ف صاص عل ي اخت ستیر ف الة ماج رس

  الریاضیات
  العنوان.  المعادالت التفاضلیة   أ-١

٧٥٣  

٥١٩      
  الجبوري، منذر عبداهللا خلیل  ٢٩٤ج 

ص     ة لفح ة البیزی ط المعاین وذج لخط اء نم بن
ع      رارات م اذ الق ة اتخ تخدام نظری وج باس المنت

ي ق عمل ل الج / تطبی داهللا خلی ذر عب وريمن ـ .ب ـ
دین  الح ال ت : ص ة تكری ة،  -جامع ة التربی  كلی

٢٠٠٥  
   سم٢٨ایض؛ : ص٦٩

٧٥٤  



 

 ٢٠٤ 

  رسالة ماجستیر في علوم الریاضیات
  العنوان. الریاضیات التطبیقیة   أ-١

٥١٩٫٢      
  محمد جاسم محمد  ٣٨٤م 

راض   شخیص االم ي لت ام معرف صمیم نظ ت
ة  ات المتذبذب تخدام المجمع ة باس د / الباطنی محم

داد  : ـ بغداد ـ.جاسم محمد  ة االدارة    -جامعة بغ  كلی
  ٢٠٠٠واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٦٢
   علوم االحصاء–رسالة ماجستیر 

  العنوان. احصاء ریاضي   أ– االحتماالت -١

٧٥٥  

٥١٩٫٤      
  البزاز، زینة مضر یحیى  ٥٢٥ب 

صر    الي لت ع االحتم د التوزی ائي  فيتحدی زان م  خ
ى  / بمدخالت مستقلة مع التطبیق   زینة مضر یحی

ل   : ــ الموصل .لبزازا ة الموص وم    -جامع ة عل  كلی
  ٢٠٠٦الحاسبات والریاضیات، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٧٣ي، -أ
  اطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء

  العنوان. االحصاء التطبیقي   أ-١

٧٥٦  

٥١٩٫٥      
  البیرماني، محمد حسین عبدالحمید جواد  ٩٤٨ب 

ة    ة والجزئی ارب العاملی ة للتج ة تحلیلی / دراس
: ــ بغداد.ن عبدالحمید جواد البیرمانيمحمد حسی

  ٢٠٠١ كلیة االدارة واالقتصاد، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٤٣

  رسالة ماجستیر علوم االحصاء
  العنوان. االحصاء التحلیلي   أ-١

٧٥٧  

٥١٩٫٥      
  التحافي، عمر ھاشم عبدالمحیمید  ٣٢٧ت 

مساھمة في دراسة العالقة بین التحلیل المتناظر 
وذج ا  ارتمي  واالنم ي واللوغ م  / لخط ر ھاش عم

داد .عبدالحمید التحافي  داد  : ــ بغ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠االدارة واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٧٢
   علوم االحصاء–رسالة ماجستیر 

٧٥٨  



 

 ٢٠٥ 

  العنوان . االحصاء التحلیلي      أ-١
٥١٩٫٥      

  الزبیدي، عقیل اكرم علي  ٢٩٤ز 
صمیم   ل ت ي تحلی ة ف ق الالعلمی تخدام الطرائ  اس

اطع دي/ التق ي الزبی رم عل ل اك داد.عقی ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠لیة االدارة واالقتصاد، ك -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٥٦
  رسالة ماجستیر في علوم االحصاء

  العنوان. االحصاء التحلیلیي   أ-١

٧٥٩  

٥١٩٫٥      
  السعدي، علي ھشام عبدالرسول  ٦٤٩س 

رة      الل فت ب خ الي للطل ع االحتم اد التوزی ایج
از   االنتظار لل  / مواد المخزنیة في شركة تعبئة الغ

ة  : ــ بغداد .علي ھشام عبدالرسول السعدي    جامع
  ٢٠٠٥ كلیة االدارة واالقتصاد، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٨٥

   علوم االحصاء–رسالة ماجستیر 
  العنوان. االحصاء التحلیلي     أ-١

٧٦٠  

٥١٩٫٥      
  ضیاء عواد كاظم  ٩٢٢ض 

ي ا سكان ف ع ال ائي لتوزی ل االح راقالتحلی / لع
اظم    واد ك یاء ع داد .ض ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١االدارة واالقتصاد، 
   سم٢٨ص؛ ١١٧

   علوم االحصاء–رسالة ماجستیر 
  العنوان. االحصاء التحلیلي   أ-١

٧٦١  

٥١٩٫٥      
  علي ناصر حسین  ٨٩ع 

بعض   ایر ل ل التغ ي تحلی صائیة ف ة اح دراس
ة      ة المتزن ر الكامل ارب غی صامیم التج ي / ت عل

 كلیة االدارة  -جامعة بغداد : ــ بغداد .ناصر حسین 
   ٢٠٠٢واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ١٠٣
   علوم االحصاء–رسالة ماجستیر 

  العنوان. االحصاء التحلیلي   أ-١

٧٦٢  

٥١٩٫٥      



 

 ٢٠٦ 

  نبیل ولیم اغاجان  ٢٩٨ن 
ل   ي تحلی تخداماتھا ف صادفیة واس ة الت البرمج

ة      الوراق المالی داد ل وق بغ رات س ض متغی / بع
ان   نبیل یم اغاج داد  . ول ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٠االدارة واالقتصاد، 
   سم٢٨ص؛ ٨٤

   علوم االحصاء–رسالة ماجستیر 
  العنوان. االحصاء التحلیلي    أ-١

٧٦٣  

٥١٩٫٩      
  الدلیمي، مثینة عبداهللا مصطفى حسن  ٨٩٨د 

ة المك  ؤات التنقی ین تنب ة ب شبكات یفمقارن ة وال
صبیة ذات  شار االع سالسل  االتت ي ال سي ف لعك

صطفى حسن    / الزمنیة المختلطة  مثینة عبداهللا م
 كلیة علوم  -جامعة الموصل : ــ الموصل .الدلیمي

  ٢٠٠٦الحاسبات والریاضیات، 
   سم٢٨ایض؛ : ص٦٦

  رسالة ماجستیر علوم في االحصاء
  العنوان. االحصاء الریاضي   أ-١

٧٦٤  

٥١٩٫٩      
  عبداهللا عبدالقادر أمین  ٢٨٩ع 

صانة اح ك ح س T٢صاءات ھوتیلین  و ٨ ولك
Rددي        ٢ ساوي متوسطي متع یة ت  الختبار فرض

ى     ر عل المتغیرات واختبار معنویة تأثیر كل متغی
صاءات  ذه االح ین / ھ دالقادر ام داهللا عب ـ .عب ـ

  ٢٠٠٦ كلیة العلوم، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ص؛ ٢٢٠

  اطروحة دكتوراه فلسفة في الریاضیات
  العنوان.أ االحصاء الریاضي   -١

٧٦٥  

٥٣٠      
  السراج، عقیل كاظم  ٤٢٣س 

دم االشعاعي        ة والتھ تطارة االلكترونی تأثیر االس
ي     ار االلكترون ي االجھ صورة ف ل ال ي تحلی ../ ف

داد  : ــ بغداد .عقیل كاظم السراج   ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الھندسة، 

   سم٢٨ص؛ ٧٤
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

٧٦٦  



 

 ٢٠٧ 

  العنوان. الفیزیاء   أ-١
٥٣٠      

  سندس جمعة فاخر  ٩٤٥س 
ة   سعة الحراری ل ال صور  : تحلی ساب الق ح

ة التكث  راري وطاق فالح ام ی ائق YBCO لنظ  ف
ة  : ــ البصرة.سندس جمعة فاخر / التوصیل جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٩٨
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. الفیزیاء   أ-١

٧٦٧  

٥٣٠٫١٥      
  االحمد، عالء یاسین طھ  ٣٨٤أ 

ات   ة حركی سري    دراس د والق دول المخم : البن
تعمال    سون باس لة جوف ع وص ة م ة مقارن دراس

ة  رات مختلف د  / مؤش ھ االحم ین ط الء یاس ـ .ع ـ
  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

  سم٢٨ص؛ ١٠٨
  رسالة  ماجستیر في علوم الفیزیاء

  لعنوانا.  الفیزیاء الریاضیة   أ-١

٧٦٨  

٥٣٠٫٤١      
  البیاتي، عبدالسمیع فوزي عبدالعزیز سلیمان  ٩٢٢ب 

وتكي    ف ش صنیع كواش  n- GaAs/A١ت
ي     صریة ف ة والب ھا الكھربائی ة خواص ودراس

ة     راء القریب ت الحم ة وتح ة المرئی / المنطق
اتي       لیمان البی دالعزیز س ـ  .عبدالسمیع فوزي عب ـ

دین  الح ال ت : ص ة تكری ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ایض؛ : ص٦٨
   الحالة الصلبة-رسالة ماجستیر في الفیزیاء

  العنوان. فیزیاء االجسام الصلبة     أ-١

٧٦٩  

٥٣٠٫٤٢٩      
  الدوغجي، سامیة عزیز علي  ٩٧٣د 

یل         ة التوص دراسة تأثیر بعض الشوائب على آلی
ت    الین اكریلی ولیمر الفانفث ائي لب امیة / الكھرب س

 -جامعة البصرة: رةــ البص.عزیز علي الدوغجي
  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 

٧٧٠  



 

 ٢٠٨ 

   سم٢٨ایض؛ : ص٧٥
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

سائلة  -١ ولمرات ال ائي    -٢ الب یل الكھرب  التوص
  العنوان.أ

٥٣٤      
  جاسم علي صحن طاھر  ٢٥٨ج 

لسلوكیات الدینامیكیة ادراسة العوامل الصوتیة و
ة  واد المتراكب اھر  / للم حن ظ ي ص م عل ـ ـ.جاس

 قسم الفیزیاء، - كلیة التربیة-جامعة بغداد: بغداد
٢٠٠٦  
vii-vi ، سم٢٨ایض؛ : ص٩٥   

  رسالة ماجستیر في علم الفیزیاء
  العنوان. أ)    فیزیاء( الصوت -١

٧٧١  

٥٣٥٫٢      
  الموسوي، عالء جبار غزاي  ٩٥٩م 

دراسة ظروف التحضیر على السلوكیة البصریة 
تخ        ضوء باس اس ال ة  بطالء مضاد النعك دام طریق

ــ .عالء جبار غزاي الموسوي/ التبخیر الحراري
داد صریة : بغ ة المستن ة،  -الجامع ة التربی  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٨٨

  رسالة ماجستیر في علوم الفیزیاء
  العنوان. فیزیاء البصریات    أ-١

٧٧٢  

٥٣٥٫٢٢      
  الحمامي، علي فرحان نادر  ٨٢٨ح 

ضوء    فیالط ي ال ات ف ات والفوتون  وترابط
و الم ي تج ن ذرة ف ث م صريفينبع ي ../  ب عل

 -جامعة البصرة: ــ البصرة.فرحان نادر الحمامي
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٩٠
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. شبھ الضوء     أ-١

٧٧٣  

٥٣٥٫٣٢      
  اسامة حبیب ناصر  ٥٢٨أ 

سیطرة   تحكم وال ة ال تجابة انظم ة اس دراس
طناعیة  اءة االص ة  لالض اءة الطبیعی ى االض  ال

٧٧٤  



 

 ٢٠٩ 

ة          تھالك الطاق ل اس كاستراجیة تصمیمیة في تقلی
ب   رف المكات ةاللغ ر / حدیث ب ناص امة حبی ـ .اس ـ

داد ة : بغ ة التكنلوجی ة  -الجامع سم الھندس  ق
  ٢٠٠٦المعماریة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٩٥
  رسالة ماجستیر علوم في الھندسة المعماریة

  العنوان. الضوء الھندسي   أ-١
٥٣٥٫٢      

  البھادلي، ماجد حسین دولج  ٩٢٤ب 
ى   ضیر عل ل التح ض عوام أثیر بع ة ت دراس

صریة واص الب ج  / الخ سین دول د ح ماج
ادلي ل .البھ ـ  باب ل : ـ ة باب وم،  -جامع ة العل  كلی

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٧٦

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. فیزیاء البصریات    أ-١

٧٧٥  

٥٣٥٫٢      
   بدر حسنالجیزاني، عالء  ٩٥٢ج 

وغ    أثیر الزی صورة وت دة ال دیم ش ة وتق دراس
ث ا  سم مثل ا لج سن  / شكللعلیھ در ح الء ب ع

داد   .الجیزاني ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة،     -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠١  

  سم٢٨ص؛ ٩٧
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. فیزیاء البصریات   أ-١

٧٧٦  

٥٣٥٫٢      
  الشمري، زید عبدالزھرة حسن  ٨٤٩ش 

ة        حساب ة اللیلی ات الرؤی د  / ات المدى المنظوم زی
شمري    ل   .عبدالزھرة حسن ال ـ باب ل  :ـ ة باب  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة العلوم، 
   سم٢٨ص؛ ٦٠

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. فیزیاء البصریات   أ-١

٧٧٧  

٥٣٥٫٥٨      
  االزیرجاوي، عبدالكریم مھدي صالح  ٥٩٤أ 

 النوعیة من التحویل السلبي لعامل... مواصفات 
٧٧٨  



 

 ٢١٠ 

دل  ادالت المع ل مع ویر وح الل تط دالكریم / خ عب
 -جامعة بغداد: ــ بغداد.مھدي صالح االزیرجاوي

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ٩٥

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. اشعة اللیزر     أ-١

٥٣٥٫٥٨      
  العاني، سالمة یعقوب حمادي ابراھیم  ٢٩٩ع 

رونیة واشعة كاما والحرارة على تأثیر لجرع النت
ات رات العملی ادي  ../ مكب وب حم المة یعق س

اني راھیم الع داد.اب ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٠٠
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. الحرارة   أ-١

٧٧٩  

٥٣٥٫٥٨      
  عبدالكریم عبدالعباس سبع  ٨٤٩ع 

ة باستخدام المؤشرات   تمییز الحركیات الفوضوی  
تخدم       ة باس زر الثالث ناف اللی ي اص ة ف المختلف

دالعباس   /  بلوخ -انموذج ماكسویل  عبدالكریم عب
صرة  .سبع صرة   : ــ الب ة الب ة  -جامع ة،    كلی التربی

٢٠٠٥  
v-iii ،سم٢٨ایض؛ : ص٩٣   

  رسالة ماجستیر في علوم الفیزیاء
  العنوان. اشعة اللیزر    أ-١

٧٨٠  

٥٣٥٫٥٨      
  عزاوي، صفاء محمود احمدال  ٥٢٩ع 

دراسة التوزیع المكاني لالنماط المتعرضة للیزر 
ا زاوي  / االمونی د الع ود احم فاء محم ـ .ص ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٨١

  رسالة ماجستیر في علوم الفیزیاء
  العنوان.  اشعة لیزر  أ-١

٧٨١  

٥٣٥٫٥٨      
   جلیلالمائع، عرفات جابر  ٢٩٦م 

ائي     زر ثن ي لی ستعرضة ف ات الم ة الحركی دراس
٧٨٢  



 

 ٢١١ 

عرفات جابر  / اوكسید الكربون مضبوط النوعیة   
ائع ل الم صرة.خلی ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٤التربیة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص٩٧

  رسالة ماجستیر في علوم الفیزیاء
  العنوان. أشعة لیزر   أ-١

٥٣٥٫٥٨      
  ندیم خالد حسن فیاض  ٤٩٨ن 

باه الموصالت           تحل زر اش ائي لی تقراریة ثن یل اس
(InxGa١-xAsO١-y) /    سن د ح دیم خال ن

اض  دین  .فی الح ال ـ ص ت : ـ ة تكری ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٧٠
  رسالة ماجستیر في اختصاص الفیزیاء

  العنوان. أشعة لیزر   أ-١

٧٨٣  

٥٣٦      
  امجد جاسم محمد  ٨٣٤أ 

ي مدى     التوصیل الحراري الشبطي لل    سیلیكون ف
د  / واسع من درجات الحرارة    ـ  .امجد جاسم محم ـ

  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٩٩

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. درجة الحرارة   أ-١

٧٨٤  

٥٣٧      
  حسن كاظم ابراھیم  ٥٩ح 

صائص      ائي والخ یل الكھرب ة التوص ة آلی دراس
ش  ة الغ ارا  العازلی ولي ب ـ ب شوبة ل و -یة م  أمین

ین  ائي ام ة ثن ة الطرفی د ذي النھای بنزلدیھای
ین  راھیم  / فنیل اظم اب صرة  .حسن ك ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٦ كلیةالتربیة، -البصرة
  سم٢٨ص؛ ١٦٦

  رسالة ماجستیر علوم فیزیاء
  العنوان. الكھرباء    أ-١

٧٨٥  

٥٣٧      
  لیث محمد رشید  ٩٣ل 

ة   صائص الكھربائی ة الخ شوبة  دراس شیة م الغ
٧٨٦  



 

 ٢١٢ 

ولي   ارا(من ب د -ب و بنزلدیھای ة )  امین ذي النھای
ة   ث  / الطرفیة البنزیدنیة وتطبیقاتھا االلكترونی لی

ید د رش صرة.محم ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٦التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٩٤
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان.  الكھرباء   أ-١
٥٣٧٫٥      

  اشم عبودطارق ھ  ٢٤٧ط 
قیاس تراكیز بعض العناصر المكونة للمعادن في 

شیط     ة والتن تخدام تقنی ة باس بات الحدیث / الترس
ود  م عب ارق ھاش داد .ط ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -المستنصریة
  سم٢٨ص؛ ١٠٠

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. االیونات   أ-١

٧٨٧  

٥٣٧٫٥      
  ة فتحيالمتولي، نھل  ٢٩٨م 

دنیوم   تخالص المولی ست (VI)اس  (VI) والتنك
-تاجي-١٨ -بنرو–بواسطة والیثر التاجي ثنائي 

ا -٦ ة ثرمودینامیكی ي /  ودراس ة فتح نھل
ولي ل.المت ـ باب ل: ـ ة باب وم، -جامع ة العل  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٩٠
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان. االیونات   أ-١

٧٨٨  

٥٣٩٫٢      
  سطر عبداهللا عليم  ٥٦٤م 

اه            ي لمی دراسة مقارنة لمستویات االشعاع البیئ
مناطق منتخبة من اھوار جنوب العراق بوساطة 

ائي ألق الكیمی ة الت ي/ تقنی داهللا عل سطر عب ـ .م ـ
  ٢٠٠٦ة، ی  كلیة الترب-جامعة البصرة: البصرة

ii-i-سم٢٨ایض؛ : ص١٠٩   
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان.ء   أ فیزیا- االشعاع-١

٧٨٩  

٥٣٩٫٢      



 

 ٢١٣ 

  الموسوي، ولید حمید احمد  ٩٥٩م 
ي   وائي خط صائص اشعاع ھ ة لخ ة نظری / دراس

وي  د الموس د احم د حمی صرة.ولی ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١٢٨
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. فیزیاء    أ- االشعاع-١

٧٩٠  

٥٣٩٫٧      
  اخالص ھمیم شالل   ٤٨٢ آ

ر    أثیر تغی ة ت شیة  (X)دراس ي اغ -٢u١ ف
xcolxs   ة واص الكھربائی ى الخ ة عل  الرقیق
داد  .اخالص ھمیم شالل / ةیوالبصر ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٩٢

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. الفیزیاء النوویة    أ-١

٧٩١  

٥٣٩٫٧      
  السدي، شذى یاسین حسنا  ٥٤٩آ 

ر    ١٤٩دراسة خصائص مستویات الطبقة لنظی
Ba /   دي سن االس ین ح ندس یاس ل .س ـ باب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ٤٥

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. الفیزیاء النوویة    أ-١

٧٩٢  

٥٣٩٫٧      
  عبدالرزاق باقر شمم ، الحیدر  ٨٤٤ح 

ة تجا دراس ف بةاس ر كاش ووي االث ضوي الن  الع
PM-مم  /للنیرونرونات ٣٥٥ اقر  ش دالرزاق  ب  عب

در ـ.الحی داد ـ ة :بغ صریة الجامع ة -المستن  كلی
  ٢٠٠٠ التربیة،

  سم٢٨ ص؛٨٨
  الفیزیاء في علوم ماجستیر رسالة

  العنوان.أ      النوویة الفزیاء -١

٧٩٣  

٥٣٩٫٧      
  الخزاعي، تحسین علي عبدالجبار  ٥٢٦خ 

داخل ال  ة    ت االت مھیج تعمال مج ونین باس فوت
٧٩٤  



 

 ٢١٤ 

شاكھة ي/ مت دالجبار الخزاع ي عب سین عل ـ .تح ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٨٩-أ
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان.ریة   أذ الفیزیاء ال-١
٥٣٩٫٧      

  الخفاجي، قاسم شمخي جبار  ٧٢٣خ 
شاط االشعاعي     ة الن اء    دراس واد البن ي لم الطبیع
رات االوسط    ة الف ي منطق ار  / ف مخي جب م ش قاس

اجي  ل.الخف ـ باب ل : ـ ة باب وم، -جامع ة العل  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٦٠
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. الفیزیاء النوویة   أ-١

٧٩٥  

٥٣٩٫٧      
  رأفت خالد احمد  ٢٧٢ر 

اذج بایولوج   ة لنم اف الكتلی درة االیق اد ق ة ایج ی
د      / للبروتونات د احم داد   .رأفت خال ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٤

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. الفیزیاء النوویة     أ-١

٧٩٦  

٥٣٩٫٧      
  العبیدي، نضیر جاسم محمد  ٢٩٤ع 

ر    رون الح از االلكت ة، غ ات الحركی النظری
س    اف ج وافقي الیق ذب الت ادة المتذب ن الم / یم م

دي  د العبی م محم ضیر جاس داد .ن ـ بغ ة : ـ الجامع
  ٢٠٠١ كلیة العلوم، -المستنصریة

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  سم٢٨ص؛ ٨٠

  العنوان. الفیزیاء النوویة      أ-١

٧٩٧  

٥٣٩٫٧      
  العزاوي، علي عبداالمیر  ٥٢٩ع 

ة    ائر الثقیل بعض النظ ووي ل ب الن ة التركی دراس
pa,Tn,Pu,cm,cf /    داالمیر ي عب عل

زاوي داد.الع ـ بغ داد: ـ ة بغ ة، -جامع ة التربی  كلی

٧٩٨  



 

 ٢١٥ 

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٧٩

  رسالة ماجستیر في الفیزیاء
  العنوان. الفیزیاء النوویة  أ-١

٥٣٩٫٧      
  القره غولي، سعد صالح داود  ٤٩٧ق 

سایت      سیة البوك ر الرئیش ز العناص اد تراكی ایج
سعد ../ بالتنشیطالعراقي باستخدام تقنیة التحلیل 

ر  الح داود الق وليهص ـبغداد . غ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٧٠
  یزیاءفرسالة ماجستیر علوم في ال

  العنوان. الفیزیاء النوویة   أ-١

٧٩٩  

٥٣٩٫٧      
  القیسي، احمد سلمان عبید  ٩٥٩ق 

ى     ا عل عة كام سریعة واش ات ال اثیر النیوترون ت
احمد سلمان عبید / صالتبعض بنائط اشباه المو

سي داد .القی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٦٠
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. الفیزیاء النوویة   أ-١

٨٠٠  

٥٣٩٫٧      
  كاظم عجیل عبید  ٢٦٨ك 

صناعیة      ة وال واد الطبیعی ض الم ة بع دراس
ي    اظم ك / كمقتنیات اشعاعیة بطریقة التألق االذاب

د  ل عبی صرة .عجی ـ الب صرة : ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١١٥
  رسالة ماجستیر في الفیزیاء

عاعیة  -١ اء االش اء-٢ الفیزی ات - الفیزی  دراس
  العنوان.أ

٨٠١  

٥٣٩٫٧      
  الالمي، علي محسن عبدالحسین  ٢٨٩ل 

ات     ة لتولیق صائص الفیزیائی ض الخ ة بع دراس
ة  معیة بولیمیری سین  ع/ ش سن عبدالح ي مح ل

٨٠٢  



 

 ٢١٦ 

ي  داد  .الالم ـ بغ صریة  : ـ ة المستن ة  -الجامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٥٧
  اطروحة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. الفیزیاء النوویة   أ-١
٥٣٩٫٧      

  محمد جبر رسن  ٣٨٤م 
و  ةموثوقی ي النم ضمون الھندس ج ذ الم

ة  ات المتفاعل ع ١-Ibmالبوزون سجامھ م  وان
ضمو ن ../ نم ر رس د جب داد .محم ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٩٢

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. الفیزیاء النوویة   أ-١

٨٠٣  

٥٣٩٫٧      
  مصطفى حسام سعید  ٥٦٧م 

ات      ة لاللكترون تطارة المرن ة لالس ة نظری دراس
سیة       ر مغناطی / المنخفضة الطاقة من الذرات الغی

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.ى حسام سعیدمصطف
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٩٩
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان.  الفیزیاء النوویة   أ-١

٨٠٤  

٥٣٩٫٧      
  مؤید محمود مطلك  ٩٩٤م 

ة   ي االنظم سیة ف ة الرئی اف النووی ة االطی دراس
مؤید / شبھ الجزئیة باستخدام النموذج الفایبرون

ود كمحم داد . مطل ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٧١
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. الفیزیاء النوویة      أ-١

٨٠٥  

٥٣٩٫٧      
  النعماني، عباس ھادي عباس  ٦٨٢ن 

ة      تأثیر أشعة كاما في بعض الخصائص الفیزیائی
ل      یلیلوز وفی ر س اس  / لمادتي ھیدروكسي اثی عب

٨٠٦  



 

 ٢١٧ 

 كلیة  -ابلجامعة ب : ــ بابل .عباس النعماني ھادي  
  ٢٠٠٠العلوم، 

   سم٢٨ص؛ ١١٠
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان.أشعة كاما   أ-٢ الفیزیاء االشعاعیة  -١
٥٣٩٫٧      

  نعیم رزاق بدن  ٦٩٨ن 
ي   آلف واالذاب ة الت عاعي بطریق ین االش التقن

ة ب سجة مكافئ صدري  ولالن تخدام م ة باس یمری
عةا دن/ ش یم رزاق ب صرة.نع ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -البصرة
  سم٢٨ص؛ ٨٦

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. الفیزیاء النوویة   أ-١

٨٠٧  

٥٣٩٫٧٢٢٢      
  ریاض منادي رمضان  ٩٢٦ر 

رة      ي خمی دفاعي ف ام ال تجابة النظ ة اس دراس
ضاء   ضات البی  candida albicansالمبی

عة كا ائي    الش آلف الكیمی ة الت طة تقنی ا بواس / م
ضان ادي رم اض من صرة.ری ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
II ،سم٢٨ایض؛ : ص٧٠  

  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء
  العنوان. اشعة كاما   أ-١

٨٠٨  

٥٤٠٫٧      
  ٣٨٤أ 
  

  احمد مجید جاسم
ة   ف ودراس د ش ض قواع شخیص بع ضیر وت تح

لسائلة وظاھرة انتقال الشحنة  صفاتھا البلوریة ا  
ة      ات مختلف داتھا مع مانح د   / الحد معق د مجی احم

ة،     -جامعة البصرة : ــ البصرة .جاسم ة التربی  كلی
٢٠٠٦  

ii-i ،سم٢٨ایض؛ : ص٧٦   
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. دراسات   أ- الكیمیاء-١

٨٠٩  

  انتظار كاظم محمد  ٩٢٦أ ٥٤٠٫٧
 ٤-لصبغ االزویة للمركبةة لبعض ایفیدراسات ط

٨١٠  



 

 ٢١٨ 

امینوفنیل حامض الخلیك واستعمال معقداتھا في 
ضة  ون الف دیر آی ود / تق اظم محم ار ك ـ .انتظ ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ص؛ ٧٠

  رسالة ماجستیر في الكیمیاء
  العنوان. الفضة   أ-٢ دراسات - الكیمیاء-١

٥٤٠٫٧      
  ران احمد ناصنج  ٨٢٩ج 

ع     یودیمیوم م دات الراس ض معق ضیر بع تح
او    شتقة منھ ات الم ات والمركب البیتادایكیتون

ة  اض االمینی ال لالحم ا الفع ة نقلھ ان / دراس جم
ر  د ناص صرة .احم صرة : ـ الب ة الب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٦التربیة، 
III-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١١١  

  رسالة ماجستیر في علوم الكمیاء
  العنوان. دراسات  أ-یاءم الكی-١

٨١١  

٥٤٠٫٧      
  الشرجبي، طارق قاسم عبدة  ٤٣٢ش 

ة   افة الحلقی ة االض شخیص ودراس ضیر وت تح
ى      ة عل دة الحاوی دونایترونات الجدی بعض االل ل

ــ .طارق قاسم عبدة الشرجبي   /  ثاد -١،٣،٤حلقة
  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٩٢
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

 العنوان. دراسات   أ-یمیاء الك-١

٨١٢  

٥٤١      
  الخفاجي، رسل داود سالم  ٧٢٣ح 

ى   ذااللتصاق الكیمیائي في ال    دروجین عل رة الھی
ارجي  سي خ ال مغناطی أثیر مج لب وت طح ص / س

اجي  الم الخف ل داود س صرة.رس ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -البصرة

  سم٢٨؛ ایض: ص١٤٢
  اءرسالة ماجستیر علوم في الفیزی

  العنوان.یمیاء الفیزیائیة  أك ال-١

٨١٣  

٥٤١      
  ٨١٤  عبداالمیر عمران موسى  ٢٨٩ع 



 

 ٢١٩ 

ائي  صاق الكیمی ة االلت ة  : دراس ق النظری تطبی
ة   طة عملی الت بواس ز االف ة لتحفی الدینامیكی

ھ ى  / أوجی ران موس داالمیر عم صرة .عب ـ الب : ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

  سم٢٨ایض؛ :ص٧٨
  في علوم الفیزیاءرسالة ماجستیر 

  العنوان. الكیمیاء الفیزیائیة   أ-١
٥٤١      

  موسى كاظم شامر  ٩٥٢م 
ي           ائي الجزیئ صاق الكیمی ي االلت دراسة نظریة ف
ادن   طوح المع ى س ذرة عل ة ال ة ثنائی لجزیئ

ة  : ــ البصرة .موسى كاظم شامر  / االنتقالیة جامع
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص١٣٢
   ماجستیر في علوم الفیزیاءرسالة

ة  -١ اء الفیزیائی ذرة -٢ الكیمی ادن -٣ ال  المع
  العنوان.االنتقالیة  أ

٨١٥  

٥٤١٫٣      
  امیرة حسن حمدة  ٨٩٤آ 

ة  ةدراس شافوم  طیفی ون الالن دیر ای  (III) لتق
امیرة /  باستخدام الكاشف(III)وآیون الیوریوم 

  كلیة التربیة،-جامعة بغداد: ــ بغداد .حسن حمدة 
٢٠٠١  

  سم٢٨ص؛ ٩٤
  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء

  العنوان. المحالیل المائیة  أ-١

٨١٦  

٥٤١٫٣      
  العبیدي، احمد لبیب مجید  ٢٩٤ع 

ى         افؤ عل ة التك دراسة تأثیر بعض االمالح احادی
ي      ام الثالث ل للنظ ائل مائ وازن س ب  / الت د لبی احم

دي  د العبی داد .مجی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠ة، التربی

   سم٢٨ص؛ ٦٧
  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء

  العنوان. المحالیل المائیة   أ-١

٨١٧  

٥٤١٫٣      



 

 ٢٢٠ 

  محمد زغیر غضیب  ٣٨٤م 
وم      دات الرھنی ض معق شخیص بع ضیر وت تح

(VII),(V), (III)  اه تقرار اتج ة اس ع دراس  م
جامعة : ــ بغداد.محمد زغیر غضیب / اشعة كاما

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٧١

  رسالة ماجستیر بكالوریوس علوم الكیمیاء
  العنوان. المحالیل المائیة   أ-١

٨١٨  

٥٤١٫٣      
  الموسوي، جلیل شنشول طاھر  ٩٥٩م 

ض      سدة بع ة اك ة ومیكانیكی ة حركی دراس
ا وامض الف طة -الح ة بواس -N امینی

BROMOSUCCINIMIDE /  ل جلی
داد  : ــ بغداد.شنشول طاھر الموسوي  ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٦٤

  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء
  العنوان. المحالیل المائیة  أ-١

٨١٩  

٥٤١٫٣٧      
  اعلوي، عبداهللا یحیى عبدالرزاقب  ٢٦٨ب 

الرنین االلكتروني البرمي وخواص ثنائي العزل       
بعض   ائي ل دات الكھرب ة  معق یانین المعوض وس
ة ر المعوض د / وغی ى عب داهللا یحی الرزاق عب

اعلوي صرة.ی ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٠٠
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان. الكیمیاء الكھربائیة  أ-١

٨٢٠  

٥٤١٫٣٧      
  حسن صبیح جبر  ٥٩ح 

یانین    تحضیر وتشخیص    بعض مركبات الفثالوس
الفلزیة المعوضة ذات البلمرة الجسریة ودراسة      

ر  / اصھا الكھربائیة وض خ بع بیح جب ـ  .حسن ص ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

iii-i ،سم٢٨ایض؛ : ص٨٢  
  في الكیمیاء رسالة ماجستیر علوم

٨٢١  



 

 ٢٢١ 

  العنوان. البلمرة   أ-٢ الكیمیاء الكھربائیة -١
٥٤١٫٣٩      

  االحمدي، محمد دابي علي  ٣٨٤أ 
د   بعض قواع ومري ل زان التوت ة االت ف دراس ش

ن   شتقة م سي-٢الم د -١- ھیدروك نفثالدیھای
دینامیكي  سي ال ووي المغناطی الرنین الن د / ب حم

صرة  .دابي علي االحمدي   صرة   : ــ الب ة الب  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 

D-A ،سم٢٨ایض؛ : ص٥٩٨  
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان. الكیمیاء النوویة   أ-١

٨٢٢  

٥٤١٫٣٩      
  ضیاء كریم مسلمالطائي،   ٢٩٩ط 

ة      ة وثرومودینامیكی ة طبیعی ضیر ودراس تح
ات  دات االیتامنیون بعض معق ة ل یاء / وتطبیقی ض

ائي    صرة   .كریم مسلم الط ـ الب صرة   : ـ ة الب -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٣٩
  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء

  العنوان. التفاعالت الكیمیائیة    أ-١

٨٢٣  

٥٤١٫٣٩      
  ادي، عزت حسین زمامالعو  ٩٢٤ع 

ائي    شتقات ثن ضیر م زولین ٣و٢و١تح  رایب
شتق  دة للم سي٣-Dجدی سین /  دیوك زت ح ع

وم،    -جامعة بابل : ــ بابل .زمام العوادي   كلیة العل
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٥٨
  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء

  العنوان. التفاعالت الكیمیائیة    أ-١

٨٢٤  

٥٤١٫٣٩      
   سلمانالفضلي، عباس رشید  ٦٨٩ف 

دات المشتق     نیل N–تحضیر وتشخیص معق  - س
DL-تریتوفان مع امالح بعض العناصر الفلزیة /

ضلي  لمان الف ید س اس رش داد.عب ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٩٣

٨٢٥  



 

 ٢٢٢ 

  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء
  العنوان.كیمیائیة  أل التفاعالت ا-١

٥٤١٫٣٩      
  الء حسین جوادالقیسي، ع  ٩٥٩ق 

شتق  ضیر م ك  اتح امض بارلیتوی ت ح
ة سي   / كاربوھیدراتی واد القی سین ج الء ح ـ .ع ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٦٤

  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء
  العنوان. التفاعالت الكیمیائیة   أ-١

٨٢٦  

٥٤١٫٣٩      
  المعاضیدي، عامر حسن عبداهللا  ٦٢٦م 

ر  ة ظ سوائل   دراس لوكیة ال ضیر وس وف تح
وث   ة التل ي ازال تخدامھا ف سیة واس المغناطی

ي یدي   / النفط داهللا المعاض سن عب امر ح ـ .ع ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٠٤

  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء
  العنوان. التفاعالت الكیمیائیة  أ-١

٨٢٧  

٥٤٣      
  سمالحیدر، لیث سمیر جا  ٩٤٤ح 

دراسة امتزاز الكافیین والثیوفیلین من محالیلھم 
ث  / المائیة على السطح أطیان عراقیة مختارة      لی

داد : ــ بغداد .سمیر جاسم الحیدر   ة  -جامعة بغ  كلی
  ٢٠٠١العلوم، 

  سم٢٨ص؛ ٦٢
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان. الكیمیاء التحلیلیة    أ-١

٨٢٨  

٥٤٣      
  درائد عوض عبی  ٢٩٤ر 

 -٣،٤تحضیر وتشخیص قواعد شف مشتقة من 
فاتھا      ة ص د ودراس ائي ھیدروكسي بنزالدیھای ثن
داتھا مع      البلوریة السائلة والتحلیلیة لبعض معق

ي  د الثالث د / الحدی وض عبی د ع صرة .رائ ـ الب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

ii-i ، سم٢٨ایض؛ : ١٠٠  

٨٢٩  



 

 ٢٢٣ 

  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء
  العنوان.كیمیاء التحلیلیة   أ ال-١

٥٤٣      
  ساھر عبدالرضا علي  ٢٩٤س 

ة         ة الكلی دروكاربونات النفطی ع الھی تقدیر وتوزی
ل    صري النیك ي وعن ضوي الكل اربون الع والك
والفنادیوم في میاه ورواسب الجزء الشمالي من 

رب  ي/ شط الع ا عل اھر عبدالرض صرة.س ـ الب : ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٨٨
  اطروحة دكتوراه فلسفة في الكیمیاء

ة  -١ اء التحلیلی اه -٢ الكیمی ل    - المی  تحلی
  العنوان.أ

٨٣٠  

٥٤٣      
  الشرع، علي شحیت  ٤٦ش 

شحنة       یفدراسة تحلیلیة وظ   ال ال دات انتق ة لمعق ی
سلفا    ات ال ض مركب ین وبع حیت  / لالنیل ي ش عل

تربیة،  كلیة ال-جامعة البصرة: ــ البصرة .الشرع
٢٠٠٥  
IX-I ،سم٢٨ایض؛ : ص٨٠   

  رسالة ماجستیر في الكیمیاء
اء التح-١ ة الكیمی سلفا    -٢  لیلی ات ال  مركب
  العنوان.أ

٨٣١  

٥٤٣٫٧      
  الحسیني، ھالة حمید مجید  ٥٩٩ح 

ات   ض الرعی شخیص بع ضیر وت تح
ھا         ة بعض خواص االمیدوكزیمیة الجدیدة ودراس

صرة  ـ.ھالة حمید مجید الحسیني   / التحلیلیة : ـ الب
  ٢٠٠٦ كلیة العلوم، -جامعة البصرة

ii-i ،سم٢٨ایض؛ : ص١١٣  
  رسالة ماجستیر علوم الكیمیاء

  العنوان. دراسات   أ- الكیمیاء التحلیلیة-١

٨٣٢  

٥٤٦      
  عباس علي صالحالحمداني،   ٨٤٢ح 

شتقلت   دات م ض معق شخیص بع ضیر وت تح
وم    والبریدین ثنائي ا   تھا ) ٧(كسدر ھینی / ودراس

٨٣٣  



 

 ٢٢٤ 

اس ع دني  عب الح الحم ي ص داد .ل ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٦٦

  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء
  العنوان. الكیمیاء غیر العضویة     أ-١

٥٤٦      
  الدلیمي، محمود صالح مطر  ٨٩٨د 

وم         دات الریتی ) ٧(تحضیر وتشخیص بعض معق
ع مركزي االوكسدر النایتروجین م   الحاویة على 

دلیمي      / دراستھا ر ال الح مط داد  .محمود ص ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٧٦
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان.یاء غیر العضویة   أم الكی-١

٨٣٤  

٥٤٦      
  الدلیمي، وسام عبدالجلیل جواد  ٨٩٨د 

تخالص     ات الس ة عملی ة ترمودینامیكی دراس
ادمیوم،    دات الك ع  المعق ضة م وم والف .../ البالدی

دلیمي    واد ال دالجلیل ج ام عب ل  .وس ـ باب ة : ـ جامع
  ٢٠٠١ كلیة العلوم، -بابل

  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء
  العنوان. الكیمیاء غیر العضویة   أ-١

٨٣٥  

٥٤٧      
   كامل جدوعىالسلمي، بشر  ٨٨٩س 

شخیص ط  ضیر وت يتح شتقات   یف بعض م  ل
واتج تك   ة ون وامض االمینی ض   الح ع بع ا م اثفھ

صرة .بشرى كامل جدوع السلمي    / االمینات : ــالب
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١١٩ب، -أ
  اطروحة دكتوراه فلسفة في الكیمیاء

  العنوان. الكیمیاء العضویة     أ-١

٨٣٦  

٥٤٧      
  الدباغ، اریج كمال عاصم  ٢٢٧د 

ضویة  ون الع ات االنتیم ض مركب ضیر بع تح
ى    الھ ة عل ا الحیاتی ة فعالیتھ ة ودراس الوجینی

ة اء المجھری ض االحی م  / بع ال عاص ج كم اری

٨٣٧  



 

 ٢٢٥ 

 كلیة العلوم للبنات، -جامعة بغداد: ــ بغداد.الدباغ
٢٠٠٦  

  سم٢٨ایض؛ : ص٩٣
  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء

ضویة  -١ اء الع ة    -٢ الكیمی اء المجھری  االحی
  العنوان.أ

٥٤٧      
  ر یوسف حراقسلفانا إدو  ٨٧٢س 

دة     شتقات الجدی ض الم شخیص بع ضیر وت تح
ایرازول    لفانا إدور یوسف   / لمركب البایرانو ب س

 كلیة العلوم للبنات، -جامعة بغداد: ــ بغداد.حراق
٢٠٠٦  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٢١
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان. الكیمیاء العضویة   أ-١

٨٣٨  

٥٤٧      
  ر صباحالعابدي، كریم جاب  ٢٢٤ع 

تحضیر وتشخیص سلسلة جدیدة من قواعد شق  
ض  ة وبع ر الخلقی رة وغی ة الكبی ریم ../ الخلقی ك

 كلیة  -جامعة بغداد : ــ بغداد .جابر صباح العابدي  
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٨٨
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان. الكمیاء العضویة    أ-١

٨٣٩  

٥٤٧٫٢٨      
  ھاني طھ جاید  ٢٩٩ھـ 

ة طتح بعض  فییضیر ودراس ة ل ة وكھربائی
ة    یانین الفلزی ات الفثالوس رة  ذمركب ات البلم

ة د/ الجانبی ھ جای اني ط صرة.ھ ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
IX-I ،سم٢٨ایض؛ : ص٦٤  

  رسالة ماجستیر في الكیمیاء
  العنوان. البلمرة  أ-١

٨٤٠  

٥٤٧٫٢٩      
  الكبیسي، أسراء فاضل عسكر  ٢٩٥ك 

ن   ا تج م ي المن ول االثیل ي للكح دیر الكم لتق
٨٤١  



 

 ٢٢٦ 

sacchar omyces cerevisiae طة  بواس
ة   رات البیئی ض المتغی ع بع ضیر م راء / التح اس

سي سكر الكبی ل ع داد.فاض ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٦كلیة العلوم للبنات، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٨٩ط، -أ
  رسالة ماجستیر في علوم الكیمیاء

  العنوان. التخمیر   أ-١
٥٤٧٫٣      

  البرزنجي، كوثر احمد صادق  ٤٥٩ب 
واد   ة كم ان العراقی ض االطی تخدام بع ة اس دراس

ة     ا المائی ن محالیلھ ة م ات دوائی ازه المركب / م
ي  ادق البرزنج د ص وثر احم داد .ك ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٦٣

  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء
  العنوان.  الكیمیاء التحلیلیة   أ-١

٨٤٢  

٥٤٧٫٣      
  كریم جمعة جبرائیل اسماعیل  ٤٩٨ك 

ن    ي م اؤولین العراق اق الك ة اطب ة قابلی دراس
ة     اض االمینی زاز بعض االحم ة  ../ امت ریم جمع ك

ماعیل   داد   .جبرائیل اس ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠١التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٧٠
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان.ة   أ الكیمیاء التحلیلی-١

٨٤٣  

٥٤٧٫٧٦      
  االسدي، زینب طعمة خلف  ٥٤٩أ 

الورام     ضاد ل وي الم ضاد الحی زل الم  albozع
ة  ة المحلی ن العزل  streptomyeesم

albofkavusھ سین انتاج ة /  وتح ب طعم زین
دي ف االس صرة.خل ـ الب صرة:ـ ة الب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٦التربیة، 
VII-I ،سم٢٨ایض؛ : ص٩٠   

ستیر عل الة ماج اة  رس وم الحی ي عل وم ف
  )االحصاء المجھریة(
ة -١ ضادات الحیوی اء -٣ االورام -٢ الم  االحی

٨٤٤  



 

 ٢٢٧ 

  العنوان.المجھریة  أ
٥٤٧٫٨٤      

  الحیدري، ناھد حازم رشك  ٩٤٤ح 
تحضیر بعض الفثالوسیانینات المعوضة الفلزیة     
ھا  ة خواص سریة ودراس ولیمرات الج والی

ـ  .یدريناھد حازم رشك الح   / یةلطیفالفزیائیة وا  ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٧٠
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان. البولیمر   أ-١

٨٤٥  

٥٤٧٫٨٤      
  العلي، كوكب علي حسین  ٨٩ع 

ا وبعض        تقنیة جدیدة لتحفیز الھیدروكسي یوری
نن  الل المق ولیمرات ذات االنح ن الب شتقاتھ م / م

س    ي ح ب عل يكوك صرة  .ین العل ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -لبصرة

ii-i ،سم٢٨ایض؛ : ص٨٢   
  اجستیر علوم في الكیمیاءمرسالة 

  العنوان.  البولیمرات   أ-١

٨٤٦  

٥٤٧٫٨٤      
  مؤید یوسف كاظم  ٩٩٤م 

ورات    ات الب ض راتنج ضیر بع تح
والبوروسیلوكسان العضویة وبولیمراتھا شبكیة 

دة ودرا داخل الجدی ھا  الن ض خواص ة بع س
ة  ة والحراری اظم  / المیكانیكی ف ك د یوس ـ  .مؤی ـ

  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
VI-I ، سم٢٨ایض؛ : ص١٥٧   

  اطروحة دكتوراه فلسفة في الكیمیاء
  العنوان.  البولیمرات   أ-١

٨٤٧  

٥٤٨      
  العلي، معن عبدالدایم حسن  ٨٩ع 

دات     ض معق شخیص بع ضیر وت تح
سوفنا ة االوك فاتھا البلوری ة ص دیوم ودراس

ي    / السائلة صرة   .معن عبدالدایم حسن العل ـ الب : ـ
  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

ii-i ،سم٢٨ایض؛ : ص٧٣  

٨٤٨  



 

 ٢٢٨ 

  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء
  العنوان.  البلورات، علم   أ-١

٥٤٨٫٩      
  ان حمید روئیلایف  ٩٧٢أ 

دتین تح     ان  تحضیر وتشخیص سلسلتین جدی توی
ي    ى حلقت ة  ٤،٣،١عل سادیازول مركزی  اوك

ــ .ان حیمد روئیلفیا/ لوریةبودراسة خواصھا ال
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٨٦

  في الكلمیاء رسالة ماجستیر علوم
  العنوان. البلورات الضوئیة  أ-١

٨٤٩  

٥٤٨٫٩      
  الدراجي، علي حسین رحیمة  ٤٢٣د 

شخیص بع  ضیر وت شتقات تح  -٥-١،٢ض م
دین ل -٥-٣-ایزوبلروبابل  – D-a—بنزوای

ة     ھا البلوری ة خواص وز ودراس زایلومیوران
دراجي     / السائلة ة ال ي حسین رحیم داد  .عل ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٧١

  اجستیر علوم في الكیمیاءرسالة م
  العنوان. البلورات الضوئیة     أ-١

٨٥٠  

٥٥٠      
  لصفار، علي حمودي عبدالرسولا  ٧٢٤ص 

بات   ة لترس ة القدیم تراكودا والبیئ ة االوس دراس
راق        / المایوسسین االوسط واالعلى في وسط الع

صفار   ول ال ودي عبدالرس ي حم داد .عل ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠  كلیة العلوم-جامعة بغداد

  سم٢٨ ص؛٦٢
  االرض علم في ماجستیر رسالة

  العنوان.أ   االرض -١

٨٥١  

٥٥١٫٤٥      
  المندالوي، عمار عبدالرحیم حسین  ٩٤٨م 

ة    ي محافظ صحر ف اھرة الت ي لظ ل جغراف تحلی
ل دالوي  / باب سین المن دالرحیم ح ار عب ـ .عم ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص١٤٨ح، -أ

٨٥٢  



 

 ٢٢٩ 

  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة
صحر-١ راق - الت ل ( الع ة باب  -٢) محافظ

ة  ة الطبیعی راق -الجغرافی ل ( الع ة باب )  محاقظ
  العنوان.أ

٥٥١٫٤٨٢      
  القاروني، عماد ھادي محسن  ٢٤٩ق 

ات   بعض الھائم د ل وفرة والتواج ة ال دراس
ایش           وار الجب ي اھ ة ف ع المائی الحیوانیة والقواق

راق   وب الع ود جن ار والفھ ادي  / والحّم اد ھ عم
اروني  سن الق صرة .مح ـ الب صرة : ـ ة الب  -جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص٩٧

اة    وم الحی ي عل وم ف ستیر عل الة ماج ة (رس بیئ
  )فقریاتال
  العنوان. العراق   أ- البرك والمستنقعات-١

٨٥٣  
  

٥٥١٫٦٩٥٦٧      
  الزنكنة، لیث محمود محمد  ٩٨٩ز 

ي    ع الجغراف ى التوزی ة عل ر المناخی ر العناص أث
ة   (للنبات الطبیعي في العراق      ي جغرافی دراسة ف

اخ ث م)/ المن ة لی د الزنكن ود محم داد .حم ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٦ كلیة االداب، -جامعة بغداد

  سم٢٨ایض؛ : ص٢٧٢م، -أ
  اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافیا

  العنوان. المناخ   أ- العراق-١

٨٥٤  

٥٥١٫٦٩٥٦٧      
  الشمري، حسین جبر وسمي  ٨٤٩ش 

اخ         ر من ي عناص تكرار الحاجز الضغطي واثره ف
راق شم/ الع مي ال ر وس سین جب داد.ريح ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٧ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد
  سم٢٨ایض؛ : ص٢٤٥

  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة
  العنوان. المناخ   أ- العراق-١

٨٥٥  

٥٧١٫٦      
  الشوك، علي ثابت عباس حمید  ٩٨ش 

ة      صات النباتی ض المستخل أثیر بع ة ت دراس
شریة  ة والب ا اللمفاوی سام الخالی ضیر انق / لتح

٨٥٦  



 

 ٢٣٠ 

شوك   علي ثابت عب   داد   .اس حمید ال ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ ابن الھیثم، - كلیة التربیة-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٠

  رسالة ماجستیر علوم في علوم الحیاة
  العنوان. الخالیا   أ-١

٧٥٢٫٥١      
  الشمري، مصطفى عبدالكاظم حسین  ٨٤٦ش 

تقدیر الصودیوم وابوتاسیوم في االدرار البشري 
اني  ن الجری ة الحق صطف/ بتقنی دالكاظم م ى عب

 كلیة -جامعة البصرة: ــ البصرة.حسین الشمریي
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٥٨
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء

  العنوان. الكیمیاء الحیویة   أ-١

٨٥٧  

٥٧٢٫٧      
  البیاتي، نورھان خالد  ٩٢٢ب 

سیدید    وز اوك زیم الكلوك ة ان تخالص وتنقی اس
ر  ة للفط ة محلی ن عزل تج م / asprrgillusالمن

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.نورھان خالد البیاتي
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٩٩
  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء الحیاتیة

  العنوان. االنزیمات   أ-١

٨٥٨  

٥٧٤٫٥      
  السعدون، ولید عبدالھادي  ٦٤٩س 

دورة      صفى ال ي لم وث البیئ ة للتل اد المكانی / االبع
-جامعة بغداد: ـ بغدادـ.ولید عبدالھادي السعدون

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ١٢٤

ضري     یط الح ي التخط وم ف ستیر عل الة ماج رس
  واالقلیمي

  العنوان. تلوث     أ- البیئة-١

٨٥٩  

٥٧٤٫٥      
  العیساوي، ندى عبدالرحمن  ٩٥٢ع 

ق      ة للعوال تأثیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائی
/ یضالصلب على الجھاز التنفسي في الفئران الب

٨٦٠  



 

 ٢٣١ 

ساوي دالرحمن العی دى عب داد.ن ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٢٧

  علوم بیئة/ رسالة ماجستیر علوم في الحیاة
  العنوان.الفئران البیض   أ-٢ البیئة، علم -١

٥٧٦      
  االعظمي، فاتن رشید حمید  ٦٦٨آ 

صفات    ض ال ة وبع وط الجلدی ة الخط دراس
اتن  / القتھا بالقدرة العقلیةالوراثیة االخرى وع  ف

ي  د االعظم ید حمی داد .رش ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٩٠
   الوراثة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة

  العنوان. الوراثة   أ-١

٨٦١  

٥٧٦      
  االعظمي، محمد عبدالوھاب شاكر  ٦٦٨آ 

سان   ي االن ومیة ف رات الكروموس ة التغی دراس
تلوث بالنواتج العرضیة للصناعات الناتجة من ال

ة ي   / النفطی اكر االعظم دالوھاب ش د عب ـ .محم ـ
  ٢٠٠٠ كلیة العلوم، -جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧١

  رسالة ماجستیر الوراثة الخلویة
  العنوان. الوراثة   أ-١

٨٦٢  

٥٧٦      
  الجمیلي، ركاد محمد خمیس  ٨٩٨ج 

ر         ذكور غی ي ال ة ف وط الجلدی اط الخط ة أنم دراس
داد   .ركاد محمد خمیس الجمیلي   / لخصبینا ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٠٥

   الوراثة–رسالة ماجستیر علوم الحیاة 
  العنوان. الوراثة   أ-١

٨٦٣  

٥٧٦      
  عذراء حمید حسون  ٤٤٢ع 

امراض    صابین ب ة للم ة وجزیئی ة وراثی دراس
داد  .عذراء حمید حسون  / االعتالل العضلي  ـ بغ  :ـ

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

٨٦٤  



 

 ٢٣٢ 

  سم٢٨ص؛ ١٥٠
   الوراثة الجزیئیة–اطروحة دكتوراه 

  العنوان. الوراثة   أ-١
٥٧٦      

  المھناوي، مھا طارق حسین  ٩٩٢م 
ة         ة واالجسام الكروماتینی دراسة الخطوط الجلدی

ا  ../ الجنسیة في مرضى الثاالیسیمیما البائیة      مھ
اوي    د  .طارق حسین المھن ـ بغ داد  : ادـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠١كلیة التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ١١٤

   الوراثة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان. الوراثة   أ-١

٨٦٥  

٥٧٦٫١٦٥      
  انتصار كشكول علي  ٩٢٥أ 

راوة    ل ض ة العوام  Bacilius cereusمقارن
ة  ة وغذائی ریریة وبیئی صادر س ن م ة م / المعول

 -لبصرةجامعة ا: ــ البصرة.انتصار كشكول علي
  ٢٠٠٦كلیة العلوم، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٩٣ب، -أ
اة     اء  -رسالة ماجستیر علوم في علوم الحی  االحی

  المجھریة
 العنوان. االحیاء المجھریة   أ-١

٨٦٦  

٥٧٦٫١٦٥      
  البكري، صالح عبدالرضا الصالح  ٨٤٩ب 

ران        ي اقت ین ف دن الط م مع وع ولح ة ن عالق
ا  ضاد   Bacillus brevid= بكتری ا للم  وانتاجھ

صالح عبدالرضا  / Gramicidin (S)الحیاتي 
ري  صالح البك داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٥، الزراعة
  سم٢٨ایض؛ : ص١٩٢

ة    وم الترب ي عل سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
   احیاء مجھریة-والمیاه

  العنوان. البكتریا  أ-٢ االحیاء المجھریة -١

٨٦٧  

٥٧٦٫١٦٥      
  شیماء جبار ریسان  ٩٨٢ش 

ة صات  دراس ایكروبي لمستخل ضد م أثیر ال  الت
٨٦٨  



 

 ٢٣٣ 

راثیم       ى الج ة عل ات الطبی ض النبات اوراق بع
ریریًامال ة س سان / عزول ار ری یماء جب ـ .ش ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص١٣٤

اة      وم الحی ي عل ستیر ف الة ماج اء  -رس  االحی
  المجھریة

ة  -١ اء المجھری ة  -٢ االحی ات الطبی  -٣ النبات
  العنوان.الجراثیم  أ

٥٧٦٫١٦٥      
  ل عبدیفریال جم  ٤٩٢ف 

ة الر    ة الجرثومی ن البیئ ة ع د  دراس یة عن ض
ل   / النساء الحوامل في مدینة البصرة    ال جمی فری

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم، -جامعة بابل: ــ بابل.عبد
  سم٢٨ص؛ ١٠٨

   االحیاء المجھریة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان.أ االحیاء الدقیقة   -١

٨٦٩  

٥٧٦٫١٦٥      
  محمد صالح مھدي  ٣٨٤م 

دور المناعة االفرازیة في مرضى البیلة القیحیة   
الح مھدي    د ص ل  .محم ـ باب ل  : ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠العلوم، 
  سم٢٨ص؛ ١٦٣

اة   وم الحی ستیر عل الة ماج اء  -رس م االحی  عل
  المجھریة

  العنوان. االحیاء الدقیقة   أ-١

٨٧٠  

٥٧٦٫١٦٥      
  المرجاني، محمد فرج شذر  ٤٣٢م 

ة      ضادات الحیوی ددة للم ة المتع ة المقاوم دراس
ا     ضراوة لبكتری ل ال ض عوام  protcusوبع

mirabilis /    اني ذر المرج رج ش د ف ـ .محم ـ
داد ة: بغ صریة الجامع وم، -المستن ة العل  كلی

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ١٥٠

اة   وم الحی ستیر عل الة ماج اء  /رس م الالحی عل
  المجھریة

  العنوان.قیقة  أ االحیاء الد-١

٨٧١  



 

 ٢٣٤ 

٥٧٦٫١٦٥      
  نورس نوري جابر  ٩٤٥ن 

ة     وت المعزول دراسة الفعالیة الفدمایكروبیة للزی
ات   ض النبات ع بع ابر  / م وري ج ورس ن ـ  .ن ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٨٨

اة       وم الحی ي عل ستیر ف الة ماج اء  (رس االحی
  )المجھریة

  العنوان.  أ االحیاء المجھریة-١

٨٧٢  

٥٧٦٫٦٤٨٢      
  الغریب، نورتان عبدالصاحیب جمعة  ٤٩٢غ 

ارة            ة مخت ضادات حیاتی ة م دراسة مقارنة لفعالی
ة ذات      ورات العنقودی واع المك ض ان اه بع تج

ب   / المقاومة ة الغری ـ  .نورتان عبدالصاحب جمع ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

  سم٢٨ص؛ ٧٩
   البكتریا-م في الحیاةرسالة ماجستیر علو

  العنوان. االحیاء الدقیقة     أ-١

٨٧٣  

٥٧٦٫٦٤٨      
  المشھداني، ولید شمسي حسین  ٥٩٤م 

ھال    سببات االس ض م شخیص بع زل وت ع
المایكروبیة ومقاومة عزالت البكتریا للمضادات    

ة شھداني  / الحیوی سین الم سي ح د شم ـ .ولی ـ
داد صریة: بغ ة المستن وم، -الجامع ة العل  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٩١

   احیاء مجھریة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان. البكتریا   أ-١

٨٧٤  

٥٧٧٫٢٧      
  العبیدي، محمد جابر  ٢٩٤ع 

ض      ى بع دورة عل صفى ال ات م سمیة مخلف ت
: ــ بغداد.محمد جابر العبیدي  / الالفقریات المائیة 

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧٢

   بیئة مائیة-لوم الحیاةرسالة ماجستیر ع
  العنوان. تلوث   أ- البیئة-١

٨٧٥  



 

 ٢٣٥ 

٥٧٧٫٢٧٦      
  الزاملي، عادل حسین طالب  ٢٨٨ز 

از              ي الجھ ة ف واء الغازی ات الھ تأثیر بعض ملوث
یض   ران الب سي للفئ ب    / التنف سین طال ادل ح ع

ي داد .الزامل ـ بغ داد: ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٢٠
   علم البیئة- الحیاةرسالة ماجستیر علوم

  العنوان. تلوث   أ- الھواء-١

٨٧٦  

٥٧٧٫٢٧٧      
  وارتانیان، خاجاك فرویر وارتان  ٢٤٢و 

ضب   الیورانیوم المن عاعي ب وث االش ة التل دراس
صرة  ة الب ة محافظ ان  / لبیئ ر وارت اك فروی خاج

ان صرة .وارتانی ـ الب صرة : ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٦التربیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٢٣٠ح، -أ
  رسالة ماجستیر علوم في الفیزیاء

  العنوان. التلوث االشعاعي   أ-١

٨٧٧  

٥٧٨٫٦٥      
  زینب عبد علي محمد  ٩٩٢ز 

شائیة       ا االح داء اللیثمانی صیة ل ة تشخی دراس
visceral leinmaniasis  ة تعمال تقنی  باس

PCR  ار ة ذي ق ي محافظ ي   /  ف د عل ب عب زین
ة  -جامعة ذي قار: ــ ذي قار.محمد   ة التربی ،  كلی

٢٠٠٧  
H-A ،سم٢٨ایض؛ : ص١٠١  

اة    وم الحی ي عل وم ف ستیر عل الة ماج م -رس  عل
  فیلیاتلطا

ات لط ا-١ شائیة   -٢ فیلی ا االح  داء اللیثمانی
  العنوان.أ

٨٧٨  

٥٧٨٫٦٥      
  العبادي، فاضل عباس منشد  ٢٢٤ع 

ـة   ة وبایولوجی ات وبائی ـي فیلطدراس ل
ة   شقــــــة الدموی  Sehistosomaالمن

naematobium (Bikharz,١٨٤٢) ي  ف
ار     ة ذي ق ي محافظ راف ف وض الغ وبي -ح  جن

٨٧٩  



 

 ٢٣٦ 

صرة   .فاضل عباس منشد العبادي   / العراق ـ الب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٢٢٩ظ، -أ
اة         وم الحی ي عل سفة ف وراه فل م  -اطروحة دكت  عل

  الطفیلیات
اتلط ا-١ راق  -فیلی ار ( الع ة ذي ق )   محافظ
 العنوان.أ

٥٧٨٫٦٥      
  علیاء عبدالحسین حافظ  ٨٩٢ع 

ابات   ة الص ة المرافق رات المناعی التغیی
Enkamoeba histoiyica /  اء علی

افظ سین ح صرة.عبدالح ـ الب صرة: ـ ة الب  -جامع
  ٢٠٠٧كلیة العلوم، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٦٣ز، -أ
   مناعة طفیلیات-رسالة ماجستیر علوم الحیاة

  العنوان. الفطریات    أ-١

٨٨٠  

٥٧٨٫٦٥      
  وجدان ضیدان شنین  ٣٤٢و 

ذة   یلطفدراسة وبائیة لبعض ا   ة لتالم لیات المعوی
صحي     ز ال ي المرك ة ومراجع دارس االبتدائی الم

ة ذي    -في ناحیة الفھود   ایش، محافظ  قضاء الجب
ار نین / ق یدان ش دان ض صرة .وج ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٩٦ج، -أ

ي   وم ف ستیر عل الة ماج اة رس وم الحی م - عل  عل
  الطفیلیات

اتیفلط ا-١ راق  -لی ار ( الع ة ذي ق )  محافظ
  العنوان.أ

٨٨١  

٥٧٩٫٢٨      
  الرابعي، وفاء بخیت عبداهللا  ٢٢٦ر 

زالت        ات بع ل الفایروس ابة ونق ة االص ة آلی دراس
رتین   ,Olpidiumbornovanousذي الفط

oloidium, russicae  ى ا عل  وتأثیرھم
شریحیة والخل  ب الت ل التراكی ة للعائ اء / وی وف

ي  داهللا الرابع ت عب صرة .بخی ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -البصرة

٨٨٢  



 

 ٢٣٧ 

  سم٢٨ایض؛ : ص٨١ب، -أ
  فایروسات نبات–رسالة ماجستیر علوم الحیاة 

  العنوان. الفایروسات النباتیة  أ-١
٥٧٩٫٥٦٤      

  العدالن، اسعد عباس جلود  ٤٨٢ع 
صلیة   صیة وم ة تشی ي المقوسلطیفدراس ة ل

 عند النساء Toxoplasma gondiiالكونیدیة 
ة      ة   PCRالمجھضات باستعمال تقنی ي محافظ  ف

یة   .اسعد عباس جلود العدالن   / ذي قار  ـ القادس : ـ
  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -جامعة القادسیة

V-I ،سم٢٨ایض؛ : ص٧٩  
  )الطفیلیاتعلم (رسالة ماجستیر علوم الحیاة 

سیة  -١ ات الكی ات -٢ الفطری  -٣ داء المقوس
اض  -٤، علم   الطفیلیات راق   - االجھ ة  (الع محافظ

  العنوان.أ)  ذي قار

٨٨٣  

٥٨١٫١٩٢      
  السعیدي، حارث یعرب  ٦٩٤س 

و  ة كیم ات -دراس ن نبات ذور م ع ب ة الرب حیوی
ة   ة الخیمی ة(العائل دھون   ) المظلی أثیر ال وت

ري   ري والبكتی و الفط ى النم صة عل / المستخل
سعیدي  رب ال ارث یع صرة .ح ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -لبصرةا
I ،سم٢٨ایض؛ : ص٧٠  

  رسالة ماجستیر علوم في الكیمیاء
  ناالعنو.عیة  أا الكیمیاء الحیویة الزر-١

٨٨٤  

٥٨١٫٢      
  الزبیدي، عالء عودة مانع  ٢٩٤ز 

ل   ع اوراق النخی رض تبق ول م ات ح دراس
صرة  ة الب ي محافظ ا ف ھ كیمیائی الء / ومكافحت ع

صرة   : بصرةــ ال .عودة مانع الزبیدي   ة الب  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة الزراعة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٦٧
ة      وم الزراعی ي العل ستیر ف الة ماج ة  (رس وقای

  )امراض نبات/ النبات
ة  ( العراق -النخیل-٢ امراض - النبات -١ محافظ

  العنوان.أ)  البصرة

٨٨٥  



 

 ٢٣٨ 

٥٨١٫١٩٢٤٥      
  الطویل، سعد ضیاء ودیع  ٩٩٨ط 

ن اوراق نزیم البروتییز م(فصل وتنقیة وتوحیق 
سعد ضیاء / واستخداماتھ الطبیة..) نبات الدیباج

ل  ع الطوی داد .ودی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة، 

  سم٢٨ص؛ ٩١
ة     ي الزراع وم ف صناعات  -رسالة ماجستیر عل  ال

  الغذائیة
  العنوان. دراسات   أ-زیمات النباتیةن اال-١

٨٨٦  

٥٨١٫٢      
  الدلیمي، اسماعیل عباس جدیع  ٨٩٨د 

ا    ت اءة البكتری ویم كف  pseudomonasق
fluevesc – ensmiguia   تحثاث ي اس ف

رین      ار ضد الفط ات الخی ي نب ة ف ة جھازی مقاوم
یین دلیمي  / المرض دیع ال اس ج ماعیل عب ـ .اس ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧٤

  امراض نبات/  وقایة النبات–اطروحة دكتوراه 
  العنوان. فطریات   أ- النبات-١

٨٨٧  

٥٨١٫٢      
  الوائلي، ضیاء سالم علي  ٢٩٨و 

ا         ا ومكافحتھ اذرات الطماط دراسة مرض موت ب
ي     فوان ف ر وس زارع الزبی ي م ة ف المتكامل

صرة وائلي / الب ي ال الم عل یاء س صرة.ض ـ الب : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة العلوم، -جامعة البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٩٦ب، -أ
اة     وم الحی ي عل سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  امراض نبات٠
  العنوان. امراض    أ- النبات-١

٨٨٨  

٥٨٩٫٢      
  ء سعید علي اكبرلشربھ، نجالا  ٤٢٢ش 

واء       صاحبة الج ات الم شخیص الفطری زل وت ع
ر    المطاحن والكشف عن قابلیة بعض انواع الفط

Aspergillus   سین راز االفالتوك ى اف  عل
ا شربھ  / مختبری ر ال ي اكب عید عل الء س ـ .نج ـ

٨٨٩  



 

 ٢٣٩ 

  ٢٠٠٧ كلیة العلوم، -بصرةجامعة ال: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٦٢

   فطریات-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان. الفطریات   أ-١

٥٨١٫٢      
  طارق عبدالسادة كریم  ٢٤٧ط 

فعالیة مستخلصات البراعم الزھریة للقرنفل ضد 
طارق عبدالسادة / مسببي مرض سقوط البادرات

ریم  ـ .ك دادـ داد : بغ ة بغ ة الز-جامع ة،  كلی راع
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٦٧
ة    ي الزراع وم ف ستیر عل الة ماج ة -رس  وقای

   امراض النبات-النبات
  العنوان. أمراض    أ- النبات-١

٨٩٠  

٥٨٩٫٢      
  المریاتي، مھدي سید شخین  ٤٩٢م 

بعض      صاحبة ل ات ال شخیص الفطری زل وت ع
ار      االعشاب الطبیة المستخدمة في العراق واختی

ر   زالت الفط درة ع  Aspergillus ftarusق
ات  اج االفتالتوكین ى انت خین  / عل ید ش دي س مھ

اتي صرة .المری ـ الب صرة : ـ ة الب ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٦العلوم، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٦٧
   الفطریات-رسالة ماجستیر في علوم الحیاة

  العنوان. االعشاب الطبیة  أ-٢ الفطریات -١

٨٩١  

٥٨١٫٢      
  الموسوي، منى عبدالمطلب یحیى  ٩٥٩م 

د  ة ض ض   الفعالی صات بع ة لمستخل  الجرثومی
ى     / النباتات البریة العراقیة   دالمطلب یحی منى عب

وي صرة .الموس ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٦التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٨٥
اة       وم الحی ي عل ستیر ف الة ماج اء  (رس االحی

  ) الجراثیم-المجھریة
ة   -٢ أمراض   - النبات -١ راق   - النباتات البری  الع
  العنوان.أ

٨٩٢  



 

 ٢٤٠ 

٥٨٩٫٢      
  النصراوي، حیدر غانم  ٦٤ن 

ة  صنیفدراس ي ت دة ف ات المتواج یة للفطری
ة         ات الھوائی زاء النبات الرسوبیات والمرافقة الج

اج        ور أم النع رزازة وھ / والمغمورة في بحیرة ال
صراوي   انم الن سین غ صرة .ح ـ الب ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٦ كلیة العلوم، -البصرة
XIII-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١٠٦   

  )الفطریات(راه في علوم الحیاة اطروحة دكتو
  العنوان. النباتات الھوائیة  أ-٢ الفطریات -١

٨٩٣  

٥٨١٫٢      
  النعیمي، جاسم مصطفى خلیل  ٦٩٨ن 

اقالء     ول الب ایروس ذب شخیص ف  bbwwsت
فر    ولیا االص ل الفاص سببن bxwvوموزائی  الم

اقالء     ل      / لظاھرة اصفرار الب صطفى خلی جاسم م
داد  .النعیمي  ـ بغ ة ب : ـ داد جامع ة،   -غ ة الزراع  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٦٦
   امراض النبات-رسالة ماجستیر  وقایة النبات

  العنوان. أمراض   أ- النبات-١

٨٩٤  

٥٨١٫٣٥      
  وبقایمان ابراھیم یع  ٩٨٢إ 

ن    وراثي لھج ري وال سلوك المظھ ة ال دراس
شعیر  ل Hardeum vulgarehال  لتحم
داد   .ایمان ابراھیم یعقوب  / الملوحة ـ بغ ة : ـ  جامع

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١١٣

   وراثة النبات-اطروحة دكتوراه علوم الحیاة
  العنوان. وراثة  أ- النبات-١

٨٩٥  

٥٨١٫٣٥      
  م صیھودھیحیى دری  ٣٩٢ي 

ار         ة لعق تثبیط التأثیرات الدمیة والوراثیة الخلوی
وم سیفالناموك ستخلص الث طة م ى / ن بواس یحی

یھودھدری داد.م ص ـ بغ دادجامع: ـ ة -ة بغ  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ١١١

٨٩٦  



 

 ٢٤١ 

   وراثة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان. وراثة  أ- النبات-١

٥٨٦٫٦٨      
  الحماد، فالح عبدالحسن علي  ٨٢٤ح 

ات       ین النبات رارة والمسافات ب ات الح أثیر درج ت
اف    ات الكن ل نب ضري وحاص و الخ ي النم = ف

Hibuscus cannalinus L  ة ي محافظ   ف
صرة اد   / الب ي الحم سن عل الح عبدالح ـ .ف ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٥٠ج، -أ
  رسالة ماجستیر في علوم الحیاة

 -النباتات-٣ الحرارة -٢) الكناف( الخبازیات -١
  العنوان.نمو  أ

٨٩٧  

٥٨٣٫٧٤      
  العلواني، بشیر عبدالحمزة محمد  ٨٩٢ع 

اھرة التعمی     یة التأكسد      اسباب ظ ة فرض = ر بدالل
Oxidative Hypothesis وین الل تك ن خ  م

اش    ات الم ل نب ي عق یة ف ذور العرض الج
Phseolus aureus roxb /   دالحمزة شیر عب ب

وم،   -جامعة بابل : ــ بابل .علي العلواني   كلیة العل
٢٠٠٦  

II-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١٣٧  
اة         وم الحی ي عل سفة ف وراه فل م  -اطروحة دكت  عل

  النیات
ات  ال-١ اش(بقولی ر-٢) الم راق - التعمی  -٣الع

  العنوان. فسیولوجیا   أ-النبات

٨٩٨  

٥٨٤٫٥      
  الكعبي، حسین خلف زایر  ٦٢٩ك 

ار   ي االكث رولین ف صودیوم والب د ال أثیر كلوری ت
ر   ة التم دقیق لنخل  Phoenixdactyliferaال

L.  نف ي( ص ر)/ البرح ف زای سین خل ـ .ح ـ
  ٢٠٠٤یة،  كلیة الترب-جامعة البصرة: البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٨٦
اة      وم الحی ي عل سفة ف وراه فل ة دكت  -اطروح

   زراعة االنسجة النباتیة-النبات
  العنوان. البرحي   أ- النخیل-١

٨٩٩  



 

 ٢٤٢ 

٥٨٤٫٩٣      
  الربیعي، فاضل علیوي عطیة  ٢٩٦ر 

ي       سیوم ف تأثیر نقع البذور بمحاصیل امالح الكال
ة  شعیر للملوح ات ال ل نب وي / تحم ل علی فاض

ة ال يعطی داد.ربیع ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٢التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٢٠ 
ة ة النباتی سلجة الخلی ستیر ف الة ماج وم -رس  عل

  الحیاة
  العنوان. نبات   أ- الحنطة-١

٩٠٠  

٥٨٤٫٩٣      
  محمود احمد محمد  ٣٨٩م 

انیز        زیم البیتاكلومم ت وان شعیر المثب استخدام ال
ارب  الخام المستخلص منھ في عالئق اسماك ال    ك

ادي د  / الع د محم ود احم داد .محم ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٥

  اطروحة دكتوراه الثروة الحیوانیة
  العنوان. نبات   أ–ة ط الحن-١

٩٠١  

٥٨٩٫٢      
  أمل صالح عبدالرضا  ٨٨أ 

راثیم    زالت ج ض ع اءة بع یم كف تق
Pseudomonas fluorescens   ة ي حمای  ف

 Fusariumاالصابة بالفطر نبات الطماطة من 
& Hans. Oxysporum F.sp-

Iyeopersici (sace.) suyder ة ع دراس  م
ل ذر العائ سیجیة لج ا/ ن الح عبدالرض ل ص ـ .ام ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٩٤

اة       وم الحی ي عل ستیر ف الة ماج اء  (رس االحی
  ) مقاومة حیویة-المجھریة

ات -١ راثیم -٢ الفطری ات-٣ الج راض  - النب  أم
  العنوان.أ

٩٠٢  

٥٨٩٫٢      
  أمل علي یاسین  ٨٨أ

و    ى نم ة عل ل البیئ ض عوام أثیر بع ة ت دراس
٩٠٣  



 

 ٢٤٣ 

امول    ة الح  Cuscuta campesyrisومكافح
yunker /    ین صرة  .أمل علي یاس ـ الب ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٨٦

وم     اة  –رسالة ماجستیر عل م الحی ة  - عل  المكافح
  الحیویة

  العنوان.امراض   أ- النبات-٢ریات  الفط-١
٥٨٩٫٢      

  الربیعي، حسین علي سالم احمد  ٢٩٦ر 
ي    ة ف امالت الخزنی ض المع اءة بع یم كف تقی
صفات       ة وال ابات الفطری ى االص سیطرة عل ال

ضراء    خ ..النوعیة للفاصولیا الخ ي   / ال حسین عل
ة ب  : ــ بغداد .سالم احمد الربیعي   داد جامع ة   -غ  كلی

  ٢٠٠٦الزراعة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٦٢ج، -أ

   وقایة النبات-رسالة ماجستیر علوم في الزراعة
ات-١ راق - الفطری ات-٢ الع ة   - النب  وقای
  العنوان.أ

٩٠٤  

٥٨٩٫٢      
  الراوي، علي عبدالھادي عبدالمجید  ٢٩٩ر 

رة    زل الخمی أ   =Candida kruseiع  من الكم
صبًا حی      تخدامھا مخ ة      العراقي واس ا مع دراس وی

راوي      / مكوناتھ د ال دالھادي عبدالمجی ـ  .علي عب ـ
  ٢٠٠٦ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد: بغداد

  سم٢٨ایض؛ : ص٨٢ز، -أ
ة      وم الزراعی ي العل سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  ) احیاء التربة المجھریة–علوم التربة والمیاه (
  العنوان. الخمیرة   أ-٢) نبات( الكمأ -١

٩٠٥  

٥٨٩٫٢      
  زینب خلف عبداهللا  ٩٩٢ز ٥٨٩٫٤٧

نس    واع الج بعض ان ة ل  Alternariaدراس
ف   / وقابلیتھا المثبطة لبعض الفطریات    زینب خل

 كلیة التربیة، -جامعة البصرة: ــ البصرة.عبداهللا
٢٠٠٥  

  سم٢٨ایض؛ : ص٦٨
اة      وم الحی ي عل وم ف ستیر عل الة ماج  -رس

٩٠٦  



 

 ٢٤٤ 

  الفطریات
  العنوان. الفطریات  أ-١

  ن محمدموفق حسی  ٩٧٧م 
ي   ة ف ادن الثقیل بعض المع سمیة ل أثیرات ال الت

ب د  / طحل سین محم ق ح داد .موف ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧٣

   البیئة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان. دراسات   أ- الطحالب-١

٩٠٧  

٥٨٩٫٩      
  الغزي، اسعد كاظم عبداهللا  ٥٩غ 

ي نم  ستار ف د الرون أثیر مبی ا ت و بكتری
: ــ بغداد.اسعد كاظم عبداهللا الغزي/ االزوتوباكتر
  ٢٠٠٦ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

c-a ،سم٢٨ایض؛ : ص١٤٥  
اء  (رسالة ماجستیر في علوم التربة والمیاه   احی

  )تربة
  العنوان. التربة   أ-٢ البكتریا -١

٩٠٨  

٥٩١٫١      
  افراح جلیل عبد كافي  ٧٤٢أ 

ا    كوربیك وح امض االس سلیك  دور ح مض السال
ي تخف  یوم ف د البوتاس فوكلروی اد  ی ر االجھ  ارث

افي  / الحراري لفروج اللحم   ـ  .افراح جلیل عبد ك ـ
 كلیة الطب البیطري، -جامعة القادسیة: القادسیة
٢٠٠٦  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٣٦
ري     ب البیط ي الط وم ف ستیر عل الة ماج  -رس

  فسلجة حیوان
  العنوان. فسیولوجیا   أ- الحیوان-١

٩٠٩  

٥٩١٫١      
  السعید، منى حمید محمد حسن  ٦٩٤س 

ائي لب      ستخلص الم اثیر الم ة ت ات  ذدراس ور نب
دھون    ة ال سوداء المنزوع ة ال  Nigellaالحب

sative L.=  اءة سي والكف وغ الجن ى لبل  عل
ة    ب المنزلی اث االران لیة الن  Lepusالتناس

cuniculus /   سن د ح ود محم د محم ى حمی من

٩١٠  



 

 ٢٤٥ 

سعید  صرة  .ال ـ الب صرة : ـ ة الب ب  -جامع ة الط  كلی
  ٢٠٠٤البیطري، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٨١
ة     ة البیطری وم الطبی ي العل ستیر ف الة ماج  -رس

  فسلجة
  العنوان.  أاالرانب  -٢ فسیولوجیا - الحیوان-١

٥٩١٫١      
  سلمى سعید عباس  ٨٨٢س 

ي   د ف سلجیة للفلوری أثیرات الف ض الت ة بع دراس
ة   ران المختبری  / .Mus musculus Lالفئ

صرة  .اس  سلمى سعید عب   صرة   مجا:ــ الب ة الب  -ع
  ٢٠٠٦كلیة التربیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص١٢٤
اة    وم الحی ي عل ستیر ف الة ماج سلجة (رس الف

  )الحیوانیة
ة    -٢ فسیولوجیا  - الحیوان -١ ران المختبری  الفئ
  العوان.أ

٩١١  

٥٩١٫١      
  الطائي، ھدي عیسى عطیة  ٢٩٩ط 

ھ       تج ل ر المن فوالیبیز والفط زیم الفوس أثیر أن ت
Aspergillus niger اییر ض المع ي بع  ف

ة   فیالوظ ران المختبری ة للفئ ة والكیموحیوی ی
Mus Musculus L. /  ة سى عطی دى عی ھ

ة،  -جامعة ذي قار: ــ ذي قار .الطائي  كلیة التربی
٢٠٠٧  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٠٤ك، -أ
اة   وم الحی ي عل وم ف ستیر عل الة ماج رس

  )فسیولوجیا الحیوان(
  العنوان.ان  أالفئر-٢ فسیولوجیا  - الحیوان-١

٩١٢  

٥٩١٫١      
  العاني، اقبال ناجي توفیق  ٢٩٩ع 

ضالت      ي الع سین ف ات االدیتول أثیر بعض مركب ت
راف    ولي للخ از الب ساء للجھ اجي  / المل ال ن اقب

اني  ق الع داد .توفی ـ بغ داد اج: ـ ة بغ ة -مع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٥٠

٩١٣  



 

 ٢٤٦ 

وان   م الحی ستیر عل الة ماج سلجة -رس  الف
  الحیوانیة

  العنون.فسیولوحیا   أ–حیوان  ال-١
٥٩١٫١      

  فارس شاكر كاطع  ٢٤٥ف 
اییر       ض المع ي بع ون ف د المالثی أثیر مبی ت

ة  ران المختبری سلجیة للفئ  Musالف
Musculus L. /  اطع اكر ك ارس ش ـ .ف ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٩٢

اة       وم الحی لجة فس (رسالة ماجستیر علوم في عل
  )الحیوان

  العنوان.الفئران     أ-٢ فسیولوجیا - الحیوان-١

٩١٤  

٥٩١٫١      
  المرشدي، صاحب حییى حسن  ٤٥٤م 

وثین  أثیر الم F٢ت
ة   ٩ دة الدرقی ب الغ ى تركی  عل

ماك   ور اس ي ذك ة ف رات الدموی ض المتغی وبع
ى حسن المرشدي      / الكارب ل   .صاحب یحی ـ باب : ـ

  ٢٠٠١ كلیة العلوم، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ٨٤

   فسلجة الحیوان-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان. فسیولوحیا  أ- الحیوان-١

٩١٥  

٥٩١٫١      
  میسون حسین زین  ٩٥٩م 

ب   أثیرات مرك ة لت سیولوجیة ووؤاثی ة ف دراس
اص    ل الرص اعي اثی ران  TELرب ي الفئ  ف

ة  سون  / .Mus musculus Lالمختبری می
ن  سین زی صرة.ح ـ الب صرة: ـ ة الب ة  كل-جامع ی

  ٢٠٠٦التربیة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١١٥

اة      وم الحی  فسلجة  -رسالة ماجستیر علوم في عل
  حیوان ووراثة

-٣ وراثة - الحیوان-٢ فسیولوجیا - الحیوان-١
  واننالع.الفئران المختبریة  أ

٩١٦  

٥٩١٫٢٣      
  ٩١٧  الكبیسي، علي حسین مكي  ٢٩٥ك 



 

 ٢٤٧ 

ة ل    ب الوبائی ض الجوان ة بع ات لطیفدراس لی
علي حسین   /  العراق-بابلالعضویة في محافظة  

 كلیة العلوم ، -جامعة بابل: ــ بابل.مكي الكبیسي
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٤٨
   علم الحیوان- علوم الحیاة-اطروحة دكتوراه

  العنوان.فیلیات   أط – الحیوان -١
٥٩١٫٣٥      

  تمارا قاسم محمد  ٨٢٤ت 
وراثي         وى ال ي المحت ساییرمثرین ف تأثیر مبید ال

داد  .ات قاسم محمد  تمار/ في اللبائن  ة  : ــ بغ جامع
  ٢٠٠٦ كلیة الزراعة، -بغداد

  سم٢٨ایض؛ : ص٧٥د، -أ
روة         ي الث رسالة ماجستیر في العلوم الزراعیة ف

  الحیوانیة
  العنوان.الفئران أ-٢ وراثة - الحیوانات-١

٩١٨  

٥٩١٫٣٥      
  عبداهللا یحیى محمد احمد  ٢٨٨ع 

یط       ة لخل ة الخلوی أثیرات الوراثی ة الت دراس
از ة   Gasolineولین الك ب المحلی ي االران  ف

Lepus lepus / د د احم ى محم داهللا یحی ـ .عب ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة:البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ١١٢ك، -أ
  )وراثة(رسالة ماجستیر علوم في علوم الحیاة 

  العنوان.االرانب   أ-٢ وراثة - الحیوانات-١

٩١٩  

٥٩١٫٣٥      
  كریم عبدالعبیدي، ماجد عبدال  ٢٩٤ع 

ى        التقویم الوراثي البقار الھولشتاین اعتمادا عل
لیة  ة والتناس صفات االنتاجی ض ال د / بع ماج

ار  : ــاالنبار.عبدالكریم عبد العبیدي    -جامعة االنب
  ٢٠٠٧كلیة الزراعة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص١٠٥ھـ، -أ
ة    روة الحیوانی ي الث سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  )تربیة وتحسین االبقار٠
  العنوان. تربیة  أ- االبقار-٢ وراثة - االبقار-١

٩٢٠  

٥٩١٫٣٥      



 

 ٢٤٨ 

  ھبة ثاقب یسر  ٢٢ھـ 
ة    اییر الوراثی ض المع ى بع وین عل أثیر التل  ت

ة   ران المختبری ي الفئ سیولوحیة ف  Musوالف
Musculus L. /     سر ة ثاقب ی صرة  .ھب ـ الب : ـ

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
III-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١١٩  

اة        اجستیمرسالة   وم الحی ي عل وم ف ة  (ر عل وراث
   )وفسلجة حیوان

 -٣فسیولوحیا -الحیوان-٢ وراثة  – الحیوانا   -١
  العنوان.لفئران المختبریة  أا

٩٢١  

٥٩١٫٤٦      
  التمیمي، عبدالحلیم سالم علي  ٨٩٨ت 

دراسة معالم النطاق لذكور جرذان مصابة بفرط        
ي      شیطھا ف ة تن دث وامكانی رولكین المح الب

داد  .لحلیم سالم علي التمیمي    عبدا/ الزجاج ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ١٢٢
اة   وم الحی ستیر عل الة ماج سیولوجیا -رس  ف

  الحیوان
  العنوان. فسلجة   أ - الفئران-١

٩٢٢  

٥٩١٫٥٢٤٩      
  الجلبي، فاتن عبدالجبار مصطفى  ٨٢٩ج 

اري      ة وعق صات النباتی ض المستخل أثیر بع ت
سات       التینیجازول وال  ل الروی ى قت برازیوینتل عل

ة  ة   یلطفاالولی شكات الحبیبی ي الم ل
Echinococcus hranulosus خارج وداخل 

فاتن / (Balbic)جسم الفئران المختبریة ساللة    
ي  صطفى الجلب دالجبار م صرة.عب ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص١٧٣ع، -أ

وم ا        ي عل سفة ف وراه فل اة اطروحة دكت م  -لحی  عل
  الطفیلیات

  العنوان.الفئران   أ-٢ الطفیلیات -١

٩٢٣  

٥٩١٫٥٢٤٩      
  اء جمعة حسنیفالحسناوي، ھ  ٥٩٢ح 

ابات ا   سحیة لالص ة م ائح    فیلطدراس ي ذب ة ف لی
٩٢٤  



 

 ٢٤٩ 

ة حسن   یفھ/ ي مجزرة الدیوانیة  فاالبقار   اء جمع
سناوي یة.الح ـ القادس یة: ـ ة القادس ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٦الطب البیطري، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٢٢س، -أ

ري     ب البیط ي الط وم ف ستیر عل الة ماج  -رس
  الصحة العامة

الطب البیطري    -٣ االبقار   -٢ علم   -الطفیلیات -١
  العنوان.أ

٥٩١٫٥٢٤٩      
  الخفاجي، آالء محمد عبدالرزاق  ٧٢٣خ 

داء    ة ل یة والكیموحیوی رات المرض ة التغی دراس
ام    ار واالغن سان واالبق ي االن ة ف اس العددی االكی

ة ة الدیوانی ي مدین دالرزاق / ف د عب االء محم
اجي  یة  .الخف ـ القادس یة  : ـ ة القادس ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٦الطب البیطري، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١١٧

ري     ب البیط ي الط وم ف ستیر عل الة ماج  -رس
  الطفیلیات

م   الطفیلیات -١ ة   -٢، عل اس العددی  -٣ داء االكی
  العنوان.االغنام  أ-٥االبقار -٤االنسان 

٩٢٥  

٥٩١٫٥٢٤٩      
  علي عبدالواحد قاسم  ٨٩ع 

ة  صنیفدراس ة   ت ات المھلك ة للفطری یة وحیاتی
ة   دان الثعبانی  nematophagous)للدی

fungi)    ة راق وامكانی وب الع ط وجن ي وس  ف
ة سیطرة الحیوی ي ال تخدامھا ف ي / اس عل

 كلیة -جامعة البصرة: ــ البصرة.عبدالواحد قاسم
  ٢٠٠٦التربیة، 

XI-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١٢٩  
اء       اط ي االحی وم ف سفة عل وراه فل ة دكت روح

   فطریات-المجھریة
  العنوان.الدیدان الثعبانیة  أ-٢ الطفیلیات -١

٩٢٦  

  ھنادي محسن مھدي موكر  ٩٢٤٩ھـ ٥٩١٫٥٢٤
شمانیا       ة للی ة وعالجی ة ومناعی ة وبائی دراس

صرة ة الب ي محافظ ة ف سن / الجلدی ادي مح ھن
وكر دي م صرة.مھ ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی

٩٢٧  



 

 ٢٥٠ 

  ٢٠٠٦لوم، الع
  سم٢٨ص؛ ٨٧

اة    وم الحی ي عل وم ف ستیر عل الة ماج م –رس  عل
  الطفیلیات

م    الطفیلیات -١ د  -٢، عل راض - الجل راق  - أم  الع
صرة  ( ة الب ة    ل ال-٣) محافظ شمانیا الجلدی ی
  العنوان.أ

٥٩٤٫٧      
  الجعفر، احمد محسن عذبي جعفر  ٦٧٤ج 

ن      ة م ب الدقیق ض الطحال وي بع ة محت دراس
ر    /الفیتامینات ـ  . احمد محسن عذبي جعفر الجعف ـ

  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٧٢و، -أ

  الطحالب–اطروحة دكتوراه في علوم الحیاة 
  العنوان.الفیتامینات   أ-٢ الطحالب -١

٩٢٨  

٥٩٤٫٧      
  الحلفي، وصال عودة حسن  ٨٧٩ح 

دراسة بعض التأثیرات الحیویة للسم المنتج من      
 Microcystis (Cyanobacteria)حلب الط

aeruginosa Kut.Z.  /    ودة حسن ال ع وص
وم،    -جامعة البصرة : ــ البصرة .الحلفي  كلیة العل
٢٠٠٦  
VI-I ،سم٢٨ایض؛ : ص٥٨   

  )تقنیات حیاتیة(رسالة ماجستیر علوم الحیاة 
  العنوان. دراسات   أ-السم-٢ الطحالب -١

٩٢٩  

٥٩٤٫٣      
  ات عودةاوي، عالم عففیالخل  ٨٩٧خ 

ار    ن المح وعین م ة لن ة الطبیعی التغذی
Uniotigridis, Anodontas (hama 

(bou) ة رة الحبانی ي بحی ودة /  ف ات ع الم عف ع
 كلیة العلوم، -جامعة االنبار: ــ االنبار.اويفیالخل

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٨٣

   علوم الحیاة–رسالة ماجستیر 
  العنوان.المحارات    أ-٢یاء المائیة ح اال-١

٩٣٠  

٥٩٤٫٧      



 

 ٢٥١ 

  التمیمي، عبدالناصر عبداهللا مھدي  ٨٩٨ت 
زء       وث الج ة لتل ة احیائی ب ادل تخدام الطحال اس

ضویة    المواد الع الى ب ر دی ن نھ فل م / االس
ي  دي التمیم داهللا مھ ر عب داد.عبدالناص ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٦ ابن الھیثم، - كلیة التربیة-جامعة بغداد
  سم٢٨ایض؛ : ص٢٠٨س، -أ

وم       ي عل سفة ف اة اطروحة دكتوراه فل ة  - الحی  بیئ
  )طحالب(مائیة 

  العنوان. تلوث  أ-المیاه-٢ العراق - الطحالب-١

٩٣١  

٥٩٤٫٧      
  العكیلي، ثائر محمد ابراھیم  ٨٩٨ع 

ة    ة الحی ي الكتل ة ف ات البیئی ض الملوث ر بع أث
ي     / للطحلب االخضر  راھیم العكیل ـ  .ثائر محمد اب ـ

داد    -بغداد ة بغ ة  - جامع ة التربی ثم،   - كلی ن الھی  اب
٢٠٠٦  

  سم٢٨ایض؛ : ص٩٦
اة  م الحی ي عل وم ف ستیر عل الة ماج م -رس  عل

  النبات
  العنوان. تلوث   أ-المیاه-٢ الطحالب -١

٩٣٢  

٥٩٥٫٧      
  الغالبي، منى عبدالواحد بنیان  ٢٨٢غ 

ة لحشرة خنفساء          دراسة بعض النواحي الحیاتی
ة   اء الجنوبی  :Coleoptera)اللوبی

Bruchidae) callosobruchus 
maculates (Fab)=   تخدام ا باس  ومكافحتھ
ان     / بعض المساحیق النباتیة   منى عبدالواحد بنی

البي ار.الغ ـ ذي ق یة: ـ ة القادس ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٦التربیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٨١ز، -أ
  رسالة ماجستیر علوم في علوم الحیاة

  العنوان. العراق   أ- الحشرات-١

٩٣٣  

٥٩٥٫٧٢      
  الكبیسي، نوران جمیل ابراھیم  ٢٩٥ك 

رن        ت ات ق أثیر المستخلصات العضویة الوراق نب
في بعض الجوانب الحیاتیة للصرصر (..) الغزال 

ل  .نوران جمیل ابراھیم الكبیسي   / االلماني ـ باب : ـ

٩٣٤  



 

 ٢٥٢ 

  ٢٠٠٠ كلیة العلوم، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ٦٥

   الحیوان-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان. الحشرات جلدیة االجنحة   أ-١

٥٩٥٫٧٧      
  الحواري، سوالف عبد خضیر  ٩٢٤ح 

ة    ي حیاتی ة ف ل البیئی ض العوام أثیر بع ة ت دراس
دیم     الم الق ة للع دودة الحلزونی ة ال )/ ٠٠(ذباب

واري ضیر الح د خ والف عب داد.س ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٩

   علم الحیوان–رسالة ماجستیر 
  العنوان. الذباب    أ-١

٩٣٥  

٥٩٥٫٧٧      
  الزبیدي، رزاق شعالن عكل  ٢٩٤ز 

ة    دراسة مقارنة لبعض الجوانب الحیاتیة والبیئی
ة      یویة وذباب ة االس دودة الحلزونی ة ال ین ذباب ب

انوي  دالت د الث دي   / وی ل الزبی ـ  .رزاق شعالن عك ـ
  ٢٠٠٠ كلیة العلوم، -جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧٦

   الحشرات الطبیة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان.باب   أ الذ-١

٩٣٦  

٥٩٥٫٧٧      
  شروق عبداهللا نجم  ٤٩٧ش 

غ      ات التب ة لنب صات النباتی أثیر المستخل ت
Ntcotiaha tabacum والخروج Ricinus 

comunis شنان ي Haloxylon sp وال  ف
د    ة التدوی اتي لذباب ب االداء لحی ض جوان بع
(Callipnovidae: Diptera) 
Callipnora vicina Rob.Desvoidy 

جامعة : ــ البصرة .شروق عبداهللا نجم     / ١٨٣٠
  ٢٠٠٦ كلیة العلوم، -البصرة
VII-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١٢٠  

   الحشرات-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
ة      -١ د  ( الحشرات ثنائیة االجنح ة التدوی  -٢)ذباب

ات     ات   -٣التبغ، نب روع، نب ات    -٤الخ شنان، نب ال

٩٣٧  



 

 ٢٥٣ 

  العنوان.أ
٥٩٥٫٧٧      

  ھیا عبد شاكر  ٩٢ھـ 
غ  در ات التب صات نب أثیر مستخل ة ت اس

Nicotiama tabacum L.  ل  والحرم
Peganum harmala L.  الك سب س ي ن  ف

د   ة التدوی شرة ذباب ة لح وار الیرقی یض واالط الب
(Diptera :Calliphoridae) 

Chrysomya alplceos /   اكر د ش ا عب ـ .ھی ـ
  ٢٠٠٦ كلیة العلوم، -جامعة البصرة: البصرة

II-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١١٧  
  رسالة ماجستیر علوم في علوم االحیاة

د ( الحشرات ثنائیة االجنحة    -١ -٢ )ذبابة التدوی
  العنوان.الحرمل، نبات   أ-٣التبغ، نبات 

٩٣٨  

٥٩٥٫٧٧٤      
  العیداني، اسماء عبدالزھرة سبع  ٩٤٢ع 

دراسة تأثیر المستخلصات تالنباتیة الوراق نبات 
اء   شور .Lawsonia inermis Lالحن  وق
ت   ي .Quereusinpectotia Olivالجف  ف

اء    ة الزرق اتي للذباب  Luciliaاالداء الحی
sericata (Meigen)(xalliphoridae: 

Diptera) /   ــ .عبدالزھرة سبع العیداني  اسماء
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص١٣٨
   الحشرات-رسالة ماجستیر علوم في الحیاة

ذباب االزرق  -١ ات  -٢ ال صات   -النب  مستخل
  العنوان.أ

٩٣٩  

٥٩٥٫٧٧٤      
  الثامري، عالء ناظم حاتم  ٢٨٤ث 

ض    ي بع ة ف صات النباتی ض المستخل أثیر بع ت
ة     ة المنزلی شرة الذباب ة ح ب حیاتی جوان
(Museidae: Diptra) Musea 

domestica L. /    امري اتم الث اظم ح ـ  .عالء ن ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١٠٢ب، -أ
   حشرات طبیة-رسالة ماجستیرعلوم في الحیاة

٩٤٠  



 

 ٢٥٤ 

ة -١ ة المنزلی ات - ٢ الذباب صات    - النب  مستخل
  العنوان.أ

٥٩٥٫٧٧٤      
  مانویك، البیراوانیس  ٢٩٩م 

ي    دة ف ا المتواج ة للبكتری ة وكمی ة نوعی دراس
و    الغ النم ي الب ذباب المنزل ال

Muscadomestical  صرة ة الب ي محافظ /  ف
 -جامعة البصرة : ــ البصرة .البیراوانیس مانویك 

  ٢٠٠٦كلیة التربیة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٥٢

اة      اء  (رسالة ماجستیر علوم في علوم الحی االحی
  )المجھریة

  العنوان.البكتریا   أ-٢ الذبابة المنزلیة -١

٩٤١  

٥٩٥٫٧٩٨      
  عزي ھبة اهللا علي شریم  ٥٩ع 

شرق  ر ال ور االحم ة الزنب ي مكافح ل ف ي التكام
ریم      / في المناحل ) ٠٠( ي ش ـ  .عزي ھبة اهللا عل ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٦٤

ة    ي الزراع وم ف ستیر عل الة ماج ة -رس  وقای
   الحشرات-النبات

  العنوان. الزنبور االحمر   أ-١

٩٤٢  

٥٩٧      
  الجنابي، میسون عبدالقادر احمد  ٩٢٢ج 

ي س   ین ف سیجیة للع شریحیة ون ة ت مكة دراس
شائع   میسون   / Cyprinus carpioالكارب ال

ابي   د الجن دالقادر احم صرة .عب ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٦٩د، -أ
اة  وم الحی ي عل ستیر ف الة ماج سلجة (رس ف

  )حیوان
ة  -١ ماك العظمی ارب  -٢ االس مك (الك ) س
  العنوان.أ

٩٤٣  

٥٩٧      
  عقیل جمیل منصور  ٧٩٨ع 

ة ب ال  دراس بعض الجوان ة ل ة  م مقارن ظھری
٩٤٤  



 

 ٢٥٥ 

وب   ي جن ة ف ماك المحلی بعض االس سیجیة ل والن
صرة   .عقیل جمیل منصور  / العراق ـ الب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص١٤٥ج، -أ
اة     وم الحی ي عل سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  )تشریح مقارن(
ماك-١ راق - االس ماك-٢ الع ة  -االس  تربی
  العنوان.أ

٥٩٩٫٣٢٣٣      
  الموسوي، احمد محمد  ٩٥٩م 

شی  ات ال صات نب أثیر مستخل  Artemisia حت
HErba-alba ة شریطیة القزم دودة ال ي ال  ف

Hymenoleais nanaي الف یضأ ف / ر االب
 كلیة  -جامعة بابل : ــ بابل .احمد محمد الموسوي  

  ٢٠٠٠العلوم، 
  سم٢٨ایض؛ : ص٨٩ش، -أ

وم الحی    ي عل وم ف ستیر عل الة ماج م -اةرس  عل
  الحیوان

  العنوان. فسیولوجیا     أ- الفئران البیضاء-١

٩٤٥  

٥٩٩٫٣٥      
  احمد عبید حسین  ٣٨٤آ 

في بعض  ) الفامیتل موبا(تأثیر عقار االندومیت    
یض     د  / االعضاء التكاثریة لذكور الفئران الب احم

 كلیة التربیة، -جامعة بغداد: ــ بغداد.عبید حسین
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ٨٠
   علم الحیوان-ستیر في علوم الحیاةرسالة ماج

  العنوان. الفئران البیض    أ-١

٩٤٦  

٥٩٩٫٣٥      
  االسدي، فوزي صدام محسن  ٥٤٩أ 

دراسة مقارنة لزمن ظھور مراكز التعظم االولیة 
وع     ة ن ران المختبری ي للفئ ل العظم ي الھیك ف

Albino mice-Balbic /  فوزي صدام محسن
صرة  .االسدي صرة   : ــ الب ة الب ة الطب   -جامع  كلی

  ٢٠٠٤البیطري، 
  سم٢٨ایض؛ : ص٨٨ك، -أ

٩٤٧  



 

 ٢٥٦ 

ة   شریح واالجن ي الت وم ف ستیر عل الة ماج رس
  البیطریة

  العنوان. الفئران المختبریة   أ-٢ الفئران  -١
٥٩٩٫٣٥      

  علي مانع حسین  ٨٩ع 
ة     تأثیر المستخلص االیثانولي الوراق نبات الدفل

Nelium olendel  L. اییر ض المع ي بع  ف
سی ة الف ران المختبری  Musولوجیة للفئ

muscles L. / سین انع ح ي م صرة.عل ـ الب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٨٣
اة       وم الحی فسلجة  (رسالة ماجستیر علوم في عل

  )الحیوان
  العنوان. فسلجة   أ– الفئران -١

٩٤٨  

٥٩٩٫٣٥      
  لویس عبداالحد سیدا  ٩٩٥ل 

ة دا   ي معالج اوالت ف ة  مح اس العددی ء االكی
لویس عبداالحد   / الثانویة في الفئران المختبریة   

  ٢٠٠٥ كلیة العلوم، -جامعة بغداد: ــ بغداد.سیدا
   سم٢٨ص؛ ١١٧

اة  وم الحی وراه عل ة دكت وان-اطروح م الحی  - عل
  الطفیلیاتعلم 

  العنوان. فئران التجارب   أ– الفئران -١

٩٤٩  

٥٩٩٫٣٥      
   صاحبالھاللي، میعاد جبار  ٨٢٨ھـ 

ة       ات الحلب ذور نب ة ب ر خالص  Trigoneccaاث
foenum- graecum cinn.    دد و الغ ي نم  ف
رذان    ي الج ا ف ة وتطورھ ار   / اللبنی اد جب میع

ي احب الھالل یة.ص ـ القادس یة: ـ ة القادس  -جامع
  ٢٠٠٦كلیة الطب البیطري، 

  سم٢٨ایض؛ : ص١١٦ذ، -أ
ري     ب البیط ي الط وم ف ستیر عل الة ماج  -رس

  فسلجة الحیوان
ات  -٣ فسیولوجیا -الحیوان-٢ الجرذان   -١ النبات

  العنوان.الطبیة  أ

٩٥٠  



 

 ٢٥٧ 

  )علوم تطبیقیة(التكنولوجیا 
 

٦١٢٫٠١٥      
  الراجحي، ابراھیم لفتة كاظم  ٢٣٣ر 

سدتھا      ستویات اك دھون وم ة لل ة مقارن دراس
ى   صل دم مرض ي م سدة ف ضادات االك ض م وبع

ـ  .ابراھیم لفتة كاظم الراجحي   / تصلب الشرایین  ـ
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: ادبغد
  سم٢٨ص؛ ٨٦

  في الكیمیاء رسالة ماجستیر علوم
  العنوان. الكیمیاء الحیویة الطبیة   أ-١

٩٥١  

٦١٢٫١١٨      
  طالب عبدالمجید رمضان  ٢٨٢ط 

دم          صائل ال امي ف ع نظ ول توزی  ABOدراسة ح
ام   Rhوالریس   ة لنظ  والطرز المظھریة والجینی

ة الب  ي محافظ ریس ف د ط/ صرةال ب عبدالمجی ال
 كلیة العلوم، -جامعة البصرة: ــ البصرة.رمضان
٢٠٠٧  

  سم٢٨ایض؛ : ص٨٨، ٢-١
اة       وم الحی فسلجة  (رسالة ماجستیر علوم في عل

  )حیوانیة
  العنوان. فصائل   أ- الدم-١

٩٥٢  

٦١٢٫١١٨٢      
  طارش عبدة عبداهللا عباس  ٢٤٥ط 

سحیة      ورات الم ة للمك أثیرات المناعی ض الت بع
ة  المج یض  ) ١(موع ران الب ي الفئ ة ف ../ المقتول

اس    داهللا عب دة عب ارش عب داد .ط ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠١ ابن الھیثم، - كلیة التربیة-بغداد
  سم٢٨ایض؛ : ص١٠٨

   المناعة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان. المناعة  أ-١

٩٥٣  

٦١٤٫٩٥٦٧      
  حیدر حمید رشید  ٩٤٤ح 

راق  ي الع صحیة ف واع ال  ١٩٤٥-١٩٣٢االض
ة ( ة تاریخی ید)/ دراس د رش در حمی داد.حی ـ بغ : ـ

٩٥٤  



 

 ٢٥٨ 

  ٢٠٠٠ ابن الرشد، - كلیة التربیة-جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٩٦

  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ الحدیث
  العنوان. العراق   أ- الصحة العامة-١

٦١٤٫٤٧      
  الوزني، وفاء صادق محسن  ٥٩٩و 

دمو   ان ال ن االنت ة ع ضعف  فیدراس ى ال ي مرض
اعي ا وزني / لمن ادق محسن ال اء ص ل.وف ـ باب : ـ

  ٢٠٠١ كلیة العلوم، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ٩١

   االحیاء المجھریة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
  العنوان.أ)  االكتساب المناعي( التطعیم -١

٩٥٥  

٦١٤٫٥٧      
  العوادي، براء قاسم ھادي  ٩٢٤ع 

ا   ض البكتری ن بع ة ع ریریة ووراثی ة س دراس
ة ا  وم واالذن     الھوائی ات البلع ة من التھاب لمعزول

ف وادي    / واالن ادي الع م ھ راء قاس د  .ب ـ بغ : داـ
  ٢٠٠٠ كلیة العلوم، -جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ١٢٠
  رسالة ماجستیر في االحیاء المجھریة

  العنوان. االمراض البكتیریة   أ-١

٩٥٦  

٦١٤٫٥٨      
  جیاووك، سیروان عبداهللا صالح  ٩٢٩ج 

د    ي تع ي ف امج جمع ر برن ض  اث سلوك لخف یل ال
ة   اوس القھری كال الوس ض اش یروان / بع س

اووك  الح جی داهللا ص داد.عب ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٤٠
  رسالة ماجستیر في علم النفس التربوي

  العنوان. الصحة النفسیة   أ-١

٩٥٧  

٦١٤٫٥٨      
  الزبیدي، كامل علوان احمد  ٢٩٤ز 

ا   سیة وعالقتھ ضغوط النف ي  ال ى المھن بالرض
والصحة النفسیة لدى اعضاء ھیئة التدریس في 

ة دي / الجامع د الزبی وان احم ل عل داد.كام ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -جامعة بغداد

٩٥٨  



 

 ٢٥٩ 

  سم٢٨ص؛ ١٤٤
   الصحة النفسیة-اطروحة دكتوراه  علم النفس

  العنوان. الصحة النفسیة   أ-١
٦١٤٫٥٨      

  ساھرة عبدالودود صالح  ٢٩٤س 
تر فاتیجیات الاس ا تكیی اة وعالقتھ داث الحی  الح

ة اب ة الجامع سیة لطلب صحة النف اھرة / ل س
الح دالودود ص داد.عب ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  سم٢٨ص؛ ١٥١ ٠١-٠١-٢٠٠٢التربیة، 
  اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي

سیة -١ صحة النف سیة  - ال حة نف صیة وص  شخ
  العنوان.أ

٩٥٩  

٦١٤٫٥٨      
  ابي، عبداهللا مجید حمیدالعت  ٢٢٢ع 

موقع الضبط وعالقتھ باسالیب المعاملة الوالدیة  
داهللا  / لدى طلبة المرحلة الدراسیة المتوسطة    عب

داد   : ــ بغداد .مجید حمید العتابي   ة بغ ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠١التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ١١٢
  رسالة ماجستیر علم النفس التربوي

سیة -١ صحة النف سیة  - ال حة نف صیة وص  شخ
  نوانالع.أ

٩٦٠  

٦١٤٫٧      
  الجیزاني، ھناء راضي جوالن ابراھیم  ٩٥٢ج 

رة      وع ووف ي تن أثیره ف ضوي وت وث الع التل
/ الھائمات في شط العرب وقناتي العشار والرباط

راھیم      والن اب صرة  .ھناء راضي ج ـ الب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -ةرالبص
  سم٢٨ایض؛ : ص٨١

  ) بیئيتلوث(في علوم الحیاة رسالة ماجستیر 
  العنوان. العراق أ- تلوث البیئة-١

٩٦١  

٦١٤٫٧٢٢      
  انتظار نعیم عبد  ٩٢٦أ 

شرب    دراسة بیئیة وبكتیریولوجیة لتلوث میاه ال
ة   دبالجراثیم  ال   الة وحساسیتھا الدوائیة في مدین

ریة  د/ الناص یم عب ار نع ار.انتظ ـ ذي ق ة : ـ جامع

٩٦٢  



 

 ٢٦٠ 

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -ذي قار
XVII-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١٤١  

اة      اء  (رسالة ماجستیر علوم في علوم الحی االحی
  )المجھریة

-٣تلوث میاه الشرب  -٢ تلوث   - میاه الشرب  -١
  العنوان.الجراثیم  أ

٦١٤٫٧٧٢      
  الشامي، جنان حسین مرتضى  ٢٨٩ش 

الكشف عن المواد المطفرة والمسرطنة في میاه    
ة    ة والخلوی یالت الوراثی تخدام التحل الشرب باس

ة واالنزی شامي   / می ضى ال سین مرت ان ح ـ .جن ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -بغداد جامعة: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٠٤

  رسالة ماجستیر الكیمیاء الحیاتیة
  العنوان. تلوث   أ- المیاه-١

٩٦٣  

٦١٥٫١٩      
  الربیعي، محمد قاسم محمد  ٢٩٦ر 

دواء      ھ ل سیطر علی الق الم ة االط ضیر أنظم تح
ھ خ ة انحالل د ودراس سماالیزونیازای / ارج الج

ي  د الربیع م محم د قاس صرة.محم ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -البصرة

VIII-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١٠٨  
  اجستیر في الكیمیاءمرسالة 

  العنوان. دراسات   أ-الكیمیاء-٢ االدویة -١

٩٦٤  

٦١٥      
  بان عبدالرحمن ابراھیم مجید  ٢٩ب 

بناء وتقنین مقیاس الصحة الشخصیة لریاضیي     
ة بع ة العراقی ات الوطنی ان / ض المنتج ب

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.عبدالرحمن ابراھیم مجید
  ٢٠٠٧كلیة التربیة الریاضیة للبنات، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٢٤٨
  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة

ي  -١ ب الریاض صیة  -٢ الط صحة الشخ  –ال
  العنوان.العراق   أ

٩٦٥  

٦١٥٫٨٢٤      
  ٩٦٦  لوى شفیق حسنالجمیلي، س  ٨٩٨ج 



 

 ٢٦١ 

ام      ة العظ أثر ممارسة ریاضیات متنوعة في كثاف
شطة      ات االن ساء لممارس دى الن ة ل المعدنی
ى       ي عل ات بحث تجریب الریاضیة وغیر الممارس

سلوى / سنة) ٤٥-٣٠(عینة من النساء باعمار  
ي  سن الجمیل فیق ح داد .ش ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٦كلیة التربیة الریاضیة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٨٥

  طروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیةا
ي -١ ب الریاض ام-٢ الط راض  -العظ  -٣ام

  العنوان.النساء  أ
٦١٥٫٨٢٤      

  الركابي، باسم عبد خنجر  ٨٢٢ر 
ستوى    ي م ین ف دریبیین عالجی ین ت أثیر منھج ت

ة والوظ        رات البدنی دم وبعض المتغی ة  فیسكر ال ی
سكري  داء ال صابین ب ة للم وع والبایوكیمیائی الن

اني  ر  / TypeIIالث د خنج م عب باس
ة   -جامعة البصرة : ــالبصرة.الركابي ة التربی  كلی

  ٢٠٠٧الریاضیة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٧٥

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة
ي -١ ب الریاض راق - الط سكر-٢ الع رض   -ال  م
  العنوان.أ

٩٦٧  

٦١٥٫٨٢٤      
  مناھل عبدالحمید داود  ٩٢٩م 

رات التكوی  ض المؤش ةبع ا  -نی ة وعالقتھ البنائی
ة      ة التربی الب كلی دى ط یة ل ابات الریاض باالص

في  ث وص داد بح ة بغ یة جامع ل / الریاض مناھ
د داود  داد.عبدالحمی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥التربیة الریاضیة للبنات، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٥٩

  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة
ي  -١ ب الریاض ابات ا-٢ الط ب  اص لمالع
  العنوان.أ

٩٦٨  

٦١٥٫٨٢٤      
  الجاراهللا، سكینة كامل حمزة  ٢٤ج 

ض   الج بع ي ع رح ف أھیلي مقت نھج ت أثیر م ت
٩٦٩  



 

 ٢٦٢ 

ف    صل الكت ي مف وة ف سجة الرخ ابات االن ../ اص
 -جامعة بابل: ــ بابل.سكینة كامل حمزة الجاراهللا

  ٢٠٠٦كلیة التربیة الریاضیة، 
  سم٢٨ص؛ ٢٢٠

  یاضیةالتربیة الر اطروحة دكتوراه في
ي  -١ ب الریاض ب   -٢ الط ابات المالع اص
  العنوان.أ

٦١٥٫٨٢٤      
  ھدیر عیدان غانم  ٤٩٤ھـ 

ي بعض        تأثیر استخدام منھج تأھیلي في الماء ف
یة للمصابات فیالتغیرات الجسمیة والبدنیة والوظ

ـ  .ھدیر عیدان غانم/بداء المفاصل بحث تجریبي  ـ
 ٢٨اضیة،  كلیة التربیة الری-جامعة بغداد: بغداد

  سم
  سم٢٨ایض؛ : ص١٢٨

  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة
اصابات المالعب  -٢ العراق   - الطب الریاضي  -١
  العنوان.داء المفاصل   أ-٤الماء -٣

٩٧٠  

٦١٦٫٠١      
  ھند مزھر موسى  ٩٤ھـ 

ة        استخالص وتنقیة انزیم االكتامیز من عزل كلی
ة    : Neisseria gonorrhoeaeلجرثوم

ة در ھ تفدی ة كفاءت ى / اس ر موس د مزھ ـ .ھن ـ
  ٢٠٠٦ كلیة العلوم، -جامعة البصرة: البصرة

Xi-i ،سم٢٨ایض؛ : ص١٠٤  
اة          وم الحی ي عل وم ف اء  (رسالة ماجستیر عل احی

  )مجھریة مناعة
راثیم -١ ة -٢ الج اء المجھری ات - االحی  دراس
  العنوان.أ

٩٧١  

٦١٦٫٠١٥      
  العظماوي، محمد كجة عودة  ٦٨٢ع 

زل وتنق ة      ع ن العزل فوالیبیز م زیم الفوس ة ان ی
ر   سریریة للفط  : Aspergilius flarudال

ھ   ض خواص ة بع ودة   / دراس ة ع د كج محم
اوي صرة.العظم ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥التربیة، 

٩٧٢  



 

 ٢٦٣ 

III-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١٠٩  
ة    اء الحیاتی ي الكیمی سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  )االنزیمات(
  العنوان. الفطریات  أ-١

٦١٦٫٠٨      
  الزھیري، سھا عباس عبود  ٩٩٤ز 

ى          وتر النفسي عل ة مستویات الت أثر التعلم بدالل
سلة    رة ال ة بك ارات الھجومی ض المھ ویر بع تط

ري       )/ بحث تجریبي ( ود الزھی اس عب ھا عب ـ  .س ـ
داد داد: بغ ة بغ یة  -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

  ٢٠٠٧للبنات، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٤٥

  ي التربیة الریاضیةاطروحة دكتوراه فلسفة ف
كرة -٣المھارات الھجومیة -٢ التوتر النفسي -١

  العنوان.السلة  أ

٩٧٣  

٦١٦٫٢٣      
  الطائي، كریم شمل جیاد  ٢٩٩ط 

سي   و التحس ى الرب ین مرض ة ب ة مقارن دراس
ا   ي والبكتری ت الطبیع ول البنی اء ح واالحم

سببة ائي  / الم اد الط مل جی ریم ش داد .ك ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠كلیة العلوم،  -الجامعة المستنصریة

  سم٢٨ص؛ ٦٢
  رسالة ماجستیر االحیاء المجھریة

  العنوان. امراض القصبة الھوائیة   أ-١

٩٧٤  

٦١٦٫٣٤٣      
  افاق حمید ناصر  ٧٢٧أ 

ـ        ة ال دراسة صفات الخطوط الجلدیة وتذوق ماج
PTC  ي ضمیة ف ة الھ ى القرح ن مرض ة م  لعین

ریة   ة الناص ر   / مدین د ناص اق حمی صرة  .اف ـ الب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -ة البصرةجامع

  سم٢٨ایض؛ : ص١٠٦ھـ، -أ
اة    وم الحی ي عل وم ف ستیر عل الة ماج م -رس  عل

  الوراثة
م    -٢) الببتینیة( القرح الھضمیة    -١ ة، عل الوراث
  العنوان.الخطوط الجلدیة   أ-٣

٩٧٥  

٦١٦٫٤٦٦      



 

 ٢٦٤ 

  سلیمان حسن العامري، علي  ٢٨٤ع 
ي  سلجیة ف طرابات الف رات واالض ة التغی دراس

سكري    داء ال دى ال دم ل اییر ال ض مع ي / بع عل
 كلیة -جامعة بابل: ــ بابل.سلیمان حسن العامري

  ٢٠٠٠العلوم، 
  سم٢٨ایض؛ : ص٨٩

  علم الحیوان/ رسالة ماجستیر في علوم الحیاة
  العنوان.أ)   مرض( السكر -١

٩٧٦  

٦١٦٫٨٩١٥٢      
  الجمعان، سناء عبدالزھرة حمید  ٨٦٢ج 

ا  سي الجم الج النف ر الع ض  أث ض بع ي خف عي ف
رطان    ضات س دى مری صابیة ل راض الع االغ

دي ان / الث د الجمع دالزھرة حمی ناء عب ـ .س ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص٢٠٥ع، -ح
ة    ي التربی سفة ف وراه فل ة دكت اد (اطروح االرش

  )النفسي
اعي  -١ سي الجم الج النف دي   -٢ الع رطان الث س
  العنوان.أ

٩٧٧  

٦١٦٫٩٦      
  المعموري، احمد خضیر  ٦٨٩م 

ة   اتوبائی دى  الطفیلی رأس ل ل ال ة وقم  المعوی
ضاء     ي ق ة ف دارس االبتدائی ض الم ذة بع تالم

ل وري  ../ المحاوی ضیر المعم د خ ل .احم ـ باب : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة العلوم، -جامعة بابل

  سم٢٨ص؛ ١٢٢
   علم الحیوان-رسالة ماجستیر علوم الحیاة

  عنوانال.لیة   ألطیف االمراض ا-١

٩٧٨  

٦١٦٫٩٦٩      
  بان أنس صبار  ٢٩ب 

صرة    ي الب ار االذن ف رض فط ول م ة ح -دراس
راقلا بار/ ع س ص ان أن صرة.ب ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٦ كلیة العلوم، -البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص١٠٤ب، -أ

 فطریات -رسالة ماجستیر علوم في علوم الحیاة    
  طبیة

٩٧٩  



 

 ٢٦٥ 

م  -١ ة، عل ات الطبعیی راض  -االذن-٢ الفطری  ام
  انالعنو.أ

٦١٦٫٩٦٩      
  لونا قحطان محسن  ٩٩٢ل 

ال     ي االطف اطي ف دي المخ ضات الجل داء المبی
صرة  ة الب ي محافظ ع ف ان / الرض ا قحط لون

 كلیة التربیة، -جامعة البصرة: ــ البصرة.محسن
٢٠٠٧  

  سم٢٨ایض؛ : ص٦١
   فطریات طبیة-اجستیر في علوم الحیاةمرسالة 

) لبصرةمحافظة ا(العراق - االمراض الفطریة-١
ضات -٢ ال-٣داء المبی راض-االطف راق -ام الع
  العنوان.أ

٩٨٠  

٦١٦٫٩٩٤      
  البیاتي، زیاد محمد عبود  ٩٢٢ب 

رطانالثدي    ي س ر ف ز العناص ة تراكی دراس
زیاد محمد / باستخدام تقنیة تألق االشعة السینیة

  ٢٠٠٠ جامعة الیرموك، -ــ بغداد.عبود البیاتي
  سم٢٨ایض؛ : ص٦٤

   تخصص الفیزیاء- العلومرسالة ماجستیر في
دي-١ رطان - الث عاعیة  -٢ س اء االش الفیزی
  العنوان.أ

٩٨١  

٦١٦٫٩٩٤      
  العبداهللا، سندس ولید خالد  ٢٨٩ع 

زیم        زرة وان ر الن ض العناص ز بع ة تراكی دراس
ا       ة وعالقتھ اییر الدموی السیریولوبالزمین والمع

سرطاني   زال ال رض الھ د   / بم د خال ندس ولی س
وم،    -جامعة البصرة : ــألبصرة.اهللالعبد  كلیة العل

٢٠٠٦  
  سم٢٨ایض؛ : ص١٣٠

  رسالة ماجستیر علوم في علوم الحیاة
ة  -١ راض الخبیث سرط ( االم زال ال )  نياالھ
  العنوان.أ

٩٨٢  

٦١٦٫٩٩٥      
  المازني، محمد عبداالمام احمد  ٢٥٩م 

سوالسودین   ب ال شخیص مرك زل وت ع
٩٨٣  



 

 ٢٦٦ 

(C٢H٤٣O٢N)   ات  Solanum من اوراق نب
rigrum L.ل     ود ا للحم أثیره مانع ة ت راس

د     / ومضادا لعصیان التدرن   داالمام احم د عب محم
 كلیة العلوم، -جامعة البصرة: ــ البصرة.المازني
٢٠٠٧  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٣٠ب، -أ
اة    وم الحی ي عل وراه ف ة دكت اء (اطروح االحی

  )المجھریة الطبیة
  وانالعن. التدرن    أ-١

٦١٦٫٩٩٥      
  داهللا دفارالمالكي، دیوان عب  ٢٨٨م 

ن   صھا م سریع وتشخی درن ال ضبات الت زل ع ع
ا    ة وبائیتھ وي ودراس درن الرئ رض الت م

ة  ساسیتھا الدوائی ار   / وح داهللا دف وان عب دی
الكي صرة .الم ـ الب صرة : ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

VII-I ،سم٢٨ایض؛ : ص١١٠  
   احیاء مجھریة-رسالة ماجستیر علوم الحیاة

  العنوان. التدرن الرئوي   أ-١

٩٨٤  

٦١٨٫١      
  قدس عزالدین عمر  ٤٥ق 

ة    فات جرثوم ض ص ة بع دراس
Streptococcus ayalactiae   ة من  المعزول

قدس / االورام الرحیمة ومن تضخم بطانة الرحم   
صرة  .عزالدین عمر  صرة   : ــ الب ة الب ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٦العلوم، 
  سم٢٨ایض؛ : ص٨٥

  ةاء المجھریی االح-رسالة ماجستیر علوم الحیاة
ساء-١ راض الن رحم  - ام ة ال ضخم بطان -٢ ت

  العنوان.ت  أا دراس-الجراثیم-٣ اورام -الرحم

٩٨٥  

٦١٨٫١١      
  الدوري، ساریا ناجي محسن صاللح  ٩٤٩د 

ى      سلجیة عل ة وف ة وكیموحیوی ة ھرمونی دراس
یس     ة تك صابات بمتالزم ساء الم ن الن دد م ع

واحیھا          ة تكریت وض / المبایض المتعدد في مدین
اج اریا ن دوريس الح ال سن ص ت.ي مح ـ تكری : ـ

٩٨٦  



 

 ٢٦٧ 

  ٢٠٠٧ كلیة العلوم، -جامعة تكریت
VII-I ،سم٢٨ایض؛ : ص٩٩  

   فسلجة حیوان-رسالة ماجستیر في علوم الحیاة
  العنوان.أ)   المبایض( امراض النساء -١

٦١٨٫٩٢      
  رغد اكرم عزیز  ٧٤ر 

ا     ن لب صولة م ة المف ات المناع تخدام بروتین اس
ال  االبقار في معالجة ا   سھال فایروس روتا االطف

ي      تخدامھا ف ة اس یعة وامكانی ول الرض والعج
ــ .رغد اكرم عزیز  / مستحضرات غذائیة عالجیة  

  ٢٠٠٦ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ایض؛ : ص١٤٨

اطروحة دكتوراه فلسفة علوم االغذیة والتقانات   
  االحیائیة

ال-١ راض - االطف راق - ام ھال   -٢ الع االس
  وانالعن.أ

٩٨٧  

٦١٨٫٩٢      
  الصادق، سرى مؤید عبدالمجید  ٢٤٧ص 

ن    صة م ة المستخل ات الفعال ض المركب أثیر بع ت
ون  شة اللیم  Cymbopogonحشی

vulgatus= ر  Thymus vulgais والزعت
ن      ة م ا المعزول ضات والبكتری واع المبی ي أن ف

ي     سالف الفم داء ال صابین ب ال الم واه االطف / اف
داد   .قسرى مؤید عبدالمجید الصاد    ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٦العلوم للبنات،   كلیة-بغداد
  سم٢٨ایض؛ : ص١١٤

   احیاء مجھریة-رسالة ماجستیر في علوم الحیاة
ال-١ راض- االطف راق - ام ا   -٢ الع البكتری
  العنوان.أ

٩٨٨  

٦١٨٫٩٧٧٧      
   خضیرخلیفةالعزاوي، محمد   ٥٢٩ع 

ون       ن العی ة م ا المعزول ة للبكتری ة مقارن دراس
صابین  ة    للم اب الملتحم صابین بالتھ ر الم وغی

تجابتھا  سي واس د ../ التحس ةمحم ضیر خلیف  خ
زاوي داد.الع ـ بغ صریة: ـ ة المستن ة -الجامع  كلی

  ٢٠٠٠، العلوم

٩٨٩  



 

 ٢٦٨ 

   سم٢٨ص؛ ٧٤
  احیاء مجھریة/ رسالة ماجستیر علوم الحیاة

  العنوان. امراض   أ- الشیخوخة-١
٦٢٠٫١      

  احمد ادیب عبدالواحد  ٣٨٤أ 
سائر ا از     الخ ور غ ائي الط ان ثن ة لجری -لثانوی

ان ع الجری ر مقط د تغی لب عن ب / ص د ادی احم
د داد .عبدالواح ـ بغ ة -ـ ة التكنلوجی سم - لجامع  ق

  ٢٠٠٦ھندسة المكائن والمعدات، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٠٨

ك ة المیكانی ي ھندس ستیر ف الة ماج  -رس
   وتجمیدتكییفاختصاص 

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة  أ-١

٩٩٠  

٦٢٠٫١      
  احمد ھشام احمد  ٣٨٤أ 

ات          اقراص وحلق ر من ل الح انتقال الحرارة بالحم
راري       یض الح وت الف ة بثب ل مختلف ا می / لزوای

ة  : ــ بغداد.احمد ھشام ااحمد  ة التكنلوجی  -الجامع
ة ة المیكانیكی سم الھندس ع، -ق ك موان  دینامی

٢٠٠١  
  سم٢٨ص؛ ١٤١

ة     ة المیكانیكی الة ماجستیر الھندس ك -رس  دینامی
  موانع

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة    أ-١

٩٩١  

٦٢٠٫١      
  االركوازي، شیركو احمد فالمرز  ٤٨٩آ 

ة     ة لمحط ل التجاری ب المراج شل انابی باب ف اس
داد   وب بغ اء جن رز   / كھرب د فالم یركو احم ش

وازي داد.االرك ـ بغ ة: ـ ة التكنلوجی سم -الجامع  ق
  ٢٠٠٠ تولید طاقة، -الھندسة المیكانیكیة

  سم٢٨ص؛ ٩١
ة     –لة ماجستیر   رسا ة المیكانیكی د   –الھندس  تولی
  طاقة

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة        أ-١

٩٩٢  

٦٢٠٫١      
  ٩٩٣  اسامة مؤید جعفر  ٥٢٨أ 



 

 ٢٦٩ 

ة    ى لزوج ادم عل وث بالع سخین والتل أثیر الت ت
زین   رك بن ي مح ر / الزیت ف د جعف امة مؤی ـ .اس ـ

ائن  -الجامعة التكنلوجیة : بغداد  قسم ھندسة المك
  ٢٠٠٦والمعدات، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٧١
ة    ة المیكانیكی  -رسالة ماجستیر علوم في الھندس

  )میكانیك تطبیقي(اخصتاص 
  العنوان. الھندسة المیكانیكیة  أ-١

٦٢٠٫١      
  البدر، حسنین عدنان عبدالوھاب  ٤٤ب 

صائص    ى خ ة عل رارة االبتدائی ة الح أثیر درج ت
وبي     رق االنب ي المح اقي ف ب الطب ط (اللھ لخالئ

ود در    ../ الوق دالوھاب الب دنان عب سنین ع ـ  .ح ـ
داد ة : بغ ة التكنلوجی ة -الجامع  الھندس

  ٢٠٠١ تولید طاقة، -المیكانیكیة
   سم٢٨ص؛ ٩١

الة  ستیر مرس ة –اج ة میكانیكی د - ھندس  تولی
  طاقة

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة   أ-١

٩٩٤  

٦٢٠٫١      
  البیاتي، احمد عبدالنبي عمران  ٩٢٢ب 

انعي ة اداء م یج مقارن ي ٢٢-R ,R٢٩٠ التثل  ف
ا  ة تأثیرھم ضغاطیة ودراس یج ان ة تثل / منظوم

ة  : ــ بغداد .احمد عبدالنبي عمران البیاتي    الجامع
ة ك-التكنلوجی ة المیكانی سم ھندس صاص - ق  اخت

  ٢٠٠١ وتجمید، تكییف
  سم٢٨ص؛ ١٦١

 اختصاص  - ھندسة المیكانیك  –رسالة ماجستیر   
   وتجمیدتكییف

  العنوان.  أ الھندسة المیكانیكیة   -١

٩٩٥  

٦٢٠٫١      
  لطیفال فحیدر محمد ج  ٩٤٤ح 

اح      دراسة تصمیمیة للمعامالت الدیناھوائیة للجن
ــ .لطیفال فحیدر محمد ج/ ذي االكتساح المتقدم

داد  ةال: بغ ة التكنلوجی ة، -جامع ة الھندس  كلی
٢٠٠١  

٩٩٦  



 

 ٢٧٠ 

  سم٢٨ص؛ ١٠٠
ة      ة المیكانیكی الة ماجستیر الھندس ك (رس دینامی

  )الموائع
  العنوان.دسة المیكانیكیة    أ الھن-١

٦٢٠٫١      
  الدوري، عبدالوھاب حسن خضر  ٩٤٩د 

صنیع      ي ت ة ف واد المركب تخدام الم ة اس دراس
ي    وازي الریاض از المت دة جھ دالوھاب / اعم عب

دوري ضیر ال سن خ داد.ح ـ بغ ة : ـ الجامع
ة     -التكنلوجیة ة المیكانیكی ك  - قسم الھندس  میكانی
  ٢٠٠٠تطبیقي، 

  سم٢٨ص؛ ١٦٦
ة    ر ة المیكانیكی الة ماجستیر الھندس ك  -س  میكانی

  تطبیقي
  العنوان. الھندسة المیكانیكیة   أ-١

٩٩٧  

٦٢٠٫١      
  المنذر فھميدالراوي، منى عب  ٢٩٩ر 

ى      رن عل درودینامیكي الم ت الھی أثیر التزیی ت
ت   وري وتح ود مح ع حی ي وض ل ف ي تحمی كرس

امیكي ل دین أثیر حم ي / ت ذر فھم ى عبدالمن من
راوي ـ بغ .ال ة : دادـ ة التكنلوجی سم -الجامع  ق

  ٢٠٠٠ تولید الطاقة، -الھندسة المیكانیكیة
  سم٢٨ص؛ ٣٠

ة  ة المیكانیكی ستیر الھندس الة ماج د -رس  تولی
  طاقة

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة   أ-١

٩٩٨  

٦٢٢٠٫١      
  فيالربیعي، ایاد كاظم خل  ٢٩٦ر 

اظم خل  / ترشید استھالك الطاقة لالبنیة    اد ك ي ای  ف
داد.يالربیع ـ بغ ة: ـ ة التكنلوجی سم -الجامع  ق

  ٢٠٠٠الھندسة المیكانیكیة، 
  سم٢٨ص؛ ٩٠

   الھندسة المیكانیكیة–رسالة ماجستیر 
  العنوان. الھندسة المیكانیكیة    أ-١

٩٩٩  

٦٢٠٫١      
  ١٠٠٠  الربیعي، مھدي سعید مھدي  ٢٩٦ر 



 

 ٢٧١ 

ضغاطیة    ثلج االن دورة الت ة ل ة العددی المماثل
اص لز  راري خ ادل ح تخدام مب ادة اداء باس ی

دورة ي / ال دي الربیع عید مھ دي س داد.مھ ـ بغ : ـ
ة    -الجامعة التكنلوجیة  ة المیكانیكی  - قسم الھندس

  ٢٠٠٠ وتجمید، تكییف
  سم٢٨ص؛ ١٢٦

ة –رسالة ماجستیر    ف  تكی- الھندسة المیكانیكی  ی
  وتجمید

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة    أ-١
٦٢٠٫١      

   ناصرالركابي، محمد عبدالكاظم  ٨٢٢ر 
تجابة    ى االس رارة عل ة الح أثیر درج ة ت دراس
ة    تخدام طریق ور دوار باس ة لمح الدینامی

ــ .محمد عبدالكاظم ناصر الركابي ../ المصفوفات
داد ة : بغ ة التكنلوجی ة  -الجامع سم الھندس  ق

  ٢٠٠٠ میكانیك تطبیقي، -المیكانیكیة
  سم٢٨ص؛ ١٣٢

ة  ة المیكانیكی وم الھندس ستیر عل الة ماج  -رس
   تطبیقيمیكانیك

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة  أ-١

١٠٠١  

٦٢٠٫١      
  الزبیدي، علي رسول مھدي  ٢٩٤ز 

ة      ي دراس یلرن ف صویر ش ة ت تخدام طریق اس
واء   / انتشار اللھب لخالئط الوقود الغازي مع الھ

دي  دي الزبی ول مھ ي رس داد.عل ـ بغ ة : ـ الجامع
ة  ة   -التكنلوجی ة المیكانیكی وم الھندس سم عل  - ق

  ٢٠٠٠قة، تولید طا
  سم٢٨ص؛ ٩٧

ة  ة المیكانیكی وم الھندس ستیر عل الة ماج  -رس
  تولید الطاقة

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة   أ-١

١٠٠٢  

٦٢٠٫١      
  السعدي، نبیل سمیر محمود  ٦٤٩س 

ور            ائي الط یط ثن رارة الخل ة ح دراسة تأثیر درج
ود    / على اداء المضخة الفقاعیة    نبیل سمیر محم

سعدي داد.ال ـ بغ ةالج: ـ ة التكنلوجی سم -امع  ق

١٠٠٣  



 

 ٢٧٢ 

  ٢٠٠٠ وتجمید، تكییف -الھندسة المیكانیكیة
   سم٢٨ص؛ ١١٨

ة  ة المیكانیكی ستیر الھندس الة اج ف تكی-رس  ی
  وتجمید

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة   أ-١
٦٢٠٫١      

  الطائي، سالم ھادي حسین  ٢٩٩ط 
تخدام      ضغاطیة باس یج ان ة تثل اة منظوم محاك

ة     یج االمیت ة االوزون  موائع تثل ى طبق سالم  /  عل
ائي  سین الط ادي ح داد .ھ ـ بغ ة : ـ الجامع

ة ة   -التكنلوجی ة میكانیكی سم ھندی ف تكی– ق  ی
  ٢٠٠٠وتجمید، 

  سم٢٨ص؛ ١٧٤
ة  ة میكانیكی ستیر ھندس الة ماج ف تكی-رس  ی

  وتجمید
  العنوان. الھندسة المیكانیكیة    أ-١

١٠٠٤  

٦٢٠٫١      
  الطیار، عادل ھاني سھیل  ٩٢٤ط 

یل االستجابة الدینامیة لعمود الحدبات دراسة تحل
ضغوطات    ة الم تخدام طریق اني  ../ باس ادل ھ ع

 قسم  -الجامعة التكنلوجیة: ــ بغداد.سھیل الطیار 
  ٢٠٠٠ میكانیك تطبیقي، -الھندسة المیكانیكیة

  سم٢٨ص؛ ١٠٠
ة     ة المیكانیكی الة ماجستیر الھندس ك  -رس  میكانی

  تطبیقي
  لعنوانا. الھندسة المیكانیكیة      أ-١

١٠٠٥  

٦٢٠٫١      
  الظاھر، مھند عبدالفتاح  ٢٩٤ظ 

وب    الل انب تلط خ ل المخ رارة بالحم ال الح انتق
سامي  ط م وء بوس ي ممل ي افق دي / دائرت مھن

ة  : ــ بغداد .عبدالفتاح الظاھر   -الجامعة التكنلوجی
  ٢٠٠٠ فلسفة، -قسم علوم ھندسة میكانیكیة

  سم٢٨ص؛ ١٦٢
   فلسفة-كیةاطروحة دكتوراه علوم ھندسة میكانی

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة    أ-١

١٠٠٦  

٦٢٠      



 

 ٢٧٣ 

   نجمفيالظفیري، عادل عبد نا  ٧٩٤ظ 
تجابة    ى االس صال عل زازات االت أثیر اھت ت

ة   ة توربینی ة لمنظوم اغطة–الدینامی ادل /  ض ع
ا  د ن ري فيعب م الظفی داد . نج ـ بغ ة  : ـ الجامع

ة     -التكنلوجیة ة المیكانیكی ك  - قسم الھندس  میكانی
  ٢٠٠١طبیقي، ت

   سم٢٨ص؛ ١٣٧
ة   ة میكانیكی ستیر ھندس الة ماج ك -رس  میكانی

  تطبیقي
  العنوان. الھندسة المیكانیكیة     أ-١

١٠٠٧  

٦٢٠٫١      
  العبیدي، احمد رمضان محسن  ٢٩٤ع 

راري     زن الح ة الخ تخدام منظوم ة اس دراس
دة    ازن المجم ة المخ ي منظوم ي ف د / الجزئ احم

دي    سن العبی ضان مح داد  .رم ـ بغ ة : ـ الجامع
 وتبرید، تكییف قسم ھندسة میكانیك -التكنلوجیة

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٧٣

  رسالة ماجستیر ھندسة مكیكانیك دینامیك
  العنوان. الموائع   أ- الھندسة المیكانیكیة-١

١٠٠٨  

٦٢٠٫١      
  غانم كاظم عبدالسادة   ٢٩٨غ 

ة   سیة الماللح رات الشم تخدام البحی ة اس دراس
ــ .نم كاظم عبدالسادةغا/ لتدفئة البیوت الزجاجیة

داد ة : بغ ة التكنلوجی ة  -الجامع سم الھندس  ق
  ٢٠٠٠ تولید طاقة، -المیكانیكیة

  سم٢٨ص؛ ٩٨
الة ماجستیر    ة –رس ة المیكانیكی د - الھندس  تولی

  طاقة
  العنوان. الھندسة المیكانیكیة   أ-١

١٠٠٩  

٦٢٠٫١      
  محمد كریم عبدالحسین  ٢٨٤م 

صمیمیة وا  ل الت أثیر العوام ة ت شغیلیة دراس لت
ل        ي یعم راق داخل رك احت على أداء وملوثات مح

شرارة سین  / بال ریم عبدالح د ك ت .محم ـ تكری : ـ
  ٢٠٠٦ كلیة الھندسة، -جامعة تكریت

١٠١٠  



 

 ٢٧٤ 

  سم٢٨ایض؛ : ص٢١١
  رسالة ماجستیر في الھندسة المیكانیكیة

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة  أ-١
٦٢٠٫١      

  الناصر، اثیر خضر ابراھیم  ٢٥٤ن 
أ ى اداء  ت داخل عل واء ال رارة الھ ة ح ثیر درج

ر     / االنبوب الدوامي  راھیم الناص ضر اب ـ  .اثیر خ ـ
داد ة : بغ ة التكنلوجی ة  -الجامع سم الھندس  ق

  ٢٠٠١ وتجمید، تكییفالمیكانیكیة و
  سم٢٨ص؛ ١٠٦

ستیر    الة ماج ة  –رس ة میكانیكی ف  - ھندس  تكیی
  وتجمید

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة  أ-١

١٠١١  

٦٢٠٫١      
  الفریجي، باسم حمید عبود  ٤٩٣ف 

دة   ازن المجم ة المخ ة اداء منظوم دراس
ضاء    وم البی ظ اللح صة لحف دواجن (المخص ال

: ــ بغداد.باسم حمید عبود الفریجي..)/ باستخدام
ة ة التكنلوجی ك-الجامع ة میكانی ك - ھندس  دینامی

  ٢٠٠٠موائع، 
  سم٢٨ص؛ ٧٨

  ع دینامیك موائ-رسالة ماجستیر ھندسة میكانیك
  العنوان. الھندسة المیكانیكیة   أ-١

١٠١٢  

٦٢٠٫١      
  لؤي موفق وارتان  ٩٩ل 

تخدام      ضغاطي باس اء ان المماثلة العددیة لمثلج م
ائع   ن م ة ع یج بدیل ع تثل ق ../ موائ ؤي موف ل

ان  داد.وارت ـ بغ ة: ـ ة التكنلوجی سم -الجامع  ق
  ٢٠٠٠ وتجمید، تكییف -ھندسة میكانیك

  سم٢٨ص؛ ١٢٦
   وتجمیدتكییف –رسالة ماجستیر 

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة   أ-١

ِ١٠١٣  

٦٢٠٫١      
  الوائلي، عقیل علي زناس  ٢٩٨و 

ادات            ع االجھ ى توزی راري عل ل الح تأثیر التحمی
ضغط   ة ب دران محمل میكة الج طوانات س الس

١٠١٤  



 

 ٢٧٥ 

ي وائلي / جزئ اس ال ي ون ل عل داد.عقی ـ بغ : ـ
ك   -الجامعة التكنلوجیة  انیكي  - ھندسة میكانی  میك

  ٢٠٠١بیقي، تط
  سم٢٨ص؛ ١٠٤

ك  ة میكانی ستیر ھندس الة ماج ك -رس  میكانی
  تطبیقي

  العنوان. الھندسة المیكانیكیة  أ-١
٦٢٠٫١١      

  اسراء قحطان صبري محمد  ٥٤٢إ 
اس    سبیكة ذات اس ل ل ة التآك سین مقازم تح

د    /  نحاس -المنیوم ـ  .اسراء قحطان صبري محم ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الھندسة، -جامعة بابل:بابل

   سم٢٨ص؛ ١٠٩
  رسالة ماجستیر ھندسة المواد

  العنوان. المواد الھندسیة   أ-١

١٠١٥  

٦٢٠٫١١      
  عبدالسمیع جاسم عبدالزھرة  ٥٨٩ع 

دب        ام الھ شوھات لح وب وت ى عی سیطرة عل ال
: ــ بابل.عبدالسمیع جاسم عبدالزھرة/ الكاربوني

  ٢٠٠٠ كلیة الھندسة، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ١٧٥

   ھندسة المواد-ومرسالة ماجستیر عل
  العنوان. ھندسة المواد    أ-١

١٠١٦  

٦٢٠٫١١      
  محمد عبدالمھدي محمد حسین  ٣٨٤م 

والذ   ة الف ائي لحمای الء الكھرب د / الط محم
د حسین     ل   .عبدالمھدي محم ـ باب ل   : ـ ة باب  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة الھندسة، 
  سم٢٨ص؛ ١٠٢

  رسالة ماجستیر علوم ھندسة المواد
  لعنوانا. ھندسة المواد    أ-١

١٠١٧  

٦٢٠٫١١      
  المرشدي، جاسم محمد سلمان  ٤٥٤م 

ارات      سلیح الط الك الت اج اس ة النت ة بدیل طریق
ل دي   / باب لمان المرش د س م محم ل .جاس ـ باب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الھندسة، -جامعة بابل

١٠١٨  



 

 ٢٧٦ 

  سم٢٨ص؛ ١٠٦
   ھندسة المواد-رسالة ماجستیر علوم

  العنوان. ھندسة المواد     أ-١
٦٢١٫٣      

   فائق توفیقدالخطاب، زی  ٦٢٢خ 
ي           ة ف ضة مع دراس ي عشرة نب تمثیل مفید الثنت

ردد  زمن والت زي ال ق  / حی ائق توفی د ف زی
اب ل.الخط ـ موص ل: ـ ة الموص ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠الھندسة، 
  سم٢٨ص؛ ١٠٤

  رسالة ماجستیر الھندسة الكھربائیة
  العنوان. الھندسة الكھربائیة   أ-١

١٠١٩  

٦٢١٫٣      
  ي، محمد صباح عليالمیال  ٩٢٨م 

ة    ي منظوم شغیلیة ف روف الت ى الظ سیطرة عل ال
ائي  شغیل الكھروكیمی ي / الت باح عل محمدص

الي ل .المی ـ باب ل : ـ ة باب ة،  -جامع ة الھندس  كلی
٢٠٠٢  

   سم٢٨ص؛ ٨٥
  رسالة ماجستیر ھندسة المواد

  العنوان. الھندسة الكھربائیة    أ-١

١٠٢٠  

٦٢١٫٣٥٣      
  ي دریحالصالحي، عباس عبد عل  ٢٨٣ص 

ي      / مواصفات البطاریة الحراریة   د عل اس عب عب
صالحي  ح ال ل .دری ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١العلوم، 
  سم٢٨ص؛ ١٣١

  رسالة ماجستیر علوم كیمیاء
  العنوان. البطاریات الكھربائیة   أ-١

١٠٢١  

٦٢١٫٣٨١٩٥      
  الجبوري، اسعد صباح ھادي  ٢٩٤ج 

ة  ة ھجین دریب (GA.BP)طریق صمیم وت  لت
اسعد صباح ../ بكة انسیاب الخطأ خلفا مع مبدأش

وري  ادي الجب ل .ھ ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠العلوم، 

  سم٢٨ایض؛ : ص١١٨

١٠٢٢  



 

 ٢٧٧ 

  رسالة ماجستیر علوم الحاسبات
  العنوان. برمجیة   أ- الحاسبات االلكترونیة-١

٦٢١٫٣٨١٩٥      
  محمد خلیل ابراھیم  ٣٨٤م 

اح المعلف من  تحلیل وتقویم انظمة تشغیل المفت    
شبكات    ل   ../ نوع التابساك باستخدام ال د خلی محم

 قسم علوم -الجامعة التكنلوجیة: ــ بغداد .ابراھیم
  ٢٠٠٠الحاسبات، 

  سم٢٨ص؛ ٨٠
  رسالة ماجستیر علوم الحاسبات

  العنوان. الحاسبات االلكترونیة   أ-١

١٠٢٣  

٦٢١٫٣٨١٩٥      
  وسام سمیر عبد علي بھیة  ٥٢٨و 

ا  ذ نظ صمیم وتنفی ات ت ضاد للفیروس ام / م م وس
ل  : ــ بابل.سمیر عبد علي بھیة   ة باب ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٠العلوم، 
  سم٢٨ص؛ ١٠٤

  رسالة ماجستیر علوم الحاسبات
  العنوان. برمجة   أ- الحاسبات االلكترونیة-١

١٠٢٤  

٦٢٤٫١      
  االنصاري، جمال حسن كاظم  ٩٥٢أ 

اعتماد ھندسة القیمة في بناء نظام اداري لتقییم  
شاریع ذات الوظال ةفیم سن  / ة االمنی ال ح جم

صاري اظم االن داد.ك ـ بغ ا: ـ ة التكنلوجی  -الجامع
  ٢٠٠٠قسم ھندسة البناء واالنشاءات، 

  سم٢٨ص؛ ١١٥
  رسالة ماجستیر ھندسة البناء واالنشاءات

  العنوان. الھندسة االنشائیة   أ-١

١٠٢٥  

٦٢٤٫١      
  الراوي، رعد منیب محمد أمین  ٢٩٩ر 

ام   س النظ ة  اس شاریع االبنی یم م رح لتقی / المقت
ة  : ــ بغداد.رعد منیب محمد أمین الراوي     الجامع

ة شاءات،  -التكنلوجی اء واالن ة البن سم ھندس  ق
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٠٨
  رسالة ماجستیر ادارة المشاریع االنشائیة

١٠٢٦  



 

 ٢٧٨ 

  العنوان. ادارة المشروعات االنشائیة   أ-١
٦٢٤٫١      

  ودالھنداوي، غافل كریم اس  ٩٤٢ھـ 
راق   ي الع شائیة ف شاریع االن أخیر الم باب ت / اس

داوي     ود الھن ریم اس ل ك انت   .غاف ـجامعة س ـ
  ٢٠٠٧كلیمنتس العالمیة، 

  سم٢٨ص؛ ٧٥ك، -أ
  رسالة ماجستیر في ادارة المشاریع

شائیة -١ شروعات االن راق    - ادارة الم  الع
  العنوان.أ

١٠٢٧  

٦٢٤٫١١      
  العبادي، ایمن علك حسن  ٢٢٤ع 

اع مناسیب المیاه الجوفیة في مواقع معالجة ارتف
ادي  / المنشآت الصناعیة  ـ  .ایمن علك حسن العب ـ

ة   -الجامعة التكنلوجیا : بغداد وارد  قسم ھندس  الم
  ٢٠٠٠البشریة، 

  سم٢٨ص؛ ٦٦
   المائیةالمواردرسالة ماجستیر ھندسة 

  العنوان. ھندسة    أ– المیاه الجوفیة -١

١٠٢٨  

٦٢٤٫١٥      
  وادالنداوي، ندى ج  ٤٢٩ن 

ة       تأثیر المضافات على بعض الخواص الفیزیاوی
ائي     ین  (والھندسیة للجص الالم منت ك دى  )/ س ن

داوي  واد الن داد .ج ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠العلوم، 

  سم٢٨ص؛ ٦٨
  رسالة ماجستیر علوم االرض

  العنوان. ھندسة االساسات    أ-١

١٠٢٩  

٦٢٤٫١٧      
  ابراھیم عبداهللا عیدان  ٢٤٢أ 

ر         مقترح ت  ائز حف ذ رك ة لتنفی یطرة نوعی یم س نظ
داهللا   ../ ذات االقطار الكبیرة باستخدام    ابراھیم عب

اء    -الجامعة التكنلوجیة : ــ بغداد .عیدان  قسم البن
  ٢٠٠١واالنشاءات، 

  سم٢٨ص؛ ١٩٧
  اطروحة دكتوراه البناء واالنشاءات

١٠٣٠  



 

 ٢٧٩ 

  العنوان. التحلیل االنشائي     أ-١
٦٢٤٫١٧      

  میادة صبحي جوديالبلداوي،   ٨٢٤ب 
ة      ة بدیل واد أولی تخدام م ات واس ویر خلط تط
سیرامیكي    سم ال ن الج واص م سین خ لتح

ـ  .میادة صبحي جودي البلداوي  / الخ..المستخدم ـ
داد ة : بغ ة التكنلوجی اء،   -الجامع واد البن سم م ق

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ١١٠

  ھندسة مواد البناء رسالة ماجستیر
  العنوان. التحلیل االنشائي   أ-١

١٠٣١  

٦٢٤٫١٧      
  التكریتي، نزار نعمان اسمعیل حسن  ٨٤٩ت 

شاریع      ي م واد ف ائعات الم ى ض سیطرة عل ال
ي     / االبنیة ماعیل حسن التكریت ـ  .نزار نعمان اس ـ
داد  ة  : بغ ة التكنلوجی اء    -الجامع ة البن  قسم ھندس

  ٢٠٠٠واالنشاءات، 
  سم٢٨؛ ص١٤١

  رسالة ماجستیر ھندسة البناء واالنشاءات
  العنوان.ئي   أ التلیل االنشا-١

١٠٣٢  

٦٢٤٫١٧      
  الحمیدي، ابتسام محمد علي  ٨٩٤ح 

ى       كاني عل ریع االس ل واالش ر التموی ة اث دراس
راق  ي الع سكن ف شكلة ال ي  / م د عل سام محم ابت

دي  داد .الحمی ـ بغ ة  : ـ ة التكنلوجی سم -الجامع  ق
  ٢٠٠٠ھندسة البناء واالنشاءات، 

  سم٢٨ص؛ ٩١
  اءاترسالة ماجستیر ھندسة البناء واالنش

  العنوان. التحلیل االنشائي     أ-١

١٠٣٣  

٦٢٤٫١٧      
  الخزرجي، محمد عوید  ٥٤٣خ 

رات     / نموذج االنتشار الزمني للملوثات في البحی
ي   د الخزرج د عوی داد .محم ـ بغ ة : ـ الجامع

ة ة  -التكنلوجی سم ھندس وارد ق ة، الم  المائی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٠٣

١٠٣٤  



 

 ٢٨٠ 

   المائیةالمواردرسالة ماجستیر ھندسة 
  العنوان.تحلیل االنشائي    أ ال-١

٦٢٤٫١٧      
  الخفاجي، نھاد علي جازع  ٧٢٣خ 

شائیة     واد االن بناء نظام اداري للسیطرة على الم
داد   .نھاد علي جازع الخفاجي     / في الموقع  ـ بغ : ـ

ة  ة التكنلوجی اء   -الجامع ة البن سم ھندس  ق
  ٢٠٠١واالنشاءات، 

  سم٢٨ص؛ ١٤٥
  النشاءاترسالة ماجستیر ھندسة البناء وا

  العنوان . التحلیل االنشائي   أ-١

١٠٣٥  

٦٢٤٫١٧      
  الشیخلي، سالي سمیر حسن  ٩٤٨ش 

بالط     واص ال ى خ ط عل سب الخل درج ون أثیر ت ت
سبارمیكي لتغل فال ا  ی تج محلی دران المن /  الج

شیخلي        میر حسن ال داد  .سالي س ـ بغ ة  : ـ الجامع
  ٢٠٠٠ قسم ھندسة مواد البناء، -التكنلوجیة

  سم٢٨ص؛ ١١٨
  رسالة ماجستیر ھندسة مواد البناء

  العنوان. التحلیل االنشائي    أ-١

١٠٣٦  

٦٢٤٫١٧      
  طارق عبدالمجید خلیل طاھر  ٢٤٧ط 

ل        تصمیم برنامج واستخدام المحاكاة لجدولة امث
ة  شاریع النمطی ي لم ات ف ارق / للفعالی ط

اھر   ل ط د خلی داد .عبدالمجی ـ بغ ة : ـ الجامع
ة شا-التكنلوجی سم ادارة الم شائیة،  ق ریع االن

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٨٧

  رسالة ماجستیر ادارة المشاریع االنشائیة
  العنوان. االنشائي   أیل التحل-١

١٠٣٧  

٦٢٤٫١٧      
  علي جبار كاظم  ٨٩ع 

دراسة الجدوي الفنیة واالقتصادیة لمشروع خط 
ل     -سكة حدید بغداد   ل المتكام صر للنق ي  /  أم ق عل

داد   .جبار كاظم    ـ بغ ة التكنل : ـ ة الجامع  قسم  -وجی
  ٢٠٠٠ھندسة البناء واالنشاءات، 

١٠٣٨  



 

 ٢٨١ 

  سم٢٨ص؛ ١٥١
  رسالة ماجستیر ھندسة البناء واالنشاءات

  العنوان. التحلیل االنشائي   أ-١
٦٢٤٫١٧      

   بدرلطیفالفریح، خالد عبدال  ٤٩٣ف 
ة    ٩٠٠٠االیزو   /  وتطبیقاتھ في المشاریع النفطی

دال   د عب ریح لطیفخال در الف داد . ب ـ بغ ة: ـ  الجامع
ة شا -التكنلوجی اء واالن ة البن سم ھندس ات، ء ق

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ١٥٢

  رسالة ماجستیر ھندسة البناء واالنشاءات
  العنوان.  التحلیل االنشائي   أ-١

١٠٣٩  

٦٢٤٫١٧      
  موسى حبیب جاسم  ٩٥٢م 

ة          سیة لناقل ب الرئی شبكة االنابی ة ل دراسة تحلیلی
داد   ة بغ ي مدین اء ف ب جاسم   / للم ى حبی ـ .موس ـ

دا  ة : دبغ ة التكنلوجی سم -الجامع وارد ق  الم
  ٢٠٠٠المائیة، 

  سم٢٨ص؛ ٧٧
   المائیةالمواردرسالة ماجستیر ھندسة 

  العنوان. االنشائیة    ألیل التح-١

١٠٤٠  

٦٢٤٫١٧      
  النعیمي، یسار یوسف حسن  ٦٩٨ن 

شائیة   : التخطیط والرقابة في تنفیذ المشاریع االن
سار یوسف حسن النعیمي         / دراسة مقارنة  ـ  .ی ـ

داد  ة  : بغ ة التكنلوجی اء    -الجامع ة البن  قسم ھندس
  ٢٠٠٠واالنشاءات، 

  ء واالنشاءاتارسالة ماجستیر ھندسة البن
  العنوان. التحلیل االنشائي   أ-١

١٠٤١  

      
٦٢٤٫١٧      

  ولید صالح الدین صدیق  ٨٩٤و 
ة     ة والترب دة الركامی شترك لالعم ل الم العم

: ــ بغداد.الدین صدیق  ولید صالح/ المحیطة بھا
  ٢٠٠١ كلیة اآلداب، -الجامعة التكنلوجیة

  سم٢٨ص؛ ١١١

١٠٤٢  



 

 ٢٨٢ 

  رسالة ماجستیر ھندسة البناء واالنشاءات
  العنوان. التحلیل االنشائي   أ-١

٦٢٤٫١٨٣٤      
  الدعمي، حسین عبدالكریم كاظم  ٦٨٩د 

ة  انة الخلوی واص الخرس ستون(خ ) الثرم
ة     راري والمعاوق زل الح ى الع ارة ال باالش

صو دعمي    / تیةال اظم ال دالكریم ك سین عب ـ .ح ـ
داد  ة  : بغ ة التكنلوجی اء    -الجامع ة البن  قسم ھندس

  ٢٠٠٠واالنشاءات، 
  سم٢٨ص؛ ١٠٨

  رسالة ماجستیر ھندسة البناء واالنشاءات
  العنوان. الخرسانة المسلحة  أ-١

١٠٤٣  

٦٢٤٫١٨٣٤      
  العاني، صباح نوري حمودي  ٢٩٩ع 

د  ي تحدی ة ف ة الخطی تخدام البرمج ع اس  الموق
انة االسفلتیة     نع الخرس باح  / االمثل لمعمل ص ص

اني   دي الع وري حم داد .ن ـ بغ ة : ـ الجامع
ة شاءات،  -التكنلوجی اء واالن ة البن سم ھندس  ق

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ١٣٣

  رسالة ماجستیر علوم ھندسة البناء واالنشاءات
  العنوان. الخرسانة المسلحة   أ-١

١٠٤٤  

٦٢٤٫١٨٣٤      
  وسى كاظمالموسوي، عقیل م  ٩٥٩م 

انیة  ات الخرس واص البالط ض خ سین بع تح
ادن  ة المع ات خراط اف مخلف افة الی ل / باض عقی

وي  اظم الموس ى ك داد.موس ـ بغ ة : ـ الجامع
  ٢٠٠٠ قسم ھندسة مواد البناء، -التكنلوجیة

  سم٢٨ص؛ ١٤١
  ھندسة مواد البناء رسالة ماجستیر علوم

  العنوان. المسلحة     أ- الخرسانة-١

١٠٤٥  

٦٢٤٫١٨٣٤      
  الھیتي، احمد خیري یاسین  ٩٢٩ه، 

ي      ول ف دان الھط شاكل فق ى م سیطرة عل ال
ة      ة المقاوم یط عالی اھزة لخل انة الج الخرس

یة  ل قاس ة لمحالی ین  / المعرض ري یاس د خی احم

١٠٤٦  



 

 ٢٨٣ 

ي  داد .الھیت ـ بغ ة : ـ ة التكنلوجی سم -الجامع  ق
  ٢٠٠٠ھندسة مواد البناء، 

  سم٢٨ص؛ ١١٨
  رسالة ماجستیر ھندسة مواد البناء

  العنوان. الخرسانة المسلحة   أ-١
٦٢٤٫٢٥٧      

  القیسي، حسین كمر محمود  ٩٥٩ق 
ة        ات الرادری ة للموج حسین  / تحضیر مواد ماص

ل  .كمر محمود القیسي   ـ باب ل  : ـ ة باب ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٢الھندسة، 

  سم ٢٨ص؛ ٨٦
  اجستیر علوم ھندسة الموادمرسالة 

  العنوان. المواد االنشائیة     أ-١

١٠٤٧  

٦٢٧٫٥٢      
  البابلي، عماد عبدالجبار  ٢٢٨ب 

ار       ات االمط بكة محط نموذج حاسوبي لدراسة ش
ا  وم االتروبی تخدام مفھ دالجبار  / باس اد عب عم

ابلي  ل  .الب ـ الموص ل  : ـ ة الموص ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الھندسة، 

  سم٢٨ص؛ ١٠٨
  رسالة ماجستیر ري وبزل

  العنوان. ھندسة   أ– الري -١

١٠٤٨  

٦٢٧٫٨١      
  عليقاسم بدالواحد علي ع  ٩٢٣ع 

ة     اه الجوفی دب المی د تح ة لتحدی ة مختبری دراس
طناعیة   ة االص ة الغذی ة عملی د / نتیج عبدالواح

ي م عل ي قاس ل.عل ـ الموص ة ال: ـ لجامع  -موص
  ٢٠٠٠لھندسة، اكلیة 
  سم٢٨ص؛ ٨٢

  رسالة ماجستیر ري وبزل
  العنوان. الخزانات   أ-١

١٠٤٩  

٦٢٧٫٨١      
  م عليعبدالواحد علي قاس  ٩٢٣ع 

ة     اه الجوفی دب المی د تح ة لتحدی ة مختبری دراس
طناعیة   ة االص ة التغذی ة عمل د / نتیج عبدالواح

ي       ل   .علي قاسم عل ـ الموص ل  : ـ ة الموص  -جامع

١٠٥٠  



 

 ٢٨٤ 

  ٢٠٠٠كلیة الھندسة، 
  سم٢٨ص؛ ٨٢

  رسالة ماجستیر ري وبزل
  العنوان. الخزانات   أ-١

٦٢٨٫١      
  الحسین، احالم عمر علي  ٥٩٩ح 

ة النوع اه    دراس ة لمی ة والكیمیائی ة المیكروبی ی
/ الشرب المستخدمة في مصفى السبان في بغداد     

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.احالم عمر علي الحسین   
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة، 

  سم٢٨ص؛ ١٢٦
  رسالة ماجستیر صناعات غذائیة

  العنوان. الھندسة الصحیة   أ-١

١٠٥١  

٦٢٨٫١٦      
  النقیب، عمر نجدت  ٧٩٢ن 

صمیم  ة ت ھ    برمج ضمن جدولت اء یت شروع م  م
ة  ة الكلی ین الكلف ب  / وتخم دت النقی ر نج ـ .عم ـ

ة  : بغداد ة،       -الجامعة التكنلوجی ة بیئی  قسم ھندس
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٣٠٧
  رسالة ماجستیر ھندسة بیئیة

  العنوان. أ)   ھندسة(تنقیة - المیاه-١

١٠٥٢  

٦٢٨٫٥٣      
  المیاحي، ایمان كریم عباس  ٩٥٣م 

المؤثرة في نوعیة الملوثات تحلیل بیئي للعوامل 
صرة   ة الب ة لمحافظ اس   / الجوی ریم عب ان ك ایم

احي  صرة .المی ـ الب صرة : ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٢٤١ن، -أ
  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة

ل     -١ راق   ( تلوث العوام صرة   –الع ة الب )   محافظ
  العنوان.أ

١٠٥٣  

٦٢٩٫١٣٣      
  ي باسل محمد نوريالخیاط، قص  ٩٢٦خ 

ة ال   أثیر الخافق ة ت ةدراس صال  خلیف ى انف  عل
اطع        طوح تق ى س ستقر عل ر الم ان غی الجری

١٠٥٤  



 

 ٢٨٥ 

ة اط   / االجنح وري الخی د ن ل محم صي باس ـ .ق ـ
داد ة : بغ ة التكنلوجی ة  -الجامع سم ھندس  ق

  ٢٠٠١الطائرات، 
  سم٢٨ص؛ ١٣٦

  رسالة ماجستیر ھندسة الطائرات
  العنوان. ھندسة الطیران   أ-١

٦٢٩٫١٣٣      
  النقار، عدي عدنان عبو داود  ٧٢٤ن 

صال     ى انف ة عل ة االمامی أثیر الخافق ة ت دراس
ة اطع االجنح طوح مق ى س ان عل دي / الجری ع

ار    و داود النق دنان عب داد  .ع ـ بغ ة : ـ الجامع
  ٢٠٠٠ قسم ھندسة میكانیكیة، -التكنلوجیة

  سم٢٨ص؛ ١٢٤
  رسالة ماجستیر ھندسة میكانیكیة

  العنوان.ن   أ ھندسة الطیرا-١

١٠٥٥  

٦٢٩٫١٣٦      
  محمد قصي ناجي  ٣٨٤م 

ارات     ع المط ي توقی ة ف ل الطبیعی ر العوام أث
ة اجي   / المدین صي ن د ق داد .محم ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ مركز التخطیط الحضري، -بغداد
  سم٢٨؛ ١٣٠

ضري     یط الح ي التخط وم ف ستیر عل الة ماج رس
  واالقلیمیة

  العنوان. ھندسة    أ– المطارات -١

١٠٥٦  

٦٣٠٫٧١٥      
  الزیادي، خالد طالل جبر  ٩٢٤ز 

ن     ین م دریب الفالح امج ت یط برن وذج تخط انم
خالد / وجھة نظر المدراء والمرشدین الزراعیین

داد  : ــ بغداد.طالل جبر الزیادي   ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٥٠
  رسالة ماجستیر ارشاد زراعي

  انالعنو. طرق التدریس    أ- الزراعة-١

١٠٥٧  

٦٣٠٫٧١٥      
  السعد، ابراھیم حماد حمد  ٦٤س 

ھ        صنفي دیزری ا ل ي مزارعي البطاط مستوى تبن
١٠٥٨  



 

 ٢٨٦ 

ة    ي زراع ا ف ى بھ ات الموص ا للتقنی ودراج
سعد      / المحصول د ال اد حم راھیم حم داد  .اب ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٣٠٩

  رسالة ماجستیر االرشاد والتعلیم الزراعي
  العنوان.شاد الزراعي    أ االر-١

٦٣٠٫٧١٥      
  العجیلي، امل نجم حسن  ٣٩٨ع 

ذور    ن ب ا م ب العلی ي الرت ق منتج ستوى تطبی م
ة ذات    یات العلمی ة للتوص صلة  الحنط ل  ../ ال ام

داد  .نجم حسن العجیلي   داد  : ــ بغ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة، 

  سم٢٨ص؛ ١٩٩
  رسالة ماجستیر ارشاد زراعي

  العنوان.لزراعي   أ االرشاد ا-١

١٠٥٩  
  

٦٣٠٫٧١٥      
  النعیمي، ھدى شكر محمود احمد  ٦٩٨ن 

رار      ل باالض زراع النخی ي ل ستوى المعرف الم
ة   ي مكافح ستخدمة ف دات الم ة للمبی  ../الجانبی

ي    د النعیم ود احم كر محم دى ش داد .ھ ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ١٢٨
  رسالة ماجستیر ارشاد زراعي

   العنوان. االرشاد الزراعي  أ-١

١٠٦٠  

٦٣١٫٣      
  الجبوري، موسى عبد شوجھ  ٢٩٤ج 

صنع      ة الم راث تحت الترب ر اداء المح ة اث مقارن
وري     / محلیا والمستورد  وجھ الجب موسى عبد ش

  ٢٠٠٣ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد: ــ بغداد.
  سم٢٨ص؛ ٥٩

  رسالة ماجستیر مكننة زراعیة
  العنوان.   أ المكننة الزراعیة-١

١٠٦١  

٦٣١٫٣      
  الجمیلي، احمد عبد علي عبطان  ٨٩٨ج 

ض      ة بع ي انتاجی ة ف رارة العمیق أثیر الح ت
ة  یل الحقلی ان   / المحاص ي عبط د عل د عب احم

١٠٦٢  



 

 ٢٨٧ 

داد  .الجمیلي داد   : ــ بغ ة بغ ة،    -جامع ة الزراع   كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٤٠
  رسالة ماجستیر مكننة زراعیة

  العنوان. المكننة الزراعیة  أ-١
٦٣١٫٣      

   عبدالجبارفيالجنابي، سعد نا  ٩٢٢ج 
دوي   اطع ی ار ق صنیع واختب صمیم وت ي  ت لجن

ا  ا  / البامی ابي  فيسعد ن دالجبار الجن داد  . عب ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة، -جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٤٥
  رسالة ماجستیر مكننة زراعیة

  العنوان. المكننة الزراعیة  أ-١

١٠٦٣  

٦٣١٫٣      
  بي، عمر محسن رشیدالجنا  ٩٢٢ج 

سن   ي فیرك رار ماس   ذو ٣٩٩ MFاداء الج
اعي   ../ الدفع الرباعي مع المحراث القرصي الرب

ابي    ید الجن سن رش ر مح داد .عم ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٥٩

  رسالة ماجستیر مكننة زراعیة
  العنوان. المكننة الزراعیة أ-١

١٠٦٤  

٦٣١٫٣      
  ایاد جمیل جبرالخفاجي،   ٧٢٣خ 

رار   تغاللیة للج رات االس ض المؤش ة بع دراس
ر     ../ ٣٩٩- MFماسي فیركسن  ل جب اد جمی ای

اجي داد  .الخف ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٧٣
  رسالة ماجستیر مكننة زراعیة

 العنوان. المكننة الزراعیة  أ-١

١٠٦٥  

٦٣١٫٣      
  الدلیمي، نصر سالم حسن  ٨٩٨د 

ة  وي دراس رش الج ة ال اءة منظوم اداء وكف
ر     ة المیكروین صر   ../ A٤٥٠٠٠لجھاز التذری ن

داد  : ــ بغداد.سالم حسن الدلیمي  ة بغ ة  -جامع  كلی

١٠٦٦  



 

 ٢٨٨ 

  ٢٠٠٠الزراعة، 
  سم٢٨ص؛ ٦٦

  رسالة ماجستیر مكننة زراعیة
  العنوان. المكننة الزراعیة  أ-١

٦٣١٫٣      
  العاني، فراس سالم خلف  ٢٢٩ع 

س  رار الم راث  ٧٥ DTرف اداء الج ع المح  م
ي     داخلھا ف أثیر ت الب وت اعي الق راس ../ الرب ف

اني     ف الع داد   .سالم خل ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة، 

  سم٢٨ص؛ ٦٨
  رسالة ماجستیر مكننة زراعیة

  العنوان. المكننة الزراعیة  أ-١

١٠٦٧  

٦٣١٫٣      
  العبدلي، عمر عنھ عبداهللا  ٢٤٨ع 

س ي فیرك رار ماس ع ٤٢٦٠-MFن اداء الج  م
ھ  ../ المحراث المطرحي الرباعي القالب   عمر عن

دلي   داهللا العب داد .عب ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٦٠
  رسالة ماجستیر مكننة زرعیة

  العنوان.  المكننة الزراعیة     أ-١

١٠٦٨  

٦٣١٫٣      
  القیسي، حارث ریاض طھ  ٩٥٩ق 

صفراء   ذرة ال ذور ال ة ب د وحیوی رة فواق  وزھ
اً   صودة آلی شمس المح ھ   / ال اض ط ارث ری ح

سي داد .القی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٥٣
  رسالة ماجستیر مكننة زراعیة

  العنوان. المكننة الزراعیة  أ-١

١٠٦٩  

٦٣١٫٣      
   صادق فارسدمحم  ٣٨٤م 

سن  ي فیرك رار ماس ع ٣٩٩ MFأداء الج  م
داخ ي وت ار الخماس راث الحف د / لھماالمح محم

ارس  ادق ف داد.ص ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

١٠٧٠  



 

 ٢٨٩ 

  ٢٠٠٠الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٥٧

  رسالة ماحستیر مكننة زراعیة
  العنوان. المكننة الزراعیة   أ-١

٦٣١٫٣      
  یوسف یعقوب ھالل  ٩٥٧ي 

ى        دم عل ة الق ل اجنح ة می رض وزاوی أثیر ع ت
ت  راث تح ي للمح ة ااالداء الحقل ي الترب ة ف لترب

: البصرةــ .یوسف یعقوب ھالل/  القرینیةطینیةال
  ٢٠٠١ كلیة الزراعیة، -جامعة البصرة

   سم٢٨ص؛ ٨٥
قسم المكننة (رسالة ماجستیر علوم في الزراعة 

  )الزرعیة
  العنوان. االالت الزراعیة   أ-١

١٠٧١  

٦٣١٫٣٤      
  العیساوي، محمد رضا عبدالحمید  ٩٥٢ع 

وجي      روز الم ام ري الم ین نظ ة ب المقارن
ود والم ت الوق تخدام زی ا / ستمر باس د رض محم

ة  -جامعة بغداد: ــ بغداد .عبالحمید العیساوي   كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٧
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة  أ-١

١٠٧٢  

٦٣١٫٤      
  ابو كلل، بسام كنعان عبدالجبار  ٨٨أ 

 تأثیر الفوسفور وكل من الكوبلت والمولیبدنون 
  ٢٠٠٠بسام كنعان ../ لعقدفي نشاط بكتریا ا

  سم٢٨ص؛ ٧٤
  رسالة ماجستیر احیاء التربة والمجھریة

  العنوان. التربة  أ-١

١٠٧٣  

٦٣١٫٤      
  البدیري، احمد حسین تالي  ٤٩٤ب 

ات     ذور ورش النبات ر الب ع وتعفی أثیر نق ت
ل      ي حاص ك ف دوز والزن ات الحدی د ../ بكبریت احم

كلیة  -جامعة بغداد : ــ بغداد .حسین تالي البدیري  
  ٢٠٠١الزراعة،

١٠٧٤  



 

 ٢٩٠ 

  سم٢٨ص؛ ٦٥
   تربة-رسالة ماجستیر علوم زراعیة

  العنوان. التربة  أ-١
٦٣١٫٤      

  نالتمیمي، رعد عبدالكریم حمدا  ٨٩٨ت 
رب           اصل معدن البایدالیت وطبیعتھ في بعض الت

ة ي / العراقی دان التمیم دالكریم حم د عب ـ .رع ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٩٥

  اطروحة دكتوراه علوم التربة
  العنوان. التربة   أ-١

١٠٧٥  

٦٣١٫٤      
  الجمیلي، زھیر عبدالكریم غاوي  ٨٩٨ج 

التربة في بعض صفات  تأثیر اضافة زیت الوقود
ة  ل الحنط و حاص ة ونم ة المائی ر / الفیزیائی زھی

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.عبدالكریم غاوي الجمیلي
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

  سم٢٨؛ ص١١١
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة   أ-١

١٠٧٦  

٦٣١٫٤      
  الجنابي، ایمان عبدالمھدي علیوي  ٩٢٢ج 

سولة    ة مغ ة ملحی ي ترب ي ف وازن الملح الت
ستزرعة وي  / وم دي علی ان عبدالمھ ایم

ابي داد .الجن ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٠٧
  بةاطروحة دكتوراه كیمیاء التر

  العنوان. التربة   أ-١

١٠٧٧  

٦٣١٫٤      
  جواد كاظم ایدام  ٩٢٤ج 

ع           ي نمط توزی انبي ف تأثیر شكل المرزومیلة الج
ق     ة بطرائ ة ملحی ي ترب اظم  ../ االمالح ف واد ك ج

دام داد .ای ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٠٨

١٠٧٨  



 

 ٢٩١ 

  اطروحة دكتوراه كیمیاء تربة
  العنوان. التربة  أ-١

٦٣١٫٤      
  حسین عزیز محمد  ٥٩٩ح 

اء      ز م تأثیر التعمید الفوسفاتي والبوتاسي وعج
ذرة    ل ال و وحاص ي نم ري ف ز  ../ ال سین عزی ح

ود داد .محم ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٩
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة    أ-١

١٠٧٩  

٦٣١٫٤      
  نالحمداني، عالء علي حسی  ٨٤٢خ 

افة       ي    متأثیر مقدار وموعد اض ات الغسل ف تطلب
عالء علي حسین ../ صفات التربة وحاصل الذرة

داني داد .الحم ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٩
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة  أ-١

١٠٨٠  

٦٣١٫٤      
  الحمداني، فوزي محسن علي  ٨٤٢ح 

ة م   ین ملوح داخل ب أثیر الت سماد  ت ري وال اء ال
ة      صائص الترب ض خ ى بع فاتي عل الفوس

ل داني   ../ وحاص ي الحم سن عل وزي مح ـ .ف ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٩٣

  اطروحة دكتوراه خصوبة التربة واالسمدة
  العنوان. التربة   أ-١

١٠٨١  

٦٣١٫٤      
  حمزة كاظم بریسم  ٨٥٩ح 

ن   ة م ة الظاھری ن الكثاف ؤ ع فات التنب ض ص بع
ة سم/ الترب اظم بری زة ك داد.حم ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٦٥

  رسالة ماجستیر التربة

١٠٨٢  



 

 ٢٩٢ 

  العنوان. التربة    أ-١
٦٣١٫٤      

  الخفاجي، میسون جابر حمزة  ٧٢٣خ 
ي   یوم ف رر البوتاس ي تح ة ف اه المالح أثیر المی ت

وبیة   رب الرس ض الت زة  / بع ابر حم سون ج می
اجي الخ داد.ف ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٨١

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان. التربة   أ-١

١٠٨٣  

٦٣١٫٤      
  دزه یي، الوند طاھر رشید  ٥٩٩د 

ول   (NPK)تحدید افضل اتزان من     صول ف  لمح
تخدام وبیة باس ة رس ي ترب صویا ف د ../ ال الون

ة   -دادجامعة بغ : ــ بغداد .طاھر رشید دزه یي     كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨؛ ص١٠٢
  اطروحة دكتوراه التربة

  العنوان. التربة   أ-١

١٠٨٤  

٦٣١٫٤      
  الدلیمي، بدر ملحان فنیخر  ٨٩٨د 

صائص     ض خ ي بع ة ف ق ري مختلف أثیر طرائ ت
ر    /  منطقة الثرثار -تربة جبسیة  ان فنیخ در ملح ب

 كلیة الزراعة،   -جامعة االنبار : ــ االنبار .الدلیمي
٢٠٠٥  

  سم٢٨ایض؛ : ص٩٢ج، -أ
ة     وم الزراعی ي العل ستیر ف الة ماج ة (رس الترب

  )والمیاه
  العنوان. الري    أ-٢ العراق - التربة-١

١٠٨٥  

٦٣١٫٤      
  الدلیمي، سھاد محمد خضیر  ٨٩٨د 

ھ   ة وعالقت صوالت الترب ي مف ز ف راز المنغنی اقت
رب      بعض الت ھاد  / بالتكوین المعدني والكلس ل س

دلیمي  ضیر ال د خ دادـ.محم داد : ـ بغ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٠٧

١٠٨٦  



 

 ٢٩٣ 

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان. التربة    أ-١

٦٣١٫٤      
  الذبحاني، عبدالعزیز محمد نعمان  ٣٢٣ذ 

ط    رب وس ض ت ي بع ة ف شرة الطمی وین الق تك
عبد ../ العراق وتأثیرھا على بزوغ بادرات الذرة

ذبحاني ان ال د نعم ز محم دادـ.العزی ة : ـ بغ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم ٢٨ص؛ ٩٧

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان. التربة   أ-١

١٠٨٧  

٦٣١٫٤      
  الراوي، علي عبدالھادي عبدالمجید  ٢٩٩ر 

ز    اربون وتجھی سید الك ائي اوك از ثن رر غ تح
ضافة      ة م ضویة مختلف واد ع ن م ورجین م النت

ة د ال  / للترب دالھادي عبدالمجی ي عب ـ .راويعل ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٢

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان. التربة  أ-١

١٠٨٨  

٦٣١٫٤      
  رائد شعالن جاراهللا  ٢٩٤ر 

ھ    ة وعالقت صوالت الترب ي مف ك ف راز الزن اقت
رة   د  ../ بالتركیب المعدني واكاسید الحدید الح رائ

عالن داراهللا داد .ش ـ بغ د : ـ ة بغ ة  -ادجامع  كلی
  ٢٠٠٠ الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨١
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة   أ-١

١٠٨٩  

٦٣١٫٤      
  رجاء عوض كامل  ٣٢٢ر 

روف     ي ظ ك ف د والزن سفور والحدی ة الف جاھزی
ل    ي حاص أثیره ف صرف وت د وال ب الغم تعاق

ة ل  / الحنط وض كام اء ع داد .رج ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٧

١٠٩٠  



 

 ٢٩٤ 

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان. التربة   أ-١

٦٣١٫٤      
  ناھي شیالمھدي الزبیدي،   ٢٩٤ز 

ة     دات الخریط صل وح یة لف ة الھندس االھمی
سھل  ط ال ن اواس رب م دولوجیا ولت اھي../ ی  ن

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد. شیال الزبیديمھدي
  ٢٠٠١الزراعة،

   سم٢٨ص؛ ١٩٠
  اطروحة دكتوراه التربة

  العنوان. التربة   أ-١

١٠٩١  

٦٣١٫٤      
  الزوبعي، سالم زكم علي  ٩٢٦ز 

یوم        تحدید اتزان النتروجین والفسفور والبوتاس
ا   ../ (.salanumt uberesum L)للبطاط

داد  .سالم زكم علي الزوبعي  ـ بغ داد  : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

   سم٢٨ص؛ ٧٨
  اطروحة دكتوراه التربة

  انالعنو. التربة  أ-١

١٠٩٢  

٦٣١٫٤      
  الساعدي، علي سعدون فاضل  ٢٦٤س 

ا    تأثیر اضافة الفسفور والحدید على نشاط بكتری
علي سعدون / العقد الجذریة ونمو حاصل الماش

ساعدي  ل ال داد .فاض ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٣
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة    أ-١

١٠٩٣  

٦٣١٫٤      
  الساعدي، نصیر عبدالجبار عبدالزھرة  ٢٦٤س 

ة   فاتیة االمونیاكی مدة الفوس اءة االس لوك وكف س
دالزھرة    / في الترب الكلسیة   نصیر عبدالجبار عب

ساعدي داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٦٤

١٠٩٤  



 

 ٢٩٥ 

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان. التربة   أ-١

٦٣١٫٤      
  ي، محمد سعدون كریمالسریح  ٤٩٣س 

تأثیر مدیات حجوم التجمعات في ثباتیتھا وتعریة 
طناعي   ر االص ت المط ة تح واد الترب د / م محم

سریحي    ریم ال داد  .سعدون ك ـ بغ داد  : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٢
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة   أ-١

١٠٩٥  

٦٣١٫٤      
   عبدالجبارطیفلالشیخلي، روعة عبدال  ٩٤٨ش 

ور   ي ص ا ف ادن المایك شكل لمع اھر ال ة مظ عالق
روعة / البوتاسیوم لبعض ترب السھل الرسوبي    

داد  . عبدالجبار الشیخلي  لطیفعبدال ة  : ــ بغ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
   سم٢٨ص؛ ٧٧

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان. التربة   أ-١

١٠٩٦  

٦٣١٫٤      
  سلمانالطائي، عصام سبتي   ٢٩٩ط 

التنبؤ بصالحیة میاه نھر صدام للري في حوض 
عصام سبتي سلمان   ../ الفرات باستخدام برنامج  

ائي داد.الط ـ بغ داد: ـ ة بغ ة،-جامع ة الزراع   كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٢٠
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة   أ-١

١٠٩٧  

٦٣١٫٤      
  الطویل، لمى صالح جبار  ٩٩٨ط 

دیز زیم االمی ة ان ي فعالی ة ف ھ الحركی  وخواص
ــ .لمى صالح جبار الطویل/ بعض الترب الطوقیة

  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ٧٤

  رسالة ماجستیر التربة

١٠٩٨  



 

 ٢٩٦ 

  العنوان. التربة  أ-١
٦٣١٫٤      

  العاني، قصي عبدالرزاق وھیب  ٢٩٩ع 
ي مسوحات            ة ف بدائل وتعدیالت المساحة الممثل

سھ  ط ال رب اواس وبيت صي ../ ل الرس ق
داد  : ــ بغداد.عبدالرزاق وھیب العاني  ة بغ  -جامع

  ٢٠٠١كلیة الزراعة،
   سم٢٨ص؛ ١٤٣

  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربة
  العنوان. التربة    أ-١

١٠٩٩  

٦٣١٫٤      
  عبدالكریم حمد حسان  ٨٤٩ع 

سمید      DRISاختبار نظام    ة لت ات والترب  في النب
داد . حسان عبدالكریم حمد / الذرة الصفراء  : ــ بغ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٦

  اطروحة دكتوراه علوم التربة
  العنوان. التربة  أ-١

١١٠٠  

٦٣١٫٤      
  عبیدي، باسم شاكر عبیدلا  ٢٩٤ع 

ة       تدبل مصادر عضویة مختلفة في التربة وعالق
داد   .باسم شاكر عبید العبیدي   / بالكلسذلك   ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١لزراعة، كلیة ا-جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٧٦

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان. التربة   أ-١

١١٠١  

٦٣١٫٤      
  عدنان حمید سلمان  ٤٩٢ع 

ة    اه المالح ري بالمی ین ال داخل ب أثیر الت ت
فات  ض ص ي بع ضویة ف ات الع دنان / والمخلف ع

لمان  د س داد .حمی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

   سم٢٨ص؛ ١٠٧
  ر التربةرسالة ماجستی

  العنوان. التربة   أ-١

١١٠٢  

٦٣١٫٤      



 

 ٢٩٧ 

  الفالحي، شعالن صالح ابراھیم محمود   ٨٢٣ف 
ري   اه ال ات می ي ونوعی تغالل الزراع أثیر االس ت
سیة          رب جب ة لت صائص البدولوجی في بعض الخ

شعالن صالح ابراھیم محمود / في منطقة الثرثار
،  كلیة الزراعة-جامعة االنبار: ــ االنبار.الفالحي
٢٠٠٥  

  سم٢٨ایض؛ : ص٨١د، -أ
ة     وم الزراعی ي العل ستیر ف الة ماج ة (رس الترب

  )والمیاه
  العنوان. العراق  أ-الري-٢ العراق - التربة-١

١١٠٣  

٦٣١٫٤      
  القیسي، محمد خضیر عبود  ٩٥٩ق 

كفاءة غسل الترب الملحیة باستخدام میاه مالحة   
محمد خضیر عبود ../ وعالقتھا بالجزء المتحرك

س داد .يالقی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٢٥
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة   أ-١

١١٠٤  

٦٣١٫٤      
  العكیلي، امین غازي شمال  ٨٩٨ع 

سفور        ة ف ي جاھزی فاتي ف بس الفوس أثیر الج ت
ة   ات الحنط فاتي لنب صخر الفوس ازي / ال ین غ ام

ي مال العكیل داد.ش ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٧٥
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة    أ-١

١١٠٥  

٦٣١٫٤      
  الفالحي، احمد عدنان احمد  ٨٢٣ف 

ة     رب الملحی ي الت ورون ف لوكیة الب ة وس حال
العراق ي / ب د الفالح دنان احم د ع داد.احم ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٣١

  كیمیاء التربةاطروحة دكتوراه 
  العنوان. التربة    أ-١

١١٠٦  



 

 ٢٩٨ 

  كریم محمد عباس بھیة  ٤٩٨ك 
ق   ن طری یوم ع سفور والبوتاس افة الف أثیر اض ت

ات        ات نب و ومكون ي نم رش ف ریم  ../ التربة وال ك
داد   .محمد عباس بھیة   ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠١الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٧٦

  رسالة ماجستیر التربة
  انالعنو. التربة   أ-١

١١٠٧  

٦٣١٫٤      
  الكوراني، بیان رشید رحیم  ٩٤٢ك 

ات      سیات بمركب ة والكال ة الترب أثیر معامل ت
یم    / اسفلتیة في اقتزاز الفوسفات    ید رح ان رش بی

وراني داد .الك ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٠
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة    أ-١

١١٠٨  

٦٣١٫٤      
  سیفالمنصوري، جمال علي قاسم   ٩٥٩م 

سیة   ة الكل ي الترب ت ف ة للكبری / االكسدة االحیائی
م    ي قاس ال عل یف جم صوريس داد . المن ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٥٤

  اطروحة دكتوراه احیاء التربة المجھریة
  العنوان.  التربة    أ-١

١١٠٩  

٦٣١٫٤      
  لحالموسوي، عدنان شبار فا  ٩٥٩م 

ي     ة ف اه المالح تخدام المی ري باس أثیر ادارة ال ت
ة    ي الزراع ة ف صائص الترب ة(خ دنان )/ الترب ع

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.شبار فالح الموسوي
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٧٥
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة    أ-١

١١١٠  

٦٣١٫٤      
  ١١١١  الویسي، طارق سالم سلیم  ٩٥٩و 



 

 ٢٩٩ 

ك       تأثیر الكبری  لوك الزن ت الرغوي والزنك في س
صفراء   ذرة ال ل ال و وحاص ي نم الم / ف ارق س ط

سي  لیم الوی داد .س ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٦
  اطروحة دكتوراه خصوبة التربة

  العنوان. التربة   أ-١
٦٣١٫٤١      

  الشمري، جسام كزار لفتة حلوم  ٨٤٩ش 
لزراعة والري بالمیاه تأثیر التداخل بین طرائق ا

ة    ة الكیمیائی واص الترب ض خ ي بع ة ف المالح
رز  صول ال ة مح / .Oryza satival= وانتاجی

جامعة : ــ االنبار.جسام كزار لفتة حلوم الشمري
  ٢٠٠٤ كلیة الزراعة، -االنبار

  سم٢٨ایض؛ : ص٤٥ج، -ب
ة    وم الزراعی ي العل ستیر ف الة ماج ة -رس  الترب

  والمیاه
ة -١ اء  - الترب ة  -٢ كیمی ق الزراع ري -٣طرائ ال
  العنوان. زراعة  أ-الرز-٥المیاه المالحة -٤

١١١٢  

٦٣١٫٤٣      
  الجمیلي، عبود محمد ھزیم  ٨٩٨ج 

ي       وجي ف ائي والم ري الثن لوبي ال تخدام اس اس
روز  اءة ري الم سین كف زیم  / تح د ھ ود محم عب

 كلیة الزراعة، -جامعة االنبار: ــ االنبار.الجمیلي
٢٠٠٦  

   سم٢٨؛ ایض: ص١٢١و، -أ
  اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعیة

ة  -١ اء الترب ري -٢ فیزی روز-٣ال    ري-الم
  العنوان.أ

١١١٣  

٦٣١٫٤٤      
  العلواني، عبدالكریم احمد مخیلف عبدالرحمن  ٨٩٢ع 

ة     فات الترب ي ص ي ف تغالل الزراع أثیر االس ت
صحراویة   ات ال بعض الواح ي ل ت الطبیع والنب

راق رب الع دالكر/ غ ف عب د مخیل یم احم
واني   ار   .عبدالرحمن العل ـ االنب ار   : ـ ة االنب  -جامع

  ٢٠٠٧كلیة الزراعة، 

١١١٤  



 

 ٣٠٠ 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٤٦ح، -أ
ة      مسح  (اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الترب

  ) التربتصنیفو
  العنوان.  أفی تصن- التربة-١

٦٣١٫٧      
  الدلیمي، سعد عناد حرفوش فدعم  ٨٩٨د 

افة    تأثیر التداخل بین النظ    وجي واض ام الري الم
ذرة          صول ال ائي لمح نن الم ي المق ود ف زیت الوق

دلیمي         / الصفراء دعم ال وش ف اد حرف ـ  .سعد عن ـ
  ٢٠٠٧ كلیة الزراعة، -جامعة االنبار: االنبار

   سم٢٨ص؛ ٨٦ط، -أ
ة   ي الزراع وم ف ستیر عل الة ماج ة -رس  الترب

  والمیاه
  العنوان. الذرة الصفراء    ا-٢ الري -١

١١١٥  

٦٣١٫٤٤      
  القیسي، سعادة خلیل حمید حسن  ٩٥٩ق 

ة    اض الدبالی ددة واالحم سكریات المتع أثیر ال ت
ة   اء الترب ي بن ة ف ضویة مختلف واد ع عادة / لم س

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.خلیل حمید حسن القیسي 
  ٢٠٠١كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٥٣
  رسالة ماجستیر التربة

  العنوان. التربة  أ-١

١١١٦  

٦٣١٫٧      
  حسام الدین احمد توفیق  ٥٢٨ ح

الل       ري خ نقص ال ضاء ل ذرة البی تجابة ال اس
ع   ي توزی ك ف ر ذل ة واث و المختلف ل النم مراح

ذور ق / الج د توفی دین احم سام ال داد.ح ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٦  كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

  سم سم٢٨ص؛ ١٦٣
  اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والمیاه

ري-١ راق - ال ذرة-٢ الع ضاءال ة  - البی  زراع
  العنوان.أ

١١١٧  

٦٣١٫٨      
  اهللا االركوازي، جعفر عباس شمس  ٤٨٩أ 

ة       ي جاھزی ضوي والفوسفاتي ف تأثیر السماد الع
١١١٨  



 

 ٣٠١ 

اس   / الفسفور خالل مراحل نمو نباتات    ر عب جعف
وازي  مس اهللا االرك داد .ش ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،
   سم٢٨ص؛ ٨٥

  رسالة ماجستیر التربة
  العنوان.االسمدة    أ -١

٦٣١٫٨      
  كریم حنون محسن  ٤٩٨ك 

صفراء   ذرة ال تجابة ال  .Zramay Lاس
روجین    ر النت ن عناص ة م ستویات مختلف لم
روف   ت ظ داخالتھم تح ین وت د والخارص والحدی

راق    ن الع ة م ة الجنوبی ون  / المنطق ریم حن ك
 كلیة الزراعة، -جامعة البصرة: ــالبصرة.محسن
٢٠٠٧  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٥٣ح، -أ
ة       وم ازراع ي عل سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  )تغذیة نبات(
ات-١ ة - النبات صفراء    -٢ تغذی ذرة ال  ال
  العنوان.أ

١١١٩  

٦٣٢٫٩٥      
  ابراھیم خلیل حسون  ٢٤٢أ 

المكافحة البایولوجیة والكیمیائیة لمسبب مرض    
ا اق البطاط رح س سون/ ق ل ح راھیم خلی ـ .اب ـ

  ٢٠٠٥الزراعة، كلیة -جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ١١٥

  امراض النبات/ اطروحة دكتوراه وقایة النبات
  العنوان. وقایة   أ- النبات-١

١١٢٠  

٦٢٣٫٩٥      
  أزھر حمید فرج  ٥٩٤أ 

راء          ین الحم ى خنفساء الیقط دراسات حیاتیة عل
ـ  .ازھر حمید فرج/ وبعض الطرق في مقاومتھا    ـ

  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ ص؛١٠٥

   وقایة النبات–اجستیر مرسالة 
  العنوان. وقایة   أ- النبات-١

١١٢١  

٦٢٣٫٩٥      



 

 ٣٠٢ 

  التكریتي، رنا جالل شاكر علي  ٨٤٩ت 
راض     سببة الم ات الم ض الفیورس شخیص بع ت
صولھا    ضیر م ا وتح ة وتنقیتھ ر الطماط كنخ

: ــ بغداد.علي التكریتي رنا جالل شاكر/ المضادة
  ٢٠٠١، كلیة الزراعة-جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٧٨
  رسالة ماجستیر وقایة النبات

  العنوان.  وقایة    أ- النبات-١

١١٢٢  

٦٢٣٫٩٥      
  تماضر مروان عبدالجبار  ٨٢٦ت 

/ تأثیر نبات الیوكالبتوس في حیاتیة دودة الشمع
 -جامعة بغداد: ــ بغداد.تماضر مروان عبدالجبار 

  ٢٠٠١كلیة الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٨٩

   وقایة النبات-ي الزراعةرسالة ماجستیر علوم ف
  العنوان.  وقایة    أ- النبات-١

١١٢٣  

٦٢٣٫٩٥      
  الحیدري، عادل طھ امین یوسف  ٩٤٤ح 

ي         ر ف أثیر الفط ول ت دراسات مختبریة وحقلیة ح
ذرة    اق ال ار س ف   / حف ین یوس ھ ام ادل ط ع

دري  داد .الحی ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٦٦
  ایة النبات وق-رسالة ماجستیر

  العنوان. مبیدات االفات   أ-١

١١٢٤  

٦٢٣٫٩٥      
  خالد وھاب عبادي  ٢٨٤خ 

ب        ى تركی ضویة عل ضافات الالع تأثیر بعض الم
ة  ) كیموسیت(وسیت  فیوفعالیة مبید الكال   لمكافح
رة ال المعم ادي/ االدغ اب عب د وھ داد.خال ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠  كلیة الزراعة،-جامعة بغداد
  سم ٢٨ص؛ ٥٣

   وقایة النبات– تیرجسرسالة ما
  العنوان. مبیدات االفات    أ-١

١١٢٥  

٦٢٣٫٩٥      
  ١١٢٦  الذھیباوي، مكي حمد عبد علي  ٩٩٢ذ 



 

 ٣٠٣ 

ات       ع ومثبط ون التجم ستخلص فرم تخدام م اس
اني          صرصر االلم ة ال ي مكافح / تخلیق الكایتین ف

ذھیباوي      ي ال داد  .مكي حمد عبد عل ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم ٢٨ص؛ ٩٠
   حشرات- وقایة النبات–الة ماجستیر رس
  العنوان. وقایة   أ- النبات-١

٦٢٣٫٩٥      
  السعداوي، احمد كریم عبدالرزاق  ٦٤٢س 

ر        اج الفط ي انت صفراء ف ذرة ال استخدام كوالح ال
یض سعداوي   / االب دالرزاق ال ریم عب د ك ـ .احم ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧٩

   وقایة النبات–ستیر رسالة ماج
  العنوان. وقایة   أ- النبات-١

١١٢٧  

٦٢٣٫٩٥      
  سمیر عبدالرزاق حسن حمد  ٨٩٤س 

ات   ة ومنظم صات النباتی ض المستخل أثیر بع ت
فرار اوراق      د واص ایروس تجع ي ف و ف النم

داد   .سمیر عبدالرزاق حسن حمد   / الطماطة ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٧٦
   امراض النبات- وقایة النبات–ماجستیر رسالة 

  العنوان. وقایة   أ- النبات-١

١١٢٨  

٦٣٢٫٩٥      
  سھى كاظم جعفر ربیع  ٩٢س 

ا    ن ومكافحتھ ة القط ة دودة ورق ة وبیئی حیاتی
جامعة : ــ بغداد .سھى كاظم جعفر ربیع   / اكیمیائی

  ٢٠٠٢ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٩٨

   وقایة النبات–رسالة ماجستیر 
  العنوان. وقایة  أ- النبات-١

١١٢٩  

٦٢٣٫٩٥      
  الشیباني، ناظم طراد عبود  ٩٢٢ش 

سببة    ا الم یة لبكتری صیة ومرض ة تشخی دراس
ولیا      ى الفاص ة عل ة العادی رض الفتح اظم  / لم ن

١١٣٠  



 

 ٣٠٤ 

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.طراد عبود الشیباني
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٦٣
   النبات امراض- وقایة النبات–رسالة ماجستیر 

  العنوان. وقایة  أ- النبات-١
٦٢٣٫٩٥      

  العامري، سالم عباس حسین  ٢٨٤ع 
ابة        دة االص ى ش ار عل و الكلت ق النم أثیر معی ت
ذري     ضري والج وع الح راض الجم بعض ام ب

داد   .سالم عباس حسین العامري   / للطماطة ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٢ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١٠٧
   امراض النبات- وقایة النبات–رسالة ماجستیر 

  العنوان. وقایة    أ- النبات-١

١١٣١  

٦٢٣٫٩٥      
  فاخر رحیم حمید  ٢٤٤ف 

ر           زالت من الفط اءة ع -Trichoderدراسة كف
mespp.   ر د الفط ة ض تحثاث المقاوم ي اس  ف

Rhizoction salainي ا ن ربع  ف ناف م ة اص
داد   : ــ بغداد .فاخر رحیم حمید  / القطن ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٢زراعة،كلیة ال

  سم٢٨ص؛ ٨٠
   وقایة النبات–رسالة ماجستیر 

  العنوان. وقایة   أ- النیات-١

١١٣٢  

٦٢٣٫٩٥      
  القریشي، مشتاق طالب محمد علي  ٤٩٥ق 

صات  بعض المستخل ائي ل ویم االحی ة  التق النباتی
د   / الخام في آفة حلمة الشلیك    ب محم مشتاق طال

شي ي القری داد.عل ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١زراعة،ال

  سم٢٨ص؛ ٤٨
   وقایة النبات–رسالة ماجستیر 

  العنوان. وقایة   أ-النبات-١

١١٣٣  

٦٢٣٫٩٥      
  محمود احمد عبدالقادر مغلس  ٣٨٩م 

صاص        ضافة المت ین الم نمذجة لنسب معادن الط
١١٣٤  



 

 ٣٠٥ 

سین  ة B١الفالتوك ور الداجن ق الطی ن عالئ  م
ة ا الغذائی دالقادر  / وقیمھ د عب ود احم محم

س  داد.مغل ـ بغ داد :ـ ة بغ ة - جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٦٩
   وقایة النبات–رسالة ماجستیر 

  العنوان. وقایة   أ- النبات-١
٦٢٣٫٩٥١      

  حسن سلیمان احمد مھدي  ٥٩ح 
ار        ة ثم شرة ذباب ة لح ة وحیاتی ات بیئی دراس

حسن سلیمان / القرعیات وبعض طرق مكافحتھا
دي د مھ داد.احم ـ بغ داد: ـ ة بغ ة  كلی-جامع

  ٢٠٠٠الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٢٠١

   الحشرات-اطروحة دكتوراه وقایة النبات
  العنوان.   أ مبیدات االفات -١ 

١١٣٥  

٦٣٣      
  الخفاجي، علي عبدالحسین محسن  ٧٢٣خ 

د الكال  رق ومبی أثیر الح واد  فیت ت والم وس
ة       المضافة وطرق االضافة في المكافحة المتكامل

ري صب الب سن  / للق سین مح د الح ي عب عل
اجي ال داد.خف ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٨٥

  اطروحة دكتوراه المحاصیل الحقلیة
  العنوان.  المحاصیل الحقلیة     أ-١

١١٣٦  

٦٣٣٫٠١      
  العبیدي، داود سلمان مدب  ٢٩٤ع 

ض     ي بع صادیة ف صفات االقت ة لل ات وراثی دراس
صنفیة ن ال ضریبات القط دب / ت لمان م داود س

دي   داد.العبی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٧٢
ة      وم الزراعی ي العل سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  )المحاصیل الحقلیة(
  العنوان. زراعة     أ- القطن-١

١١٣٧  



 

 ٣٠٦ 

٦٣٣٫١١      
   كاظمیفالسلطاني، عبدالكریم حا  ٨٦٢س 

ھ          ري ومكافحت ردل الب التاثیر التثبیطي لدغل الخ
ي     ة  واالدغال االخرى ف ول الحنط دالكریم  / حق عب

ا  سلطاني  یفح اظم ال داد . ك ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٥
ة  ي الزراع وم ف ستیر عل الة ماج یل -رس  محاص

  حقلیة
  العنوان. زراعة     أ- الحنطة-١

١١٣٨  

٦٣٣٫١١      
  الموسوي، مازن نوري محمد حسین  ٩٥٩م 

ذار          دالت الب ة ومع و   تأثیر مواعید الزراع ي نم ف
ة   ن الحنط ة م ب وراثی ة وتراكی ل ونوعی وحاص

ــ .مازن نوري محمد حسین الموسوي       / الخشنة
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٩٩

ة    یل  –اطروحة دكتوراه علوم في الزراع  محاص
  حقلیة

  العنوان. زراعة    أ- الحنطة-١

١١٣٩  

٦٣٣٫١٢      
  ھياالنباري، محمد احمد ابری  ٩٢٢آ 

سار      ل الم ادلي ومعام وراثي التب ل ال التحلی
ز  ة الخب ن حنط ة م ب وراثی د / لتراكی د احم محم

اري ي االنب داد.ابریھ ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٣الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٤٧
  اطروحة دكتوراه المحاصیل الحقلیة

  العنوان.   أ زراعة- الحنطة-١

١١٤٠  

٦٣٣٫١٢      
  اھدي، ولید فلیح حسنلزا  ٢٩٤ز 

دواجن   ات ال ي ومخلف ت الزراع أثیر الكبری ت
صاص   ة وامت ي جاھزی فاتي ف صخر الفوس وال

سفور  خ .. الف دي  / ال سن الزاھ یح ح د فل ـ .ولی ـ
  ٢٠٠٥ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٣٩

١١٤١  



 

 ٣٠٧ 

ة    ي الزراع وم ف ستیر عل الة ماج ة (رس الترب
  )والمیاه

  العنوان.زراعة   أ- الحنطة-١
٦٣٣٫١٥      

  التمیمي، فارس محمد سھیل  ٨٩٨ت 
 في نمو نباتي دور فطریات المایكورایزا نوع في

صفراء  ذرة ال ة وال ھیل  / الحنط د س ارس محم ف
ي   داد  .التمیم ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٣
   التربة –رسالة ماجستیر علوم في الزراعة 

ة-١ ة - الحنط صفراء–زراع ذرة ال ة  - ال زراع
  نالعنوا.أ

١١٤٢  

٦٣٣٫١٥      
  ني، صالح حسین جبریالحس  ٥٩٩ح 

نفین    ل ص و حاص ي نم ة ف د الزراع أثیر مواعی ت
ضاء   ذرة البی ن ال ر   / م سین جب الح ح ص

سیني  داد  .الح ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٣
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان. زراعة   أ-ة البیضاءذر ال-١

١١٤٣  

٦٣٣٫١٥      
  الشالجي، ظاھر زھیر محمد  ٢٨٣ش 

تأثیر الكثافة النباتیة والتسمید النایتروجیني في      
ذرة     صول ال ھ لمح وب ومكونات ل الحب حاص

شالجي      / البیضاء د ال داد  .ظاھر زھیر محم ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٥٧
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان.  أ زراعة – الذرة البیضاء -١

١١٤٤  

٦٣٣٫١٦      
  عزو، فوزي زیاد فوزي انور   ٥٩ع 

شعیر     ن ال ة م ب الوراثی ض التراكی تجابة بع اس
فاتي  ي والفوس سمید النیتروجین صناعي للت / ال

زو         ور ع وزي ان اد ف داد  .فوزي زی ـ بغ ة  : ـ جامع

١١٤٥  



 

 ٣٠٨ 

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧٨

ة         ي الزراع وم ف یل  –رسالة ماجستیر عل  محاص
  لیةحق
  العنوان.زراعة   أ- الشعیر-١

٦٣٣٫١٦      
  الفضلي، مراد كاظم محمد  ٦٨٩ف 

شعیر المستخدم            ة لل ة الغذائی تأثیر تحسین القیم
ات   اء واالنب یح بالم ة التنق اظم  ../ بطریق راد ك م

ضلي    د الف داد .محم ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١١٠
  عیةرسالة ماجستیر العلوم الزرا

  العنوان.زراعة   أ- الشعیر-١

١١٤٦  

٦٣٣٫١٦      
   عبدالرحمنلطیفالقیسي، عباس   ٩٥٩ق 

ش      شعیر للع ن ال ة م ب وراثی تجابة تراكی اس
وب اج الحب رر وانت اس / المتك فعب  لطی

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.عبدالرحمن القیسي  
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٤٧
  رسالة ماجستیر العلوم الزراعیة

  العنوان.زراعة   أ-شعیر ال-١

١١٤٧  

٦٣٣٫١٦      
  مؤید كردي عبدالجبار  ٩٢٩م 

سماد     ذار وال ات الب ة وكمی د الزراع أثیر مواعی ت
/  االخضر للشعیر  العلفالنتروجیني على حاصل    
دالجبار      داد   .مؤید كردي عب ـ بغ داد   : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٨٩

  رسالة ماجستیر العلوم الزراعیة
  العنوان.زراعة   أ-شعیر ال-١

١١٤٨  

٦٣٣٫١٧      
  السعدي، ایمان الزم رمضان  ٥٤٩س 

ل    ي حاص ي ف سمید النتروجین ش والت أثیر الح ت
ف وب العل ل الحب ضر وحاص ان الزم ../  االخ ایم

١١٤٩  



 

 ٣٠٩ 

سعدي  ضان ال داد.رم ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠ الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٦
ة    ي الزراع وم ف ستیر عل الة ماج ة (رس الترب

  )میاهوال
  العنوان.زراعة   أ- الرز-١

٦٣٣٫١٨      
  الطائي، علي عباس خریبط  ٢٩٩ط 

ة بعض         تأثیر مواعید الحصاد في حاصل ونوعی
رز  ناف ال ائي ../ اص ریبط الط اس خ ي عب ـ .عل ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٩

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  نوانالع.زراعة   أ- الرز-١

١١٥٠  

٦٣٣٫١٨      
  عاید كاظم مسیر  ٢٩٤ع 

ي        ة ف ة الزراع روجین وطریق أثیر مستوى النت ت
د  / نمو وحاصل ثالثة اصناف واعدة من الرز   عی

سیر    اظم م داد .ك ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٢الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٣
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان.زراعة   أ- الرز-١

١١٥١  

٦٣٣٫٨      
   محمدیفلبید شر  ٢٩٤ل 

رز        ب ال ویم عدد من تراكی ة وتق  (or/ za)فربل
د   / الوراثیة لتحمیل الملوحة   ریف لبی د  ش ـ  . محم ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ١١٨

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  العنوان.زراعة   أ- الرز-١

١١٥٢  

٦٣٣٫٢      
  المحمدي، علي فدعم عبداهللا  ٣٨٤م 

بعض    ت ل ى الج امي عل امول الن تجابة الح اس
ضافة      واد الم ي  ../ المستخلصات النباتیة والم عل

داد   .فدعم عبداهللا المحمدي      ـ بغ داد  : ـ ة بغ  -جامع

١١٥٣  



 

 ٣١٠ 

  ٢٠٠١كلیة الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٦١

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  العنوان. العراق     أ-)الجت( الحشائش -١

٦٣٣٫٣      
   ماجد علي حنشلالجمیلي،  ٨٩٨ج 

ذي       رین (تأثیر الرش بالمحلول المغ موعد  ) النھ
و   ى نم راري عل راكم الح ة والت د ../ الزراع ماج

ي   شل الجمیل ي حن داد .عل ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠١كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٩
   البستنة–رسالة ماجستیر 

  العنوان. البقولیات   أ-١

١١٥٤  

٦٣٣٫٣      
  عبدالحسینالعبیدي، رضا مصطفى   ٢٩٤ع 

ذور       ویض ب دة تع رارة وم ات الح أثیر درج ت
ات      ل القرن ضري وحاص ../ البازالء في النمو الخ

دي    سین العبی صطفى عبدالح ا م داد .رض ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٦١
  رسالة ماجستیر البستنة

  العنوان. البقولیات   أ-١

١١٥٥  

٦٣٣٫٣٤      
  ن مھیدي محمدالحلبوسي، اسامة حسی  ٨٢٩ح 

رش         ي والفوسفاتي وال سمید النتروجین تأثیر الت
صویا     ول ال صول ف فات مح ي ص یوم ف بالبوتاس

د الحلبوسي      / الخ.. ـ  .اسامة حسین مھیدي محم ـ
  ٢٠٠٥ كلیة الزراعة، -جامعة االنبار: االنبار

   سم٢٨ص؛ ٦٩
ة      وم الزراعی ي العل ستیر ف الة ماج  –رس

  المحاصیل الحقلیة
  العنوان.  العراق  أ-التسمید -٢ فول الصویا -١

١١٥٦  

٦٣٣٫٣٢      
  الكرخي، احمد علي حسین  ٤٤٩ك 

ي          سماد الفوسفاتي ف تأثیر طرائق ومستویات ال
ذور   ل الب ف وحاص ل العل ي  ../ حاص د عل احم

١١٥٧  



 

 ٣١١ 

ي   سین الكرخ داد .ح ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٢الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٦٠
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان.راعة   أز- البریسم-١
٦٣٣٫٣٤      

  الزویني، ماجد شایع محمد اهللا محسن  ٩٩٩ز 
ذرة    صویا وال ول ال ین ف ة ب ة المتداخل الزراع

ـ  .ماجد شایع حمداهللا محسن الزویني     / الصفراء ـ
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٤٥

  رسالة ماجستیر في العلوم الزراعیة والبستنة
  العنوان.زراعة   أ-ویا فول الص-١

١١٥٨  

٦٣٣٫٤٩١      
  الجبوري، ایاد ولید عبداهللا  ٢٩٤ج 

ي   سلوك المخزن ى ال ائي عل الج الوق أثیر الع ت
ت ودرزي   ي دیامون ا حنف درنات البطاط اد / ل ای

وري    داهللا الجب د عب داد .ولی ـ بغ داد : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠١كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٧
  ة المحاصیل الحقلی–رسالة ماجستیر 

  العنوان.زراعة   أ- البطاطا-١

١١٥٩  

٦٣٣٫٤٩      
  الخزعلي، فالح حسن عیسى  ٥٦٨خ 

ع       تأثیر البجی  ي توزی سیوم ف ات الكال رلین ومركب
ة   ا الدقیق ات البطاط ل درن و وحاص الح ../ ونم ف

ي  سى الخزعل داد .حسن عی ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٠٧
  البستنة-یةرسالة ماجستیر العلوم الزراع

  العنوان.زراعة   أ- البطاطا-١

١١٦٠  

٦٣٣٫٤٩١٩٣      
  الزوبعي، اسماعیل احمد  ٩٢٦ز 

روف            ة وبعض الظ دوى االولی تحدید مصادر الع
نس  ن الج انواع م ا ب ابة البطاط ة الص / المھیئ

داد  : ــ بغداد.اسماعیل احمد الزوبعي   ة بغ  -جامع

١١٦١  



 

 ٣١٢ 

  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٨٠

  العلوم الزراعیة والبستنةرسالة ماجستیر في 
  العنوان.امراض   أ- البطاطا-١

٦٣٣٫٤٩١٩٣      
  السامعي، محمد سعید ثابت  ٢٨٦س 

ا      ایروس البطاط ة لف ساللة العادی شخیص ال ت
ا    ي تثبیطھ امالت ف ض المع أثیر بع د ../ وت محم

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.سعید ثابت السامعي 
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٩
   امراض- وقایة النبات–ة دكتوراه اطروح

  العنوان. بكتریا النبات  أ–امراض - البطاطا-١

١١٦٢  

٦٣٣٫٤٩٤      
  البیروتي، رزان زھیر عبدالفتاح  ٩٤٩ب 

سمید    د الت ز ومواعی ین تراكی داخل ب أثیر الت ت
شمس    رة ال ى زھ البورون عل ي ب رزان / الروق

 -جامعة بغداد : ـ بغداد .زھیر عبدالفتاح البیروتي  
  ٢٠٠١ة الزراعة،كلی
  سم٢٨ص؛ ٥٢

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  العنوان. عباد الشمس   أ-١

١١٦٣  

٦٦٣٫٤٩٤      
  جالل حمید حمزة حسین  ٨٢٨ج 

یوم         تأثیر مستویات السماد الفوسفاتي والبوتاس
زة      ../ على حاصل زھرة الشمس    د حم جالل حمی

سین   داد  .ح داد  : ـ بغ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ ص؛٧٣
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان. زھرة الشمس   أ-١

١١٦٤  

٦٣٣٫٤٩٤      
  زیاد طارق بالسم  ٩٢٤ز 

ة        ناف مختلف اتي الص د االلیلوب ي العھ ات ف دراس
ارق بالسم      / من زھرة الشمس   اد ط داد  .زی : ـ بغ

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

١١٦٥  



 

 ٣١٣ 

  سم٢٨ص؛ ١٢١
  ةرسالة ماجستیر المحاصیل الحقلی

  العنوان. عباد الشمس   أ-١
٦٣٣٫٤٩٤      

  الشماع، لیث محمد جواد محمد علي  ٨٢٦ش 
ب      ل تراكی و وحاص ل نم رة    ومراح ة من زھ راثی
واد     / الشمس بتأثیر موعد الزراعة    د ج لیث محم

داد  : ـ بغداد.محمد علي الشماع     ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٢الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٢
  یةرسالة ماجستیر المحاصیل الحقل

  العنوان. عباد الشمس   أ-١

١١٦٦  

٦٣٣٫٥١      
  صالح علي عیدان  ٨٢٣ص 

ل   (pix)تأثیر المیكوات كلوراید    و وحاص  في نم
صالح علي / القطن تحت تأثیر مستویات مختلفة 

دان   داد  .عی داد  : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٠٦
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان.أ    زراعة-القطن -١

١١٦٧  

٦٣٣٫٦١      
  الشمري، ابراھیم عبداهللا حمزة  ٨٤٩ش 

سكر       صب ال ن ق ناف م الث اص تجابة ث اس
ة     ل الملوح ا لتحم الس وتقویمھ تحداث الك / الس

شمري       داد  .ابراھیم عبداهللا حمزة ال ة  : ـ بغ جامع
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٩٧

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  العنوان. زراعة   أ- قصب السكر-١

١١٦٨  

٦٣٣٫٨٢      
  الشكرجي، ایمان فیصل حسن  ٨٤٩ش 

ة           ي لموعد الزراع رة المحل ات الكزب استجابة نب
ا ي وتأثیرھم سمید النتروج صل ../ والت ان فی ایم

شكرجي   سن ال داد .ح داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٢الزراعة،

١١٦٩  



 

 ٣١٤ 

  سم٢٨ص؛ ١١٩
  رسالة ماجستیر البستنة

  العنوان.زراعة   أ- الكزبرة-١
٦٣٣٫٨٨      

  شروق محمد كاظم سعدالدین  ٤٩٧ش 
ل      و وحاص فات نم ي ص ل ف ض العوام أثیر بع ت

ا  دات البالدون اظم   / وقلوی د ك روق محم ش
عدالدین  داد .س داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٨٨

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  العنوان. زراعة   أ– الشبنت -١

١١٧٠  

٦٣٣٫٨٨      
  النعیمي، صباح نوري حمادي  ٦٩٨ن 

ي صفات        تأثیر مواعید الزراعة ومراحل القلع ف
ة     ادة الفعال ة والم و المختلف دات (النم ) القلوی

ادي     / الخ..لنوعین من الداتورا   وري حم صباح ن
ي  داد.النعیم داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٨٠
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان.أ)   الداتورا(النباتات الطبیة  -١

١١٧١  

٦٣٤٫٣٧      
  الحمیداوي، عباس محسن سلمان  ٨٩٤ح 

ر          ك وبعض العناص امض الببرلی رش بح تأثیر ال
ري        ضري والثم و الخ اس  ../ الغذائیة في النم عب

داوي    لمان الحمی سن س داد .مح ة : ـ بغ جامع
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٧٨

  لسفة في البستنةاطروحة دكتوراه ف
  العنوان.زراعة   أ- التین-١

١١٧٢  

٦٣٤٫٤٩٤      
  فرنسیس اوراھا جنو عزیز  ٤٩٥ف 

رة الشمس            ي زھ اد ف / قوة الھجین وقابلیة االتح
ز    و عزی ا جن سیس اوراھ داد .فرن ة : ـ بغ جامع

  ٢٠٠٢ كلیة الزراعة،-بغداد

١١٧٣  



 

 ٣١٥ 

  سم٢٨ص؛ ٦٤
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  عنوانال. عباد الشمس   أ-١
٦٣٤٫٥٧٤      

  الدلیمي، حمادة مصلح مطر  ٨٩٨د 
حمادة مصلح / تطبیقات زراعیة في فستق الحقل

دلیمي   ر ال داد .مط داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١١٤
  اطروحة دكتوراه المحاصیل الحقلیة

  العنوان. زراعة   أ– الفستق -١

١١٧٤  

٦٣٤٫٦٢      
  فتیخان زبارالدلیمي، احمد   ٨٩٨د 

ة        ة لنخل ة الغذائی ي الحال سائل ف دد الف أثیر ع ت
ر دلیمي  / التم ار ال ان زب د فتیخ داد.احم : ـ بغ

  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٤

  رسالة ماجستیر البستنة
  العنوان.زراعة   أ- النخیل-١

١١٧٥  

٦٣٤٫٦٣٩٥٦٧      
  العلي، زیاد طارق صافي  ٨٩ع 

ص  ف وال ة الخ أثیر طریق ل ت ي الحاص نف ف
ر    ل التم ار نخی ة لثم ة الخزنی ة والقابلی والنوعی

Phoehix dactyliferal. /  ارق اد ط زی
ي   افي العل صرة ـ .ص ة : الب صرةجامع ة -الب  كلی

  ٢٠٠٦الزراعة،
  سم٢٨ایض؛ : ص١١٧ج، -أ

ة    وم الزراعی ي العل ستیر ف الة ماج ستنة (رس الب
  )والنخیل

  العنوان. العراق   أ- النخیل-١

١١٧٦  

٦٣٤٫٦٣٩٥٦٧      
  المیاح، احمد ماضي وحید  ٩٢٣م 

ة    ار اربع فات ثم ي ص ت ف ر بالكبری أثیر التعفی ت
ر  ل التم ن نخی ة م ناف تجاری ي / اص د ماض احم

صرة  ـ  .وحید المیاح    ة  : الب صرة جامع ة  -الب  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

١١٧٧  



 

 ٣١٦ 

  سم٢٨ایض؛ : ص٦٢ب، - أ
ة  وم الزراعی ستیر العل الة ماج ستنة (رس الب

  )والنخیل
  العنوان.لعراق   أا- النخیل-١

٦٣٤٫٦٤      
  مشتاق فرج كرومي  ٥٢٢م 

سیة         سبة الجن ي الن و ف ات النم تأثیر بعض منظم
لیمي وراوة      ان س وصفات الحاصل الصنفي الرم

ذور  دیم الب ي   / ع رج كروم شتاق ف داد  .م : ـ بغ
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٧٨
  رسالة ماجستیر البستنة

  العنوان. أ زراعة  - الرمان-١

١١٧٨  

٦٣٤٫٧٧٢      
  نضال یوسف مھیوب سلطان  ٦٢٨ن 

ناف من         التغیرات المظھریة الفصلیة الربعة اص
نضال یوسف   / الموز نامیة في بیئتین مختلفتین    

لطان   وب س داد .مھی داد : ـ بغ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٥٣
   الفاكھة-اطروحة دكتوراه البستنة

  العنوان. زراعة   أ- الموز-١

١١٧٩  

٦٣٤٫٨      
  الزیدي، فالح حسن راضي  ٩٤٩ز 

تأثیر التلقیح الخلطي في كمیة الحاصل وصفاتھ     
ي  ب العباس صنف العن ة ل ة والنوعی الح / الكمی ف

 كلیة -جامعة بغداد: ـ بغداد.حسن راضي الزیدي 
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٧٥
  رسالة ماجستیر البستنة

  العنوان. زراعة   أ- العنب-١

١١٨٠  

٦٣٤٫٨      
  العامري، عماد علي عبید  ٢٨٤ع 

ي   ي ف سمید النتروجین التنقیط والت ري ب أثیر ال ت
ي          ب االورب ناف العن بعض اص / النمو الخضري ل

داد : ـ بغداد.عماد علي عبید العامري    -جامعة بغ

١١٨١  



 

 ٣١٧ 

  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٧٨

   البستنة-رسالة ماجستیر العلوم الزراعیة
  نوانالع.زراعة   أ- العنب-١

٦٣٤٫٨      
  عمر عبید محمد  ٨٤ع 

ول      تأثیر الرش بمنظم النمو السایكوسیل والمحل
ذي  رین(المغ صنفي   ) النھ ار ل و واالثم ي النم ف

ري   ب ت ز (و ) رش(العن د  )/ دیس العن ر عبی عم
د  داد.محم داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٢٠
  ة البستن-رسالة ماجستیر العلوم الزراعیة

  العنوان.زراعة   أ- العنب-١

١١٨٢  

٦٣٤٫٨      
  المالك، عبدالرزاق عبدالعزیز عبدالرزاق  ٨٢٨م 

ة   ب عدیم ناف العن ض اص فات بع ة مواص دراس
راق    ن الع طى م ة الوس ي المنطق ذور ف / الب

الك     دالرزاق الم دالعزیز عب دالرزاق عب ـ  .عب
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
  سم٢٨ص؛ ٦٦

  جستیر البستنةرسالة ما
  العنوان.زراعة   أ- العنب-١

١١٨٣  

٦٣٤٫٨      
  ود احمد سالممالمیسري، مح  ٩٥٤م 

رش باالش   ق وال أثیر التحلی ضج  فیت ي ن ون ف
سوداء       شدة ال نفي ال ب ص ل العن فات حاص وص

: ـ بغداد.محمود احمد سالم المیسري / والیاقوتي
  ٢٠٠٢ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٨٩
  تیر البستنةرسالة ماجس

  العنوان. زراعة   أ– العنب -١

١١٨٤  

٦٣٤٫٩٢      
  الراوندوزي، معد یوسف محمد  ٢٩٩ر 

شیط   ي تن ة ف و النباتی ات النم ض منظم أثیر بع ت
معد یوسف محمد / البراعم النباتیة وزیادة كفاءة

١١٨٥  



 

 ٣١٨ 

دوزي  داد .الراون داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٨٣
  حاصیل الحقلیةاطروحة دكتوراه الم

  العنوان. ادارة   أ- الغابات-١
٦٣٥      

  علي عثمان محمد شاربازیري  ٨٩ع 
ین   یة ب دائق المدرس صمیمیة للح س الت االس
دارس    ي للم وذج تطبیق وح نم ع والطم الواق

داد  ة بغ ة لمدین د  / الثانوی ان محم ي عثم عل
اربازیري  داد .ش داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٢الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ١٠٨

  البستنة-رسالة ماجستیر العلوم الزراعیة
  العنوان.   أة زراع- الخضروات-١

١١٨٦  

٦٣٥٫١٢٥      
  الجبوري، رعد محمد سعید  ٢٩٤ج 

سمید         ذار والت دل الب ة ومع تأثیر مسافات الزراع
سلجم      رعد  ../ النتروجیني في حاصل محصول ال

وري   عید الجب د س داد.محم داد : ـ بغ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠١كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٥٩
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان. زراعة   أ- السلجم-١

١١٨٧  

٦٣٥٫٢٥      
  الضبیبي، منصور حسن محمد سعد  ٢٩٢ض 

تأثیر الرش بالمالیك ھیدازاید العناصر الصغرى       
زین   ة الخ سین القابلی ي تح زن ف ق الخ وطرائ

صل ضبیبي  / للب عد ال د س سن محم صور ح ـ .من
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغدادجامعة : بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٥٢

  رسالة ماجستیر البستنة
  العنوان. زراعة   أ- البصل-١

١١٨٨  

٦٣٥٫٢٥      
  شریفالعبدلي، معاذ محي محمد   ٢٤٨ع 

و     ي نم سل ف ذور والغ اج الب ة انت أثیر منطق ت
١١٨٩  



 

 ٣١٩ 

نف    صل ص ي الب صال ف ذور واالب ل الب وحاص
و    د    / تكساس ابرلي كران اذ محي محم ریف مع  ش

دلي داد .العب داد : ـ بغ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١١٨
  رسالة ماجستیر البستنة

  العنوان. زراعة   أ- البصل-١
٦٣٥٫٣٤      

  فارس ابراھیم عبید  ٢٤٥ف 
شتالت و    ر ال ا  تكییفتأثیر مواعید الزراعة وعم ھ

ة     ل اللھان و وحاص ي نم  Brassicaف
oleraceal. Var. capi (ata) وب ي جن  ف

د   /العراق صرة  . فارس ابراھیم عبی ـ الب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٤ كلیة الزراعة، -البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٨٢
  رسالة ماجستیر في العلوم الزراعیة في البستنة

  العنوان.  زراعة    أ- اللھانة-١

١١٩٠  

٦٣٥٫٦٤٢      
  حامد عبدالكریم عبدالواحد  ٢٨٤ح 

ة       تكییفتأثیر البوتاسیوم و   اه مالح شتالت بمی  ال
ى        والتداخل   ة عل بینھما في تقلیل اضرار الملوح
ة   Lycopersicon esculentumالطماط

mill. /    صرة  .حامد عبدالكریم عبدالواحد ـ الب : ـ
  ٢٠٠٤ كلیة الزراعة، -جامعة البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١٦٩
ستنة    ي الب سفة ف وراه فل ة دكت اطروح

  )الخضروات(
ة-١ ة  ازر- الطماط یوم  -٢ع اه  -٣البوتاس المی

   العنوان.المالحة    أ

١١٩١  

٦٣٥٫٦٤٦      
  السعدي، فراس محمد جواد  ٦٤٩س 

ب    بعض التراكی ل ل ادلي الكام ضریب التب الت
ي    ان المحل ي الباذنج ة ف د  / الوراثی راس محم ف

سعدي  واد ال داد.ج داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٣١

١١٩٢  



 

 ٣٢٠ 

  رسالة ماجستیر البستنة
  العنوان. زراعة   أ- الباذنجان-١

٦٣٥٫٦٤٦      
  محمد ولید احمد حیاني  ٣٨٤م 

دیرالمعالم   ة وتق ة الكامل ضریبات التبادلی الت
ان   ي الباذنج صفات ف بعض ال ة ل د / الوراثی محم

اني    د حی د احم داد  .ولی داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ١٧١
   تربیة وتحسین نبات-اطروحة دكتوراه

  العنوان. زراعة   أ- الباذنجان-١

١١٩٣  

٦٣٥٫٦٥١      
  ابتھاج محمد محمود احمد  ٢٢٩آ 

تأثیر بعض طرق الزراعة والتسمید في الحاصل 
اج  / ومكوناتھ للباقالء المزروعة بعد القطن    ابتھ

داد  : ـ بغداد.محمد محمود احمد   ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٧٣
  رسالة ماجستیر محاصیل حقلیة

  العنوان. زراعة   أ- الباقالء-١

١١٩٤  

٦٣٥٫٦٥١      
  البلداوي، محمد ھذال كاظم  ٨٤٢ب 

ة      ة على ال الكیمیائی دات االدغ ض مبی أثیر بع ت
ال     ھ واالدغ اقالء ومكونات ل الب و وحاص نم

: ـ بغداد.محمد ھذال كاظم البلداوي   / المرافقة لھ 
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٥٩
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان. زراعة   أ- الباقالء-١

١١٩٥  

٦٣٥٫٦٥١      
  الداغستاني، عماد محمود رجب  ٢٧٥د 

ت النمو النباتي ومواعید الجھاد في    اتأثیر منظم 
اقالء  ل الب و وحاص ب / نم ود رج اد محم عم

ستاني  داد .الداغ داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٥٩

١١٩٦  



 

 ٣٢١ 

  رسالة ماجستیر محاصیل حقلیة
  العنوان.ة   أ زراع- الباقالء-١

٦٣٥٫٦٥١      
  سرحان انعم عبدة عامر  ٤٣٢س 

ات       لوك النب ي س راري ف راكم الح أثیر الت ت
اقالء   ي الب ھ ف ل ومكونات / Vicafabalوالحاص

داد  : ـ بغداد .سرحان انعم عبدة عامر      ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

  سم٢٨ص؛ ٩٦
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان.   أ زراعة- الباقالء-١

١١٩٧  

٦٣٥٫٦٥١      
  محمد جعفر كاظم  ٣٨٤م 

ة    ضادات التغذوی ض الم زال بع زیم  (اخت بط ان مث
ة   اقالء بطریق ي الب ك ف ض الفاتی سین وحم التری

ماك    ق اس ي عالئ تخدامھا ف ات واس خ..االنب / ال
اظم       ر ك داد   .محمد جعف داد  : ـ بغ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠١الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٦٢

  وة حیوانیةرسالة ماجستیر ثر
  العنوان. زراعة   أ- الباقالء-١

١١٩٨  

٦٣٥٫٦٧٢      
  الدوغجي، كفاح عبدالرضا جاسم  ٩٧٣د 

 Sorghumاستجابة صنفین من الذرة البیضاء 
bicolor (L.) mochen افة د اض ى موع  ال
ي  سماد النیتروجین ة ال ا / وكمی اح عبدالرض كف

 كلیة -البصرةجامعة : البصرةـ .جاسم الدوغجي 
  ٢٠٠١ة،الزراع

  سم٢٨ص؛ ٩٢
المحاصیل (عیة ارسالة ماجستیر في العلوم الزر

  )الحقلیة
ضاء -١ ذرة البی ة  - ال سماد -٢ زراع  ال

  العنوان.النیتروجیني   أ

١١٩٩  

٦٣٥٫٦٧٢      
  الراوي، عمر حازم اسماعیل ابراھیم  ٢٩٩ر 

ضاء   ذرة البی ن ال ناف م ة اص تجابة ثالث اس
١٢٠٠  



 

 ٣٢٢ 

ازم اس     / الخ.. للمسافات الزراعیة  ر ح ماعیل عم
ار ـ   . ابراھیم الراوي  ة   : االنب ار جامع ة   -االنب  كلی

  ٢٠٠٥الزراعة،
  سم٢٨ص؛ ٦٦

ة     ي الزراع ستیر ف الة ماج یل  (رس المحاص
  )الحقلیة

ضاء -١ ذرة البی ة  - ال سافات -٢ زراع  الم
  العنوان.الزراعیة   أ

٦٣٥٫٦٧٧      
  الخفاجي، عادل ھایس عبدالغفور نجم  ٧٢٣خ 

كافحة الكیمیاویة لحفار تأثیر طرق الزراعة والم
ذرة    اق ال و  Seqsamiacreticedس ي نم  ف

ضاء    ذرة البی ن ال نفین م ة ص ادل / وانتاجی ع
اجي     م الخف دالغفور نج ایس عب ارـ .ھ : االنب

  ٢٠٠٥ كلیة الزراعة،-االنبارجامعة 
  سم٢٨ص؛ ٧٥و، -أ

ة       ي الزراع وم ف یل  (رسالة ماجستیر عل المحاص
  )الحقلیة

  العنوان.   أ زراعة- الذرة البیضاء-١

١٢٠١  

٦٣٥٫٦٧٧      
  الزوبعي، عبدالرزاق یونس صالح عداي  ٩٢٦ز 

رض             ي م ة ف دات الفطری بعض المبی ر ب اثر التعف
ب      سة تراكی ل خم و و حاص ادي ونم تفحم الع ال

صفراء   ذرة ال ن ال ة م خ..وراثی الرزاق دعب/ ال
ي        ار ـ   .یونس صالح عداي الزوبع ة  : االنب جامع

  ٢٠٠٥ كلیة الزراعة،-االنبار
  سم٢٨ص؛ ٥٨ب، -أ

ة     ي الزراع ستیر ف الة ماج یل  (رس المحاص
  )الحقلیة

ضاء-١ ذرة البی ة  - ال ات-٢ زراع ة   - النب  وراث
  العنوان.أ

١٢٠٢  

٦٣٥٫٦٧٧      
  الزوبعي، ناظم یونس عبد ظاھر  ٩٢٦ز 

ة   ة مختلف ب وراثی ین تراكی ادلي ب ضریب التب الت
صفراء  ذرة ال ن ال ا / .Zeamays .Lم م ظن
اھر  د ظ ونس عب ي ی داد.الزوبع ة : ـ بغ جامع

١٢٠٣  



 

 ٣٢٣ 

  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-بغداد
    سم٢٨ص؛ ١٠٦

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  العنوان. زراعة   أ- الذرة الصفراء-١

٦٣٥٫٦٧٧      
  شذى عبدالحسن احمد  ٤٢ش 

مراحل وصفات نمو وحاصل تراكیب وراثیة من     
صفراء   ذرة ال د  .Zeamays Lال أثیر موع  بت

جامعة : ـ بغداد. عبدالحسن احمد  شذى/ الزراعة
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-بغداد
    سم٢٨ص؛ ١٠٣

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  العنوان. زراعة   أ- الذرة الصفراء-١

١٢٠٤  

٦٣٥٫٦٧٧      
  العامري، میثم محسن علي  ٢٨٤ع 

رة        صفراء وزھ تغایرات النمو والحاصل للذرة ال
وراثي     ثم محسن    م../ الشمس بتأثیر التركیب ال ی

امري  ي الع داد .عل داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ١١٢
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان. زراعة   أ- الذرة الصفراء-١

١٢٠٥  

٦٣٥،٦٧٧      
  لیث خضیر حسان شویلیھ  ٩٣ل 

ا   ة توزیعھ ة وطریق ة النباتی أثیر الكثاف ت
ذرة     ل ال ي حاص ایتروجین ف ستویات الن  وم

ویلیة         / الصفراء ضیر حسان ش داد   .لیث خ : ـ بغ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ٦٩
  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة

  العنوان. زراعة   أ- الذرة الصفراء-١

١٢٠٦  

٦٣٥٫٦٧٧      
  مكیة كاظم علك  ٨٩٢م 

استجابة نمو وحاصل تركیبین وراثیین من الذرة 
ة مخت     ة الصفراء لمسافات زراعی اظم    / لف ة ك مكی

ك  داد .عل داد : ـ بغ ة بغ ة  -جامع  كلی

١٢٠٧  



 

 ٣٢٤ 

  ٢٠٠١الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ١٢٩

  رسالة ماجستیر المحاصیل الحقلیة
  العنوان. زراعة   أ- الذرة الصفراء-١

٦٣٥٫٦٧٧      
  الوزیر، انمار عبدالغني مجید  ٥٩٤و 

صفراء   ذرة ال والح ال ة لك ة الغذائی سین القیم تح
امالت كیمیاو  تخدام مع ة باس ة مختلف ار  / ی انم

وزیر       د ال داد   .عبدالغني مجی داد   : ـ بغ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٩٧
  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

  العنوان. زراعة   أ- الذرة الصفراء-١

١٢٠٨  

٦٣٥٫٩      
  السعد، كفایة غازي سعید  ٦٤س 

رارة      ة ح سمید ودرج ة والت م الكورم أثیر حج ت
/ الخ..زدھار وانتاج الكورمانالزن في النمو واال

داد : ـ بغداد .كفایة غازي سعید السعد       -جامعة بغ
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ١١١
  رسالة ماجستیر البستنة

  العنوان. زراعة   أ- االزھار-١

١٢٠٩  

٦٣٥٫٩      
  العباسي، ازھار مھدي عبدالصاحب  ٢٢٥ع 

ضري          و الخ ي النم راعم ف تأثیر التسمید وفق الب
ات   وا ي نب ة ف ذور الدرنی وین الج ري وتك لزھ

دالیا   ار مھدي    / .Dahlia- rariabilislال أزھ
 -البصرةجامعة : البصرةـ .عبدالصاحب العباسي

  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،
    سم٢٨ایض؛ : ص١٠٢

ة    وم الزراعی ي العل ستیر ف الة ماج ستنة (رس الب
  )والنخیل

  العنوان. العراق   أ-)الدالیا( الزھور -١

١٢١٠  

٦٣٥٫٩٣٣١٥٢      
  العیثاوي، عماد حمدي جاسم  ٩٣٢ع 

دراسة تأثیر السایكوسیل والكلتار في مواصفات  
١٢١١  



 

 ٣٢٥ 

ل         ات القرنف ري لنب اد  / النمو الخضري والزھ عم
اوي   م العیث داد .حمدي جاس داد: ـ بغ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠١كلیة الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ١٠٦

  رسالة ماجستیر البستنة
  العنوان. زراعة   أ- القرنفل-١

٦٣٥٫٩٣٣٥٥      
  الصافي، مؤید شاكر علي  ٢٧٩ص 

ة      د الزراع ساویة ومواعی سافات المت أثیر الم ت
شمس   فیالخر رة ال ل زھ و وحاص ي نم ة ف ی

Helianthus annuusl /   ي اكر عل د ش مؤی
صافي  صرةـ .ال ة : الب صرةجامع ة -الب  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

    سم٢٨ایض؛ : ص٧٥
ل المحاصی(رسالة ماجستیر في العلوم الزراعیة 

  )الحقلیة
  العنوان. زراعة   أ- عباد الشمس-١

١٢١٢  

٦٣٥٫٩٣٣٥٥      
  عباس عبداهللا طھ  ٢٢٥ع 

شمس    رة ال ن زھ ناف م ض االص تجابة بع اس
Helianthus annuus L.  سمید  للت

ھ     عباس/ البوتاسي داهللا ط ار ـ  .عب ة  : االنب جامع
  ٢٠٠٦ كلیة الزراعة،-االنبار

    سم٢٨ایض؛ : ص٦٢
المحاصیل (وم الزراعیة رسالة ماجستیر في العل

  )الحقلیة
 التسمید البوتاسي     -٢ زراعة   - عباد الشمس  -١
  العنوان.أ

١٢١٣  

٦٣٥٫٩٥١      
  بان محمد علي عبود  ٢٩ب 

ة        ائي وطریق سمید الكیمی تأثیر وزن البصلة والت
ري     الزراعة في نمو وتزھیر ایصال النرجس الب

بان محمد / المخزونة في درجات حراریة مختلفة
ي عب  داد .ود عل داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ١٥٣

١٢١٤  



 

 ٣٢٦ 

  اطروحة دكتوراه فلسفة في البستنة
  العنوان. التسمید   أ-٢ الزھور البریة -١

٦٣٥٫٩٧٧      
  الشھواني، ایاد وجیھ رؤوف  ٩٩٢ش 

ضرة     ة الخ جار دائم بعض االش اف ل ل الجف تحم
ة   صحراء الغربی ي ال ستزرعة ف ھ  / الم اد وجی ای

شھواني  رؤ داد.وف ال داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٦٨
  رسالة ماجستیر البستنة

  العنوان. االشجار   أ-١

١٢١٥  

٦٣٦٫٠٠٩٥٦٧      
  الدوري، محفوظ خلیل عبداللھ  ٩٤٩د 

ذبائح  ة ل ة والنوعی صفات التركیبی ة ال دراس
ار   د اعم ضریباتھ عن ي وت اعز المحل وم الم ولح

دوري   محفوظ خ / مختلفة داهللا ال داد  .لیل عب : ـ بغ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ١٠٠
  اطروحة دكتوراه الثروة الحیوانیة

  العنوان. زراعة   أ- االغنام-١

١٢١٦  

٦٣٦٫٠٨      
  الركابي، مھند منذر جواد  ٨٢٢ر 

اب     ة انتخ أنزیم الفوسفاتیر القاعدي مؤثر العملی
واع م      ي ان ة ف صفات االنتاجی ن  بعض ال ة م ختلف

دجاج ابي / ال واد الرك ذر ج د من داد.مھن : ـ بغ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ٧٤
  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

  العنوان. تربیة    أ- الحیوان-١

١٢١٧  

٦٣٦٫٠٨٢٤      
  الدراجي، محمد طارق عبداهللا  ٤٢٣د 

ل    ض العوام ا وبع ار مختبری ة االبق اج اجن انت
دراجي     / ھاالمؤثرة علی  داهللا ال ـ  .محمد طارق عب

  ٢٠٠٢ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
    سم٢٨ص؛ ٩١

  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

١٢١٨  



 

 ٣٢٧ 

  العنوان. تربیة   أ- االبقار-١
٦٣٦٫٠٨٢٤      

  المعموري، حمزة عبدالسالم حسین  ٢٨٩م 
صنوبري     ونین ال ون المیالت تخالص ھرم اس

ا وحقلی   اره بایولوجی سالم  / اواختب زة عبدال حم
وري    داد  .حسین المعم داد  : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ٥٦

  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة
  العنوان. ھرمونات   أ- الحیوان-١

١٢١٩  

٦٣٦٫٠٨٩      
  عباس عبدالكریم عباس  ٢٢٥ع 

ماك        ات اس بعض طفیلی سیجیة ل دراسة مرضیة ن
یوي    ري االس  silurus triostegusالج

(Heckel, ١٨٤٣)  ات أثیر برمنك  ةلت
ود      ولي االس ماك الم ى اس یوم عل البوتاس
Poecilia sphenaps (Valenciennes, 

دالكریم     / (١٨٤٦ صرة ـ   .عباس عب ة  : الب جامع
  ٢٠٠٧،تربیة كلیة ال-البصرة

  سم٢٨ایض؛ : ص١٤٤ح، -أ
اة          وم الحی ي عل وم ف سفة عل اطروحة دكتوراه فل

    )علم امراض النسیج(
ات   ا-١ راض –لحیوان ات -٢ ام -٣ الطفیلی

یوي  ري االس ماك الج ولي -٤اس ماك الم  اس
  العنوان.االسود  أ

١٢٢٠  

٦٣٦٫٠٨٩      
  الغرابي، باسمة جاسم محمد  ٤٢٢غ 

ھ     سریري وعالقت ت ال ز تح ة الكیتوس دراس
باالبقار المصابة بالتھاب الضرع تحت السریري 

باسمة جاسم محمد الغرابي    / مدینة الدیوانیة  في
یةـ . ة : القادس یةجامع ة ال-القادس ب  كلی ط

  ٢٠٠٦،البیطري
    سم٢٨ایض؛ : ص١٢٢س، -أ

ري     ب البیط ي الط وم ف ستیر عل الة ماج  -رس
  الصحة العامة

  العنوان.أ)   الطب البیطري( االبقار -١

١٢٢١  



 

 ٣٢٨ 

٦٣٦٫٠٨٩      
  القریشي، جاسم حسین  ٤٩٥ق 

سالیة    ة ال ورات العنقودی ي للمك دور المرض ال
تجلط رة ال ة لخمی ات الجراحی د العملی م /  بع جاس

شي   سین القری داد .ح داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠،طب البیطريال

    سم٢٨ص؛ ٦٧
  رسالة ماجستیر االحیاء المجھري بكترولوجي

  العنوان. الطب البیطري   أ-١

١٢٢٢  

٦٣٦٫٠٨٩٢      
  نافع صبیح جاسم  ٢٧٦ن 

تجابة    ى االس وتین عل اس النیك د النح أثیر مقع ت
بیح    /  للقاصي الجراب الخمجي    المناعیة افع ص ن
م  داد.جاس داد: ـ بغ ة بغ ة ال-جامع ب  كلی ط

  ٢٠٠٠،البیطري
    سم٢٨ص؛ ٥٤

ري    ب البیط ي الط ستیر ف الة ماج راض -رس  ام
  الطب

  العنوان. بیطریة   أ- امراض- الحیوان-١

١٢٢٣  

٦٣٦٫٠٨٩٦٩٦      
  التمیمي، سعد ستار جبوري  ٨٩٨ت 

و     د الكیموك الین ومبی اءة الفورم شري  كف ز الخ
وبعض المستخلصات النباتیة في معالجة اسماك    

ادي   ارب االعتی  ../ Cyprinus carpioالك
ي     وري التمیم تار جب عد س داد .س ة : ـ بغ جامع

  ٢٠٠١، ابن الھیثم -تربیة كلیة ال-بغداد
    سم٢٨ص؛ ٩٩

  الطفیلیاتاطروحة دكتوراه علم 
  العنوان. البیطریة   أ-الطفیلیات -١

١٢٢٤  

٦٣٦٫٢٠٨٢٤      
  عمار رحیم منصور  ٨٢٤ع 

ي   وي ف لي االنث ةللجھاز التناس ة عیانی دراس
ار  صور   / االبق یم من ار رح ار ـ .عم ة : االنب جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-االتبار

    سم٢٨ص؛ ٧٥
  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

١٢٢٥  



 

 ٣٢٩ 

  العنوان. تناسل   أ- االبقار-١
٦٣٦٫٢٣٤      

  الدباغ، فواز عبدالوھاب توفیق  ٢٢٧د 
ض     ي بع ان ف ار الفریزی وراثي البق ویم ال التق

راق   ط الع ي وس رى ف ات الكب واز / المحط ف
 -جامعة بغداد: ـ بغداد .عبدالوھاب توفیق الدباغ    

  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ١١٥

  اطروحة دكتوراه الثروة الحیوانیة
  العنوان.أ)   الحلیب( انتاج - االبقار-١

١٢٢٦  

٦٣٦٫٢٣٤      
  لطیفوفاء بدام   ٧٢٢و 

دراسة العوامل الوراثیة وغیر الوراثیة المؤثرة      
لیة     اءة التناس / في بعض الصفات االنتاجیة والكف

دام  اء ب فوف داد. لطی داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ١٠٧
  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

  العنوان. ابقار الفریزان   أ-١

١٢٢٧  

٦٣٦٫٣      
  یاد بكر محمود رشیدالبنجویني، ا  ٩٩٣ب 

ة   صفات النوعی ض ال ي بع ر ف أثیر العم ت
ة  ضالت الظھری ة للع ة والفیزیائی / والكیمیائی

جامعة : ـ بغداد .ایادبكر محمود رشي البنجویني     
  ٢٠٠٢ كلیة الزراعة،-بغداد
    سم٢٨ص؛ ٦٥

  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة
  العنوان. االغنام   أ-١

١٢٢٨  

٦٣٦٫٣      
  ، محمد جاسم حسنالتمیمي  ٨٩٨ت 

امین     لي     Eتأثیر فیت ي االداء التناس سلینوم ف  وال
ـ  .محمد جاسم حسن التمیمي     / لالغنام العواسیة 

  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
    سم٢٨ص؛ ٨١

  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة
  العنوان. االغنام    أ-١

١٢٢٩  



 

 ٣٣٠ 

٦٣٦٫٣      
  الحربي، حسین جاسم عبید  ٤٢٩ح 

وی ي   تق واس المحل اش الع لي اكب م االداء التناس
ل ـ ب .حسین جاسم عبید الحربي    / وتضریباتھ : اب

  ٢٠٠٠،علوم كلیة ال-ابلجامعة ب
    سم٢٨ص؛ ٩٢

   علم الحیوان-علوم الحیاةرسالة ماجستیر 
  العنوان.   أ تناسل- االغنام العواسیة-١ 

١٢٣٠  

٦٣٦٫٣      
  الماللي، حیدر محمد حسن حبیب  ٨٢٨م 

ویم بع ور  تق دى ذك لي ل فات االداء التناس ض ص
حیدر محمد حسن / االغنام العواسیة وتضریباتھا

ي  ب المالل داد.حبی داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٧٥
روة    ة  الث ي الزراع وم ف ستیر عل الة ماج رس

  الحیوانیة
  العنوان. تناسل   أ- االغنام العواسیة-١

١٢٣١  

٦٣٦٫٣٠٨٤      
  لي، وسام سالم رشیدالجمی  ٨٩٨ج 

تأثیر احالل كسبة زھرة الشمس محل كسبة فول 
رش    رات الك الم   / الصویا في بعض متغی ام س وس

ي  ید الجمیل داد.رش داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٤١
  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

  العنوان. تغذیة   أ- االغنام-١

١٢٣٢  

٦٣٦٫٣٠٨٢٤٥      
  قاسم مھدياحمد   ٣٨٤آ 

ي       سوس ف رق ال ستخلص ع ة بم أثیر المعامل ت
ي   ام العواس ذكور االغن لي ل د / االداء التناس احم

دي   م مھ داد.قاس داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٩٦
  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

  العنوان. تناسل   أ- االغنام-١

١٢٣٣  



 

 ٣٣١ 

٦٣٦٫٣٠٨٢٤٥      
  حسین مھالن عمار  ٥٩٩ح 

طناعي   ت یح االص ن التلق ة م د مختلف أثیر مواعی
اعز       دى الم لیة ل اھر التناس ض المظ ى بع عل

يا ار  / لمحل الن عم سین مھ داد.ح ة : ـ بغ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
    سم٢٨ص؛ ٧٢

  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة
ام-١ ل  - االغن صناعي   -٢ تناس یح ال التلق

  العنوان.للحیوانات   أ

١٢٣٤  

٦٣٦٫٣٠٨٢٤٥      
  حیدر فاضل نعمة  ٩٤٤ح 

تقییم االداء التناسلي للحمالت االنثویة العواسیة 
حیدر فاضل / باستخدام بعض االنظمة الھرمونیة

ة  داد .نعم داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٩٠
  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

  العنوان. تناسل   أ– االغنام -١

١٢٣٥  

٦٣٦٫٣٠٨٢٤٥      
  مثنى صباح عزاوي  ٣٩٢م 

ي      رى ف ل االخ ض العوام ضریب وبع ار الت اث
اعز       اث الم دى ان باح   / البلوغ الجنسي ل ى ص مثن

زاوي  داد .ع داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٤٨
  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة

  العنوان. تناسل     أ- االغنام-١

١٢٣٦  

٦٣٦٫٣١٤      
  الدوري، زیاد طارق عمر  ٩٤٩د 

اج       متأثیر انظ  و الحمالن وانت ي نم اعة ف ة الرض
ام        ي اغن ف ف اج المكث ام االنت ت نظ ب تح الحلی

ي دوري   / العواس ر ال ارق عم اد ط داد .زی : ـ بغ
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ٨٧
  رسالة ماجستیر الثروة الحیوانیة

١٢٣٧  



 

 ٣٣٢ 

  وانالعن. انتاج     أ-)حلیب (- االغنام-١
٦٣٦٫٣٩      

  الفارس، عزیز خضر عبود  ٢٤٥ف 
ة    ات المائی ن النبات وعین م ة ن أثیر تغذی ت
Bacopa monniera L, 

ceratophyllum demersuml)  أعالق ك
في نمو بعض صفات الدم والذبائح ) غیر تقلیدیة

عزیز خضر عبود الفارس / في الحمالن العرابیة
ار  صرةـ .عم ة : الب صرةجامع ة-الب   كلی

  ٢٠٠٤الزراعة،
    سم٢٨ایض؛ : ص٦٠د، -أ

ة     وم الزراعی ي العل وم ف ستیر عل الة ماج رس
  )الثروة الحیوانیة(
  العنوان. تغذیة     أ– االغنام -١

١٢٣٨  

٦٣٦٫٣٩٠٨٢      
  السعدون، علي عبداهللا زعیري  ٦٤٩س 

ض    ي بع ر ف میة والعم رات الموس أثیر التغی ت
ة     امیع وراثی وي لمج سائل المن فات ال ص

ة  خ ..مختلف سعدون     / ال ري ال داهللا زغی ي عب عل
ار  داد.عم داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٤الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٧٧
  رسالة ماجستیر في الثروة الحیوانیة

  العنوان.   أ تربیة –الماعز  -١

١٢٣٩  

٦٣٦٫٣٩٠٨٢      
  الواعظ، حسن خطاب حسین  ٢٦٦و 

وي         سائل المن ي بعض صفات ال درقین ف تأثیر ال
ي   اعز العراق سي   للم ول الجن رة الخم الل فت / خ

ار    واعظ عم سین ال اب ح سن خط داد.ح : ـ بغ
  ٢٠٠٥ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ٤١
  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة

  العنوان. تربیة     أ- الماعز-١

١٢٤٠  

٦٣٦٫٥      
  الجنابي، ثامر كریم خضیر  ٩٢٢ج 

ن   ة م واع مختلف ي الن فات المین ض ص یم بع  تقی
١٢٤١  



 

 ٣٣٣ 

ن       ال م دة اجی د ع أقلم بع ي والمت دجاج المحل ال
ون      اس الل ضیر      / االنتخاب على اس ریم خ امر ك ث

ار  ابي عم داد.الجن داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٢الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٦٣
  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة

  العنوان. فسلجة    أ– الدواجن -١
٦٣٦٫٥      

   رزوقيالخزرجي، رعد حاتم  ٥٤٣خ 
صفات   Aتأثیر اضافة فیتامین   ي ال  الى العلیقة ف

ستایر   دجاج النیوھامب ة ل لیة واالنتاجی التناس
أقلم  ار    / المت ي عم ي الخزرج اتم رزوق ـ .رعد ح

  ٢٠٠٢ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
    سم٢٨ص؛ ٨٣

  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة
  العنوان. فسلجة     أ- الدواجن-١

١٢٤٢  

٦٣٦٫٥      
  الشكرجي، عقیل یوسف عبدالنبي  ٨٤٣ش 

امین    افة فیت اثیر اض شرب   Cت اء ال ع م  م
ة   صفات االنتاجی ض ال ي بع صویم ف والت
ات    ت درج ى تح م المرب روج اللح سلجیة لف والف

ة  رارة مرتفع دالنبي  / ح ف عب ل یوس عقی
ار   شكرجي عم داد .ال داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ٧٦

  ة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیةرسال
  العنوان. فسلجة      أ- الدواجن-١

١٢٤٣  

٦٣٦٫٥      
  العبیدي، احمد سنان احمد معروف  ٢٩٤ع 

وم           د االمونی ا كلوری افة ملح صویم واض تأثیر الت
وبیكاربونات الصودیوم مع ماء الشرب في اداء        

/ فروج اللحم المربى تحت درجات حرارة مرتفعة
نان  د س ار  احم دي عم روف العبی د مع ـ .احم

  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
    سم٢٨ص؛ ٨٩

  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة

١٢٤٤  



 

 ٣٣٤ 

  العنوان. فسلجة      أ- الدواجن-١
٦٣٦٫٥٠٨٩٢٠١٥      

  الجبوري، احمد عبد وادي  ٢٩٤ج 
ن   ة م ستویات مختلف ة بم ة المرحلی أثیر التغذی ت

روج    البروتین في اال   داء االنتاجي لبعض ھجن ف
جامعة : ـ بغداد.احمد عبد وادي الجبوري / اللحم
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
    سم٢٨ص؛ ٦٨

  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة
  العنوان. فسلجة      أ- الدواجن-١

١٢٤٥  

٦٣٦٫٥٠٨٩٢٠١٥      
  الخطیب، بسام غازي موسى  ٦٩٢خ 

ستویات مختلف  افة م أثیر اض امین ت ن فیت  Eة م
سلجیة       صفات الف ض ال ي بع شرب ف اء ال ع م م
روج  ة لف تجابة المناعی اجي واالس واالداء االنت

م ب    / اللح ى الخطی ازي موس سام غ داد .ب : ـ بغ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ٧٢
  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة

  العنوان. فسلجة      أ- الدواجن-١

١٢٤٦  

٦٣٦٫٥١      
  الراوي، عبدالجبار عبدالكریم عبدالجبار  ٢٩٩ر 

صفات    بعض ال ة ل الم الوراثی دیر المع تق
ط   ي المخط دجاج المحل ي ال صادیة ف / االقت

: ـ بغداد.عبدالجبار عبدالكریم عبدالجبار الراوي 
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ٧٤
  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة

  العنوان. انتاج      أ-واجن الد-١

١٢٤٧  

٦٣٦٫٥٠٨٩٢٠١٥      
  العزي، وائل جالل عبدالغني رشید  ٥٩ع 

دراسة االداء التناسلي والفسلجي للدیكة المحلیة 
ط ( ي والمخط اللكھورن ) البن ھ ب خ ..ومقارنت / ال

زي   ید الع دالغني رش الل عب ل ج داد.وائ : ـ بغ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ٩٢

١٢٤٨  



 

 ٣٣٥ 

  الة ماجستیر علوم في الزراعةرس
  العنوان. فسلجة      أ- الدواجن-١

٦٣٦٫٥١٣      
  التكریتي، معد عبدالكریم  ٨٤٩ت 

ق         ي العالئ ایونین ف تأثیر اضافة الالیسین والمیث
ى      م المرب روج اللح اجي لف ى االداء االنت عل

ة      ة وطبیعی دالكریم   / بدرجات حرارة عالی د عب مع
ي  داد  .التكریت داد  جام: ـ بغ ة بغ ة  -ع  كلی

  ٢٠٠٠الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ٩٨

  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة
  العنوان. انتاج اللحوم      أ- الدواجن-١

١٢٤٩  

٦٣٦٫٥١٣      
  الدوري، احمد عبد علو  ٩٤٩د 

ق   ى العالئ سین ال ات والالی افة االنزیم أثیر اض ت
شمس المحلی     رة ال سبة زھ ى ك ة عل  ةالحاوی

ي اال  ة ف م المنغول روج اللح اج لف د  / نت د عب احم
دوري   و ال داد .عل داد : ـ بغ ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٠الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ٦٦

  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة
  العنوان. انتاج اللحوم      أ- الدواجن-١

١٢٥٠  

٦٣٦٫٥١٣      
  الشدیدي، شھرزاد محمد جعفر باقر  ٤٩٤ش 

ة   رة معزول ن خمی سب م أثیر استخدامن ا ت  محلی
روج      اجي لف ي االداء االنت ا ف ل بھ ق المعام والعل

م شدیدي    / اللح اقر ال ر ب د جعف ھرزاد محم ـ .ش
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
    سم٢٨ص؛ ٧٥

  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة
  العنوان.انتاج اللحوم       أ- الدواجن-١

١٢٥١  

٦٣٦٫٥١٣      
  صالح فتحي المرسومي، طارق  ٤٥٩م 

ض    ذرة البی الل ال أثیر اح ل  ات ي مح ء والترتیكیل
م  روج اللح ي اداء ف صفراء ف ذرة ال ارق / ال ط

داد   : ـ بغداد .صالح فتحي المرسومي     ة بغ  -جامع

١٢٥٢  



 

 ٣٣٦ 

  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ٥٦

  رسالة ماجستیر علوم في الثروة الحیوانیة
  العنوان. انتاج اللحوم      أ- الدواجن-١

٦٣٦٫٥١٤٢      
  البغدادي، رنا جابر طارش  ٧٤٢ب 

دراسة تأثیر االضافة الغذائیة للفایتیز المیكروبي 
اجي     ي االداء االنت ت ف ستخلص اوراق الج وم

م روج اللح دادي  / لف ارش البغ ابر ط ا ج ـ .رن
ري    كلیة ال  - القادسیة جامعة: القادسیة طب البیط

،٢٠٠٦  
    سم٢٨ایض؛ : ص١٣٠ب، -أ

ي الط    وم ف ستیر عل الة ماج ريرس  -ب البیط
  الفسلجة

دواجن-١ اج - ال دواجن-٢ انت سلجة      -ال  ف
  العنوان.أ

١٢٥٣  

٦٣٦٫٥١٤٢      
  الزھیري، زاھرة عبدالجبار عبداالمیر  ٩٩٤ز 

اس    د النح اس ومعق ات النح افة كبریت أثیر اض ت
كوتیني في مستوى كولیسترول البیض والدم یالن

دة    یض المائ اج ب ي دج دالجبار  / ف رة عب زاھ
داالمیر ري عب یةـ . الزھی ة: القادس  جامع

  ٢٠٠٦،طب البیطري  كلیة ال-القادسیة
    سم٢٨ایض؛ : ص٩٨ط، -أ

ري     ب البیط ي الط وم ف ستیر عل الة ماج  -رس
  الصحة العامة البیطریة

یض  – انتاج - الدواجن -١ ري        -٢ الب الطب البیط
  العنوان.أ

١٢٥٤  

٦٣٦٫٥١٤٢      
  الصالحي، خالد جالب كریدي  ٢٨٣ص 

أثیر الكث صفات ت ض ال ى بع ة عل ة والطاق اف
/ االنتاجیة والسلوكیة ومعاییر الدم لفروج اللحم     

ار           صالحي عم دي ال صرة ـ  .خالد جالب كری : الب
  ٢٠٠٥ كلیة الزراعة،-البصرةجامعة 

    سم٢٨ایض؛ : ص٨٢
  )الثروة الحیوانیة(رسالة ماجستیر في 

١٢٥٥  



 

 ٣٣٧ 

  العنوان. أنتاج     أ- الدواجن-١
٦٣٦٫٥١٤٢      

  راف، حیدر عبود محمودالص  ٤٢٧ص 
اء     ي م سوس ف رق ال ستخلص ع افة م تأثیراض
ة والفسلجیة          صفات االنتاجی الشرب في بعض ال

م   روج اللح ة لف فات الذبیح ود  / وص در عب حی
صراف  ود ال داد.محم داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥الزراعة،
    سم ٢٨ص؛ ٨٨ب، -أ

  رسالة ماجستیر علوم في الزراعة
 -الدواجن-٣اه الشرب  می-٢ انتاج - الدواجن-١

  العنوان .فسلجة      أ

١٢٥٦  

٦٣٦٫٥١٤٢      
  ، حسام حكمت نافع طھیفالنا  ٢٩٧ن 

صفراء            ذرة ال ل ال تأثیر احالل الذرة البیضاء مح
ى االداء االنت     اتي عل روتین النب ود الب جي ابوج

حسام حكمت نافع / ونوعیة الذبیحة لفروج اللحم
ا  ھ الن ارـ . یفط ة : االنب اجامع ة -راالتب  كلی
  ٢٠٠٥الزراعة،

٧٥V-I ،سم٢٨ص؛ ٦٥    
ة   وم الزراعی ي العل ستیر ف الة ماج روة -رس  الث

  الحیوانیة
دواجن -١ اج  - ال ضاء  -٢ انت ذرة البی ذرة -٣ال  ال

  العنوان .الصفراء   أ

١٢٥٧  

٦٣٦٫٦      
  عبود فارس الحضري، سناء  ٦٤٩ح 

س  اء ن سیجیة وكیمی ة ون ة جغرفی جیة یدراس
سناء عبود )../ المریعي(لمشكلة الطائر السلوى 

ضري   رس الح داد .ف داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠ ابن الھیثم، -التربیة

    سم٢٨ص؛ ٧٤
   علم النسیج-رسالة ماجستیر علم الحیوان

  العنوان.أ)     السلوى( تربیة – الطیور -١

١٢٥٨  

٦٣٧      
  الدرة، عمرعادل عبود  ٤٢د 

 في  تأثیر االلبان المختمرة على كولیسترول الدم     
١٢٥٩  



 

 ٣٣٨ 

ة  : ـ بغداد.عمر عادل عبود الدرة     / الفئران جامع
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة،-بغداد
    سم٢٨ص؛ ٨٢

  رسالة ماجستیر صناعات غذائیة
  العنوان. معالجة االلبان    أ-١

٦٣٧٫١      
  الحمداني، وھبي عبدالقادر سلمان  ٨٤٢ح 

اج     ى انت ة عل ل البیئی أثیر بعض العوام ة ت دراس
اعز الحلیب وتركیبھ في    / مجامیع وراثیة من الم

داني    لمان الحم دالقادر س ي عب داد .وھب : ـ بغ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ١٥٧
   ثروة حیوانیة–اطروحة دكتوراه 

  العنوان. انتاج    أ- االلبان-١

١٢٦٠  

٦٣٧٫١٧      
  متعب فجة الخزاعي، عروبة  ٥٢٦خ 

ض     ب وبع ائي للحلی ي والكیمی یم المیكروب التقی
ة    / منتجاتھ في مدینة الدیوانیة    عروبة متعب فج

ي  یةـ .الخزاع ة: القادس یةجامع ة - القادس  كلی
  ٢٠٠٦،طب البیطريال

    سم٢٨ایض؛ : ص١٣٢
ري     ب البیط ي الط وم ف ستیر عل الة ماج  -رس

  الصحة العامة البیطریة
  العنوان. المیكروبات      أ-٢ انتاج - الحلیب-١

١٢٦١  

٦٣٧٫٣٥٤      
  نان عبداهللا عليالشمري، ح  ٨٤٩ش 

یة        ا المرض ة للبكتری سموم المعوی الكشف عن ال
Staphy Iococcus aureus  ان ي االجب  ف

ة       رق المناعی ان  / الطریة باستخدام بعض الط حن
شمري   ي ال داهللا عل داد .عب داد : ـ بغ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ٩٢

  رسالة ماجستیر في صناعات غذائیة
  العنوان. الجبن الصلب       أ-١

١٢٦٢  

٦٣٨٫١      
  ١٢٦٣  الكناني، محمد عبدالجلیل محمود  ٩٢٩ك 



 

 ٣٣٩ 

ل العسل           ى نح ي عل دراسة مرض الحضنة االوب
ة   صات النباتی تخدام المستخل ھ باس / ومكافحت

جامعة : ـ بغداد.محمد عبدالجلیل محمود الكناني 
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-بغداد
    سم٢٨ص؛ ٨٩

   وقایة النبات الحشرات–اطروحة دكتوراه 
  العنوان. تربیة    أ- النحل-١

٦٣٩٫٣      
  البیاتي، نمیر محمود حلمي  ٩٢٢ب 

سمكتي       وم ل ة اللح ا بنوعی دورة التكاثر وعالقتھ
ة   ر دجل ي نھ شبوط ف ان وال ود من/ القط ر محم ی

اتي   ي البی داد.حلم داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ١٥٦
   ثروة حیوانیة–اطروحة دكتوراه 

  العنوان. تربیة    أ- االسماك-١

١٢٦٤  

٦٣٩٫٣      
  الحسون، احمد شھاب حمد علي  ٥٩٩ح 

مكیة      ة س زات بروتینی طریقة لتحسین انتاج مرك
ار     ة واختب ماك المجفف ن االس ا  (م كفاءتھ

ة سون  )/ التغذوی ي الح د عل ھاب حم د ش ـ .احم
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد: بغداد
    سم٢٨ص؛ ٤٥

   ثروة حیوانیة–رسالة ماجستیر 
  العنوان. تغذیة    أ- االسماك-١

١٢٦٥  

٦٣٩٫٣      
  الخفاجي، طھ یاسین فرحان  ٧٢٣خ 

ي        دورة ف صفى ال ات م التأثیرات المحتملة لمخلف
ة      ر دجل ماك نھ ھ  / بعض الجوانب الحیاتیة الس ط

اجي      داد   .یاسین فرحان الخف داد  : ـ بغ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة الزراعة،

    سم٢٨ص؛ ٧٩
   ثروة حیوانیة–یر رسالة ماجست

  العنوان. تغذیة    أ- االسماك-١

١٢٦٦  

٦٣٩٫٣      
  ١٢٦٧  الدوري، احمد صالح الدین ناصر  ٩٤٩د 



 

 ٣٤٠ 

اء   سبة بق ى ن ة عل ق مختلف تخدام عالئ أثیر اس ت
ات اس  ي     میرق ضونة ف ادي المح ارب الع اك الك

ر   / نظام ماء دوار مغلق    دین ناص احمد  صالح ال
دوري  داد .ال داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠لزراعة،ا
    سم٢٨ص؛ ٦٩

   ثروة حیوانیة–رسالة ماجستیر 
  العنوان. تغذیة    أ- االسماك-١

٦٣٩٫٣      
  عبدالحسین حاتم غزي  ٣٥٩ع 

ماك      ات اس ة یرق ي تربی ة ف ة حی تخدام اغذی اس
ة   ارب االعتیادی  Cypvinus carpioالك

 tenopharygodon idellaوالكارب العشبي 
ازي   /  اتم غ سین ح صرةـ .عبدالح ة : الب جامع

  ٢٠٠٥ كلیة الزراعة،-البصرة
    سم٢٨ایض؛ : ص٨٩

ماك    ي االس ة ف وم زراعی ستیر عل الة ماج رس
  والثروة الحیوانیة

ماك -١ ة - االس ماك-٢ تربی راق    - االس  الع
  العنوان.أ

١٢٦٨  

٦٣٩٫٣      
  علي عودة شاوردي  ٨٩ع 

ین   ارب الكرس مكتي الك ة س ة وحیاتی بیئ
Carassius carassius (L.١٧٥٨) 

شني  ي Liza abu ١٨٤٣.Heckelوالخ  ف
ار  ة –ذراع الثرث ر دجل ة ونھ ودة  /  دجل ي ع عل

 -الجامعة المستنصریة : ــ بغداد .عودة شاوردي   
  ٢٠٠٦كلیة العلوم، 

  سم ٢٨ایض؛ : ص١٤٢
اة         وم الحی ي عل سفة ف وراه فل م  -اطروحة دكت  عل

  لحیوان
ین    -٢ تربیة   - االسماك -١ مك (الكارب الكرس ) س
  العنوان. نھر دجلة  أ-٤سماك  ا-الخشني-٣

١٢٦٩  

٦٣٩٫٣      
  العوادي، افراح عبد مكطوف  ٩٢٤ع 

ب الكیمیائی ى   ةالتركی اثر النث دورة التك ھ ب عالقت
١٢٧٠  



 

 ٣٤١ 

 Cyprimus varpioاالعتیادي  سمكة الكارب
L.   راق  - في ھور الحمار د   /  جنوب الع راح عب اف

وادي   وف الع ارـ .مكط ة : ذي ق ارجامع  -ذي ق
  ٢٠٠٧،تربیةكلیة ال

    سم٢٨ ایض: ص؛١١٤ح، -أ
 عالم –علوم في علوم الحیاة  –رسالة ماجستیر 

  الحیوان
ماك-١ ة  ت- االس ارب -٢ربی مك( الك     )س
  العنوان.أ

٦٤١٫١      
  الكبیسي، ناطق فجر جزاع  ٢٩٥ك 

ي    سیة ف ة والنف عافات االولی امج االس ر برن اث
اد  ضغط الح طراب ال راض اض ض اع اطق / خف ن

ة  -جامعة بغداد: ـ بغداد .فجر جزاع الكبیسي      كلی
  ٢٠٠٤،اآلداب
    سم٢٨ص؛ ١٩٦

   علم النفس–اطروحة دكتوراه 
  العنوان. الطب النفسي    أ-١

١٢٧١  

٦٤١٫٣      
  جمیل عبدالمجید محمد ثابت  ٨٩٨ج 

/ تصنیع بسكویت عالي البروتین وتقویمھ تغذویًا
ت   د ثاب د محم ل عبدالمجی داد.جمی ة : ـ بغ جامع

  ٢٠٠٠ة، كلیة الزراع-بغداد
    سم٢٨ص؛ ٦٩

   الصناعات الغذائیة–رسالة ماجستیر 
  العنوان. االطعمة    أ-١

١٢٧٢  

٦٤١٫٣      
  الفراجي، جمال خلف عطیة  ٤٢٣ف 

ر      تصنیع سایلج االسماك المجفف بأسلوب التخم
و      ى نم ذوي عل ار اداءه التغ ي واختب الالكتیك

ف    / اصبعیات اسماك الكارب االعتیادي    ال خل جم
ة  ي   عطی داد  .الفراج داد  : ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠الزراعة،
    سم٢٨ص؛ ٦٩

   ثروة حیوانیة–رسالة ماجستیر 
  العنوان. تغذیة    أ- االسماك-١

١٢٧٣  



 

 ٣٤٢ 

٦٤١٫٣٥٦٧      
  جالل احمد فضل سعید  ٨٢٨ج 

ة    ناف الحنط ض اص ة بع ین نوعی ة ب العالق
جالل احمد فضل سعید / العراقیة وعوامل الجودة

  ٢٠٠٠لیة الزراعة، ك-جامعة بغداد: ـ بغداد.
    سم٢٨ص؛ ١٢٤

   الصناعات الغذائیة-اطروحة دكتوراه
  العنوان. االطعمة العراقیة       أ-١

١٢٧٤  

٦٤١٫٤٨      
  الروي، مناف عزالدین ناجي  ٢٩٩ر 

ي          صودیوم ثالث صودیوم وال تأثیر ملح كلورید ال
م       ة للح صفات النوعی ى ال فات عل دد الفوس متع

زن بالتج   روم والمخ ار المف دد    االبق ى م د عل می
راوي     / مختلفة اجي ال داد  .مناف عزالدین ن : ـ بغ

  ٢٠٠٥ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد
    سم٢٨ص؛ ١٦١

ات   ة والتقان وم االغذی ستیر عل الة ماج رس
  االحیائیة

  العنوان. اللحوم المثلجة        أ-١

١٢٧٥  

٦٤١٫٦٣      
  الطائي، لمى عبدالھادي زوین  ٢٩٩ط 

ة والفیزیو  ة المایكروی ة النوعی كیمیائی
ي      ستخدمة ف اه الم ة والمی شروبات الغازی الم

: ـ بغداد.لمى عبدالھادي زوین الطائي / تصفیتھا
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة،-جامعة بغداد

    سم٢٨ص؛ ١٠٩
   الصناعات الغذائیة-اطروحة دكتوراه

  العنوان. المشروبات الغازیة       أ-١

١٢٧٦  

٦٤٩٫١      
  العبیدي، ھیثم ضیاء  ٢٩٤ع 

ولتھم      انماط تعل  ق الراشدین السابقة في فترة طف
/ عیة حاضراً اوعالقتھا بتعلقھم بالجماعة االجتم   

دي    یاء العبی ثم ض داد .ھی ة : ـ بغ الجامع
  ٢٠٠٦،االداب كلیة -المستنصریة

    سم٢٨ص؛ ٢٢٢
   اداب فلسفة علم النفس العام-اطروحة دكتوراه

١٢٧٧  



 

 ٣٤٣ 

  العنوان. رعایة       أ- االطفال-١
٦٤٩،٥٨      

  الخزعلي، قاسم محمد محمود  ٥٦٨خ 
ة     وء الرؤی ي ض ل ف ة للطف سفة تربوی و فل نح

شر     د    / یفالقرآنیة والحدیث النبوي ال قاسم محم
ي  ود الخزعل داد.محم داد: ـ بغ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠١ة، ابن رشد -تربیةال
    سم٢٨ص؛ ٢٩٠

   فلسفة التربیة–اطروحة دكتوراه التربیة 
  عنوانال. رعایة ثقافیة       أ- االطفال-١

١٢٧٨  

٦٥٧      
  محمد قاسم شیرز انورعلي  ٣٨٤م 

ة   ة دراس د الذاتی م التقاع ن نظ بة ع المحاس
صیادلة   ة ال د نقاب ندوق تقاع ي ص ة ف / تطبیقی

ي   ور عل یرز ان م ش د قاس داد.محم ة : ـ بغ جامع
  ٢٠٠٠،االدارة واالقتصاد  كلیة -بغداد
    سم٢٨ص؛ ١٣٤

  ارسالة ماجستیر في المحاسبة
  العنوان.  أ المحاسبة     -١

١٢٧٩  

٦٥٧٫٤٢      
  نجیب سلمان بطرس  ٣٩٢ن 

دقیق   ر ت الیفاث رة   التك ر المباش صناعیة غی  ال
ارجي  دقق الخ ى رأي الم لمان  / عل ب س نجی

رس  داد .بط داد : ـ بغ ة بغ ة -جامع االدارة  كلی
  ٢٠٠٧،واالقتصاد

    سم٢٨ص؛ ١٣٣م، -أ
  رسالة ماجستیر في المحاسبة

ال-١ صناعیة یف التك دقیق ا-٢ ال سابات        ت لح
  العنوان.أ

١٢٨٠  

٦٥٧٫٤٢      
  نمیر سعدي عبدالرزاق  ٨٩٤ن 

ال  ستصمیم نظام كلفوي الحت     دواجن  یفاب تك /  ال
ي   : ـ بغداد.نمیر سعدي عبدالرزاق    د العرب المعھ

  ٢٠٠٠،المعھد العربي -للمحاسبة والتدقیق
    سم٢٨ص؛ ١٠٩

  دبلوم عالي في المحاسبة القانونیة

١٢٨١  



 

 ٣٤٤ 

  العنوان.   أ    یف محاسبة التكال-١
٦٥٧٫٤٥      

  اسامة مھدي صالح  ٥٢٨آ 
ى        ا عل الخدمات االخرى لمراقبةالحسابات واثرھ

ل    ي العم تقاللھ ف الح   / اس دي ص امة حم ـ .اس ـ
  ٢٠٠٢معھد العربي للمحاسبة والتدقیق، : بغداد

   سم٢٨ص؛ ٩١ 
  رسالة ماجستیر في المحاسبة القانونیة

  العنوان. مراقبة الحسابات     أ-١

١٢٨٢  

٦٥٧٫٤٥      
  الجمیلي، عبدالرحمن محمد حسون  ٨٩٨ج 

اذ     ي اتخ ا ف ة واھمیتھ ات التخطیطی الموازن
ة   رارات االداری سون   / الق د ح دالرحمن محم عب

ي  داد .الجمیل ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االدارة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٦٩ 
  دبلوم عالي في مراقبة الحسابات

  العنوان. مراقبة الحسابات     أ-١

١٢٨٣  

٦٥٧٫٤٥      
  ضیاء فائق عید  ٩٢٢ض 

ة      : رقابة سوق المال   راءات الرقاب ي اج دراسة ف
ضیاء / والتدقیق في سوق بغداد لالوراق المالیة 

ة االدارة  -جامعة بغداد : ــ بغداد .فائق سعید       كلی
  ٢٠٠٠واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٨٣ 
  دبلوم عالي في المحاسبة القانونیة

  العنوان. ات   أ مراقبة الحساب-١

١٢٨٤  

٦٥٧٫٤٥      
  العاني، محمد خضر یاسین  ٢٩٩ع 

لوب   تخدام اس ة باس ي الرقاب ات ف دور الموازن
محمد خضر یاسین العاني سعید   / التحلیل المالي 

داد . ـ بغ دقیق،    : ـ بة والت الي للمحاس د الع المعھ
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٩٢
  دبلوم عالي في المحاسبة القانونیة

  العنوان.    أ مراقبة الحسابات-١

١٢٨٥  



 

 ٣٤٥ 

٦٥٧٫٤٥      
  العزاوي، سعد علي جالل  ٥٢٩ع 

دراسة : الرقابة النوعیة على اداء العمل الرقابة 
ة   ة المالی وان الرقاب ي دی ة ف ي  / تطبیقی عد عل س

عید     زاوي س الل الع داد .ج ـ بغ ة  : ـ الجامع
  ٢٠٠٠ كلیة االدارة واالقتصاد، –المستنصریة 

   سم٢٨ص؛ ٧٢ 
  حاسبة القانونیةدبلوم عالي في الم

  العنوان.  مراقبة الحسابات   أ-١

١٢٨٦  

٦٥٧٫٤٥      
  علي مراد خداداد  ٨٩ع 

سابات     ة للح ة الداخلی م الرقاب یم نظ ص وتقی فح
ة   راد خداداد سعید       / المخزنیة الممكن ي م ـ  .عل ـ

داد  داد : بغ ة بغ صاد، -جامع ة االدارة واالقت  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٨٠ 
  قانونیةدبلوم عالي في المحاسبة ال

  العنوان.  مراقبة الحسابات   أ-١

١٢٨٧  

٦٥٧٫٤٥      
  الغبان، رضا عمر ذیبان  ٢٢٩غ 

سابات   دقیق الح ة وت ة مراقب ة مھن ام ممارس نظ
ي            ة ف ویر المھن ي تط العالمي ومدى مساھمتھ ف

: ــ بغداد.رضا عمر ذیبان الغبان سعید    / العراق
  ٢٠٠٢المعھد العربي للمحاسبین القانونیین، 

   سم٢٨ ص؛٩٢ 
  دبلوم عالي في المحاسبة القانونیة

  العنوان.  مراقبة الحسابات   أ-١

١٢٨٨  

٦٥٧٫٤٥      
  فراس مھدي رضا  ٢٥ف 

دراسة : استخدام المعاینة االحصائیة في التدقیق
سویق     اج وت ة النت شركة العراقی ي ال ة ف تطبیقی

ة   ساھمة مختلف ركة م وم ش دي  / اللح راس مھ ف
داد .رضا سعید     بة  يد العرب المعھ : ــ بغ  للمحاس

  ٢٠٠١والتدقیق، 
   سم٢٨ص؛ ٧٩ 

  دبلوم عالي في المحاسبة القانونیة

١٢٨٩  



 

 ٣٤٦ 

  العنوان.  مراقبة الحسابات   أ-١
٦٥٧٫٨٣٤      

  القره غولي، سعد محمد كاظم  ٤٢٧ق 
دقیق  ي الت ة ف ة المھنی اظم  / العنای د ك عد محم س

بة     : ــ بغداد .القره غولي    ي للمحاس د العرب المعھ
  ٢٠٠٠والتدقیق، 

   سم٢٨ص؛ ٩٣ 
  دبلوم عالي في المحاسبة القانونیة

  العنوان.  مراقبة الحسابات   أ-١

١٢٩٠  

٦٥٧٫٨٣٥      
  ایاد محمد فاضل عبدالرزاق احمد  ٩٢٤أ 

ة    ى االدوات االحتیاطی سیطرة عل بة  وال المحاس
المنتزعة والمواد المستھلكة المعاد تصلیحھا في 

اد مح / ظل النظام المحاسبي الموحد   ل   ای د فاض م
د   دالرزاق احم داد.عب ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠االدارة واالقتصاد، 
   سم٢٨ص؛ ٦٠ 

  دبلوم عالي في مراقبة الحسابات
دریس  ( النظام المحاسبي الموحد   -١ ة وت )   دراس
  العنوان.أ

١٢٩١  

٦٥٧٫٨٣٥      
  الجلبي، ایاد محمد طارق  ٨٢٩د 

ال   ام للتك صمیم نظ ا   یفت ل النظ ي ظ ة ف م  الفعلی
د  ابي الموح رة    : المح ي جزی ة ف ة تطبیقی دراس
سیاحیة  داد ال ي    / بغ ارق الجلب د ط اد محم ـ .ای ـ

داد دقیق،  : بغ بة والت ي للمحاس د العرب المعھ
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٦٤ 
  دبلوم عالي في المحاسبة القانونیة

د - -١ بي الموح ام المحاس ة ( النظ دراس
  العنوان. أ)    وتدریس

١٢٩٢  

٦٥٧٫٨٦٧      
  مد محمود احمد عبیداح  ٣٨٤آ 

بة   ام محاس ق نظ الیفتطبی ر التك ي ش ة ك ف
ل      واد التجمی ة وم صناعات الدوائی صور لل المن

د   /   خاصة –مساھمة   د عبی ـ  .احمد محمود احم ـ

١٢٩٣  



 

 ٣٤٧ 

داد دقیق،  : بغ بة والت ي للمحاس د العرب المعھ
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٢٥ 
  دبلوم عالي في المحاسبة القانونیة

  العنوان. أ الصناعیة   التكالیف محاسبة -١
٦٥٧٫٨٦٧      

  الحمداني، بھاء حسین محمد  ٨٤٢ح 
ة      ي الرقاب ة ف بة الكلف ات محاس ام معلوم دور نظ

داني   ../ وتحسین االداء  د الحم سین محم اء ح بھ
د   داد.احم ـ بغ داد: ـ ة بغ ة االدارة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠واالقتصاد، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٥ 

  رسالة ماجستیر علوم في المحاسبة
  العنوان. الصناعیة      أتكالیفال محاسبة -١

١٢٩٤  

٦٥٧٫٨٦٧      
  السبوع، سلیمان سند سبع  ٢٩٦س 

ام   تخدام نظ الیب ABCاس اذ ABM واس  التخ
بع  ../ القرار وتقییم اداء المنظمة    سلیمان سند س

د  سبوع احم داد.ال ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠االدارة واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٢١٤ 
   في المحاسبةاطروحة دكتوراه فلسفة

  العنوان.  الصناعیة    أالتكالیف محاسبة -١

١٢٩٥  

٦٥٨      
  عبدالستار محمد احمدناجي الدوري،   ٩٤٩د 

ى       شاملة عل ودة ال ات ادارة الج اثر تحقیق متطلب
ة      : حمایة المستھلك    ي عین تطالعیة ف دراسة اس

داد    شفیات بغ ود    / من مست ستار محم اجي عبدال ن
د    دوري احم د ال دا .احم ـ بغ ة : دـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة االدارة واالقتصاد، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٧٠ 

  رسالة ماجستیر علوم في ادارة االعمال
  العنوان. ادارة االعمال       أ-١

١٢٩٦  

٦٥٨      
  السامرائي، داود نوري عبداالمیر احمد  ٢٨٤س 

ي     نحو تحدید مالمح واتجاھات مدرسة عراقیة ف
١٢٩٧  



 

 ٣٤٨ 

بیر االداریة المستنبطة االدارة بالتركیز على التدا
اء    ار والبن ادة االعم ة اع ن حمل وري / م داود ن

سامرائي   د ال داالمیر احم داد.عب ـ بغ ة : ـ الجامع
  ٢٠٠٠ كلیة االدارة واالقتصاد، -المستنصریة

   سم٢٨ص؛ ١٥٢ 
  رسالة ماجستیر علوم في ادارة االعمال

  العنوان. ادارة االعمال       أ-١
٦٥٨٫١٥٢٧      

  لدلیمي، زیاد اسماعیل دخیلا  ٨٩٨د 
ي   ا ف ة تطبیقھ تثمار وامكانی نادیق االس ادارة ص

راق  تطالعیة: الع ة اس ماعیل ../ دراس اد اس زی
دلیمي   ل ال داد .دخی ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة –جامع  كلی

  ٢٠٠١االدارة واالقتصاد، 
   سم٢٨ص؛ ١١٧ 

  الدبلوم العالي  في ادارة االعمال
  نالعنوا. ادارة       أ- االستثمار-١

١٢٩٨  

٦٥٨٫١٥١٦٧      
  احمد علي صالح  ٣٨٤آ 

ل    ا بعوام تراتیجي وعالقتھ ر االس اط التفكی انم
ري     ال الفك ى رأس الم ة عل ة  : المحافظ دراس

صناعي         اع ال ركات القط ة من ش میدانیة في عین
تراكي  الح    / االش ي ص د عل داد  .احم ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة االدارة واالقتصاد، –بغداد 
   سم٢٨ص؛ ٢٣٨ 

  لوم العالي  في ادارة االعمالالدب
  العنوان. ادارة االعمال الصناعیة       أ-١

١٢٩٩  

٦٥٨٫١٨      
  الكعبي، ضیاء جبار ثجیل عباس  ٦٢٨ك 

فة   ل المواص ي ظ دریب ف شاط الت ویم ن تق
ة   ة    : ١٠٠١٥ Isoاالرشادیة الدولی ة حال دراس
نفط  ي وزارة ال اس    / ف ل عب ار ثجی یاء جب ض

ي داد.الكعب ـ بغ ة ب: ـ داد جامع ة االدارة –غ  كلی
  ٢٠٠١واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ١٣٣ 
  رسالة ماجستیر علوم في ادارة االعمال

  العنوان. ادارة       أ- تنظیم- الشركات-١

١٣٠٠  



 

 ٣٤٩ 

٦٥٨٫٢      
  الساعاتي، عفاف حسن ھادي  ٢٦٢س 

اء الواسع وآفاق تطبیقیة في الصناعة منظام االی
 عفاف حسن ھادي/ دراسة استطالعیة : العراقیة

داد   : ــ بغداد .الساعاتي   ة بغ ة االدارة  –جامع  كلی
  ٢٠٠١واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ٢٦٤ 
  اطروحة دكتوراه الفلسفة  في ادارة االعمال

  العنوان. تنظیم وادارة       أ- المصانع-١

١٣٠١  

٦٥٨٫٣٠٢      
  الفھداوي، علي حسین غیالن  ٩٤٢ف 

ى      ضائیة عل ة الق ي الرقاب ة ف ات الحدیث االتجاھ
علي )/ دراسة مقارنة (التقدیریة لالدارة   السلطة  

داوي      یالن الفھ د غ داد  .حسین احم ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة القانون، –بغداد 

   سم٢٨ص؛ ٢١٤ 
  اطروحة دكتوراه في القانون العام

  العنوان. االشراف االداري       أ-١

١٣٠٢  

٦٥٨٫٤٠١٤      
  علي شرف عزت  ٨٩ع 

ي   تقویم عملیة الرقابة التسویقیة الست     راتیجیة ف
ة     صناعات الكھربائی ة لل شركة العام داد–ال / بغ

داد   : ــ بغداد .علي شرف عزت     ة  –جامعة بغ  كلی
  ٢٠٠٤االدارة واالقتصاد، 

   سم٢٨ص؛ ١١٧ 
  رسالة ماجستیر  في ادارة االعمال

ى االداء  -١ ة عل ال  -٢ الرقاب  -٣ ادارة االعم
سویق  ات-٤الت سویق        - الكھربائی  ت

  العنوان.أ

١٣٠٣  

٦٥٨٫٤٠٣      
  الكبیسي، معمر مھدي صالح  ٢٩٥ك 

ة       رارات االداری ة الق دم رجعی دأ ع ة : مب دراس
الح الكبیسي       / مقارنة داد  .معمر مھدي ص ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة االدارة واالقتصاد، –جامعة بغداد 
   سم٢٨ص؛ ٢١٦ 

  رسالة ماجستیر في القانون العام

١٣٠٤  



 

 ٣٥٠ 

  العنوان. القرارات االداریة       أ-١
٦٥٨٫٤٠٣٢      

   احمدلطیففیصل عبدال  ٩٥٨ف 
بل    مة وس ة العاص اءة امان ة وكف اس فاعلی قی

دعیمھا دال/ ت صل عب د لطیففی داد. احم ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٦ كلیة االدارة واالقتصاد، –جامعة بغداد 

   سم٢٨ص؛ ٢٧٩ 
  رسالة ماجستیر  في ادارة االعمال

  العنوان. تحلیل النظم       أ- ادارة االعمال-١

١٣٠٥  

٦٥٨٫٤٠٤      
  رائي، ماھر عبدالمجید عبدالرحمنامالس  ٢٨٤س 

ة   ساب االوزان المعیاری ادالت ح تقاق مع اش
شاریع       ل لم دم العم یم تق شائیة لتق رات االن للفق

اني دالرحمن / المب د عب اھر عبدالمجی م
سامرائي داد.ال ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التكنلوجیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٤٧
وم    ي عل ستیر ف الة ماج اء  رس ة البن  ھندس

   ادارة المشاریع  االنشائیة–واالنشاءات 
  العنوان. ادارة المشروع   أ-١

١٣٠٦  

٦٥٨٫٥      
  الساعدي، شوقي صبري مھدي  ٢٦٤س 

ة االعداد       دراسة نظریة وتطبیقیة السلوب برمج
صحیحة ساعدي   / ال دي ال بري مھ وقي ص ـ .ش ـ

داد داد : بغ ة بغ صاد، –جامع ة االدارة واالقت  كلی
٢٠٠٦  

   سم٢٨ص؛ ٦٥ 
  رسالة ماجستیر  علوم في بحوث العملیات

  العنوان. ادارة االنتاج       أ-١

١٣٠٧  

٦٥٨٫٥      
   باللد الللطیفسامي عب  ٢٨٩س 

ــ . بالل یفسامي عبداللط/ دراسة البناء المصنع
داد داد : بغ ة بغ صاد، –جامع ة االدارة واالقت  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٣٦١ 

  اریةرسالة ماجستیر  ھندسة معم

١٣٠٨  



 

 ٣٥١ 

  العنوان. ادارة االنتاج       أ-١
٦٥٨٫٥      

  الشروعي، رحیم كاظم حسن  ٤٩٦ش 
ي   سة ف وب الرئی یل الحب اج لمحاص یط االنت تخط

ستخدم      وذج الم ق نم راق بتطبی تج –الع  المن
دینامیكي شروعي  / ال سن ال اظم ح یم ك ـ .رح ـ

  ٢٠٠٦عة، ا كلیة الزر–جامعة بغداد : بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٥٥ 

الة صاد   رس ة االقت ي زراع وم ف ستیر عل  ماج
  الزراعي

  العنوان. ادارة االنتاج       أ-١

١٣٠٩  

٦٥٨٫٥      
  عبدالسالم ابراھیم عبد  ٥٨٢ع 

ي االداء  ا ف ة واثرھ اح الحرج ل النج عوام
شاملة    ودة ال ور ادارة الج تراتیجي بمنظ ../ االس

داد  : ــ بغداد.عبدالسالم ابراھیم عبد    –جامعة بغ
  ٢٠٠٤واالقتصاد، كلیة االدارة 

   سم٢٨ص؛ ٢١٣ 
  اطروحة دكتوراه  في ادارة االعمال

  العنوان. ادارة االنتاج       أ-١

١٣١٠  

٦٥٨٫٥      
  الموسوي، سیل ابراھیم محسن  ٩٥٩م 

د    تخدام قواع ة باس صیانات الوقائی ة ال برمج
ات  وي     / البیان سن الموس راھیم مح یل اب ـ  .اس ـ

داد داد : بغ ة بغ ة االدارة و–جامع صاد،  كلی االقت
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٨٤ 
  رسالة ماجستیر  علوم في بحوث العملیات

  العنوان. ادارة االنتاج       أ-١

١٣١١  

٦٥٨٫٣      
  احمد وھیب حسین احمد  ٣٨٤أ 

شھید    شركة ال وءة ل اج الكف ط االنت د خط تحدی
ین      ال یق اطرة وال روف المخ ل ظ ي ظ ة ف / العام

د : ــ بغداد.احمد وھیب حسین محمد      اد جامعة بغ
  ٢٠٠٦ كلیة االدارة واالقتصاد، –
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٤٢ز، - أ

١٣١٢  



 

 ٣٥٢ 

  اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادیة
  العنوان. تخطیط االنتاج      أ-١

٦٥٨٫٩١٣٣٢١٢      
   عیسىلطیفاشرف   ٥٤٧أ 

ة    صارف الحكومی ي الم سیولة ف رات ال مؤش
صرفي         "العراقیة   ین م ة ب ة مقارن ة تحلیلی دراس
ید  دینالرش رف "/ والراف فأش سى لطی ـ . عی ـ

داد داد : بغ ة بغ صاد، –جامع ة االدارة واالقت  كلی
٢٠٠١  

   سم٢٨ص؛ ٩٠ 
  الدبلوم العالي في ادارة المصارف

  العنوان. المصارف التجاریة       أ-١

١٣١٣  

٦٥٨٫٩١٣٣٢١٢      
  القریشي، فتحیة مزھر عبجالرضا  ٤٩٥ق 

اري       صرف العق ات الم صیرفة     تحول عملی من ال
أدارة     ا شاملة ك صیرفة ال ى ال صة ال لمتخص

فتحیة مزھر / دراسة تطبیقیة: لتحسین الربحیة   
شي   ا القری داد .عبدالرض ـ بغ داد  : ـ ة بغ  –جامع

  ٢٠٠١كلیة االدارة واالقتصاد، 
   سم٢٨ص؛ ٧٣ 

  الدبلوم العالي في ادارة المصارف
  العنوان. المصارف التجاریة       أ-١

١٣١٤  

٦٥٩٫١١١      
  یدي، مرتضى نوري محمودالشد  ٤٩٤ش 

ات   االعالق  ة واالزم سحیة   : ت العام ة م دراس
السالیب ووسائل العالقات العامة في التعامل مع     

ن   دة م اء للم ة الكھرب ى ١/٦/٢٠٠٦أزم حت
شدیدي      / م١/٩/٢٠٠٦ ود ال مرتضى نوري محم
  ٢٠٠٥ كلیة االعالم، –جامعة بغداد : ــ بغداد.
   سم٢٨ص؛ ٢٣٨ 

ال   ي االع ستیر ف الة ماج ات  -مرس سم العالق  ق
  العامة

ة  -١ ات العام اء-٢ العالق  - وزارة الكھرب
  العنوان.العالقات العامة       أ

١٣١٥  

٦٥٨٫١٤      
  ١٣١٦  الحلي، سالم حمید رشید عبدالحسین  ٨٩ح 



 

 ٣٥٣ 

اد الوظ  صمیم االعالن     فی یاالبع ي ت ة ف ة والجمالی
اري  ي  / التج سین الحل ید عبدالح د رش الم حمی س

ل . ـ باب ل : ـ ة باب ة   كلی -جامع ون الجمیل ، ة الفن
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٦٢٦٦٤٫٧
  رسالة ماجستیر في التربیة الفنیة٤٥٩م 
  العنوان. االعالنات التجاریة   أ-١

٦٦٤٫٦٤٦٢      
  النداوي، عالء عائد عبید  ٤٢٩ن 

ى   وز ال ل الكلك ل تحوی ة لتفاع ة حركی دراس
ات       ت والومین الفركتوز باستعمال راتنج الزیوالی

ة  صودیوم المثبت وق   ال واج ف روف االم ت ظ  تح
صوتیة داوي  / ال د الن د عبی الء عائ داد .ع ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠عة، ا كلیة الزر–جامعة بغداد 
   سم٢٨ص؛ ٦٨ 

  اطروحة دكتوراه فلسفة في الصناعات الغذائیة
  العنوان. الصناعات الغذائیة       أ-١

١٣١٧  

٦٦٤٫٧      
  الموسوي، عبدالسالم علي حسین  ٤٥٩م 

صفات الفیزیو  ض ال ض   بع ت بع ة لزی كیمیائی
صنیع   ات الت أثیر عملی سلجم وت ذور ال ناف ب اص

زن وي  / والخ سین الموس ي ح سالم عل ـ .عبدال ـ
  ٢٠٠٢ كلیة الزراعة، –جامعة بغداد : بغداد

   سم٢٨ص؛ ١١٩ 
ة     ي الزراع وم ف صناعات  -رسالة ماجستیر عل  ال

  الغذائیة
  العنوان.أ)       صناعات غذائیة( الدیباج -١

١٣١٨  

٦٦٤٫٧٢٦      
  الجرموندي، تارة شاكر فیض اهللا  ٤٨٩ج 

ل    ستق الحق ي ف ري ف وث الفط ن التل ري ع التح
ي    ة ف ق المناعی تخدام الطرائ ص واس المحم

ھ   دي     / الكشف عن یض اهللا الجرمون اكر ف ارة ش ت
  ٢٠٠١ كلیة الزراعة، –جامعة بغداد : ــ بغداد.
   سم٢٨ص؛ ٨٩ 

ة     ي الزراع وم ف صناعات  -رسالة ماجستیر عل  ال
  الغذائیة

١٣١٩  



 

 ٣٥٤ 

  العنوان. فستق الحقل   أ- الصناعات الغذائیة-١
٦٦٤٫٩٤      

  رائد عبدالحي ابراھیم  ٢٩٤ر 
سب    ى ن ة عل ات الحاوی تخدام البلوك أثیر اس ت
م    ة لح ى نوعی دواجن عل ضالت ال ن ف ة م مختلف

داد  .رائد عبدالحي ابراھیم  / االغنام المنتج  ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة، –جامعة بغداد 

  سم ٢٨ص؛ ٥٧ 
ة     ي الزراع وم ف صناعات  -رسالة ماجستیر عل  ال

  الغذائیة
  العنوان.أ تكنولوجیا     -االسماك -١

١٣٢٠  

٦٦٥٫٣      
  الكوري، طالل عبدالرزاق علي  ٩٤٩ك 

ن      ة م ات الفالفونویدی ض المركب تخالص بع اس
سدر   ات ال  -Zizyphus spinaاوراق نب

cnristi  سدة ضادة لالك وادا م تعمالھا م  واس
دة للم  رة الشمس     ومفی ي زیت زھ ادن ف طالل  / ع

داد .عبدالرزاق علي الكوري   داد   : ــ بغ ة بغ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الزراعة، –
   سم٢٨ص؛ ١١٦ 

ة    ي الزراع وم ف سفة عل وراه فل روة دكت اط
  )الصناعات الغذائیة (
  العنوان.أ)     عباد الشمس( الزیوت النباتیة -١

١٣٢١  

٦٦٧٫٦٢      
  الناصري، ایاد احمد حمادي  ٢٥٤ن 

ضویة     ات الع ض المخلف ث بع افة خ أثیر اض ت
ذرة      و ال ي نم ة ف صاتھا المائی ة ومستخل النباتی

صفراء  ادي  / .Zeamay Lال د حم اد احم ای
ري  داد .الناص ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  –جامع  كلی
  ٢٠٠٥الزراعة، 

   سم٢٨ص؛ ١١٠ 
لتربة ا علوم -رسالة ماجستیر علوم في الزراعة

  والمیاه
ضویة   -١ مدة الع م -٢ االس ة    االس دة الكیمیاوی
  العنوان.أ

١٣٢٢  

٦٦٩٫٧٢٢      



 

 ٣٥٥ 

  العمار، جمیل حبیب غازي منیھل  ٨٢٤ع 
وم      سبائك االلمنی ة ل تحسین االستقراریة الحراری

ضاء     ناعات الف ي ص ب  / المستخدمة ف ل حبی جمی
ار     ل العم ل   .غازي منیھ ـ باب ل   :ـ ة باب ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠٠الھندسة، 
  سم٢٨ص؛ ٩٠

  لموادرسالة ماجستیر علوم في ھندسة ا
  العنوان.  االلمنیوم   أ-١

١٣٢٣  

  
  

 )الفنون الجمیلة والزخرفیة(الفنـون 
٧٠١      

  العسماوي، باسم احمد جاسم  ٥٨٢ع 
راق   ي الع ستقبلیة ف ھ الم ي وافاق ن البیئ الف

ة   ( ة میدانی ة تطبیقی م    )/ دراس د جاس م احم باس
سماوي ل .الع ـ باب ل : ـ ة باب ون  -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٥الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٣٢
ة     ة الفنی سفة التربی ي الفل وراه ف ة دكت  -اطروح

  رسم
  العنوان. الفن البیئي   أ-١

١٣٢٤  

٧٠٩٫١      
  الموسوي، شوقي مصطفى علي  ٩٥٩م 

المي  ن االس ي الف ي ف ال مرئ ي وال ة المرئ / جدلی
ل .شوقي مصطفى علي الموسوي      ة  : ــ باب جامع

  ٢٠٠٥ كلیة الفنون الجمیلة، -بابل
  سم٢٨ص؛ ٢٦٣

شكیلیة    وراه  اطروحة دكت   ون الت ي الفن سفة ف  -فل
  رسم

  العنوان.   أاالسالمي الفن -١

١٣٢٥  

٧٠٩٫١٥٣      
  االلوسي، شوكت توفیق  ٨٩٥أ 

المیة     ة االس كال المعماری ات االش جمالی
اتھا ف  ر  يوانعكاس ي المعاص م العراق /  الرس

ق االلوسي     ـ   .شوكت توفی داد ـ ة  : بغ داد جامع  -بغ

١٣٢٦  



 

 ٣٥٦ 

  ٢٠٠٠كلیة الفنون الجمیلة، 
  سم٢٨ص؛ ١٨٧

   رسم-الفنون التشكیلیةاطروحة دكتوراه في 
  العنوان.  أ تاریخ-االسالمي الفن -١

٧٠٩٫١٥٣      
  دي، بھاء علي حسینبیالع  ٦٤٩س 

سطی ي   عالت صویري العرب د الت ي التجری  ف
سابع      رن ال ى الق رن االول ال ن الق المي م االس

ري  سعدي / الھج سین ال اءعلي ح ل.بھ ـ باب : ـ
  ٢٠٠٠ة، التربیة الفنی  كلیة-جامعة بابل

  سم٢٨ص؛ ١٦٦
   رسم-رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة

  العنوان. تاریخ    أ-الفن االسالمي -١

١٣٢٧  

٧٠٩٫٣٢      
  السعدي، علي عطیة موسى  ٦٤٩س 

صویر      ن الت ي ف ھا ف ود وانعكاس رة الخل فك
ـ  .علي عطیة موسى السعدي      / المصري القدیم  ـ

  ٢٠٠٥ربیة الفنیة،  كلیة الت-جامعة بابل: بابل
  سم٢٨ص؛ ٢٧٩

  رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة
ود     -٣ التصویر   -٢ الفن المصري القدیم     -١ الخل
  العنوان.أ

١٣٢٨  

٧٠٩٫٣٥      
  اللوس، سالم ادور  ٩٥ل 

شكیلي   ي الت ل الفن ي العم ب ف ل والتركی التحلی
داد  .سالم ادور اللوس    / السومري ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ون الجمیلة،  كلیة الفن-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٢٥٠

شكیلیة      ون الت ات  -رسالة ماجستیر في الفن  نظری
  فن
  العنوان. الفن العراقي القدیم    أ-١

١٣٢٩  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧      
  اسراء عبدالغفور منصور  ٥٤٢أ 

ق التك     ي تحقی ة ف ع المدین ر موض فاث ي  ی  البئ
من   دة ض دن الجدی یة للم ات االساس للمخطط

صور  اسراء/ المناخیة المختلفة  ـ  . عبدالغفورمن ـ

١٣٣٠  



 

 ٣٥٧ 

داد داد: بغ ة بغ ضري  -جامع یط الح ز التخط  مرك
  ٢٠٠٠واالقلیمي، 

  سم٢٨ص؛ ١٤٩
ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس

  )علم الخرائط(واالقلیمي 
  العنوان. العراق    أ- تخطیط المدن-١

٧١١٫٤٠٩٥٦٧      
  الكبیسي، عبدالواحد حمود عبداهللا  ٢٩٥ك 

ة لمد ة التجاری ةالبیئ ة الفلوج ي : ین ة ف دراس
عبدالواحد حمود عبداهللا الكبیسي  / تخطیط المدن 

 مركز التخطیط الحضري -جامعة بغداد: ــ بغداد .
  ٢٠٠٠واالقلیمي، 

  سم٢٨ص؛ ١٨٠
ضري    یط الح ي التخط وراه ف ة دكت اطروح

  واالقلیمي 
  العنوان. العراق    أ- تخطیط المدن-١

١٣٣١  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧      
  دمھند فاضل احم  ٩٩٤م 

بحث  : التراتب الھرمي للطرق والتنظیم المكاني     
یم        ى تنظ رق عل شبكة الط ب الھرمي ل ر الترات اث

د     / استعماالت االرض الحضریة   ل احم مھند فاض
 مركز التخطیط الحضري -جامعة بغداد: ــ بغداد .

  ٢٠٠٠واالقلیمي، 
  سم٢٨ص؛ ١٢٩

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس
  واالقلیمي تخصص تخطیط حضري

  العنوان. العراق    أ- تخطیط المدن-١

١٣٣٢  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧١٣      
  شازاد جمال جالل فتح اهللا  ٢٥٢ش 

ط   من المخط تعماالت االرض ض ل اس تحلی
ة      ي لمدین و العمران د النم ي لتحدی االساس

: ــ بغداد .شازاد جمال جالل فتح اهللا      / السلیمانیة
داد  ة بغ ضري -جامع یط الح ز التخط  مرك

  ٢٠٠٠واالقلیمي، 
  سم٢٨ص؛ ١٦٣

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس

١٣٣٣  



 

 ٣٥٨ 

  واالقلیمي 
  العنوان. العراق    أ- تخطیط المدن-١

٧١١٫٤٠٩٥٦٧١٤      
  الجاف، نجاة قادر عمر  ٢٧ج 

صادیة      ة االقت رات االجتماعی أثیر المتغی ة ت دراس
رحالت       د ال ر     / في بناء نموذج تول ادر عم اة ق نج

اف   داد  .الج ـ بغ داد : ـ ة بغ یط  مرك -جامع ز التخط
  ٢٠٠٠ت العلیا، االحضري واالقلیمي للدراس

  سم٢٨ص؛ ٩٧
ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس

  واالقلیمي 
  العنوان. كركوك    أ- تخطیط المدن-١

١٣٣٤  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      
  آالن فریدون علي أمین  ٨٢٩أ 

ي    سیج التراث اء الن بل احی ة وس المعلوماتی
 آالن  /)ن بغداد حالة م (العمراني للمدینة العربیة    

 مركز -جامعة بغداد: ــ بغداد.فریدون علي أمین 
  ٢٠٠٢التخطیط الحضري واالقلیمي، 

  سم٢٨ص؛ ١٢٩
ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس

  واالقلیمي 
  العنوان. بغداد    أ- تخطیط المدن-١

١٣٣٥  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      
  البحراني، صفاء صالح احمد  ٣٢٢ب 

شبكة المعلوما  ط ال ر نم رات  اث ى التغی ة عل تی
ة والوظ ة فیالفیزیاوی ة للمدین الح  / ی فاء ص ص
ي   د البحران داد .احم ـ بغ یط   : ـ ي التخط وم ف عل

  ٢٠٠٢الحضري واالقلیمي، 
  سم٢٨ص؛ ١٤٠و، -أ

ضري   یط الح ي التخط ستیرعلوم ف الة ماج رس
  واالقلیمي 

  العنوان. بغداد    أ- تخطیط المدن-١

١٣٣٦  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      
   عباسبشرى فاضل  ٥٤٢ب 

ز        التنظیم الفضائي لعقد نھایات الجسور في مرك
داد   ة بغ اس    / مدین ل عب شرى فاض داد  .ب ـ بغ : ـ

١٣٣٧  



 

 ٣٥٩ 

داد  ة بغ ضري   -جامع یط الح الي لتخط د الع  المعھ
  ٢٠٠١واالقلیمي، 

  سم٢٨ص؛ ١٤١ط، -أ
ضري     یط الح ي التخط وم ف ستیر عل الة ماج رس

  )علم الخرائط(واالقلیمي 
  العنوان. الجسور    أ- بغداد- تخطیط المدن-١

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      
  شریفدزه ي، فارس حسن   ٥٩٩د 

اور    ي ادراك المح ا ف ة ودورھ ة الفیزیاوی البنی
ة    ي المدین صریة ف ارس حسن   / الب ریف ف  دزه ش

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد: ــ بغداد.ي 
  سم٢٨ص؛ ١١٩

ضري     یط الح وم التخط ي عل ستیر ف الة ماج رس
  واالقلیمي 

  العنوان. العراق    أ- تخطیط المدن-١

١٣٣٨  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      
  الجزراوي، وسام جورج جبرائیل  ٥٤٢ج 

اه        : سھولة وانسیابیة    ل االشخاص تج ة نق حرك
زراوي     / المدن الكبرى  وسام جورج جبرائیل الج

  ٢٠٠٢، كلیة الھندسةجامعة بغداد: ــ بغداد.
  سم٢٨ص؛ ١٣٣ز، -أ

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس
  )علم الخرائط (واالقلیمي

دن-١ یط الم داد - تخط ضري-بغ یط الح      التخط
  العنوان.أ

١٣٣٩  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      
  العاني، شیماء ھاشم  ٢٩٩ع 

سكنیة     اط ال ى االنم ة عل والت التخطیطی ر التح اث
اني     / في مدینة بغداد   یماء ھاشم الع داد  .ش ـ بغ : ـ

داد  ة بغ ضري -جامع یط الح ز التخط  مرك
  ٢٠٠٢واالقلیمي، 

  سم٢٨ص؛ ١٣٦ج، 
ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس

  واالقلیمي 
  العنوان.بغداد    أ- تخطیط المدن-١

١٣٤٠  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      



 

 ٣٦٠ 

  الفتیان، زینب ھشام مالك  ٢٩٢ف 
ضري      شھد الح ى الم ره عل دادي واث ت البغ البی

رة     الة والمعاص ین االص داد ب ة بغ ب / لمدین زین
 مركز -دجامعة بغدا: ــ بغداد.ھشام مالك الفتیان 

  ٢٠٠٥التخطیط الحضري واالقلیمي، 
  سم٢٨ص؛ ١٣٧

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس
  واالقلیمي 

دن-١ یط الم داد - تخط دن-٢ بغ یط    -الم  تخط
  العنوان.أ

١٣٤١  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      
  حسن سیدممحمد   ٣٨٤م 

ة ي المدین ذ ف رور الناف ر الم ة : أث ة تحلیلی دراس
ارجي م  ق خ رح طری ة لمقت انبي تخطیطی ن ج

محمد محسن  / منطقة الدراسة مدینة المحمودیة   
ید  داد  .س ـ بغ داد : ـ ة بغ یط   -جامع ز التخط  مرك

  ٢٠٠٤الحضري واالقلیمي، 
  سم٢٨ص؛ ١١٤

ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس
  واالقلیمي 

دن-١ یط الم داد - تخط ضري    -٢ بغ یط الح التخط
  العنوان.أ

١٣٤٢  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢١      
   مھا جمیلالمالئكة،  ٨٢٩م 

/ فقدان تدریجیة بنیة المراز القطاعیة المعاصرة      
ة  ل المالئك ا جمی داد.مھ ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع

ي،   ضري واالقلیم یط الح الي للتخط د الع المعھ
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٥٥
ضري      یط الح ي التخط ستیر ف الة ماج رس

  واالقلیمي 
دن-١ یط الم داد - تخط ضري    -٢ بغ یط الح التخط
  العنوان.أ

١٣٤٣  

٧١١٫٤٠٩٥٦٧٢٤      
   عاشور حمزة زیادالطائي،  ٢٩٩ط 

تخدام     دن باس تعماالت االرض للم یط اس تخط
١٣٤٤  



 

 ٣٦١ 

ائي  سس الن ات التح زة  ز/ تقنی ور حم اد عاش ی
ائي  داد.الط ـ بغ داد: ـ ة بغ الي -جامع د الع  المعھ

  ٢٠٠٠للتخطیط الحضري واالقلیمي، 
  سم٢٨ص؛ ١٨٧

ضري    یط الح ي التخط وراه ف ة دكت اطروح
  واالقلیمي 

دن  تخط-١ راق -یط الم ادي(الع )    الرم
  العنوان.أ

٧١١٫٤٥      
  الدلیمي، شھاب حمد شیحان  ٨٩٨د 

اني           ع المك ادة التوقی تخطیط االنماط المكانیة الع
اطق         داد والمن ة بغ للصناعات التحویلیة في مدین

داد  .شھاب حمد شیحان الدلیمي     / المحیطة ـ بغ : ـ
داد  ة بغ ضري    -جامع یط الح ي التخط وم ف  عل

  ٢٠٠٠القلیمي، وا
  سم٢٨ص؛ ٢٧٣

ضري    یط الح ي التخط وراه ف ة دكت اطروح
  واالقلیمي 

  العنوان. التخطیط الصناعي    أ-١

١٣٤٥  

٧٢٣٫١      
  الھسیناني، ناجح محمد محمد  ٥٩٩ھـ 

ي   ار العمران ضاریة لالط ة الح ة : الھوی دراس
ة   ضامین الثقافی ة والم صائص الفیزیاوی  –الخ

د     /االجتماعیة للمنطقة السكنیة    ناجح محمد محم
 مركز التخطیط -جامعة بغداد: ــ بغداد.الھسیناني

  ٢٠٠٢الحضري واالقلیمي للدراسات العلیا، 
  رسالة ماجستیر في التخطي الحضري واالقلیمي

  سم٢٨ص؛ ١٣٥س، –ب 
  العنوان. العمارة االسالمیة    أ-١

١٣٤٦  

٧٢٧٫٣      
  السامرائي، عامر حمید حمود  ٢٨٤س 

عامر حمید حمود السامرائي / المدرسة النظامیة
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد: ــ بغداد.

  سم٢٨ص؛ ١٦١
  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي 

  العنوان.مباني    أ- المدارس-١

١٣٤٧  



 

 ٣٦٢ 

٧٢٩      
  السعیدي، منى سلمان محمد  ٦٩٤س 

ي         فيتوظ دادي ف ت البغ  التشكالت المعماریة للبی
سرحي   ر الم صمیم المنظ د  من/ ت لمان محم ى س

سعیدي  داد.ال ـ بغ داد: ـ ة بغ ون -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٣٨
ون المسرحیة        ي الفن ات  -رسالة ماجستیر ف  تقنی

  المناظر المسرحیة 
  العنوان. تصمیمات    أ- العمارة-١

١٣٤٨  

٧٢٩٫٢٤      
  الھام حسین جاسم  ٨٩٢أ 

ضاءات     ي الف صمیم ف ر الت تخدامات عناص اس
راق      الداخلیة ون الع رامج تلفزی ام حسین    /  لب الھ
م  داد.جاس ـ بغ داد: ـ ة بغ ون -جامع ة الفن  كلی

  ٢٠٠٠الجمیلة، 
  سم٢٨ص؛ ١٣٠

  رسالة ماجستیر في التصمیم  الداخلي 
  العنوان. تنظیم داخلي    أ- العمارة-١

١٣٤٩  

٧٢٩٫٢٤      
  الخالدي، عبدالصمد رفیق  ٢٨٤خ 

رى      ات الكب ي القاع داخلي ف صمیم ال ة الت  بنی
دي       )/ دراسة تحلیلیة ( ق الخال صمد رفی ـ  .عبدال ـ

داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٦٥
   تصمیم داخلي-اطروحة دكتوراه في الفلسفة

  العنوان. تنظیم داخلي    أ- العمارة-١

١٣٥٠  

٧٢٩٫٢٤      
  الطائي، یاسر كریم  ٢٩٩ط 

اخلي االضاءة ونظامھا التعبیري في التصمیم الد  
ساجد ائي / للم ریم الط ر ك داد.یاس ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة الفنون الجمیلة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٩٨

  رسالة ماجستیر تصمیم داخلي
  العنوان. تنظیم داخلي    أ- العمارة-١

١٣٥١  



 

 ٣٦٣ 

٧٢٩٫٣      
  البیضاني، عبدالباقي غازي حسین  ٩٦٢ب 

ات      صمیمیة للمجمع ة وت ات تخطیطی متطلب
داد  الصناعیة والخدمی  ة بغ دالباقي  / ة في مدین عب

ضاني    سین البی ازي ح داد .غ ـ بغ ة  : ـ الجامع
  ٢٠٠٤التكنلوجیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص١٦٤م، -أ
ة    ي الھندس ستیر ف الة ماج ةرس  -المعماری

  تخصص تصمیم حضري
  العنوان.    أتصمیمات - العمارة-١

١٣٥٢  

٧٢٩٫٥      
  الساعدي، كریم حواس علي  ٢٦٤س 

ة اد  ي لتنمی امج تعلیم ة  برن سم التربی ة ق اء طلب
ة    ادة الزخرف ي م ة ف ي  / الفنی واس عل ریم ح ك

ساعدي   داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ون -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٨٢
ة   ة الفنی ي التربی ستیر ف الة ماج ق -رس  طرائ

  تدریس
  العنوان. الزخرفة بالحفر    أ-١

١٣٥٣  

٧٣١٫٤٥٦      
  ابراھیم نزار ابراھیم  ٢٤٢أ 

جمالي للخاكة وتقنیة البناء في اعمال  الفيالتوظ
ا براھیم نزار ابراھیم /النحات صالح القره غولي

داد. ـ بغ داد: ـ ة بغ ة،  -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠١  

  سم٢٨ص؛ ١٥٧
   نحت-رسالة ماجستیر 

  العنوان. النحت    أ-١

١٣٥٤  

٧٣٥      
  السعدي، رباح علي حسین  ٦٤٩س 

ي ا         ي النحت العرب اح  / لحدیث فاعلیة المادة ف رب
ل  : ــ بابل.علي حسین السعدي    ة باب ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٥الفنون الجمیلة، 
  سم٢٨ص؛ ٣٣٧ي، -أ

   النحت-رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة

١٣٥٥  



 

 ٣٦٤ 

  العنوان. النحت الحدیث    أ-١
٧٣٨٫٣      

  التكریتي، علي خالد عباس  ٨٤٩ت 
اكر          ان سعد ش ال الفن : التطور االسلوبي في اعم

ة ت  ةدراس ي   / حلیلی اس التكریت د عب ي خال ـ .عل ـ
داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ١٨٠

  رسالة ماجستیر في الخزف
  العنوان. الخزف    أ-١

١٣٥٦  

٧٣٨٫٣      
  ، علي كریمقالروا  ٩٢٧ر 

ي          دیم ف راق الق ات الع ة لفخاری سمات الفنی أثر ال
ریم   عل / االعمال الخزفیة العراقیة المعاصرة    ي ك

رواف  ل.ال ـ باب ل: ـ ة باب ون -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٥الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٩١ط، -أ
شكیلیة  ون الت ي الفن ستیر ف الة ماج  -رس

  اختصاص السیرامیك
  العنوان. الفخار العراقي    أ-١

١٣٥٧  

٧٣٨٫٣      
  عباس عبدالحسین كویش  ٢٢٥ع 

زف       اج خ ة النت ات محلی تخدام خام ة اس امكانی
ي  سین  /  Bonechinaعظم اس عبدالح عب
ویش   داد .ك ـ بغ داد : ـ ة بغ ون  -جامع ة الفن  كلی

  ٢٠٠٠الجمیلة، 
  سم٢٨ص؛ ٩٣

  اطروحة دكتوراه في الخزف
  العنوان. الخزف    أ-١

١٣٥٨  

٧٣٨٫٣      
  العبیدي، خالدة عبدالقادر  ٢٩٤ع 

اوم     سم مق وین ج ة لتك ان المحلی تخدام االطی اس
سر دي   / للك دالقادر العبی دة عب داد .خال ـ بغ  :ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٥٩

  )الخزف(اطروحة دكتوراه في الفنون التشكیلیة 

١٣٥٩  



 

 ٣٦٥ 

  العنوان. الخزف العراقي    أ-١
٧٣٨٫٣      

  قتیبة صالح عبداهللا رمضان  ٢٩٢ق 
ي      ر ف زف المعاص ي الخ د ف صائص التجدی خ

راق ا ة  :لع ة تحلیلی داهللا   / دراس الح عب ة ص قتیب
ضان  ـ ب.رم دادـ داد : غ ة بغ ون  -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٦٥
   تصمیم داخلي-اطروحة دكتوراه في الفلسفة

  العنوان. تنظیم داخلي    أ- العمارة-١

١٣٦٠  

٧٣٨٫٣      
  مھند عبدالكاظم غانم  ٩٩٤م 

ة      ر المحروق ة غی  Rawتزجیج االجسام الطینی
Giazing /  انم دالكاظم غ د عب داد.مھن ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة الفنون الجمیلة، -عة بغدادجام
  سم٢٨ص؛ ١٨٣

  رسالة ماجستیر في الخزف
  العنوان. الخزف    أ-١

١٣٦١  

٧٣٨٫٣٠٩٥٦٧      
  ، حیدر رؤوف سعید ئيالطا  ٢٩٤ط 

ا   ى االطی ھ عل اد وتطبیقات اج الرم اج زج ن انت
ائي  عید الط در رؤوف س ة، حی ل  .العراقی ـ باب : ـ

  ٢٠٠٢  كلیة التربیة الفنیة،-جامعة بابل
m-a ،سم٢٨ایض؛ : ص١٦٨  

ستیر   الة ماج شكیلیة –رس ون ت صاص - فن  اخت
  الخزف

  العنوان. الفخار العراقي    أ-١

١٣٦٢  

٧٤٠      
  الزبیدي، كاظم نویر كاظم  ٢٩٤ز 

دیث     م الح ي الرس ذات ف وم ال ویر  / مفھ اظم ن ك
 كلیة التربیة -جامعة بابل: ــ بابل.كاظم الزبیدي  

  ٢٠٠١الفنیة، 
  سم٢٨ص؛ ٢٦٥

شكیلیة  ا ة ت وراه تربی ة دكت ات –طروح  جمالی
  الرسم الحدیث

  العنوان. الرسم     أ-١

١٣٦٣  



 

 ٣٦٦ 

٧٤٠      
  ھند احسان علي سعید  ٩٤ھـ 

ون  ا ي الفن شعارات ف ي ال ضمون ف شكل والم ل
رن    ن الق المیة م ة االس ة العربی ) ٩-٧(التطبیقی

عید  )/ م١٥-١٣( ي س سان عل د اح داد.ھن ـ بغ : ـ
  ٢٠٠١ الجمیلة،  كلیة الفنون-جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ٢٠٣
   رسم-رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة

  العنوان. الرسم    أ-١

١٣٦٤  

٧٤١٫٠٧      
  الخزعلي، حیدر عبداالمیر رشید  ٥٦٨خ 

ة     الخصائص الفنیة لرسوم طلبة المرحلة الثانوی
ید     / ذوي القدرات االبتكاریة   داالمیر رش حیدر عب

ي  ل .الخزعل ـ باب ل : ـ ة باب ة   ك-جامع ة التربی لی
  ٢٠٠٢الفنیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٧٢ن، -أ
  رسالة ماجستیر في التربیة التشكیلیة

  العنوان. دراسات    أ– الرسم -١

١٣٦٥  

٧٤١٫٠٧      
  الصغیر، اسعد یوسف  ٧٩٤ص 

ة  اھرات االجتماعی وء  الظ ي ض امراء ف دور س ل
اسعد یوسف   / دراسة تحلیلیة : الفنون التشكیلیة 

صغیر  داد .ال ـ بغ د : ـ ة بغ ون  -ادجامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٦٧
  رسالة ماجستیر في تاریخ الفن

  العنوان. دراسات    أ– الرسم -١

١٣٦٦  

٧٤١٫٠٩      
  السامرائي، خالد اسماعیل محمد  ٢٨٤س 

ھا    صور الحساب في الدیانات السماویة وانعكاس
شكیلیة   ون الت ي الفن م: ف ماعیل  / الرس د اس خال

سامرائي    د ال د  .محم ـ بغ داد  : ادـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٨٧
   رسم-اطروحة دكتوراه في الفنون التشكیلیة

  العنوان. تاریخ      أ– الرسم -١

١٣٦٧  



 

 ٣٦٧ 

٧٤١٫٠٩٥٦٧      
  جھینة حامد حساني  ٩٩٩ح 

ي     م العراق ي الرس شعبي ف وروث ال ر الم أث
د حساني      / دراسة تحلیلیة : المعاصر ة حام جھین

داد. ـ بغ داد: ـ ة بغ ة،  -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠١  

  سم٢٨ص؛ ٢٠٤
   رسم-رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة

  العنوان. الرسم العراقي    أ-١

١٣٦٨  

٧٤١٫٠٩٥٦٧      
  سعد شمس الدین داود وھبي  ٦٤س 

ن      ي الف شریة ف ة الب سطحي للھیئ شریع ال الت
االشوري الحدیث وانعكاسھا على الفن المعاصر     

راق  ي الع ي   / ف دین داود وھب مس ال عد ش ـ .س ـ
داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٤٤٤

  اطروحة دكتوراه في الفنون التشكیلیة
  العنوان. الرسم العراقي    أ-١

١٣٦٩  

٧٤١٫٠٩٥٦٧      
  عمار عبدالحمزة حبیب  ٨٢٤ع 

ة الوظ  ة النظامی ر   فییالبنی م المعاص ي الرس ة ف
ار ع/ ١٩٦٧-١٩٥٠ ب عم دالحمزة حبی ـ .ب ـ
داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٤٣٨

   رسم-اطروحة دكتوراه في الفنون التشكیلیة
  العنوان. الرسم العراقي   أ-١

١٣٧٠  

٧٤١٫٠٩٥٦٧      
   علي علوان عباسمحمدالقره غولي،   ٤٩٧ق 

وري   ومات ن لوب رس والت اس مات وتح س
وان ع    / الراوي ولي       محمد علي عل ره غ اس الق ب
 كلیة التربیة الفنیة، -جامعة بابل: ــ بابل.الطاھر 
٢٠٠٢  

  سم٢٨ص؛ ٢٠٧
   رسم- فنون تشكیلیة–رسالة ماجستیر 

١٣٧١  



 

 ٣٦٨ 

  العنوان. الرسم العراقي    أ-١
٧٤١٫٠٩٥٦٧      

  الناصري، نبراس وفاء بدري  ٢٦٤ن 
ة    داد العربی ة بغ صاویر مدرس ة لت یم الجمالی الق

المیة وانعكاس  ي  االس م العراق ي الرس ھا ف
: ــ بغداد.نبراس وفاء بدري الناصري / المعاصر

  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٤٥

   رسم-رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة
  العنوان. الرسم العراقي   أ-١

١٣٧٢  

٧٤١٫١١٧      
   عبداهللالطیفالخفاجي، فاطمة   ٧٢٣خ 

ة  / الوربي الحدیثجدلیة التلقي في الرسم ا    فاطم
ف اجي لطی داهللا الخف ل. عب ـ باب ل: ـ ة باب  -جامع

  ٢٠٠٦كلیة التربیة الفنیة، 
A-C ، سم٢٨ایض؛ :ص٣٦٤  

  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الفنیة
م -١ ات – الرس م-٢ جمالی ا    -الرس  أورب
  العنوان.أ

١٣٧٣  

٧٤١٫١١٧      
  الدلیمي، عبدالكریم جاسم محمد عبید  ٨٩٨د 

ي        اال بعاد الفكریة والجمالیة للدالالت السریالیة ف
عبدالكریم جاسم محمد  / الرسم العراقي المعاصر  

ة،    -جامعة بابل : ــ بابل .عبید   ة الفنی ة التربی  كلی
٢٠٠٦  

  سم٢٨ص؛ ١٧٦
   رسم-رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة

م -١ ات – الرس م-٢ جمالی راق    -الرس  الع
  العنوان .أ

١٣٧٤  

٧٤١٫١١٧      
  العبیدي، منال خضر عبیس  ٢٩٤ع 

ي      صورة ف وز الم ة للرم ة الكمالی الرؤی
ة   ة القدیم سومریة والیمنی ضارتین ال خ..الح / ال

 -جامعة بابل: ــ بابل.منال خضر عبیس العبیدي 
  ٢٠٠٥كلیة الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٢٥ص، -أ

١٣٧٥  



 

 ٣٦٩ 

   الرسم-رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة
م -١ ات – الرس ة  ا-٢ جمالی ضارة العراقی لح

  العنوان.الحضارة الیمنیة القدیمة    أ-٣القدیمة 
٧٤١٫٦٧      

  الموسوي، شروق عامر ھاشم  ٩٥٩م 
صق    المرئي والال مرئي وتحقیق الجمال في المل

شروق عامر ھاشم الموسوي / العراقي المعاصر
ل . ـ باب ل : ـ ة باب ة،    -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی

٢٠٠٥   
IX-II ، سم٢٨ض ؛ ای: ص١١٥   

   تصمیم-رسالة ماجستیر في التربیة الفنیة
  العنوان. الملصقات     أ-١

١٣٧٦  

٧٤١٫٩٥٦٧      
  الدوري، نزھان علي جمعة  ٩٤٩د 

ة     ة االنطباعی ي المدرس وین ف ات التك جمالی
ر        ي المعاص ان  / وانعكاسھا في الرسم العراق نزھ

 كلیة  -جامعة بغداد : ــ بغداد .علي جمعة الدوري    
  ٢٠٠٠جمیلة، الفنون ال

  سم٢٨ص؛ ٣٦٥
   رسم-اطروحة دكتوراه في الفنون التشكیلیة

  العنوان. الرسم العراقي   أ-١

١٣٧٧  

٧٤١٫٩٥٦٧      
  الطاھر، سحر رؤوف سعید  ٢٩٤ط  

ات      وم المراھق ي رس ي ف سلوك االنعزال ر ال / اث
 -جامعة بابل: ــ بابل.سحر رؤوف سعید الطاھر  

  ٢٠٠٦كلیة الفنون الجمیلة، 
  سم٢٨ایض؛ :ص١٥٩ن ، -أ

  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الفنیة
م -١ راق  – الرس ي   -٢ الع سلوك االنعزال  -٣ ال
  العنوان.لمراھقات    أا

١٣٧٨  

٧٤١٫٦٧      
  الجبوري، بشرى سلمان كاظم  ٢٩٤ج 

صق       صمیم المل ي ت ث ف د الثال ة البع جمالی
: ــ بابل.بشرى سلمان كاظم الجبوري   / الجداري

  ٢٠٠٥یة الفنون الجمیلة،  كل-جامعة بابل
  سم٢٨ص ؛ ١٦٦

١٣٧٩  



 

 ٣٧٠ 

  رسالة ماجستیر في التربیة التشكیلیة
  العنوان. الملصقات    أ-١

٧٤١٫٦٧      
  الفتالوي، لمیاءعبدالكاظم خادم  ٢٨٢ف 

صق    ي المل صري ف ذب الب ة للج یم الجمالی الق
ر تالوي  / المعاص ادم الف دالكاظم خ ـ .لمیاءعب ـ

  ٢٠٠٥ن الجمیلة،  كلیة الفنو-جامعة بابل: بابل
  سم٢٨ایض؛ :ص١٦٩ ، ح-أ

  ماجستیر في التربیة الفنیةرسالة 
  العنوان.الملصقات    أ-١

١٣٨٠  

٧٤٣      
   جبرشریفالصرائفي، علي   ٤٢٩ص 

القریة والمدینة في الرسم العراقي المعاصر بین 
ــ . جبر الصرائفي شریفعلي / الواقع والمتخیل

داد داد : بغ ة بغ ون ا -جامع ة الفن ة،  كلی لجمیل
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٢٤٢
  رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة

  العنوان. العراق   أ- الرسم المعاصر-١

١٣٨١  

٧٤٥٫٢      
  الدلیمي، عبدالسالم علي سمیر  ٨٩٨د 

ي      ة ف زاء التكمیلی صمیمیة لالج س الت االس
صناعات الخف  ات ال ة  فیمنتج ا بالھیئ ة وعالقتھ

ة  ة  : العام ة تحلیلی سالم ع / دراس میر   عبدال ي س ل
دلیمي  داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ون  -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٩٠
  رسالة ماجستیر في التصمیم الصناعي

  العنوان. التصمیم الصناعي    أ-١

١٣٨٢  

٧٤٥٫٢      
  الدلیمي، محمد ابراھیم محیمید  ٨٩٨د 

ایجاد اتجاھات طرازیة لتصمیم تراكیب االضاءة       
د  / قیةالخارجیة للبیئة العرا  محمد ابراھیم محیمی

دلیمي  داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ون  -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٢١٢

١٢٨٣  



 

 ٣٧١ 

   تصمیم صناعي–اطروحة دكتوراه 
  العنوان . التصمیم الصناعي   أ-١

٧٤٥٫٢      
  الساعدي، احمد سلطان خلف  ٢٦٤س 

 مصادر متعددة للطاقة في اجھزة التدفئة        فيتوظ
)/ ةفیسة في الھیئة وعالقتھا بالوظدرا(المنزلیة 

ساعدي  ف ال لطان خل د س داد.احم ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٧٠

   التصمیم الصناعي–رسالة ماجستیر 
  العنوان. التصمیم الصناعي   أ-١

١٣٨٤  

٧٤٥٫٢      
  القره غولي، عصام نوري مجید  ٤٩٧ق 

ص         فيتوظ ي ت رك ف ضوء المتح ن ال ة   ف میم انظم
ضائیة وئیة ف ة ض د / حركی وري مجی صام ن ع

 كلیة الفنون  -جامعة بغداد : ــ بغداد .القره غولي   
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٢٢
   التصمیم الصناعي–رسالة ماجستیر 

  العنوان. التصمیم الصناعي   أ-١

١٣٨٥  

٧٤٥٫٤      
   عبداالمیرلطیفصفا   ٧٢ص 

ى     المي عل ي االس صمیم الزخرف یمیائیة الت  س
داالمیر    لطیف صفا  / البالط المزجج  ل   . عب ـ باب : ـ

  ٢٠٠٦ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ٣٤٦

ة     ون الجمیل ي الفن سفة ف وراه فل ة دكت  -اطروح
  التصمیم الزخرفي

  العنوان.التصمیم الزخرفي    أ-١

١٣٨٦  

٧٤٥٫٤      
  المعموري، خضیر جاسم راشد  ٦٨٩م 

صامیم الوحدا    ة لت یم الجمالی ي  الق ة ف ت الزخرفی
ة رأة العراقی ة للم اء التراثی م / االزی ضیر جاس خ

وري   د المعم ل .راش ـ باب ل : ـ ة باب ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٥الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨؛  ص١٦٣ ، ك-أ

١٣٨٧  



 

 ٣٧٢ 

  تشكیلیةماجستیر في التربیة الرسالة 
  العنوان.    أرأة العراقیةالم-١

٧٥٩٫٠٦      
  الزیدي، جواد عبدالكاظم فرحان  ٩٤٩ز 

دالكاظم   / لظاھراتیة في الرسم الحدیث    ا واد عب ج
 كلیة الفنون -جامعة بابل: ــ بابل.ن الزیدي افرح

  ٢٠٠٥الجمیلة، 
  سم٢٨ص ؛ ١٨٧ب ، -أ

شكیلیة        ون الت ي الفن سفة ف وراه فل  -اطروحة دكت
  الرسم

  العنوان.الرسم الحدیث    أ-١

١٣٨٨  

٧٥٩٫٠٦      
  شبر، محمود شاكر نعمة  ٢٤ش 

اع الل وم االیق ومات مفھ ي رس ھ ف وني وتطبیقات
سكي بر   / كاندن ة ش اكر نعم ود ش ل .محم ـ باب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ١٢٦

  رسالة ماجستیر في الفنون التشكیلیة
یلي    -٢الرسم الحدیث   -١ ام  ( كاندنسكي  فاس رس

  العنوان.االیقاع اللوني      أ-٣) روسي

١٣٨٩  

٧٥٩٫٠٦      
   كامل عبدالحسین خضیرالنداوي،  ٤٢٩ن 

دیث     م الح ي الرس سد ف ل / دالالت الج كام
داوي   ضیر الن سین خ ل.عبدالح ـ باب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة الفنون الجمیلة، -بابل
  سم٢٨ص؛ ٢٤٨ط ، -ج

سفة    وراه فل ة دكت شكیلیة –اطروح ون الت  - الفن
  الرسم

  العنوان.الرسم الحدیث    أ-١

١٣٩٠  

٧٦٠٫٢٨      
  صباح نجم الدینالدایني، راقي   ٢٩٩د 

ي        دفق الحرك ي اطالق ال المثیر المرئي ودوره ف
اعي   صمیم الطب ي الت ضامین ف باح / للم ي ص راق

داد  .نجم الدین الدایني     داد   : ــ بغ ة بغ ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٠٠

١٣٩١  



 

 ٣٧٣ 

   التصمیم الصناعي–رسالة ماجستیر 
  العنوان . التصمیم الصناعي   أ-١

٧٧٠٫٩٥٦٧      
  حامد خضیر الحسنات  ٥٩٢ح 

صویر        ي الت ا ف داع واثرھ ة لالب ل العقلی العوام
ر   ي المعاص سنات    / العراق ضیر الح د خ ـ .حام ـ

  ٢٠٠٢الفنیة،   كلیة التربیة-جامعة بابل: بابل
  سم٢٨ص؛ ١٠٢خ ، -أ

   التربیة التشكیلیة–رسالة ماجستیر 
  العنوان. العراق    أ–التصویر -١

١٣٩٢  

٧٧١٫٣      
  سعدي، بھاء علي حسینال  ٦٤٩س 

وب  ن الحاس ي ف صورة ف ة ال ي / جمالی اء عل بھ
سعدي  سین ال ل.ح ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٦الفنون الجمیلة، 

A-C ،سم٢٨ص؛ ٢٤١  
   الفنون التشكیلیة–اطروحة دكتوراه فلسفة 

  العنوان.الحاسوب    أ-٢ اجھزة –التصویر -١

١٣٩٣  

٧٨٤٫٧٦٩٢٧٥٦٧      
  شاكر محسنزلزلة، احسان   ٨٥٨ز 

ي ام العراق ة : المق ة مقارن ة تحلیلی داد : دراس بغ
ة    / وكركوك والموصل  احسان شاكر محسن زلزل

داد. ـ بغ داد: ـ ة بغ ة،  -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١١٩
   العلوم الموسیقیة–رسالة ماجستیر 

  العنوان. دراسات   أ- المقام العراقي-١

١٣٩٤  

٧٨٧٫٨٣      
  رید فاضلالخفاجي، د  ٧٢٣خ 

ي    الشریفاسلوب   ھ ف  محي الدین حیدر وتأثیرات
ة   : عازفي العود في العراق    ة تحلیلی د  / دراس دری

اجي   ل الخف داد .فاض ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٩٧
  رسالة ماجستیر في العلوم الموسیقیة

  العنوان.أ)   آلة موسیقیة( العود -١

١٣٩٥  



 

 ٣٧٤ 

٧٩٠٫١٩٢٢      
  الكناني، حسنین عبدالوھاب  ٩٢٩ك 

وظ صیات  فيت سید وشخ ل لتج ات الممث  تقنی
راق      ي الع دالوھاب    / مسرح االطفال ف حسنین عب

اني  داد .الكن ـ بغ داد : ـ ة بغ ون  -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٠٧
   التمثیل واالخراج–رسالة ماجستیر 

  العنوان. تمثیل   أ- االطفال-١

١٣٩٦  

٧٩١٫٤٣      
   كرنويیفالنس جوز  ٢٩٥ل 

ون      ة  : الحرب والسلم بین السینما والتلفزی دراس
داد   . كرنوي   فيالنس جوز / مقارنة ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٤١

ستیر  الة ماج ة –رس سمعیة والمرئی ون ال  - الفن
  السینما والتلفزیون

  العنوان. السینما   أ-١

١٣٩٧  

٧٩١٫٤٣٠٢      
  الء الدین عبدالمجید جاسم ع  ٨٢٢ع 

ار و     افئ لالخب وارات    االمعنى المك ي الح اء ف الیم
داد   .عالء الدین عبدالمجید جاسم      / الفلمیة ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٤١

   االخراج السینمائي–رسالة ماجستیر 
  العنوان. دراسات   أ- االخراج السینمائي-١

١٣٩٨  

٧٩١٫٤٣٥      
  العبودي، محمد عبدالجبار كاظم  ٢٩٤ع 

یلم    ي الف ع ف سید الواق ي تج ة ف ة الذاتی النزع
ي  ودي / الروائ اظم العب دالجبار ك د عب ـ .محم ـ

داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠١  

  سم٢٨ص؛ ١٦٨
  اطروحة دكتوراه فلسفة في السینما

  العنوان. االفالم السینمائیة   أ-١

١٣٩٩  

٧٩١٫٤٣٥      



 

 ٣٧٥ 

  حمد شعبان الدھان، عالء  ٩٢٩د 
عالء  / االتجاه الملحمي في افالم اكیراكوروساوا 

ة  -جامعة بغداد: ــ بغداد .حمد شعبان الدھان      كلی
  ٢٠٠٠الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٥٥
   السینما–رسالة ماجستیر 

  العنوان. االفالم الروائیة       أ-١

١٤٠٠  

٧٩١٫٤٣٥٣      
  نجم عبد جابر  ٣٨ن 

م    فظیالو ي الفل از ف ة لالیج ة والدرامی ة الجمالی
ون ابر   / يالتلفزی د ج م عب داد .نج ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة الفنون الجمیلة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٦٣

   التلفزیون-اطروحة دكتوراه
  العنوان. االفالم التلفزیونیة        أ-١

١٤٠١  

٧٩١٫٤٣٧      
  العرادي، عمار ھادي محمد  ٤٢٤ع 

ي ب    یفوظ شكل الفیلمي     ة االیقاع ف اء ال ة  : ن دراس
ان      ادي    / تحلیلیة في افالم انجمار بیرجم ار ھ عم

رادي   د الع داد .محم ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٢١٩
   السینما-اطروحة دكتوراه

  العنوان. االفالم السینمائیة      أ-١

١٤٠٢  

٧٩١٫٤٥٥      
  المدرس، براق أنس  ٤٤٥م 

اج    ع االنت راق    واق ي الع درامى ف وني ال التلفزی
رح   ( وذج مقت راق أنس المدرس    )/ بناء أنم ـ  .ب ـ

داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٦٦
   ادارة انتاج-التلفزیون –رسالة ماجستیر 

  العنوان.   أبرمج التلفزیون -١

١٤٠٣  

٧٩٢      
  المبارك، عبدالكریم عبود عودة  ٢٢٤م 

نص وت ة ال رض  بنی شكیل الع ي ت ا ف حوالتھ
١٤٠٤  



 

 ٣٧٦ 

سرحي ارك  / الم ودة المب ود ع دالكریم عب ـ .عب ـ
داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ١٨١

   التمثیل واالخراج–اطروحة دكتوراه 
  العنوان. عروض       أ- المسرحیة-١

٧٩٢٫٠١      
  حیدر عودة زغیر  ٩٤٤ح 

ك المھني لدى  بناء وتقنین مقیاس كفایات السلو    
: مدربي االلعاب الفرقیة من وجھة نظر الالعبین

ى    ة االول رق الدرج ي ف ى العب في عل ث وص بح
دم  رة الق ة ك اب الفرقی سلة -لاللع رة ال رة - ك  الك

ائرة صرة  -الط ة الب ي محافظ د ف رة الی در /  ك حی
ر ودة زغی صرة.ع ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٧التربیة الریاضیة، 
  سم٢٨ص؛ ١١٨
  لة ماجستیر في علوم التربیة الریاضیةرسا

ي   -٢ علم النفس الریاضي    -١ سلوك المھن -٣ال
  العنوان.االلعاب العراقیة    أ

١٤٠٥  

٧٩٢٫٠٢٢٦      
  الحمیري، كاظم جبارة سلطان  ٨٩٤ح 

صوص     ي ن صیة األم ف ة لشخ اد التربوی االبع
ــ .كاظم جبارة سلطان الحمیري   / مسرح االطفال 

  ٢٠٠٥ة الفنون الجمیلة،  كلی-جامعة بابل: بابل
  سم٢٨ص؛ ١٥٣ب، -أ

  رسالة ماجستیر في التربیة الفنیة
  العنوان. مسارح    أ-االطفال-١

١٤٠٦  

٧٩٢٫٠٢٣٣      
  البیاتي، شوكت عبدالكریم مھدي  ٩٢٢ب 

فالتوظ سرحي   ی رض الم ي الع وجي ف /  المیثول
ة  : ــ بابل.شوكت عبدالكریم مھدي البیاتي    جامع

  ٢٠٠٥میلة،  كلیة الفنون الج-بابل
  سم٢٨ص؛ ٢٨١

  اطروحة دكتوراه فلسفة في االخراج المسرحي
سرحي -١ راج الم سرحي     -٢االخ رض الم الع
  العنوان.أ

١٤٠٧  



 

 ٣٧٧ 

٧٩٢٫٠٢٥      
  التكمة جي، حسین علي كاظم  ٨٨٣ت 

سرحي    رض الم یاغة الع ي ص رج ف ائل المخ وس
)/ نماذج مختارة(لتعزیز االستجابة لدى المتفرج 

ة جي    حسین علي كاظم الت   داد  .كم ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٦٨

   االخراج المسرحي–اطروحة دكتوراه 
  العنوان. صیاغة العروض       أ- المسرحیة-١

١٤٠٨  

٧٩٢٫١٢٥      
  سرمد یاسین محمود  ٤٨٤س

ف سرحي توظی ل الم داد الممث ي اع ا ف /  الیوغ
ود   ین محم رمد یاس داد.س ـ بغ ة ب: ـ دادجامع  -غ
  ٢٠٠٠كلیة الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١١٩
سرحیة     ون الم ستیر الفن الة ماج ل  –رس  التمثی

  واالخراج
  العنوان. صیاغة العروض       أ- المسرحیة-١

١٤٠٩  

٧٩٢٫٠٢٥      
  الشبیبي، فراس جمیل جاسم  ٢٩٢ش 

الح      رج ص ارب المخ ي تج ا ف صورة ودالالتھ ال
شبیب   / القصب المسرحیة  ل جاسم ال ي فراس جمی

داد. ـ بغ داد: ـ ة بغ ة،  -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٢٥
سرحیة     ون الم ستیر الفن الة ماج ل  –رس  التمثی

  واالخراج
  العنوان. صیاغة العروض       أ- المسرحیة-١

١٤١٠  

٧٩٢٫٠٢٥      
  حمد كاظم عليم  ٣٨٤م 

سرح    روض الم ي ع شیخوف ف سرحیات ت م
ي  ي / العراق اظم عل د ك داد.محم ـ بغ ة ج: ـ امع

  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١١٨

  رسالة ماجستیر اخراج مسرحي
  العنوان. مشاھد       أ- االخراج المسرحي-١

١٤١١  



 

 ٣٧٨ 

٧٩٢٫٠٢٥      
  المشھداني، ضیاء كریم  ٥٩٤م 

ر     ي الفك سرحیة ف اھرة الم ول الظ ي تح دواع
ر  ي المعاص ي العرب ریم  / االخراج یاء ك ض

داد جا: ــ بغداد.المشھداني   ون   -معة بغ ة الفن  كلی
  ٢٠٠٢الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ١٩٩
  اطروحة دكتوراه اخراج مسرحي

  العنوان. مشاھد       أ- االخراج المسرحي-١

١٤١٢  

٧٩٢٫٠٢٨      
  اسماء شاكر نعمة  ٥٨٢أ 

ي         رض المسرحي العراق ل الع / الشعریة في تكام
ة    اكر نعم ماء ش ل .اس ـ باب ل : ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥الفنون الجمیلة، 
  سم٢٨ص؛ ١٩٨ز، -أ

   تقنیات مسرحیة-اطروحة دكتوراه فلسفة
سرح  -١ ي الم ل ف سرح -٢التمثی راق    –الم  الع
  العنوان.أ

١٤١٣  

٧٩٢٫٠٢٨      
  المھنا، عبود حسن عبود  ٩٩٢م 

وعي  ذاتي والموض ین ال ل ب ود / اداء الممث عب
 كلیة الفنون -جامعة بغداد: ــ بغداد.حسن المھنا 

  ٢٠٠٠الجمیلة، 
  سم٢٨؛ ص٢١٤

سرحیة   ون الم وراه الفن ة دكت ل –اطروح  التمثی
  واالخراج

  العنوان. تمثیل      أ– المسرحیات -١

١٤١٤  

٧٩٢٫٠٩      
  السبتي، رند علي حسین  ٢٢٩س 

ي     د ف ر الناق ة التفكی ي لتنمی امج تعلیم اء برن بن
ــ .رند علي حسین السبتي   / مادة تاریخ المسرح  

  ٢٠٠٦میلة،  كلیة الفنون الج-جامعة بابل: بابل
  سم٢٨ص؛ ٢٤٠

  اطروحة دكتوره فلسفة في التربیة المسرحیة
  العنوان.  تاریخ    أ- المسرح-١

١٤١٥  

٧٩٢٫٠٩٢      



 

 ٣٧٩ 

  محمد فضیل شناوة  ٣٨٤م 
ي      د  / القلق في اداء الممثل المسرحي العراق محم

ل   : ــ بابل .فضیل شناوة  ة باب ون    -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٦الجمیلة، 

  سم ٢٨ص؛ ١٥٢
و  ة دكت ة  سراه فلاطروح ون الجمیل ي الفن  -فة ف

  اختصاص التمثیل
ثالت -١ ون والمم سرح -٢ الممثل ق  -٣الم القل
  العنوان.أ

١٤١٦  

٧٩٢٫٠٩٥٦٧      
  حمد عزیز حسنمالحدیثي،   ٤٩٣ح 

ر   صمیم المنظ لوبیة ت ات االس د االتجاھ تحدی
ز حسن الحدیثي        / المسرحي العراقي  د عزی محم

داد. ـ بغ داد: ـ ة بغ ون -جامع ة الفن ة،  كلی الجمیل
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٦١
  اطروحة دكتوراه تقنیات المناظر المسرحیة

  العنوان. المسرحیات العراقیة       أ-١

١٤١٧  

٧٩٢٫٠٩٥٦٧      
  فتاحالخطیب، عبدالوھاب عبدالرزاق   ٦٩٢خ 

المحاكاة عند الجاحظ بین البنیة الحكائیة والبنیة 
عبدالوھاب عبدالرزاق )/ أمثلة منتخبة(الدرامیة 

ا ب فت داد.ح الخطی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٢١٤
سرحیة     وم الم وراه العل ة دكت اریخ –اطروح ت

  واداب المسرح 
  العنوان. المسرحیات العراقیة      أ-١

١٤١٨  

٧٩٢٫٠٩٥٦٧      
  الخفاجي، ھاجر عباس محمد  ٧٢٣خ 

د    اجر  / القیم التربویة في مسرحیات قاسم محم ھ
 كلیة -جامعة بابل: ــ بابل.حمد الخفاجي عباس م

  ٢٠٠٥الفنون الجمیلة، 
  سم٢٨ص؛ ١٩٢ و، -أ٢١٤

  رسالة ماجستیر في التربیة المسرحیة
سرح-١ راق - الم د -٢ الع م محم ب (قاس كات

١٤١٩  



 

 ٣٨٠ 

  العنوان.      أ)مسرحي
٧٩٢٫٠٩٥٦٧      

  نصیفالدوري، عتاب جاسم   ٩٤٩د 
ا التحویلی االملحق سرحیة ودالالتھ ي ت الم ة ف

صیف عتاب جاسم   / العرض المسرحي العراقي    ن
دوري  داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ون  -جامع ة الفن  كلی
  ٢٠٠٠الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٩٨
  االخراج–رسالة ماجستیر الفنون المسرحیة 

  العنوان. المسرحیات العراقیة      أ-١

١٤٢٠  

٧٩٢٫٠٩٥٦٧      
  السلیم، جبار خماط حسن  ٨٩٨س 

سرحي ا  رض الم ات الع ي المعجمالی رالعراق : ص
ة( ة  نقدی سلیم  )/ دراس سن ال اط ح ار خم ـ .جب ـ

داد داد : بغ ة بغ ة،   -جامع ون الجمیل ة الفن  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١١١
د   –اطروحة دكتوراه العلوم المسرحیة        أدب ونق

  واالخراج
  العنوان. العراق      أ- المسارح-١

١٤٢١  

٧٩٢٫٠٩٥٦٧      
  العتبي، ادیب علونم كاظم  ٢٢٩ع 

اء ا  ؤاد البن سرحیات ف ي م درامي ف ري وال لفك
ي ي     / التركل اظم العتب وان ك ب عل ل  .ادی ـ باب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ١٤١ز، -أ

  رسالة ماجستیر في التربیة المسرحیة
سرحیات -١ راق – الم ؤاد  -٢ الع ي، ف التركل
  العنوان.أ)      كاتب مسرحي(

١٤٢٢  

٧٩٢٫٠٩٥٦٧      
   حاتم خضیرنداء  ٤٢٢ن 

ي  سرحي العراق نص الم ي ال ز ف ز والترمی / الرم
ضیر   اتم خ داء ح ل .ن ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٦الفنون الجمیلة، 
  سم٢٨ص؛ ١٢٣

  رسالة ماجستیر في الفنون المسرحیة

١٤٢٣  



 

 ٣٨١ 

  ا لعنوان. الرمز     أ-٢ العراق - المسرح-١
٧٩٢٫٣٢٣      

  مبشر محمد الشكرجي، حارث  ٨٤٣ش 
ساھ   سبة م رزة    ن اط المح دفاع والنق اتج ال مة ن

سلة    رة ال ات ك ة مباری ن نتیج سببھ م ارث / ب ح
شكرجي      داد   .مبشر محمد ال ـ بغ داد   : ـ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٧كلیة الریاضیة، 
  سم٢٨ص؛ ٩١

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة
  العنوان. كرة السلة      أ-١

١٤٢٤  

٧٩٢٫٤٥٥      
  التكریتي، یاسر احمد توفیق  ٨٤٩ت 

درامي    تأو اب ال ي الخط ي ف نص االدب ل ال ی
یاسر )/ دراسة في الرؤیة االخراجیة(التلفزیوني 

ي  ق التكریت د توفی داد.احم ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠١كلیة الفنون الجمیلة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٦٩
  رسالة ماجستیر في الفنون السمعیة والمرئیة

  العنوان. برامج التلفزیون      أ-١

١٤٢٥  

٧٩٢٫٨٢      
  ایمان حسین عبدالكریم  ٩٨٢أ 

تأثیر بعض اتمرینات الخاصة للبالیھ في تحسین 
تك    ي الجمناس ي لالعب ستوى االداء الفن م

یة      ) ١١٠١٣( ات االرض ساط الحرك / سنة على ب
داد .ایمان حسین عبدالكریم    داد  : ــ بغ ة بغ  -جامع

  ٢٠٠٦التربیة الریاضیة للبنات،  كلیة
  سم٢٨ایض؛ : ص١٠٧

  یة الریاضیةرسالة ماجستیر في الترب
  العنوان.الجمناستك      أ-٢ العراق - البالیھ-١

١٤٢٦  

٧٩٦٫٠١      
  الجبوري، زینب حسن فلیح  ٢٩٤ج 

از          ھ باالنج ات النفسیة وعالقت  –التفاؤل والحاج
ى        ة االول ة الدرج ي اندی مل العب بحث وصفي ش

اض  ات االرك دمین بفعالی صیرة، (المتق الق
ة  طة، الطویل یح  )/ المتوس سن فل ب ح  زین

وري   داد  .الجب ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة   -جامع ة التربی  كلی

١٤٢٧  



 

 ٣٨٢ 

  ٢٠٠٠الریاضیة للبنات، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١١٥ط، -ل

  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة
ي   -١ نفس الریاض م ال اؤل -٢ عل دو -٣التف ع

صیرة   سافات الق سافات -٤الم باقات الم  س
طة  ة        -٥المتوس سافات الطویل باقات الم  س

  العنوان.أ
٧٩٢،٠١      

  خولة احمد حسن  ٩٨٩خ 
ذكاء الجسمي        اس لل ین مقی ي -بناء وتقن  - الحرك

ة   سام التربی ات واق ة كلی ى طلب في عل ث وص بح
راق ي الع یة ف سن / الریاض د ح ة احم ـ .خول ـ

داد داد : بغ ة بغ ة ال-جامع ة كلی یة،  تربی  الریاض
٢٠٠٦  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٢٩س، -ب
  ریاضیة اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة ال

ي   -١ نفس الریاض م ال سي        -٢ عل ذكاء الح  ال
  العنوان.أ

١٤٢٨  

٧٩٦٫٠٧      
  آل عامر، حمدي جمیل شھاب  ٦٢٨آل 

واقع مستوى بعض المھارات الحركیة االساسیة 
ر  ط بعم ات االول متوس دى طالب نة) ١٣(ل / س

امر   ھاب آل ع ل ش دي جمی داد .ع ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٧ الریاضیة، التربیة كلیة -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٩٨

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
یة  -١ ة الریاض دریس  – التربی رق الت  -٢ ط

  العنوان.المھارات الحركیة      أ

١٤٢٩  

٧٩٦٫٠٧      
  علي عبدالحسن حسین  ٨٩ع 

ة    را للموازن فھا مؤش ة بوص سیطرة الحركی ال
ي     سم الریاض ل الج ز ثق اع مرك اختالف ارتف : ب

ل  .ن حسین  علي عبد الحس  / بحث وصفي  ـ باب : ـ
  ٢٠٠٦ الریاضیة، التربیة كلیة -جامعة بابل

  سم٢٨ص؛ ١١٥
  اطروحة دكتوراه في التربیة الریاضیة 

١٤٣٠  



 

 ٣٨٣ 

یة  -١ اب الریاض ات  - االلع سیطرة  -٢دراس ال
  العنوان.الحركیة      أ

٧٩٦٫٣١      
  الطائي، غانم منذور طارش  ٢٩٩ط 

د      رة الی امي بك ط االم ي الخ صویب العب ع ت واق
ث وص راق  بح ة الع رق دوري أندی ى ف في عل

م      ة للموس ة المكثف د المرحل رة الی شباب بك لل
ائي   / ١٩٩٩ ارش الط ذور ط انم من ل .غ ـ باب : ـ

  ٢٠٠٠الریاضیة، التربیة  كلیة -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ٦٧

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة الید      أ-١

١٤٣١  

٧٩٦٫٠٣١      
  ون علوان عودةالعیساوي، میس  ٩٥٢ع 

تأثیر تناول جرعات متباینة من الكلوكوز باومنة 
سیجینیة      درات الالوك ض الق ي بع ة ف متباین
رة    دمي ك ي متق ة لالعب سیجنیة والبدنی واالوك

ساوي      /  الخ..البید ودة العی وان ع ـ  .میسون عل ـ
ل ل: باب ة باب ة ال-جامع ة  كلی یة، تربی  الریاض

٢٠٠٦  
  سم٢٨ایض؛ : ص١٨٠

   فلسفة في التربیة الریاضیة اطروحة دكتوراه
  العنوان. كرة الید      أ-١

١٤٣٢  

٧٩٦٫٣١      
  فراس علي حسین  ٤٢٥ف 

ین     ار الالعب یة الختی ددات االساس ض المح بع
بحث وصفي على فرق بعض : الشباب بكرة الید 
ار   ة باعم راق ) ١٧٠١٨(االندی ي الع نة ف / س

ساوي   سین العی ي ح راس عل ل.ف ـ باب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠الریاضیة، التربیة ة  كلی-بابل

  سم٢٨؛؛ ٩٨٢
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة الید      أ-١

١٤٣٣  

٧٩٦٫٣١      
  النفاخ، نزار حسین جعفر  ٧٢٤ن 

یة      ارات االساس ة للمھ ستویات معیاری د م تحدی
١٤٣٤  



 

 ٣٨٤ 

الب  ى ط في عل ث وص د بح رة الی ة  بك المرحل
یة     ة الریاض ات التربی ي كلی ة ف ة  ال/ الثانی منطق

ل / الوسطى في بغداد   یة -باب الى -القادس زار  /  دی ن
ل  .حسین جعفر النفاخ    ـ باب ل  : ـ ة باب ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٠ الریاضیة، تربیةال
  سم٢٨ص؛ ٩٥

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة الید      أ-١

٧٩٦٫٣١٢      
  حمودي عصام نعمان حمودي  ٨٩٤ح 

ي    تأثیر جھد مختلف االشو    د ف اط مبارات كرة الی
دى     فیبعض المؤشرات الوظ   ة ل یة والبایوكیمیائی

ة     ى     : بعض العبي دوري النخب ي عل بحث تجریب
ة   دوري النخب دین ل الح ال ادي ص ي ن / العب

داد   .حمودي عصام نعمان حمودي      ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٣ الریاضیة، التربیة  كلیة -بغداد

  سم٢٨ایض؛ : ص١٢٩س، -ب
  بیة الریاضیة رسالة ماجستیر في التر

  العنوان. كرة الید      أ-١

١٤٣٥  

٧٩٦٫٣٢      
  الركابي، فراس مطشر عبدالرضا  ٨٢٢ر 

ة            ي تنمی شدة ف ع ال ري المرتف تأثیر التدریب الفت
یة لدى العبي كرة السلة فیبعض المتغیرات الوظ

اص   داد الخ رة االع ي فت ى  : ف ي عل ث تجریب بح
ي فراس مطشر عبدالرضا الركاب/ الخ..عینة من 

ل   : ــ بابل . ة باب ة ال   -جامع ة    كلی یة،   تربی  الریاض
٢٠٠١  

  سم٢٨ص؛ ٦٧
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

١٤٣٦  

٧٩٦٫٣٢      
  المسلماوي، سھیل جاسن جواد  ٥٨٨م 

دریبات   أثیر ت ومتركس(ت لوبین ) البالی باس
ضالت      ة لع وة االنفجاری ة الق ي تنمی ین ف مختلف

ائرة   ا رة الط ارات الك ض المھ رجلین اداء ب / ل
واد المسلماوي        ل   .سھیل جاسم ج ـ باب ة  : ـ جامع

١٤٣٧  



 

 ٣٨٥ 

  ٢٠٠٠ الریاضیة، التربیة كلیة -بابل
  سم٢٨ص؛ ١٠٨

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

٧٩٦٫٣٢٣  
  ٨٤٩ت 

  التكریتي، عبدالودود احمد خطاب العمر
للكفایات السلوكیة لمدربي كرة السلة بناء قیاس 

یھم       ر العب ة نظ دالودود  / في العراق من وجھ عب
ة  : ــ الموصل.احمد خطاب العمر التكریتي    جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة الریاضیة، -الموصل
  سم٢٨ایض؛ : ص٨٣و، -أ

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة اسلة     أ-١

١٤٣٨  

٧٩٦٫٣٢٣      
  الدلیمي، لقاء عبداهللا علي  ٨٩٨د 

ل     ویر التحم رح لتط دریبي مقت نھج ت أثیر م ت
رات الوظ  ض المتغی ي بع اص ف ة فییالخ ة البدنی

سلة   رة ال ي ك ى العب ة عل ارات الھجومی / والمھ
دلیمي   ي ال داهللا عل اء عب داد.لق ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة الریاضیة للبنات، -بغداد
  سم٢٨أیض؛ :ص١٤٩

  وراه في التربیة الریاضیة اطروحة دكت
سلة -١ رة ال ة      -٢ ك ارات الھجومی المھ
  العنوان.أ

١٤٣٩  

٧٩٦٫٣٢٣      
  عاید حسین عبداالمیر  ٢٩٤ع 

ستوى اداء   ي م صوى ف وى الق ویر الق أثیر تط ت
سلة      رة ال ة بك ارات الدفاعی ض المھ ث  : بع بح

تدریبي باستخدام االثقال على العبي نادي الحلة     
ار    نة ١٨-١٧(الریاضي باعم سین  )/  س د ح عای

داالمیر  ل.عب ـ باب ل: ـ ة باب ة  -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٠الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ٩٠
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة السلة      أ-١

١٤٤٠  

٧٩٦،٣٢٣      
  ١٤٤١  العتبي، سامر احمد حسن  ٢٢٩ع 



 

 ٣٨٦ 

ض    ویر بع ي تط أثیره ف اص وت اء الخ االحم
ر ة بك ارات الھجومی ي المھ ث تجریب سلة بح ة ال

ة     ة التربی ة لكلی ة الثانی الب المرحل ى ط عل
سامر احمد حسن العتبي /  جامعة بابل-الریاضیة

ل. ـ باب ل: ـ ة باب یة، -جامع ة الریاض ة التربی  كلی
٢٠٠٢  

  سم٢٨ص؛ ٥٧ف، -ب
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة السلة      أ-١
٧٩٦٫٣٢٥      

   حسن غازيباسم  ٢٥٨ب 
ائل       تخدام وس رح باس دریبي مقت نھج ت أثیر م ت

ساعدة ساحق    م ال ال ارتي االرس ویر مھ ي تط ف
شباب      باسم  / والضرب الساحق بالكرة الطائرة لل

ل : ــ بابل .حسن غازي    ة   -جامعة باب ة التربی  كلی
  ٢٠٠٥الریاضیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٩٤ر، -ج
  م ٢٠٠٤-٢٠٠٣رسالة ماجستیر للعام الدراسي 

  العنوان.لطائرة      أ كرة ا-١

١٤٤٢  

٧٩٦٫٣٢٥      
  الحسیني، عمار حمزة ھادي  ٩٩٩ح 

ض    ي بع وة ف ل الق فة تحم ویر ص أثیر تط ت
ارة   ستوى اداء مھ ة وم رات البایوكیمیائی المتغی

ائرة الكرة الط ري ب ساحق القط ضرب ال خ..ال / ال
سیني     ادي الح زة ھ ار حم ل .عم ـ باب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٢ كلیة التربیة الریاضیة، -بابل
  سم٢٨ص؛ ٧٤س، -ب

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

١٤٤٣  

٧٩٦٫٣٢٥      
  اوي، حمید فیاض عبد عليصنالح  ٦٢٤ح 

عالقة سرعة رد الفعل ومستوى االداء المھاري    
ائرة  الكرة الط خ..ب ي  / ال د عل اض عب د فی حمی

ضاوي  ل.الح ـ باب ل: ـ ة باب ة الترب-جامع ة  كلی ی
  ٢٠٠٢الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ٧٤ن، -و

١٤٤٤  



 

 ٣٨٧ 

یة        ة   –رسالة ماجستیر في التربیة الریاض  جامع
  بابل

  العنوان. كرة الطائرة      أ-١
٧٩٦،٣٢٥      

  الخفاجي، حیدر عبدالرضا طراد  ٧٢٣خ 
ي     دى العب از ل ع االنج اس داف ین مقی اء وتقن بن

راق    ي الع دمین ف ائرة المتق رة الط در / الك حی
ل .الخفاجي  عبدالرضا طراد    ل  : ــ باب ة باب  -جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة الریاضیة، 
  سم٢٨ص؛ ١٧٧

  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

١٤٤٥  

٧٩٦٫٣٢٥      
  الزھیري، نجالء عباس  ٩٩٤ز 

ي     ال المعرف ذوي المج شاف ل لوبي االكت ر اس أث
واحتفاط بعض  التأملي مقابل االندفاعي في تعلم    

ائرة  الكرة الط یة ب ارات االساس ث –المھ  بح
ة        ات المرحل ن طالب ة م ى عین ي عل تجریب
ي      ام الدراس داد للع ة بغ ي محافظ ة ف االعدادی

ري   / ٢٠٠٦-٢٠٠٥ اس الزھی الء عب ـ .نج ـ
داد داد: بغ ة بغ یة  -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

  ٢٠٠٦للبنات، 
  سم٢٨أیض؛ :ص١٨٨

  ربیة الریاضیة اطروحة دكتوراه في فلسفة الت
  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

١٤٤٦  

٧٩٦٫٣٢٥      
  الخفاجي، حیدر عبدالرضا طراد  ٨٤٩ش 

ي     دى العب از ل ع االنج اس داف ین مقی اء وتقن بن
راق    ي الع دمین ف ائرة المتق رة الط در / الك حی

ل .عبدالرضا طراد الخفاجي     ل  : ــ باب ة باب  -جامع
  ٢٠٠٦كلیة التربیة الریاضیة،

  سم٢٨ص؛ ١٥٧
  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

١٤٤٧  

٧٩٦٫٣٢٥      
  ١٤٤٨  الخفاجي، حیدر عبدالرضا طراد  ٨٩٢ع 



 

 ٣٨٨ 

ي     دى العب از ل ع االنج اس داف ین مقی اء وتقن بن
راق    ي الع دمین ف ائرة المتق رة الط در / الك حی

ل .عبدالرضا طراد الخفاجي     ل  : ــ باب ة باب  -جامع
  ٢٠٠٤التربیة الریاضیة، كلیة 
  سم٢٨ص؛ ٩٤

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

٧٩٦٫٣٢٥      
  الخفاجي، حیدر عبدالرضا طراد  ٢٨٢ف 

ي     دى العب از ل ع االنج اس داف ین مقی اء وتقن بن
راق    ي الع دمین ف ائرة المتق رة الط در / الك حی

ل ــ .عبدالرضا طراد الخفاجي     ل  : باب ة باب  -جامع
  ٢٠٠٢كلیة التربیة الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ٨٢س، -ر
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

١٤٤٩  

٧٩٦٫٣٢٥      
  المرسومي، سھاد قاسم سعید احمد  ٤٥٩م 

ویر          ي تط شدة ف ة ال تأثیر التدریب باحمال مختلف
ة بالكرة مستوى بعض القدرات البدنیة والمھاری    

ائرة ة   : الط الب المرحل ى ط ي عل ث تجریب بح
سھاد قاسم سعید /  كرة الطائرة-الرابعة تخصص

داد  .احمد المرسومي      ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٢التربیة الریاضیة للبنات، 

  سم٢٨أیض؛ :ص١٤٤
   التربیة الریاضیة -رسالة ماجستیر 

  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

١٤٥٠  

٧٩٦٫٣٢٥      
  الوزني، محمد حسن عباس  ٥٩٩و 

السمات الشخصیة وعالقتھا بمستوى اداء حكام      
راق     ي الع ائرة ف رة الط خ ..الك سن  / ال د ح محم

 كلیة التربیة -جامعة بابل: ــ بابل.عبس الوزني  
  ٢٠٠٥الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ١١٠
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة الطائرة      أ-١

١٤٥١  



 

 ٣٨٩ 

٧٩٦٫٣٣      
   ھاشم یاسر حسني،الحسین  ٥٩٩ح 

اري   رعة االداء المھ ویر س رح لتط نھج مقت م
بحث : باستخدام بعض التمارین الحركیة المركبة

ة       ارات الھجومی ض المھ ویر بع ي لتط تجریب
/ الخ  ..لالعبي المنتخب الوطن العراقي للناشئین    

 -جامعة بابل: ھاشم یاسر حسن الحسیني ــ بابل   
  ٢٠٠٠لریاضیة، كلیة التربیة ا

  سم٢٨ص؛ ١١٩
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة القدم     أ-١

١٤٥٢  

٧٩٦٫٣٣      
  الربیعي، سمیر مھنة  ٢٩٦و 

ستوى اداء      ا بم اه وعالقتھ اھر االنتب ض مظ بع
دم     رة الق ام ك رة     : حك ام ك ى حك بحث وصفي عل

راق    ي الع ى ف ة االول دولیین والدرج دم ال / الق
ل  : ــ بابل.ة الربیعي سمیر مھن  ة باب ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠١التربیة الریاضیة، 
  سم٢٨ص؛ ١٠٤

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة القدم      أ-١

١٤٥٣  

٧٩٦٫٣٣      
  سالم جبار صاحب  ٨٢٨س 

اثر منھج تدریبي مقترح في تنمیة القوة الممیزة 
دم    رة الق صویب بك ارة الت سرعة واداء مھ : بال

ة     ادي المدحتی باب ن ى ش ي عل ث تجریب بح
نة  ت س ي تح نة١٩الریاض ار /  س الم جب س

احب  ل.ص ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٠الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٢٦
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة القدم     أ-١

١٤٥٤  

٧٩٦٫٣٣٢      
  البیاتي، وسام توفیق  ٩٢٢ب 

تخد     نھج باس ي  تأثیر م وب ف م االداء   ام الحاس تعل
یة    ارات االساس بعض المھ ي ل اري والمعرف المھ

١٤٥٥  



 

 ٣٩٠ 

دم  رة الق خ ..بك ل  / ال ـ باب اتي ـ ق البی ام توفی : وس
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة الریاضیة، -جامعة بابل

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة
  سم٢٨ایض؛ : ص٩٦ص، -أ

  العنوان.الحاسوب      أ-٢ كرة القدم -١
٧٩٦٫٣٣٢      

  التمیمي، مسلم حسب اهللا ابراھیم  ٨٩٨ت 
رة   ة بك ة النخب رق اندی دى ف دواني ل سلوك الع ال

-٢٠٠١(القدم وعالقتھ بنتائج الدوري للموسم       
راھیم التمیمي       / الخ)..٢٠٠٢ مسلم حسب اهللا اب

ل. ـ باب ل: ـ ة باب یة، -جامع ة الریاض ة التربی  كلی
٢٠٠٢  

  سم٢٨ص؛ ٨٢ص، -أ
  الریاضیة رسالة ماجستیر في التربیة 

  العنوان. كرة القدم     أ-١

١٤٥٦  

٧٩٦٫٣٣٢      
  الحسیني، حبیب علي طاھر  ٥٩٩ح 

ة        رات البایومیكانیكی نسبة مساھمة بعض المتغی
ساحق      ال ال ارة االرس ي مھ رة ف انطالق الك ب

ائرة    الكرة الط ي     : ب ى العب في عل ث وص بح
ائرة      رة الط ي لط وطني العراق ب ال المنتخ

ي )/ ٢٠٠٤-٢٠٠٣( ب عل سیني  حبی اھر الح  ط
ل. ـ باب ل: ـ ة باب یة، -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

٢٠٠٤  
  سم٢٨ص؛ ٦٣

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. كرة القدم      أ-١

١٤٥٧  

٧٩٦٫٣٣٢      
  خلیل حمید محمد علي  ٨٩٨خ 

ي           ر ف ت والمتغی سل الثاب تأثیر االسلوبین المتسل
ر    ة بك ة والمناول ارتي الدحرج م مھ دمتعل / ة الق

ي   د عل د محم ل حمی ل.خلی ـ باب ل: ـ ة باب  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة التربیة الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٢٦
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. كرة القدم      أ-١

١٤٥٨  



 

 ٣٩١ 

٧٩٦٫٣٣٢      
  الدفاعي، موفق خضیر عبیس  ٧٦٩د 

سجینیة     سجینیة والالاوك ات االوك أثیر التمرین ت
دة التد ي الوح درات  ف ض الق ویر بع ة لتط ریبی

-١٣(یة والبدنیة لالعبي كرة القدم بعمر        فیالوظ
نة) ١٤ دفاعي    / س یس ال ضیر عب ق خ ـ .موف ـ

داد داد: بغ ة بغ یة  -جامع ة الریاض ة التربی  كلی
  ٢٠٠٧للبنات، 

  سم٢٨أیض؛ :ص١١٣
   التربیة الریاضیة -رسالة ماجستیر 

  العنوان. كرة القدم      أ-١

١٤٥٩  

٧٩٦٫٣٣٢      
  الدلیمي، احمد عبداالمیر حمزة  ٨٩٨ د

ي        ضل ف ر المف سفلي غی رف ال دریب الط ر ت اث
د  ة التھ ویر دق ضل  فيتط سفلي المف الطرف ال  ب
دم   رة الق ي ك خ ..لالعب زة  / ال داالمیر حم د عب احم

دلیمي  ل.ال ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٢الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ٩٨٦ غ، –ب 
  ریاضیة رسالة ماجستیر في التربیة ال

  العنوان. كرة القدم      أ-١

١٤٦٠  

٧٩٦٫٣٣٢      
  السویعدي، واثق مدلل عبید  ٩٩٦س 

تأثیر بعض التمرینات الخاصة لتطویر العضالت    
الج آالم   یلة لع ة كوس اط الفقری ة للرب الداعم
دم    رة الق ي ك ى العب ة عل ة القطنی المنطق

دفاعي          / الخماسي سویعدي ال د ال دلل عبی واثق م
داد  . داد  : ــ بغ ة بغ یة    -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

  ٢٠٠٧للبنات، 
  سم٢٨أیض؛ :ص١٧٥

   التربیة الریاضیة -رسالة ماجستیر 
  العنوان. كرة القدم الخماسي    أ-١

١٤٦١  

٧٩٦٫٣٣٢      
  الطائي، مؤید عبد علي  ٢٩٩ط 

ة         ة الخاص اثر مناھج تدریبي في تطویر المطاول
رات الوظ ض المتغی رة  فیوبع ي ك ة لالعب ی

١٤٦٢  



 

 ٣٩٢ 

د خ..مالق ائي    / ال ي الط د عل د عب ل .مؤی ـ باب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة الریاضیة، -جامعة بابل

  سم٢٨ص؛ ١١٤
  اطروحة دكتوراه في التربیة الریاضیة 

  العنوانٍ . كرة القدم      أ-١
٧٩٦٫٣٣٤      

  العیثاوي، اسماعیل سلیم عبد  ٨٣٢ع 
ار    ة الختی ة والمھاری درات البدنی م الق د اھ تحدی

ى      : ن الشباب بكرة القدم   الالعبی بحث وصفي عل
داد        ة بغ ي محافظ ة ف ة النخب ض أندی ي بع العب

-٢٠٠١ سنة للموسم الریاضي ١٩باعمار دون 
اوي       / ٢٠٠٢ د العیث ل   .اسماعیل سلیم عب ـ باب : ـ

  ٢٠٠٢ كلیة التربیة الریاضیة، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ١٢٣س، -ج

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوانٍ .      أ كرة القدم-١

١٤٦٣  

٧٩٦٫٣٣٤٣      
  جاسم عباس علي  ٢٥٨ج 

ة    ة واالنفعالی رات العقلی ض المتغی د بع تحدی
ة         ة الثالث دم للدرج رة الق ام ك ار حك كمؤشر الختی

ي     / بحث وصفي : في العراق  ـ  .جاسم عباس عل ـ
داد داد: بغ ة بغ یة  -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

  ٢٠٠٦للبنات، 
  سم٢٨أیض؛ :ص١٧٦

  دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة اطروحة 
دم-١ رة الق یم - ك ة    -٢ تحك رات العقلی المتغی
  العنوان.أ

١٤٦٤  

٧٩٦٫٣٤      
  الشمري، رائد مھوس زغیر  ٨٤٩ش 

ة    ة والھوائی درة الالھوائی رات الق ض مؤش بع
یة      ارات االساس ة اداء المھ ا بدق وعالقتھ

ضرب     اب الم ي الع شتركة ف في  : الم ث وص بح
ي م   ضرب    على العب اب الم شباب بالع ات ال / نتخب

شمري     ر ال وس زغی د مھ ل .رائ ـ باب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٢ كلیة التربیة الریاضیة، -بابل

  سم٢٨؛ ص ١٢٩ر، -ب

١٤٦٥  



 

 ٣٩٣ 

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. ألعاب المضرب      أ-١

٧٩٦٫٣٤٢      
  الزھیري، حسناء ستار جبار خلف  ٩٩٤ز 

ى    أثر فترات مختلفة من      الراحة بین االشواط عل
رات الوظ  ض المتغی ة  فیبع ة والبیوكنماتیكی ی

نس       ي الت دى العب اطع ل ال الق ارة االرس لمھ
ري        / االرضي ف الزھی ار خل تار جب ـ  .حسناء س ـ

داد داد: بغ ة بغ یة  -جامع ة الریاض ة التربی  كلی
  ٢٠٠٥للبنات، 

  سم٢٨أیض؛ :ص١٩٣
  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة 

  العنوان.لتنس    أ ا-١

١٤٦٦  

٧٩٦٫٣٤٢      
  الطائي، مازن ھادي كزار  ٢٩٩ط 

ة    ي دق اري ف دني المھ ي والب دریب العقل ر الت أث
شة     ي الری ة لالعب تجابة الحركی رعة االس وس

ائرة ائي     / الط زار الط ادي ك ازن ھ ل .م ـ باب : ـ
  ٢٠٠٢ كلیة التربیة الریاضیة، -جامعة بابل

  سم٢٨ص؛ ١٠٧
  تربیة الریاضیة رسالة ماجستیر في ال

  العنوان. الریشة الطائرة      أ-١

١٤٦٧  

٧٩٦٫٣٤٢      
  الیاس، صاحب عبدالحسین محسن  ٢٥ي 

تأثیر منھج تعلیمي باستخدام المصغر االعتیادي  
نس         ي الت یة ف ارات االساس : في تعلم بعض المھ

ة       ذ مدرس ة من تالمی بحث تجریبي على مجموع
ار   ین باعم ة للبن ل االبتدائی نة) ١٠-٨(الخلی / س

ائي     اس الط سن الی سین مح احب عبدالح ـ .ص ـ
ل ل : باب ة باب یة،   -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

٢٠٠٥  
  سم٢٨ص؛ ١٠٧

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. التنس      أ-١

١٤٦٨  

٧٩٦٫٣٤٥      
  ١٤٦٩  الجاف، ایمان نجم الدین عباس  ٢٧ج 



 

 ٣٩٤ 

ة         درة الالھوائی ویر الق رح لتط منھج تدریبي مقت
ة      رات البدنی والھوائیة وتأثیرھا في بعض المتغی

شة   یة والمعفییوالوظ ي الری دى العب ة ل اری
ائرة اف / الط اس الج دین عب م ال ان نج ـ .ایم ـ

داد داد: بغ ة بغ یة  -جامع ة الریاض ة التربی  كلی
  ٢٠٠٥للبنات، 

  سم٢٨أیض؛ :ص١٥٦
  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة 

  نوانالع.    أ الریشة تنس-١
٧٩٦٫٤      

  الجبوري، ھشام ھنداوي ھویدي  ٢٩٤ج 
تأثیر منھج تدریبي مقترح للسباق الخماسي في     

از  ستوى االنج وى بم ب الق ي : العال ث تجریب بح
یة      ة القادس ة محافظ ب تربی ي منتخ ى العب / عل

وري   دي الجب داوي ھوی شام ھن ائي  ھ ـ .الط ـ
ل ل : باب ة باب یة،   -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٩٢

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان.     أالعاب القوى -١

١٤٧٠  

٧٩٦٫٤      
  القیسي، اسماء حمید كمبش  ٩٥٩ق 

وة    استخدام تدریبات مقاومة الماء في تطویر الق
ى االداء   أثیره عل ة وت ات الثالثی ة لواثب الخاص

از  ب : واالنج ات المنتخ ى العب ي عل ث تجریب بح
اسماء / لعاب القوى في الوثبة الثالثیة   الوطني ال 

سي   بش القی د كم داد.حمی ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة التربیة الریاضیة للبنات، 

  سم٢٨أیض؛ :ص١٧٥
  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة 

  العنوان.    أالعاب القوى -١

١٤٧١  

٧٩٦٫٤٠٦٨      
  التمیمي، شیماء عبد مطر  ٨٩٨ت 

اع ومستوى    تقدیم الذ  ات واثره في تكوین االنطب
ي      ة ف ارات الحركی ض المھ تك ااداء بع لجمناس

ى       : الفني ة االول ة المرحل بحث تجریبي على طلب

١٤٧٢  



 

 ٣٩٥ 

یة    ة الریاض ة التربی ي كلی داد –ف ة بغ /  جامع
 -جامعة بغداد: ــ بغداد.شیماء عبد مطر التمیمي 

  ٢٠٠٥كلیة التربیة الریاضیة للبنات، 
  سم٢٨أیض؛ :ص١٠٣

  ة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة اطروح
  العنوان.    أالجمناستك -١

٧٩٢٫٠٩      
  السبتي، رند علي حسین  ٢٢٩س 

ي     د ف ر الناق ة التفكی ي لتنمی امج تعلیم اء برن بن
ــ .رند علي حسین السبتي   / مادة تاریخ المسرح  

  ٢٠٠٦ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بابل: بابل
A-D ،سم٢٨ص؛ ١٥١  

  وحة دكتوراه فلسفة في التربیة المسرحیةاطر
  العنوان. تاریخ     أ- المسرح-١

١٤٧٣  

٧٩٦٫٤٠٦٨      
  الزبیدي، فرقد عطا رؤوف  ٢٩٤ز 

راق       ي الع تك ف ع الجمناس ة لواق ة تحلیلی دراس
ویره تراتیجیات تط ا رؤوف  / واس د عط فرق

دي  داد.الزبی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة  -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٠الریاضیة للبنات، 

  سم٢٨ص ؛ ١٠٩
  رسالة ماجستیر  في التربیة الریاضیة 

  العنوان. الجمناستك    أ-١

١٤٧٤  

٧٩٦٫٤١      
  حسین حسون عباس  ٥٩٩ح 

ود      ن المجھ ة م الیب مختلف دریب باس ر الت اث
دى    از ل ضلیة واالنج وة الع ة الق رر لتنمی المك

ر   ة النت ي رفق اعین ف خ..الرب سون  / ال سین ح ح
اس  ل .عب ـ باب ل : ـ ة باب ة  -جامع ة التربی  كلی

  ٢٠٠٥الریاضیة، 
  سم٢٨ص؛ ٨٩ر، -أ

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. رفع االثقال     أ-١

١٤٧٥  

٧٩٦٫٤١      
  الخزرجي، نعمان ھادي عبد علي  ٥٤٣خ 

أثر تقنیات الحاسوب في تعلم اداء رفعة الخطف     
١٤٧٦  



 

 ٣٩٦ 

بحث تجریبي على طالب المرحلة : برفع االثقال   
یة اال ة   الدراس ة التربی ي كلی ى ف یة اول لریاض

ي     م الدراس ل للع ة باب / ٢٠٠٢-٢٠٠١جامع
جامعة : ــ بابل.نعمان ھادي عبد علي الخزرجي 

  ٢٠٠٢ كلیة التربیة الریاضیة، -بابل
  سم٢٨ص؛ ٦٥ع، -ب

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان.     أرفع االثقال -١

٧٩٦٫٤١      
  عام جلیل ابراھیمالسامرائي، ان  ٢٨٤س 

م       ي تعل ادلي ف  بعض  تأثیر استخدام االسلوب التب
تك      یة بالجمناس ات االرض ارات الحرك ث : مھ بح

ي  ة   تجریب ي كلی ة ف ة الثانی ات المرحل ى طالب عل
ات   یة للبن ة الریاض راھیم   / التربی ل اب ام جلی انع

داد : ــ بغداد .السامرائي   ة   -جامعة بغ ة التربی  كلی
  ٢٠٠٠الریاضیة للبنات، 

  سم٢٨ص ؛ ٨٦
  رسالة ماجستیر  في التربیة الریاضیة 

   العنوان. الجمناستك    أ-١

١٤٧٧  

٧٩٦٫٤١      
  العماري، علي جواد عبد  ٨٢٤ع 

از     اف  (تأثیر استخدام جھ رح  ) المشد الخط المقت
في سرعة تعلیم الطلوع بالمرجحة االمامیة على 

وازي  از المت اري / جھ د العم واد عب ي ج عل
ي  ل .الخزرج ـ باب ل : ـ ة باب ة  -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٠الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ٧٦
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. الجمناستك     أ-١

١٤٧٨  

٧٩٦٫٤٢      
  سلمان علي حسن  ٨٨٢س 

وة          أثر تدریب المطاولة الخاصة في ممیزات خط
ة        سبیا كفعالی د ن ل االم صوى الطوی -الركض الق

ي حس  / الخ..م حرة  ٤ ـ  .ن الخزرجي  سلمان عل ـ
ل ل : باب ة باب یة،   -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

٢٠٠٢  

١٤٧٩  



 

 ٣٩٧ 

  سم٢٨ص؛ ٨٧ف، -ا
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان.أ)     الركض( الجري -١
٧٩٦٫٤٢      

  الیاسري، امجد مسلم مھدي  ٢٥٤ي 
از ركض        ا بانج م ١٠٠القوة والسرعة وعالقتھ

رة  ساح    : ح ي ال ى العب في عل ث وص ة بح
ض   دان رك دمین١٠٠والمی سلم  / م متق د م أمج

ل : ــ بابل.مھدي الیاسري الخزرجي      -جامعة باب
  ٢٠٠٢كلیة التربیة الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ٨٢ص، -ب
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان.أ)     الركض( الجري -١

١٤٨٠  

٧٩٦٫٤٢٠٦٨      
  الجبوري، زینب حسن فلیح  ٢٩٤ج 

شارة االنفعا دى  االست صیة ل سمات الشخ ة وال لی
ساحة         اب ال ي ألع دمین ف الالعبین الشباب والمتق

زینب حسن فلیح الجبوري / والمیدان في العراق 
ي  ل .الخزرج ـ باب ل : ـ ة باب ة  -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٠الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ٩٩
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. ألعاب الساحة والمیدان     أ-١

١٤٨١  

٧٩٦٫٤٢٣      
  زینة عبداالمیر حمید  ٩٩٩ز 

ب    وم التع ى مفھ ة عل اھج التدریبی ویم المن تق
ة    رات البیوكمیائی ض المؤش صلي وبع الف

الیتي ركض        فیوالقدرات الوظ  ي فع یة واالنجاز ف
Mو ٨٠٠ Mفي  : ١٥٠٠ ث وص ة / بح زین

د  داالمیر حمی داد .عب ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة الریاضیة للبنات، 

  سم٢٨ص ؛ ١٢٢
  اطروحة دكتوراه فلسفة  في التربیة الریاضیة 

  العنوان. سباق المسافات الطویلة    أ-١

١٤٨٢  

٧٩٦٫٤٢٢      
  ١٤٨٣  الدفاعي، انتصار مزھر  ٧٢٦د 



 

 ٣٩٨ 

ة       ي تنمی رح ف سي مقت ادي نف امج ارش ر برن اث
از     ستوى االنج ھ بم النفس وعالقت ة ب الثق

ي ب  : الریاض ي المنتخ ى العب ي عل ث تجریب بح
وطني دانال ساحة والمی اب ال دمین /  اللع متق

صیرة سافات الق ض الم ات رك طة-لفعلی -المتوس
داد   .انتصار مزھر الدفاعي    / بنین-الطویلة ـ بغ : ـ

داد  ة بغ ات،    -جامع یة للبن ة الریاض ة التربی  كلی
٢٠٠٤  

  سم٢٨ایض ؛ : ص٩٩ص، -ب
  رسالة ماجستیر  في التربیة الریاضیة 

صیرة   -١ سافات الق دو الم باقات -٢ ع  س
طة ا سافات المتوس سافات -٣لم باقات الم س

  العنوان.الثقة بالنفس   -٤الطویلة 
٧٩٦٫٤٢٦      

  حیدر جمعة  ٩٤٤ح 
دریبي   امج ت أثیر برن رح لتطویرالتك ت فمقت  ی

صوى          -العصبي سرعة الق ة ال  العضلي في مرحل
از   ي انج خ..م ١٠٠ف ة  / ال در نعم ل .حی ـ باب : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة الریاضیة، -جامعة بابل

  سم٢٨ص؛ ٧٢
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. ركض     أ- الریاضة-١

١٤٨٤  

٧٩٦٫٤٤      
  الجبوري، ھیثم حسین عبد حسن  ٢٩٤ج 

تأثیرمنھاج تعلیمي مقترح في تعلیم مھارة قفزة     
د ة النیالی ي   خلیف ائل تعلیم تخدام رس  باس

ساعدة ة : م الب المرحل ى ط ي عل ث تجریب بح
ــ .ھیثم حسین عبد حسن الجبوري / لخا..الثالثة 

ل ل : باب ة باب یة،   -جامع ة الریاض ة التربی  كلی
٢٠٠٢  

  سم٢٨ص؛ ٧٤ق، -أ
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان.     أالجمناستك -١

١٤٨٥  

٧٩٦٫٨٣      
  السلطاني، عباس حسین عبید  ٨٦٢س 

ض      ي بع ال ف ومترك واالثق دریبات البلی أثیر ت ت
١٤٨٦  



 

 ٣٩٩ 

ة     الصفات البد  اري للكم نیة الخاصة واالداء المھ
ة  دئین بالمالكم ستقیمة للمبت سین / الم اس ح عب

سلطاني  د ال ل.عبی ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ٨٥
  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 

  العنوان. المالكمة     أ-١
٧٩٦٫٨٦      

  روال مقداد عبید  ٩٨٢ر 
ل أثیر اس ي  ت وذج ف اني واالنم تعلم االتق وبي ال

ة       ات الدفاعی بعض الحرك ره ل ل اث تعلم ونق ال
روال مقداد عبید  / الخ..والھجومیة بالح الشیش    

یة. ـ القادس یة: ـ ة القادس ة -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٦الریاضیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٩١
  اطروحة دكتوراه فلسفة في التربیة الریاضیة 

  العنوان. المبارزة     أ-١

١٤٨٧  

٧٩٧٫٢١      
  الجبوري، مواھب حمید نعمان  ٢٩٤ج 

ررة      ة المتك تأثیر التغذیة الراجحة الدقیقة والعام
بحث تجریبي   : ةفي تعلم واحتفاظ السباحة الحر    

 كلیة التربیة الریاضیة جامعة –على عینة طالب 
یة وري  / القادس ان الجب د نعم ب حمی ـ .مواھ ـ

داد داد: بغ ة بغ ة الریا-جامع ة التربی یة  كلی ض
  ٢٠٠٦للبنات، 

  سم٢٨ص ؛ ١٤٩
  اطروحة دكتوراه فلسفة  في التربیة الریاضیة 

  العنوان. السباحة    أ-١

١٤٨٨  

٧٩٧٫٢١      
  الراوي، عمر عادل سعید  ٢٩٩ر 

ضمین          اني والت تعلم االتق لوبي ال اثر استخدام اس
بحث : على تعلم بعض انواع السباحة االولمبیة        

 كلیة التربیة -ىتجریبي على طالب المرحلة االول
یة  داد / الریاض ة بغ عید  / جامع ادل س ر ع عم

راوي  داد .ال ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٤الریاضیة للبنات، 

١٤٨٩  



 

 ٤٠٠ 

  سم٢٨ایض ؛ : ص١٢٢ص، -ب
  اطروحة دكتوراه فلسفة  في التربیة الریاضیة 

سباحة -١ راق  - ال ة      -٢ الع سباحة االولمبی ال
  العنوان.أ

٧٩٧٫٢١      
  الطائي، والء طارق حمید  ٢٩٩ط 

ة       ة والطاق ة الحیوی ین الطاق ة ب د العالق تحدی
ة   رات البایوكینماتیكی ض المتغی ة وبع الحركی

باحة  از س رة) م٥٠(وانج د / ح ارق حمی والء ط
ائي  داد .الط ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع ة التربی  كلی

  ٢٠٠٦الریاضیة للبنات، 
  سم٢٨ایض ؛ : ص١٦٨

  ربیة الریاضیة اطروحة دكتوراه فلسفة  في الت
سباحة -١ ة  -٢ ال ة الحیوی ة -٣ الطاق الطاق

  العنوان.الحركیة    أ

١٤٩٠  

٧٩٧٫٢١      
  مصطفى صالح الدین عزیز  ٥٦٧م 

تصمیم حوض وجھاز تعلیمین واثر استخدامھما 
الطریقتین      رة ب سباحة الح ارة ال م مھ ي تعل ف

ــ .مصطفى صالح الدین عزیز     / الجزئیة والكلیة 
داد د: بغ ة بغ یة  -ادجامع ة الریاض ة التربی  كلی

  ٢٠٠٦للبنات، 
  سم٢٨ایض ؛ : ص١٩١

  اطروحة دكتوراه فلسفة  في التربیة الریاضیة 
  العنوان. السباحة    أ-١

١٤٩١  

٧٩٧٫٢١      
  المسعودي، طالب حسین حمزة  ٥٦٩م 

تأثیر التكرار الكلي والنسبي المصحوب بالتغذیة 
ة الراجحة التصحیحیة في تعلم الحركات االساسی

زة المسعودي        / للسباحة الحرة  ب حسین حم طال
ل. ـ باب ل: ـ ة باب یة، -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

٢٠٠٢  
  سم٢٨ص؛ ٨٩ظ، -أ

  رسالة ماجستیر في التربیة الریاضیة 
  العنوان. السباحة    أ-١

١٤٩٢  

٧٩٨٫٢      



 

 ٤٠١ 

  عباس كامل عباس  ٢٢٥ع 
اھم القدرات البدنیة والحركیة الخاصة وعالقتھا   

بعض المتغ رات الوظب رة   فییی ي الك دى العب ة ل
ل      ة التحم واجز وفعالی ز الح صولجان وقف وال

درة( یة   ) الق ة الفروس ي ریاض ل   / ف اس كام عب
ز   اس عزی داد .عب ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  التربیة الریاضیة للبنات، 
  سم٢٨ایض ؛ : ص١٣٣

  رسالة ماجستیر  في التربیة الریاضیة 
  العنوان. أالقدرات البدنیة   -٢ الفروسیة -١

١٤٩٣  

٧٩٩٫٢٠٢٨٢      
  النجم، عمار مكي علي  ٣٨ن 

م     ق اھ رات  اتأثیر التغذیة الراجحة على وف لمتغی
ة الك رمح ینمانیكی ي ال از رم ي اداء وانج  ف

وري       / الخ..للمبتدئین عمار مكي علي النجم الجب
ل. ـ باب ل: ـ ة باب یة، -جامع ة الریاض ة التربی  كلی

٢٠٠٥  
  سم٢٨ایض؛ : ص١١٧

  تیر في التربیة الریاضیة رسالة ماجس
  العنوان. رمي الرمح     أ-١

١٤٩٤  

  
  

 األدب والبالغـــــة
٨٠١٫٩٥      

  داود سلمان جواد انباري  ٢٩٤د 
امس          رن الخ روان خالل الق ي القی ي ف النقد االدب

ري اري  / الھج واد انب لمان ج داد .داود س ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٥ الجامعة المستنصریة، -جامعة بغداد

  سم٢٨ص ؛ ٢٦٣ج، -أ
  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. تاریخ    أ-االدب-٢ نقد – االدب -١

١٤٩٥  

٨٠١٫٩٥٢      
  ریاض موسى سكران  ٩٢٦ر 

سرحي     د الم ي النق أویلي ف نھج الت اض  / الم ری
كران   ى س داد .موس ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

١٤٩٦  



 

 ٤٠٢ 

  ٢٠٠٢الفنون الجمیلة، 
  سم٢٨ص؛ ١٢١

  نقد المسرحياطروحة دكتوراه في ال
  العنوان. االدب المسرحي       أ-١

٨٠١٫٩٥٢      
  العبیدي، معتمد مجید حمید  ٢٩٤ع 

ر         ي المعاص / االنسان في االدب المسرحي العراق
دي      د العبی د حمی د مجی داد  .معتم ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة الفنون الجمیلة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ١١٨

  يرسالة ماجستیر في االدب والنقد المسرح
  العنوان. االدب المسرحي       أ-١

١٤٩٧  

٨٠٨٫٠٦٨٢      
  المعموري، آمنة حبیب حمود ذرب  ٢٨٩م 

ل  ا الطف ي درام ضاء ف ب / دالالت الف ة حبی آمن
وري   ود ذرب المعم ل .حم ـ باب ل : ـ ة باب  -جامع

  ٢٠٠٦كلیة الفنون الجمیلة، 
A-C ،سم٢٨ص؛ ٢٣٠  

  فلسفة في التربیة المسرحیةاطروحة دكتوراه 
  العنوان.       أ مسرحیات-طفالاال -١

١٤٩٨  

٨٠٨٫١٢      
  خضیر عباس درویش  ٦٩٤خ 

ي       شرق العرب ي الم سرحي ف شعر الم ة ال بنی
: ــ بابل.خضیر عباس درویش / ٢٠٠٨-١٩٦٧

  ٢٠٠٦ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ٣٧٧ز،-أ

  اطروحة دكتوراه في اللغة  العربیة وادابھا
سرحي -١ شعر الم ي         ال- ال شرق العرب م
  العنوان.أ

١٤٩٩  

٨٠٨٫١٨      
  المرعب، سعد علي جعفر  ٤٦٢م 

ي االول   صر العباس ي الع اء ف ن الھج ة : ف دراس
ر المرعب      / موضوعیة وفنیة  ي جعف ـ  .سعد عل ـ

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة بابل: بابل
  سم٢٨ ؛ ص٢٠١و،-أ

  في آداب اللغة العربیةاطروحة دكتوراه 

١٥٠٠  



 

 ٤٠٣ 

اء  -١ عر-الھج ي االول   - ش صر العباس        الع
  العنوان.أ

٨١٠٫٠٧      
  )ھـ٤٢٩-٣٥٠(الثعالبي، عبدالملك بن محمد   ٦٢٨ث 

ن      دالملك ب صور عب ي من ن الب ن المحاس احاس
ق      ة وتحقی البي؛ دراس ماعیل الثع ن اس د ب محم

داوي اض الفھ د فی ر احم ار.یاس ـ االنب ة : ـ جامع
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -االنبار
   سم٢٨ص؛ ٦٠٩

    العربیةةاطروحة دكتوراه في اللغ
ي-١ ات أ- االدب العرب ر  .  دراس داوي، یاس الفھ

  العنوان. ب) محقق(احمد فیاض 

١٥٠١  

٨١٠٫٠٧      
  الطائي، نعیم خلیل عبود  ٢٩٩ط 

ي    اأثر تقدیم المعنى    ي ف ى الجزئ لكلي على المعن
ادة            ي م ي ف امس االدب صف الخ تحصیل طالب ال

صوص ل ع/ االدب والن یم خلی ائي نع ود الط ـ .ب ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة بابل: بابل

  سم٢٨ص؛ ١٤٢خ، -أ
ة    وراه تربی ة دكت ة   (اطروح دریس اللغ رق ت ط

  )العربیة
  العنوان. دراسات       أ– االدب العربي -١

١٥٠٢  

٨١٠٫٠٧      
  ماجد حمید فرج  ٢٣٤م 

ري      ي العالء المع ي أدب اب ة (االسطورة ف دراس
ل رج  )/ وتحلی د ف د حمی داد .ماج ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٥ كلیة اآلداب، -المستنصریة
  سم٢٨؛ ص٣٣٠

ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  وادابھا

  العنوان. دراسات   أ- االدب العربي-١

١٥٠٣  

٨١٠٫٠٩      
  آل جعفر، ولھان خالد حسین  ٣٦٧آ 

ة    ة واالدبی وره النقدی ب وجمھ ید قط ان / س ولھ
ر     سین آل جعف د ح داد  .خال ـ بغ ة :ـ  الجامع

  ٢٠٠١ كلیة اآلداب، -المستنصریة

١٥٠٤  



 

 ٤٠٤ 

  سم٢٨ص؛ ٢٥٢
  رسالة ماجستیر فلسفة في اللغة العربیة 

  العنوان. نقد   أ- االدب العربي-١
٨١٠٫٠٩      

  الدلیمي، ، ارمیض مطر حمد  ٨٩٨د 
دیم         ي الق د العرب یض  / المجاز معیارا في النق ارم

دلیمي   ود ال ر حم داد .مط ـ بغ ة : ـ الجامع
  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -یةالمستنصر

  سم٢٨ص؛ ٢٠٧
  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة 

  العنوان.   أد نق- االدب العربي-١

١٥٠٥  

٨١٠٫٠٩      
  الدلیمي، شعبان عالوي عبد محیسن  ٨٩٨د 

ي    دثین ف ین المح د الدارس اجني عن ازم القرط ح
اء   راج االدب اء وس اج البلغ ھ منھ عبان / كتاب ش

دلیمي       د محیسن ال ار   .عالوي عب ـ االنب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -االنبار

  سم٢٨ص؛ ٢٠٣ج، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

 نظریات -االدب العربي-٢ نقد  - االدب العربي  -١
د -٣ ن محم ازم ب اجني، ح -٦٠٨(القرط

  العنوان. ،ادیب ، أ)ھـ٦٨٤

١٥٠٦  

٨١٠٫٠٩      
  سمر محمد كاظم باقر علوش  ٨٤س 

د      العذریون   زان النق ي می ة ف د   / االربع مر محم س
وش  اقر عل اظم ب ل.ك ـ باب ل: ـ ة باب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٤التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ١١٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان.نقد       أ– االدب العربي -١

١٥٠٧  

٨١٠٫٠٩      
  الكبیسي، یسرى فریح ھادي  ٢٩٥ك 

الكبیسي یسرى فریح ھادي / القارئ عند الجاحظ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: ــ االنبار.
  سم٢٨ص؛ ٢٦٠ب، -أ

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا

١٥٠٨  



 

 ٤٠٥ 

ي-١ د - االدب العرب ن   -٢ نق رو ب احظ، عم  الج
وب    ن محب ر ب ـ٢٥٥-١٦٣(بح ب ، )ھ ،ادی

  العنوان.أ
٨١٠٫٠٩      

  الھیتي، عبدالناصر ھاشم محمد  ٩٢٩ھـ 
 ھاشم محمد اصرعبدالن/ ضى ناقدًا المرتالشریف
ار  : ــ االنبار .الھیتي   ة،     -جامعة االنب ة التربی  كلی
٢٠٠١  

  سم٢٨ص؛ ١٤٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة 

  العنوان.  نقد    أ– االدب العربي -١

١٥٠٩  

٨١٠٫٠٩      
  ابراھیم محمد سرھید  ٢٤٢آ 

ا ى      هاالتج دیم حت ي الق د العرب ي النق سي ف  النف
ة الق  ري نھای سابع الھج د  / رن ال راھیم محم اب

ار : ــ االنبار .سرھید   ة،   -جامعة االنب ة التربی  كلی
٢٠٠٧  

  سم٢٨ص؛ ١٩٤
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ي-١ د - االدب العرب اریخ ونق نفس   – ت م ال  عل
  العنوان.أ

١٥١٠  

٨١٠٫١٠٩      
  الطالقاني، مشكور حنون كاظم الطالقاني   ٢٨٧ط 

المدیح في كتب النقد االدبي العربي     تلقي غرض   
ى  دیم حت ـ٦٥٦الق اظم  / ھ ون ك شكور حن م

اني  ار.الطالق ـ االنب ار: ـ ة االنب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٨٠ت، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

االدب -٢ نقد - العصر الجاھلي- االدب العربي  -١
  العنوان.  ، أ تاریخ   – العصر الجاھلي -العربي

١٥١١  

٨١٠٫٩٢٠٧      
  المجرن، اثیر حمید محمد  ٣٤٩م 

أثیر حمید / البنیة السردیة في أدب كاظم الحجاج 
ة  -جامعة البصرة : ــ البصرة .محمد المجرن     كلی

  ٢٠٠٢التربیة، 

١٥١٢  



 

 ٤٠٦ 

  سم٢٨ص؛ ١٠٨ج، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

جاج، الح-٢ دراسات -  العراق- االدب العربي-١
  العنوان.أ)    ادیب عراقي(كاظم 

٨١٠٫٩٣٠٧      
  عبدالشكور كنبور  ٥٨٩ع 

ة              ى نھای تح ال دلس من الف صنعة الكتابة في االن
ة ور / الخالق شكور كنب داد.عبدال ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -المستنصریة
  سم٢٨ص؛ ١٤٤

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة 
ي-١ سي الع- االدب العرب ات  -صر االندل  دراس
  العنوان.أ

١٥١٣  

٨١٠٫٩٦٠٩      
  العاني، مصطفى صالح علي كبع   ٢٩٩ع 

ي    داع االدب ي االب ره ف النقص واث شعور ب ال
سي ة: االندل ة نقدی ي  / دراس الح عل صطفى ص م

اني  ع الع ار.كب ـ االنب ار: ـ ة االنب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٦التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٠٣
  یة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة العرب

  العنوان . نقد    أ–االندلس – االدب العربي -١

١٥١٤  

٨١٠٫٩٩٣٠      
  فوزیة محمد كریم واراني  ٩٥٩ف 

ة       ى نھای ب حت رب والتوثی ي الع رأة ف عر الم ش
دي   صر الراش ة الع ریم   / نھای د ك ة محم فوزی

ة،    -جامعة االنبار : ــ االنبار .واراني   ة التربی  كلی
٢٠٠٧  

  سم٢٨ص؛ ١٥٤
  ر في اللغة العربیة وادابھارسالة ماجستی

المرأة في التاریخ -٢ المرأة في االدب العربي -١
ي-٣ شعر العرب المي- ال صر االس ات - الع  دراس
  العنوان.  الحرب    أ-٤

١٥١٥  

٨١١٫٠٠٩      
  الحیدري، انور سعید جواد  ٩٤٤ح 

نقد الشعر في البصرة في القرنین الثاني والثالث 
١٥١٦  



 

 ٤٠٧ 

واد ال    / الھجریین ور سعید ج داد   ان ـ بغ دري ـ : حی
  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ٣٤٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.  نقد   أ- الشعر العربي-١
٨١١٫٠٠٩      

  المحنة، زینب علي كاظم  ٣٩٩م 
ي          د العرب اییر النق وء مع الشعریة العربیة في ض

ري       سابع الھج ب  / القدیم حتى نھایة القرن ال زین
 كلیة -جامعة االنبار: ــ االنبار.علي كاظم المحنة 

  ٢٠٠٥التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ٢٤٧

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
 تاریخ    - الشعر العربي-٢ نقد - الشعر العربي  -١
  العنوان.أ

١٥١٧  

٨١١٫٠١      
  الردیني، نجالء جاسم محمد  ٤٩٩ر 

نجالء / یعةرموز الغزل في شعر عمر بن ابي رب  
ي    د الردین م محم صرة.جاس ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨؛  ص١٦٥

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
ي     -١ ن      -٢ الشعر الغزل ر ب ة، عم ي ربیع ن اب  اب

  العنوان.، شاعر غزل   أ)ھـ٩٣-٢٣(عبداهللا 

١٥١٨  

٨١١٫٠١      
  الزھیري، خلیل كاظم غیالن  ٩٤٤ز 

شارب   زل ب رد غ ة  : ن ب ة فنی اظم  / دراس ل ك خلی
ي     ري الردین یالن الزھی صرة .غ ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٣ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ص؛ ١١١ب، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ي -١ شعر الغزل شعر -٢ ال يا ال صر -لعرب  الع

ي االول  ات  –العباس رد   -٣ دراس ن ب شار ب  ب
ي  ـ١٦٧-٩٥(العقیل اعر عب)ھ ي     ، ش اس

  العنوان.أ

١٥١٩  

٨١١٫٠١      



 

 ٤٠٨ 

  النعیمي، زینب فاضل احمد  ٦٩٨ن 
صر   ي الع راق ف ي الع زل ف عر الغ ات ش اتجاھ

د النعیمي         / العباسي داد  .زینب فاضل احم ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -الجامعة المستنصریة

  سم٢٨ص؛ ٣١٩
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان.   أ العراق- الشعر الغزلي-١

١٥٢٠  

٨١١٫٠١      
  الوائلي، حمد عباس دھیش  ٢٩٨و 

زل   ي غ ز ف ح الرم شریفمالم يال د /  الرض حم
وائلي     یش ال اس دھ صرة .عب ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٢٣

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
 الرضي، محمد بن الشریف -٢ الشعر الغزلي -١

سین   ـ٤٠٦-٣٥٩(الح ي    )ھ اعر عباس ، ش
  العنوان.أ

١٥٢١  

٨١١٫٠٥      
  سي محمدنالعیساوي، فرج م  ٩٥٢ع 

ى نھ  صوفیة ال ة ال امس  االحكای رن الخ ة الق ی
داد .فرج متسي محمد العیساوي     / الھجري : ــ بغ

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -الجامعة المستنصریة
  سم٢٨ص؛ ٣٥٨

  ھااطروحة دكتوراه في اللغة العربیة واداب
  العنوان. الشعر الصوفي   أ-١

١٥٢٢  

٨١١٫٠٦٤      
  زینب علي عبید  ٩٩٢ز 

رنین      ي الق ة ف شكلة الحری صوفي وم شعر ال ال
ریین  ع الھج ث والراب د  / الثال ي عبی ـ .زینب عل ـ

  ٢٠٠٥ كلیة االداب، -جامعة بابل : بابل
   سم٢٨ص؛ ١٤٤

  رسالة ماجستیر في آداب اللغة العربیة
صوفي -١ شعر ال شع-٢ ال يال اریخ  -ر العرب  ت
  العنوان.أ

١٥٢٣  

٨١١٫٠٧      
  ١٥٢٤  الخطیب، علي عزالدین مطر  ٦٩٢خ 



 

 ٤٠٩ 

صغیر      ل ال وان االخط ي دی شعر ف ة ال ي / لغ عل
ساوي   ب العی ر الخطی دین مط داد .عزال ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -الجامعة المستنصریة
  سم٢٨ص؛ ٢٠٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
  العنوان.  أ دراسات   - الشعر العربي-١

٨١١٫٠٨      
  الراوي، رجاء عبدالرحیم  ٢٩٩ر 

زي            ي والتبری ام للمرزوق ي تم ة اب رحا حماس ش
ـ٤٢١ت ( ـ٥٠٢ت ) (ھ ة): ھ ة موازن / دراس

 -جامعة بغداد: ــ بغداد.رجاء عبدالرحیم الراوي 
  ٢٠٠٠ابن رشد، -كلیة التربیة

   سم٢٨ص؛ ٢٣٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة

ي  -١ شعر العرب ات  -ال ام،   -٢ مجموع و تم  اب
ب   )ھـ١٨٨٠٢٣١(حبیب بن آوس   اعر وادی ، ش

د     -٣ ن محم د ب ي، احم ، )ھـ ٤٢١-٠٠( المرزوق
الخطیب التبریزي، یحیى بن علي   -٤علم باالدب   

ـ٥٠٢-٤٢١( ة واالدب     )ھ الم بالعربی ، ع
  العنوان.أ

١٥٢٥  

٨١١٫٠٨٩٦١      
  الجنابي، محمود شاكر ساجت مندیل  ٩٢٢ج 

شاب الظر ا د ال شعري عن اء ال يلبن ود / ف محم
ابي         دیل الجن اجت من ار  .شاكر س ـ االنب ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -االنبار
   سم٢٨ص ؛ ٢٢٣

  رسالة ماجستیر في علوم اللغة العربیة وادابھا
ي -١ شعر العری ات - ال صر   أ – مجموع .  م

  لعنوان

١٥٢٦  

٨١١٫٠٩      
  العزاوي، كاظم جاسم منصور  ٥٢٩ع 

ة          ق ى نھای اد حت ولیین والنق ضیة الشعریین االص
امس  رن الخ رياالق صور  / لھج م من اظم جاس ك

زاوي  ل.الع ـ باب ل : ـ ة باب ة، -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ٣١٩ث، -أ

١٥٢٧  



 

 ٤١٠ 

  رسالة ماجستیر في آداب اللغة العربیة
د    - الشعر العربي  -١ ي  -٢ نق شعر العرب اریخ          -ال ت
  العنوان. أ

٨١١٫٠٩٠٧      
  االسدي، سامر فاضل عبدالكاظم  ٥٤٩أ 

/ مفاھیم وراثة الشعر العربي في القرن العشرین
ل  .سامر فاضل عبدالكاظم االسدي    ـ باب ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -بابل 
   سم٢٨ص؛ ٣١٩

  رسالة ماجستیر في آداب اللغة العربیة
ي-١ شعر العرب دیث- ال صر الح ات  - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٢٨  

٨١١٫٠٩٠٧      
  سلیم داود غزیل  ٨٩٨س 

ي الحدیث      ي العرب / االحتفالیة في الخطاب الروائ
ة  -جامعة االنبار: ــ االنبار.سلیم داود غزیل      كلی

  ٢٠٠٠التربیة، 
   سم٢٨ص ؛ ١٢٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة 
ي-١ شعر العرب دیث- ال صر الح ات   - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٢٩  

٨١١٫١٠٧      
  یھاب مجید محمود جرادا  ٩٩٢أ 

دیما وحدیثا        یة ق اب  / علقمة الفحل بین دارس ایھ
راد  ود ج د محم ار.مجی ـ االنب ار: ـ ة االنب  -جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٢ب، -أ

  رسالة ماجستیر في علوم اللغة العربیة وادابھا
-٢ دراسات - العصر الجاھلي- الشعر العربي-١

دة      ن عب ة ب ل، علقم ة الفح و  -٠٠(علقم  نح
  العنوان. ، شاعر جاھلي   أ)ھـ.ق٢٠

١٥٣٠  

٨١١٫١٠٧      
  ، انصاف سلوان عمرانوريالجب  ٢٩٤ج 

وز  دلوالت رم صر     م ي الع صیدة ف اح الق افتت
اھلي وري  / الج ران الجب لوان عم صاف س ـ .ان ـ

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة بابل : بابل

١٥٣١  



 

 ٤١١ 

   سم٢٨ص؛ ١٩٦
  رسالة ماجستیر في آداب اللغة العربیة

ي -١ شعر العرب اھلي - ال صر الج ات   - الع  دراس
  العنوان.أ

٨١١٫١٠٧      
  الجنابي، اخالص محمد عیدان  ٩٢٢ج 

ل      ة قب الطفولة في الرسوم الفنیة للقصیدة العربی
داد .اخالص محمد عیدان الجنابي  / االسالم : ــ بغ

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٩٩

  ربیةرسالة ماجستیر في اللغة الع
ي -١ شعر العرب صر - ال اھلي  الع ات    -الج  دراس
  العنوان.أ

١٥٣٢  

٨١١٫١٠٧      
  الجنابي، علي ضیدان ابراھیم  ٩٢٢ج 

شنفري االزدي عر ال راھیم  / ش یدان اب ي ض عل
ابي  داد .الجن ـ بغ داد : ـ ة بغ ة اآلداب، -جامع  كلی

٢٠٠١  
   سم٢٨ص؛ ٢٠٠

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
ي -١ شعر العرب داخلي   ال- ال صر ال ات   -ع  دراس
  العنوان.أ

١٥٣٣  

٨١١٫١٠٧      
  الراوي، عثمان عبدالحلیم جلعوط  ٢٩٩ر 

دراسة موضوعیة : شعر القحطانیة قبل االسالم     
ة  راوي     / فنی وط ال دالحلیم جلع ان عب ـ  .عثم ـ

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: االنبار
   سم٢٨ص ؛ ٢٨١

  ادابھااطروحة دكتوراه في اللغة العربیة و
ي -١ شعر العرب داخلي  - ال صر ال ات   - الع  دراس
  العنوان  .أ

١٥٣٤  

٨١١٫١٠٧      
  الصمیدعي، جاسم محمد عباس  ٨٩٤ص 

وارج  عر الخ لوبیة: ش ة اس د / دراس م محم جاس
ار  .عبا الصمیدعي    ار  : ــ االنب ة االنب ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٥التربیة، 

١٥٣٥  



 

 ٤١٢ 

   سم٢٨ایض؛ : ص٢٠٠
  ة وادابھااطروحة دكتوراه في اللغة العربی

ي  -١ شعر العرب اھلي – ال صر الج ات -الع  دراس
  العنوان.البالغة العربیة    أ-٢

٨١١٫١٠٧      
  العزاوي، صبا عبدالستار سلطان  ٥٢٩ع 

اب    رب ب عار الع رة اش ي جمھ شعر ف ة ال لغ
اء ( حاب الرث لطان  )/ اص ستار س با عبدال ص

زاوي  ل.الع ـ باب ل : ـ ة باب ة، -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٣٢
  رسالة ماجستیر في آداب اللغة العربیة

ي -١ شعر العرب اھلي - ال صر الج ات   - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٣٦  

٨١١٫١٠٧      
  عبد علي نوري عبدالحسن خالد  ٦٨٩ع 

رات   صائد المجمھ یم : الق ي الق ة ف دراس
ة  وعیة والفنی وري  / الموض ي ن د عل عب

د  سن خال داد.عبدالح ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠آلداب، ا

   سم٢٨ص؛ ٢٣٤
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة

ي -١ شعر العرب اھلي - ال صر الج ات    - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٣٧  

٨١١٫١٠٧      
  العبودي، ضیاء غني لفتة  ٢٩٤ع 

صعالیك       ي    / البنیة السردیة في شعر ال یاء غن ض
صرة   : ــ البصرة .لفتة العبودي    ة الب ة   -جامع  كلی

  ٢٠٠٥التربیة، 
   سم٢٨ص ؛ ١٩٥د، -أ

ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  العنوان.وادابھا  أ

١٥٣٨  

٨١١٫١٠٧      
  الفرطوسي، عبدالھادي احمد یسر  ٤٦٩ف 

عبدالھادي / المتن الحكائي في القصیدة الجاھلیة
ي    سر الفرطوس د ی یة .احم ـ القادس ة : ـ جامع

١٥٣٩  



 

 ٤١٣ 

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -القادسیة
   سم٢٨ص؛ ٣٠٠

  یر في اللغة العربیةرسالة ماجست
ي-١ شعر العرب اھلي- ال صر الج ات  - الع  درس
  العنوان.أ

٨١١٫١٠٧      
  لطیفالفھداوي، شاكر محمد   ٩٤٢ف 

الم    ة واالس ي الجاھلی ارثیین ف عر الح اكر / ش ش
د  فمحم داوي لطی داد. الفھ ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ٢١٥

  اللغة العربیةاطروحة دكتوراه في 
.  دراسات   أ  - العصر لجاھلي  - الشعر العربي  -١

  العنوان

١٥٤٠  

٨١١٫١٠٧      
  المظفري، بخشان رحیم رشید  ٦٧٤م 

ل      ا قب عر م ي ش ار ف ث واالث ین البواع زن ب الح
ري      / االسالم ید المظف داد  .بخشان رحم رش ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٦ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٣٩

  للغة العربیة وادابھارسالة ماجستیر في ا
ي ل ا-١ اھلي -شعر العرب صر الج ات    - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٤١  

٨١١٫١٠٩      
  الجبیر، ھند اكرم عبدالرحمن  ٢٩٤ج 

ة           ة الجاھلی صیدة العربی ي الق : المقدمة الطللیة ف
ر   / دراسة نقدیة فنیة   دالرحمن الجبی ھند اكرم عب

صرة . ـ الب صرة : ـ ة الب ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٤  

   سم٢٨ص؛ ٢٢٧د، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ي -١ شعر العرب اھلي - ال صر الج د - الع  -٢ نق
ي  شعر العرب اھلي -ال صر الج ات   - الع  دراس

  العنوان.أ

١٥٤٢  

٨١١٫٢٠٧      
  ١٥٤٣  الجبوري، حمید جفات ثویني  ٢٩٤ج 



 

 ٤١٤ 

د   ول محم صیة الرس در  ) ص٠شخ عر ص ي ش ف
وري    / االسالم ویني الجب داد  .حمید جفات ث ـ بغ  :ـ

  ٢٠٠١ كلیة اآلداب، -الجامعة المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٧٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
ي-١ شعر العرب المي- ال صر االس ات - الع  دراس
دالملك  -٢ ن عب د ب ـ٥٣( محم ـ١١-ھ ي )ھ ، النب

  العنوان.العربي   أ
٨١١٫٢٠٧      

  علي رسول كاظم  ٨٩ع 
ین االربعة في الحب والحزن عند الشعراء العذری

وي  صر االم ة : الع ة تحلیلی ول  / دراس ي رس عل
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة بابل: ــ بابل.كاظم 
   سم٢٨ص؛ ١٧٣

  رسالة ماجستیر في آداب اللغة العربیة
وي - الشعر العربي  -١ ات  - العصر االم -٢ دراس

ب  ذریین -٣الح شعراء الع وي    -ال صر االم  الع
  العنوان.أ

١٥٤٤  

٨١١٫٩٠٧      
  ، فائز ھاتو عزیزالشرع  ٤٦ش 

ین   دیث ب ي الح شعر العرب ي ال ة ف صورة الكلی ال
شرع       / الحربین العالمیتین  ز ال ـ  .فائز ھاتو عزی ـ

داد صریة:بغ ة المستن ة اآلداب، -الجامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢٠٤
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة

ي-١ شعر العرب دیث- ال صر الح ات  - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٤٥  

٨١١٫٩٢٠٧      
  حسن عبد راضي  ٥٩ح 

سیاب  عر ال ي ش زمن ف ي  / ال د راض ـ .حسن عب ـ
داد صریة:بغ ة المستن ة اآلداب، -الجامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٨٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. درسات      أ-العراق- الشعر العربي-١

١٥٤٦  



 

 ٤١٥ 

٨١١٫٩٢٠٧      
  ر عجیلالخزاعي، فیحاء عبدالكریم جاب  ٥٢٦خ 

ستاني   شرى الب د ب شعري عن ضاء ال اء / الف فیح
ي     ل الخزاع ابر عجی دالكریم ج عب

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة:ــالبصرة.
   سم٢٨ایض؛ : ص١٩٥ب، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ي -١ شعر العرب راق- ال ات - الع -٢ دراس

  العنوان.  أ)شاعرة(البستاني، بشرى 

١٥٤٧  

٨١١٫٩٢٠٧      
  الدلیمي، ستار عباس مجبل  ٨٩٨د 

سعینات  ي الت دي ف شعر المرب اس / ال تر عب س
دلیمي  ل ال داد.مجب ـ بغ داد :ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٢التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٥٧

   أدب-رسالة ماجستیر في اللغة العربیة 
  العنوان.سات   أا در- العراق- الشعر العربي-١

١٥٤٨  

٨١١٫٩٢٠٧      
  حمد عبدالعزیز عوادالراوي، ا  ٢٩٩ر 

ع       ن وكی د اب شعري عن اء ال ستویات البن م
سیبي  ـ٣٩٣ت (التن واد  )/ ھ دالعزیز ع د عب احم

راوي  داد .ال ـ بغ داد :ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٢٦
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. دراسات   أ- العراق- الشعر العربي-١

١٥٤٩  

٨١١٫٩٢٠٧      
  الساري، صباح عیدي عطیة  ٢٤٩س 

ذویب   سیم ال د ب عر محم وعیة : ش ة موض دراس
ة ساري    / وفنی ة ال دي عطی باح عی ص

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة:ــالبصرة.
   سم٢٨ص ؛ ٣٣٤د، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ذویب،  -٢ دراسات  - العراق - الشعر العربي  -١ ال

ل    د كام سیم محم د ب ي  (محم اعر عراق )  ش
  العنوان.أ

١٥٥٠  



 

 ٤١٦ 

٨١١٫٩٢٠٧      
  الشكري، مثنى عبدالرسول مغیر  ٨٤٩ش 

م    ن الجھ ي ب عر عل ة (ش ة فنی ى )/ دراس مثن
شكري    ر ال ول مغی داد .عبدالرس ـ بغ ة :ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة للبنات، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٦٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان. دراسات   أ-اق العر- الشعر العربي-١

١٥٥١  

٨١١٫٩٢٠٧      
  الشویلي، اناھید ناجي فیصل  ٩٩٨ش 

واھري  عر الج ة  : ش وعیة وفنی ة موض / دراس
ساري   شویلي ال صل ال اجي فی د ن اناھی

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة:ــالبصرة.
   سم٢٨ایض ؛ : ص٢٦٢د، -ب

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة 
ي -١ شعر العرب راق ا- ال ات -لع -٢ دراس

دي    د مھ واھري، محم ، )١٩٩٨-١٩٠٣(الج
  العنوان.شاعر عراقي  أ

١٥٥٢  

٨١١٫٩٢٠٧      
  صبار شبوط طالع  ٢٢٤ص 

ي   وان الجلب الم عل عر س وعیة  : ش ة موض دراس
ة  الع  / وفنی بوط ط بار ش صرة .ص ة :ــالب جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ص ؛ ٣٩٣

  وادابھارسالة ماجستیر في اللغة العربیة 
  العنوان. دراسات أ- العراق- الشعر العربي-١

١٥٥٣  

٨١١٫٩٢٠٧      
  العاني، لؤي شھاب محمود سعید  ٢٩٩ع 

/ دراسة تحلیلیة وفنیة : شعر محمد راضي جعفر   
اني    عید الع ود س ھاب محم ؤي ش ـ .ل ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة ، -جامعة بغداد:بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٨٢

   وادابھارسالة ماجستیر في اللغة العربیة
  العنوان. دراسات   أ- العراق- الشعر العربي-١

١٥٥٤  

٨١١٫٩٢٠٧      
  ١٥٥٥  العقابي، محمود عبدالحسین عبداهللا  ٧٢٢ع 



 

 ٤١٧ 

ي  ة الخزرج عر عاتك وعیة  : ش ة موض دراس
ة  ابي    / وفنی داهللا العق سین عب د عبدالح ـ .محم ـ
داد صریة  :بغ ة المستن ة،  -الجامع ة التربی  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٢١٢

   في اللغة العربیة وادابھارسالة ماجستیر
  العنوان. دراسات   أ- العراق- الشعر العربي-١

٨١١٫٩٢٠٧      
  علي متعب جاسم  ٨٩ع 

راق           ي الع ة ف صة العربی اتجاھات التجدید في الق
ن  م   / ١٩٣٩-١٩٢١م ب جاس ي متع ـ .عل ـ
  ٢٠٠٠ كلیة االداب ، -جامعة بغداد:بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٩١

  العربیة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة 
  العنوان. دراسات   أ- العراق- الشعر العربي-١

١٥٥٦  

٨١١٫٩٢٠٧      
  المندالوي، كریم علي عبد علي  ٨٤٩م 

ة    داالمیر معل ة   : شعر عب وعیة فنی ة موض / دراس
دالوي        داد  .كریم علي عبد علي المن ـ بغ ة  :ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة ، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٨١

   العربیة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة
  العنوان. دراسات   أ- العراق- الشعر العربي-١

١٥٥٧  

٨١١٫٩٢٠٧      
  مھیب علي مھیھي  ٩٩٢م 

ري         ي شعر الراعي المی ي   / الصورة ف مھیب عل
ة االداب  -جامعة البصرة:ــ البصرة   .مھیھي    كلی

 ،٢٠٠٧  
   سم٢٨ص؛ ٢٠٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
الراعي، -٢ دراسات  - العراق- الشعر العربي-١

صین    ن ح د ب ـ٩٠-٠٠(عبی ي   )ھ اعر عراق ، ش
  العنوان.أ

١٥٥٨  

٨١١٫٩٢٠٧      
  الھاللي، سالم مھدي رضیوي  ٨٢٨ھـ 

دي امي مھ عر س ي ش ان ف دي / المك الم مھ س
١٥٥٩  



 

 ٤١٨ 

ي   یوي الھالل صرة .رض ـ الب صرة :ـ ة الب  -جامع
  ٢٠٠٤كلیة التربیة ، 

   سم٢٨ص؛ ١٧١
  بیة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة العر

ي-١ شعر العرب راق- ال ات - الع امي -٢ دراس س
  العنوان.مھدي، شاعر   أ

٨١١٫٩٢٠٩      
  الدلیمي، فؤاد خمیس حمد  ٨٩٨د 

ستینیات   ل ال عر جی ول ش ة ح ة النقدی الحرك
ي دلیمي   / العراق د ال یس حم ؤاد خم ـ .ف ـ

  ٢٠٠٦ كلیة التربیة ، -جامعة االنبار:االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٠٦

  جستیر في اللغة العربیة وادابھارسالة ما
ي -١ شعر العرب راق- ال د    - الع اریخ ونق  ت
  العنوان.أ

١٥٦٠  

٨١١٫٩٢٠٩      
  الزبیدي، شیماء محمد كاظم  ٢٩٤ر 

واھري     شعر الج ي ال ات ف لوب االلتف -١٩٢٠اس
دي    / ١٩٦١ اظم الزبی د ك یماء محم ـ  .ش ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة ، -جامعة بابل:بابل
   سم٢٨ص؛ ٢٧٠

  اجستیر في اللغة العربیة وادابھارسالة م
ي -١ شعر العرب راق- ال اریخ - الع شعر -٢٠ ت ال

الجواھري، -٣ دراسات - العصر الحدیث -العربي
دي   د مھ ي      ١٩٩٨-١٩٠٣محم اعر عراق ، ش

  العنوان.أ

١٥٦١  

٨١١٫٩٢٠٩      
  عبدالحسین برغش عبد علي  ٣٥٩ع 

ي الحدیث من        شعر العراق -١٩٢٠كربالء في ال
ة    ةدراس: ١٩٧٠ وعیة وفنی عبدالحسین  /  موض

ي   د عل رغش عب صرة.ب ـ الب صرة:ـ ة الب  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة التربیة ، 

   سم٢٨ص؛ ٢١٩ج، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ي -١ شعر العرب راق - ال اریخ  - الع شعر -٢ ت ال
  العنوان. دراسات   أ- العصر الحدیث-العربي

١٥٦٢  



 

 ٤١٩ 

٨١١٫٩٢٠٩      
  با علي كریمالمعموري، ص  ٦٨٩م 

واھري   عر الج ة ش ة : ١٩٦١-١٩٢٠لغ دراس
جامعة :ــ بابل.صبا علي كریم المعموري   / نقدیة
  ٢٠٠٢ كلیة التربیة ، -بابل

   سم٢٨ص؛ ١٤٧ح، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ي  -١ شعر العرب راق - ال د  - الع شعر -٢٠ نق ال
ي راق-العرب اریخ - الع ي -٣ ت شعر العری  -ال

د   -٤ات س  درا -حدیث العصر ال  واھري، محم  الج
دي  ي     ١٩٩٨-١٩٠٣مھ اعر عراق ، ش

  العنوان.أ

١٥٦٣  

٨١١٫٩٣٠٧      
  الربیعي، دیلم كاظم سھیل  ٢٩٦ر 

صر        ي ع شعریة ف راض ال النار وداللتھا في االغ
ھیل    / صدر االسالم والعصر االموي    دیلم كاظم س

ي  داد .الربیع ـ بغ داد :ـ ة بغ ة االداب ، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٦٧
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ي-١ شعر العرب وي- ال صر االم ات   - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٦٤  

٨١١٫٩٣٠٧      
  العاني، سعد اسماعیل مصطفى  ٢٩٩ع 

ة           ى نھای ي االسالمي حت شعر العرب ي ال التأدب ف
وي   صر االم ـ١٣٢الع وعیة  : ھ ة موض دراس

ة اني    / فنی صطفى الع ماعیل م عد اس ـ .س ـ
ار  :االنبار ة    -جامعة االنب ة التربی ة    - كلی  قسم اللغ

  ٢٠٠٦العربیة ، 
   سم٢٨ص؛ ١٣٧ج، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ي-١ شعر العرب وي- ال صر االم ات   - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٦٥  

٨١١٫٩٣٠٧      
  المولى، كاظم عبد فریح  ٩٨٢م 

صغیر         ل ال ي شعر االخط اظم ع / االستعارة ف د  ك ب
١٥٦٦  



 

 ٤٢٠ 

صرة  .فریح المولى      صرة  :ــ الب ة الب ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة ، 

   سم٢٨ص؛ ١٣٤
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

وي - الشعر العربي  -١ ات  - العصر االم  -٢ دراس
وث   ن غ اث ب ل، غی ـ٩٠-١٩(االخط اعر   )ھ ، ش

  العنوان.أ
٨١١٫٩٤٠٧      

  الحلبوسي، ھاشم نمر خلف  ٨٢٩ح 
اء ا ر   البن اء زھی د البھ شعري عن ر  / ل م نم ھاش

ار  :ــ االنبار .خلف الحلبوسي      ة  -جامعة االنب  كلی
  ٢٠٠٠التربیة ، 

   سم٢٨ص؛ ١٥٣
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

-٢ دراسات - العصر العباسي- الشعر العربي-١
د      ن محم ، )ھـ ٥٦٥-٥٨١(البھاء زھیر، زھیر ب

  العنوان.شاعر   أ

١٥٦٧  

٨١١٫٩٣٠٧      
  الغانمي، نبراس ھاشم یاس  ٢٩٨غ 

وي  صر االم عالیك الع عر ص ي ش راب ف / االغت
 -جامعة بابل :ــ بابل .نبراس ھاشم یاس الغانمي     

  ٢٠٠كلیة التربیة، 
A-B ، سم٢٨ص؛ ١٣٠   

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
وي - الشعر العربي  -١ ات  - العصر االم -٢ دراس

  العنوان.االغتراب   أ

١٥٦٨  

٨١١٫٩٤٠٧      
  جمیلة صدام بداي  ٨٩٨ج 

ي   صر العباس عراء الع د ش رة عن دار اآلخ ر ال ذك
ـ . جمیلة صدام بداي    )/ ھـ٢٣٢ -ھـ١٣٢(االول  
داد  داد :بغ ة بغ المیة ،   -جامع وم االس ة العل  كلی
٢٠٠٦  

   سم٢٨ص؛ ٢٢١ز، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

-٢اسات  در- العصر العباسي- الشعر العربي-١
ي شعر العرب اني-ال ي الث صر العباس اریخ - الع  ت

١٥٦٩  



 

 ٤٢١ 

  العنوان. الدار اآلخرة   أ-٣
٨١١٫٩٤٠٧      

  الدوري، عوض محمد  ٩٤٩د 
ام     ى ع ي حت شعر العباس ة ال صادر دراس م

ـ٤٤٧ دوري  / ھ د ال وض محم ـ . ع
داد صریة :بغ ة المستن ة ،  -الجامع ة التربی  كلی

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١٨٥

  اللغة العربیةاطروحة دكتوراه في 
ي-١ شعر العرب ي- ال صر العباس ات   -الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٧٠  

٨١١٫٩٤٠٧      
  الزوبعي، محمود سھیل عبداهللا  ٦٢٩ز 

ن    ي االول م صر العباس ي الع ة ف عر البطول ش
ـ ١٣٢ ـ٢٣٢-ھ داهللا   )/ ھ ھیل عب ود س محم

ي  داد .الزوبع ـ بغ صریة ،  :ـ ة المستن الجامع
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢٠٩
  ر في اللغة العربیة رسالة ماجستی

ي -١ شعر العرب ي - ال صر العباس ات    - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٧١  

٨١١٫٩٤٠٧      
  عامر خلف طعمة خلیل  ٢٨٤ع 

ى      عره ال ي ش ا ف ي واثرھ شاعر العباس ة ال ثقاف
ري      ع عشر الھج ف   / نھایة القرن الراب امر خل ع

 كلیة االداب ،  -جامعة بغداد :ــ بغداد .طعمة خلیل   
٢٠٠٠  

  م س٢٨ص؛ ٢٨٦
  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا

ي -١ شعر العرب ي - ال صر العباس ات    - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٧٢  

٨١١٫٩٤٠٩      
  السویداوي، ناظم حمد خلف  ٩٩٤س 

حركیة الصراع في القصیدة العباسیة حتى نھایة 
ري  ع الھج رن الراب ف  / الق د خل اظم حم ن

سویداوي  ار .ال ـ االنب ار :ـ ة االنب ة   ك-جامع لی

١٥٧٣  



 

 ٤٢٢ 

  ٢٠٠٧التربیة ، 
   سم٢٨ص؛ ٢٠٥

ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  وادابھا

ي  -١ شعر العرب ي  - ال صر العباس اریخ   - الع  ت
  العنوان.أ

٨١١٫٩٤٠٩      
  صفاء عبداهللا برھان  ٧٢٢ص 

صفاء / دراسة فنیة:شعر دعبل بن علي الخزعي 
صریة ،  :ــ بغداد .عبداهللا برھان      الجامعة المستن

٢٠٠٥  
   سم٢٨ص؛ ١٤١

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ي  -١ شعر العرب ي  - ال صر العباس اریخ   - الع  ت
  العنوان.أ

١٥٧٤  

٨١١٫٩٤٠٧      
  عباس اجریدي لفتة  ٢٢٥ع 

ایغ   ق ص عر توفی ة : ش ة فنی اس / دراس عب
ة   دي لفت داد .اجری ـ بغ صریة ، :ـ ة المستن الجامع

٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ٢١٠

  ي اللغة العربیة وادابھارسالة ماجستیر ف
ي-١ شعر العرب ي االول- ال صر العباس  - الع

  العنوان.دراسات   أ

١٥٧٥  

٨١١٫٩٥٠٧      
  الدلیمي، ابراھیم محمد مصلح  ٨٩٨د 

ة  ) : ھـ٥٩٧(عماد الدین االصبھاني    شعر   دراس
د     / موضوعیة فنیة  راھیم محم دلیمي  م اب صلح ال

ار . ـ االنب ار :ـ ة االنب ة -جامع ة التربی س- كلی م  ق
  ٢٠٠٥اللغة العربیة ، 

   سم٢٨ص؛ ١٤٦ب، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ي -١ شعر العرب اني   - ال ي الث صر العباس  - الع
د      -٢دراسات   ن محم د ب عماد الدین الكاتب، محم

دین   في ال ـ٥٩٧-٥١٩(ص ي   )ھ اعر عباس ، ش
  العنوان.أ

١٥٧٦  



 

 ٤٢٣ 

٨١١٫٩٥٠٧      
  رالفرساني، ھیثم زكي عبدالقاد  ٤٥٢ف 

أخرة      ة  : شعر المعارضات في العصور المت دراس
ي    شعري العباس ال ال ر المث ي أث ي  / ف ثم زك ھی

اني   دالقادر الفرس صرة.عب ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٧ كلیة االداب، -البصرة

   سم٢٨ص؛ ١٦٩ب، -أ
  العربیة وادابھا رسالة ماجستیر في اللغة

ي ١ شعر العرب اني   -ال ي الث صر العباس  - الع
  العنوان.دراسات  أ

١٥٧٧  

٨١١٫٩٥١      
  البدراني، عدي خالد محمد  ٤٤٢ب 

عدي خالد / البناء الشعري عند الوآواء الدمشقي
دراني   د الب ار.حم ـ االنب ار:ـ ة االنب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠التربیة ، 
   سم٢٨ص؛ ١٨٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان. سوریا   أ- الشعر العربي-١

١٥٧٨  

٨١١٫٩٥١      
  العاني، رباح حامد فلیح  ٢٩٩ ع

املي     اع الع ن الرق / الصورة الشعریة عند عدي ب
اني     یح الع د فل اح حام ار .رب ـ االنب ة :ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة ، -االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٨٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان. سوریا   أ- الشعر العربي-١

١٥٧٩  

٨١١٫٩٥١٠٧      
  مطلب مخلففؤاد   ٩٢٤ف 

اده      ام ونق ي تم ؤاد  / القصد عند شراح دیوان اب ف
ة االداب  -جامعة بغداد:ــ بغداد.مطلب مخلف    كلی

 ،٢٠٠٠  
   سم٢٨ص؛ ١١٣

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان. دراسات   أ- سوریا- الشعر العربي-١

١٥٨٠  

٨١١٫٩٥٦٩      
  ١٥٨١  حازم ھاشم منخي عبدالسید  ٢٥٨ح 



 

 ٤٢٤ 

ي   ود درویش      التناص ف ازم ھاشم   /  شعر محم ح
سید   ي عبدال صرة .منخ ـ الب صرة : ـ ة الب  -جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٣٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ي  شعر العرب سطین -ال ات – فل ود -٢ دراس محم

  العنوان.أ)   شاعر فلسطیني(درویش 
٨١١٫٩٦٠٧      

  یمالباجالني، آزاد محمد كر  ٢٣٨ب 
ت  ن الف دلس م ي االن شعریة ف س ال ى حالمجل  حت

ریم    / ھـ٤٣٢ -ھـ٩٢سقوط الخالفة    آزاد محمد ك
ة   -جامعة االنبار :ــ االنبار .الباجالني    كلیة التربی

 ،٢٠٠٥  
   سم٢٨ایض؛ : ص١٥٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
الخالفة   -٢ دراسات   - االندلس - الشعر العربي  -١
  العنوان.أ

١٥٨٢  

٨١١٫٩٦١٠٧      
  السامرائي، ولید سامي خلیل  ٢٨٤س 

صري   ة الم ي نبات دین ف ال ال وق جم جع المط س
ـ٧٦٨( سامرائي   )/ ھ ل ال امي خلی د س ـ .ولی ـ

  ٢٠٠١ كلیة االداب ، -جامعة بغداد:بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
  العنوان. دراسات   أ- مصر- الشعر العربي-١

١٥٨٣  

٨١١٫٩٦١٠٧      
  السبھاني، محمد عبید صالح  ٢٩٢س 

سي      شعر االندل ي ال ان ف ى   (المك تح حت ن الف م
ة   ـ٤٢٢ - ھـ ٩٢(سقوط الخالف د  )/ ھ د عبی محم

ار :ــ االنبار.صالح السبھاني     ة  -جامعة االنب  كلی
  ٢٠٠٥التربیة ، 

   سم٢٨ایض؛ : ص٢١٢
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

شعر العر -١ ي  ال دلس  -ب ة ( االن ات    -)قرطب  دراس
  العنوان.أ

١٥٨٤  

٨١١٫٩٦٣      



 

 ٤٢٥ 

  الزیدي، ایمان حمید ھدرنس  ٩٤٩ز 
وك       صر مل االث الحضري في الشعر االندلسي ع

: ــ بغداد.ایمان حمید ھدرنس الزیدي  / الطوائف
  ٢٠٠٤ كلیة االداب، -الجامعة المستنصریة

   سم٢٨ص؛ ٢٢٣
  ابھارسالة ماجستیر في اللغة العربیة واد

  العنوان.  االندلس     أ- االعالم العربي-١

١٥٨٥  

٨١١٫٩٦٣٠٧      
  ي، علي مطشر نعیمة ناصرفیالشر  ٤٩٧ش 

ر        ي االحم د بن المرأة في الشعر االندلسي في عھ
ـ ٨٩٧-٦٣٥( ة ): ھ وعیة وفنی ة موض / دراس

شر    صرة  .ي  فیعلي مطشر نعیمة ناصر ال ـ الب : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، –جامعة البصرة 

   سم٢٨ص؛ ٢٠٩
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة

  العنوان. دراسات   أ-االندلس- الشعر العربي-١

١٥٨٦  

٨١١٫٩٦٣٠٧      
  صالح كاظم صكبان  ٢٨٣ص 

اجي    ازم القرط عر ح ي ش ة ف صورة البیانی / ال
كبان   اظم ص الح ك داد .ص ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة ، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٢٩

  في اللغة العربیةرسالة ماجستیر 
  العنوان. دراسات   أ- االندلس- الشعر العربي-١

١٥٨٧  

٨١١٫٩٦٣٠٧      
  مقبل محمد ابراھیم المنصوري، احمد  ٩٦٩م 

صر       ة ع ى نھای سي حت شعر االندل ي ال ون ف الل
صوري       / الطوائف راھیم المن احمد مقبل محمد اب

داد. ـ بغ صریة: ـ ة المستن ة االداب ، -الجامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢٤٩
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة

  العنوان.  تاریخ  أ- االندلس- الشعر العربي-١

١٥٨٨  

٨١١٫٩٦٩٠٧      
  البھادلي، شیماء ھاتو فعل  ٩٢٤ب 

ر     ي االحم عر بن ي ش زل ف ـ٦٣٥/٨٩٧الغ : ھ
١٥٨٩  



 

 ٤٢٦ 

ة ة فنی ادلي   / دراس ل البھ اتو فع یماء ھ ـ .ش ـ
  ٢٠٠٥كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ص؛ ٩٣
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا

 - عصر بني االحمر- االندلس- الشعر العربي١٠
  العنوان.الشعر الغزلي   أ-٢دراسات 

٨١١٫٩٦٩٠٧      
  درید عبدالجبار شمال كنعان  ٤٩٤د 

دلس    ي االن سیاسي ف شعر ال ي  (ال صر بن ع
وعیة    : ھـ ٧٩٣-٦٣٥من   ) االحمر ة موض دراس
صرة .ر شمال كنعان  درید عبدالجبا / وفنیة : ــ الب

  ٢٠٠٦كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٣٨د، -ب

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا
 - عصر بني االحمر- االندلس- الشعر العربي١٠

  العنوان.الشعر السیاسي   أ-٢دراسات 

١٥٩٠  

٨١١٫٩٧٤٠٧      
  العامري، محمد احمد غالب  ٢٨٤ع 

ة   الصورة في ال  ى نھای شعر العربي في الیمن حت
امري       / العصر العباسي  ب الع د غال ـ  .محمد احم ـ

داد صریة : بغ ة المستن ة االداب،  -الجامع  كلی
٢٠٠٣  

   سم٢٨ص؛ ٤٣٠
  لعربیة وادابھاااطروحة دكتوراه في اللغة 

  العنوان. دراسات  أ- الیمن- الشعر العربي-١

١٥٩١  

٨١١٫٩٩٠٧      
  ھالجزائري، ھند یاسین ط  ٥٢٩ج 

نة     ن س ى م ي المنف ي ف شعر العراق -١٩٥٨ال
ھند یاسین طھ / دراسة موضوعیة فنیة: ٢٠٠٣

ري ة.الجزائ ـ الكوف ة: ـ ة الكوف ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٧التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ٢٢٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ي  -١ شعر العرب ر- ال ات  - المھج شعر -٢ دراس ال
  العنوان. تاریخ   أ- العراق-العربي

١٥٩٢  

٨١١٫٩٩٠٧      



 

 ٤٢٧ 

  حامد علي غیالن  ٢٨٤ح 
حامد علي / البنیة القصصیة في الشعر المھجري

یالن داد .غ ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٢٨٦
  اطروحة دكتوراه اللغة العربیة وادابھا

  العنوان. دراسات أ- المھجر- الشعر العربي-١

١٥٩٣  

٨١١٫٩٩٠٧      
  عبود فارسالخفاجي، لیلى   ٧٢٣خ 

روي        شاعر الق ي شعر ال لیم   (القومیة ف ید س رش
وري اجي  )/ الخ ارس الخف ود ف ى عب ـ .لیل ـ

  ٢٠٠٥  كلیة التربیة-جامعة البصرة: البصرة
  سم ٢٨ ص؛١٣٦

  العربیة اللغة اداب في ماجستیر رسالة
شعر -١ ي ال ي العرب ر ف ات -المھج -٢ دراس

لیم  رشید القروي، ن  س وس  ب اعر ( طن اني  ش  )لبن
  وانالعن.أ

١٥٩٤  

٨١٢٫٠٢٥      
  علي صباح سلمان  ٨٩ع 

دراما   ي ال ة ف سیرة الذاتی ة لل ة االخراجی المعالج
ة  ا  (التلفزیونی وم نموذج سل ام كلث ي )/ مسل عل

لمان  باح س داد.ص ـ بغ داداج: ـ ة بغ ة -مع  كلی
  ٢٠٠٠الفنون الجمیلة، 

   سم٢٨ص؛ ٩٩
  رسالة ماجستیر في الفنون التلفزیونیة

  العنوان. التلفزیونیة   أ- المسرحیات العربیة-١

١٥٩٥  

٨١٢٫٩٢٠٧      
  الشمري، خولة ابراھیم احمد  ٨٤٩ش 

ة  / الصراع في مسرحیات محي الدین زنكنة    خول
الى  .ابراھیم احمد الشمري     ـ دی الى  : ـ ة دی  -جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٢٨ت، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة -١ سرحیات العربی راق - الم ات -الع  -٢ دراس

  العنوان.أ)  ادیب(زنكنة، محي الدین 

١٥٩٦  

٨١٢٫٩٢٠٧      



 

 ٤٢٨ 

  المالكي، مالك نعمة  ٢٨٨م 
شعبیة       ي المسرحیات ال ان ف اسالیب تصمیم المك

ة الكي / العراقی ة الم ك نعم داد.مال ـ بغ ة: ـ  جامع
  ٢٠٠٠كلیة الفنون الجمیلة، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٨٦

   التقنیات–رسالة ماجستیر 
س-١ ة الم راق-رحیات العربی ات  - الع  دراس
  العنوان.أ

١٥٩٧  

٨١٢٫٩٢٠٧      
  المیاحي، ھاشم صیھود محمد  ٩٢٣م 

اظم  ادل ك سرحیات ع ي م ة ف ول التراثی / االص
احي     د المی یھود حم م ص ل .ھاش ـ باب ة: ـ  جامع

   ٢٠٠٢ كلیة التربیة، -بابل
   سم٢٨ص؛ ١٦٠

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
سرحیات-١ ة  الم راق– العربی ات  - الع  دراس
  العنوان.أ

  

١٥٩٨  

٨١٣٫٠٠٩      
  البطحاوي، ھادي شعالن حمد  ٦٣٢ب 

راق     ة   : روایة السجى في الع ة نقدی ادي  / دراس ھ
ل  .شعالن محمد البطحاوي     ـ باب ل   : ـ ة باب  -جامع

  ٢٠٠٢كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ٢٢٩

   وادابھارسالة ماجستیر في آداب اللغة العربیة
  العنوان.  أ دراسات-عربیةالقصص ال -١

١٥٩٩  

٨١٣٫٩٢٠٧      
  اوي، تغرید عبدالخالق ھاديطالب  ٦٢٩ب 

ة      ة العراقی ي الروای وار ف )/ ١٩٨٠-١٩٦٥(الح
دالخالق د عب اوي  تغری ادي البط داد .ھ ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -الجامعة المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٨١

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ص-١ ة الق راق-ص العربی ات   - الع  دراس
  العنوان.أ

١٦٠٠  

٨١٣٫٩٢٠٧      



 

 ٤٢٩ 

  لطیفالجمیلي، حسنین غازي   ٨٩٨ج 
البناء الفني للقصة القصیرة في العراق من سنة 

ازي )/ م٢٠٠٠-١٩٩٠( سنین غ فح  لطی
داد  .الجمیلي   داد   : ــ بغ ة بغ ة   -الجامع ة   كلی التربی

  ٢٠٠١، االولى
   سم٢٨ص؛ ٣٦٢

   العربیة وادابھااطروحة دكتوراه في اللغة
ة -١ صص العربی راق-الق ات- الع     دراس
  العنوان.أ

١٦٠١  

٨١٣٫٩٢٠٧      
  الساعدي، عبداالمیر مطر فیلي  ٢٦٤س 

ي    ة العراق ي    : الوصف في الروای ة ف ة نقدی دراس
عبداالمیر )/ ١٩٩٠-١٩٣٧(تقنیة بناء الوصف 

 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.مطر فیلي الساعدي 
 ٢٠٠٠االداب، 

   سم٢٨ص؛ ١٨٥
  رسالة ماجستیر في اللغة لعربیة وادابھا

ة -١ صص العربی راق-الق ات- الع     دراس
  العنوان.أ

١٦٠٢  

٨١٣٫٩٢٠٧      
  الصلیخي، قاسم كاظم محمد  ٨٩٤ص 

شبیب    د ال ھ حام د ط ي عن ن الروائ ر الف / عناص
صلیخي     د ال اظم محم م ك ل .قاس ـ باب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ ،  كلیة التربیة-بابل
  م س٢٨ص؛ ٢٢٠

  رسالة ماجستیر اللغة العربیة 
ة١ صص العربی راق -الق ات – الع -٢ دراس

  العنوان.   أ)قاص عراقي(الشبیب، طھ حامد 

١٦٠٣  

٨١٣٫٩٢٠٧      
  الغزي، محمد ونان جاسم  ٥٩غ 

ي  ستیني العراق صص ال ي الق ة ف د / المفارق محم
زي    م الغ ان جاس داد  .ون ـ بغ ة : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -المستنصریة
   سم٢٨ص؛ ١٧٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة-١ صص العربی راق- الق ات   - الع  دراس

١٦٠٤  



 

 ٤٣٠ 

  العنوان.أ
٨١٣٫٩٥٠٧      

  جبار عبد ضاحي  ٢٢٤ج 
جبار / البنیة السردیة في قصص إملي نصر اهللا   

احي    د ض ار .عب ـ االنب ار : ـ ة االنب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

   سم٢٨ایض؛ : ص١٩١
   ماجستیر في اللغة العربیة وادابھارسالة

ة  -١ صص العربی ان - الق ات  - لبن ي -٢ دراس  إمل
  العنوان. أ)  قاصة لبنانیة(نصر اهللا 

١٦٠٥  

٨١٥٫٠٠٩      
  بیان شاكر جمعة  ٩٢٩ب 

ع       رن الراب ى الق ي حت اني العرب اب البی الخط
ري ة / الھج اكر جمع ان ش ار.بی ـ االنب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥اللغة العربیة،  قسم - كلیة التربیة-االنبار
   سم٢٨ایض؛ : ص٣١٥

ة    ة العربی ي اللغ سفة ف وراه فل ة دكت اطروح
  وادابھا

  العنوان.  تاریخ ونقد  أ– الخطابة العربیة -١

١٦٠٦  

٨١٥٫٠٠٩      
  الدلیمي، فارس ابراھیم حنوش  ٨٩٨د 

وقي ض     دكتور ش د ال دي عن اب النق / فيالخط
ة جامع: ــ االنبار.فارس ابراھیم حنوش الدلیمي 

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة ، -االنبار
   سم٢٨ایض؛ : ص١٠٣

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ة  -١ ة العربی د  – الخطاب وقي ض -٢نق  في ش
  العنوان. أ)  لغوي(

١٦٠٧  

٨١٥٫٠٥      
  الساھر، ایاد محمد صالح ایوب  ٢٩٤س 

ي  ب النب ة مو) : ص(خط وعیةدراس اد / ض ای
ساھر    وب ال الح ای د ص ـ ب.محم دادـ وان : غ دی

  ٢٠٠٧االعظم،   كلیة االمام-الوقف السني
   سم٢٨ص؛ ٢٩٦

  رسالة ماجستیر في علوم القرآن
ة    -١ ول اهللا   -٢ الخطب الدینیة العربی د رس  محم

١٦٠٨  



 

 ٤٣١ 

 العنوان. أ)   ھـ١١-٥٣) (ص(
  

٨١٧٫٠٠٧      
  المیداني، ھیام علي یعنون  ٩٤٢م 

داني    ال للمی ع االمث ي مجم ة ف ضایا اللغوی       الق
ـ٥١٨ت  داني  / ھ ون المی ي یعن ام عل ـ .ھی ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٧٩

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة
ال  -١ م واالمث ي، الحك ات   – االدب العرب  دراس
  العنوان.أ

١٦٠٩  

٨١٨٫٣٠٧      
  الجنابي، ولید نھاد عباس  ٩٢٢ج 

ولید نھاد / ةدراسة لغویة في كتب االمثال العربی 
صریة : ــ بغداد.عباس الجنابي     -الجامعة المستن

 ٢٠٠٣كلیة االداب، 
   سم٢٨ص؛ ١٣١

  لعربیة وادابھاا في اللغة اطروحة دكتوراه
  العنوان.    أساتا در-االمثال العربیة -١

١٦١٠  

٨٩٢٫٤٠٧      
  جمعة محسن تركي عبدالغني  ٨٦٢ج 

ري    ي االدب العب اتھا ف یح وانعكاس رة الماش فك
: ــ بغداد .جمعة محسن تركي عبدالغني     / لحدیثا

 ٢٠٠٣ كلیة اللغات، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٧٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة 
  العنوان.   أ درسات- االدب العبري -١

١٦١١  

٨٩٢٫٤      
  حامد مرھون حمد  ٢٥٤ح 

دیث ري الح ي االدب العب ة ف ساس بالعزل / االح
داد  ج: ــ بغداد.حامد مرھون حمد     ة بغ ة  -امع  كلی

 ٢٠٠١اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ١٦٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة
  العنوان.    أاالدب العبري -١

١٦١٢  

٨٩٢٫٤      



 

 ٤٣٢ 

  رحیم راضي عبد  ٣٩٨ر 
البیئة الیھودیة الشرقیة واثرھا في اعمال یھودا 

 -جامعة بغداد : ــ بغداد .رحیم راضي عبد    / یورال
 ٢٠٠٠كلیة اللغات، 

  م س٢٨ص؛ ٢١٢
  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة

  العنوان.    أاالدب العبري -١

١٦١٣  

٨٩٢٫٤      
  العبیدي، نعمة جاسم حمد  ٢٩٤ع 

ي       اتھا ف ود وانعكاس د الیھ طھاد عن دة االض عق
دیث  ري الح د  / االدب العب م محم ة جاس نعم

دي  داد.العبی ـ بغ داد: ـ ة بغ ات، -جامع ة اللغ  كلی
٢٠٠١ 

   سم٢٨ص؛ ١٢٥
  ر في اللغة العبریةرسالة ماجستی

  العنوان.    أاالدب العبري -١

١٦١٤  

٨٩٢٫٤      
  ابي، رعد حسن عليتالع  ٢٢٢ع 

ك        ان بیالی اییم نعم صص ح ي ق ي ف شكل الفن ال
ة( ة تحلیلی ابي  )/ دراس ي العت سن عل د ح ـ .رع ـ

 ٢٠٠٠ كلیة اللغات، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٨٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة
  العنوان.    أدب العبرياال -١

١٦١٥  

٨٩٢٫٤      
  العتبي، جاسم رشید حلو  ٢٢٩ع 

ان       جاسم  / الفكر الصھیوني في شعر فاتان الترم
داد   .رشید حلو العتبي     ـ بغ داد   : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی

 ٢٠٠٠اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ١٠٦

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة
  العنوان.    أاالدب العبري -١

١٦١٦  

٨٩٢٫٤      
  العمران، محمود سند محمد  ٨٤٢ع 

ار  سكي یزھ ة   : سمیلن ة وتحلیلی ة نقدی / دراس
ران    د العم ند محم ود س داد .محم ـ بغ ة : ـ جامع

١٦١٧  



 

 ٤٣٣ 

 ٢٠٠٠ كلیة اللغات، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٩٢

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة
  العنوان.    أاالدب العبري -١

٨٩٢٫٤      
  العامري، سعد عبدالحر حسین  ٢٨٤ع 

ورة ال  ري الحدیث  ص ي االدب العب ة ف عد / نازی س
 -جامعة بغداد: ــ بغداد.عبدالحر حسین العامري  

 ٢٠٠٣كلیة اللغات، 
   سم٢٨ص؛ ١٣١

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة
  العنوان.    أاالدب العبري -١

١٦١٨  

٨٩٢٫٤      
  العاني، عبدالوھاب عبدالجبار عبدالوھاب  ٢٩٩ع 

ري ا  ي االدب العب و ف ور الجیت دیث ص لح
عبدالوھاب / وانعكاسھا لدى بعض االدباء الیھود

اني   دالوھاب الع دالجبار عب داد .عب ـ بغ ة : ـ جامع
 ٢٠٠٣ كلیة اللغات، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٥٠

  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة
  العنوان.    أاالدب العبري -١

١٦١٩  

٨٩٢٫٤      
  العبیدي، محمد علي حمید  ٢٩٤ع 

شعر الع    ي ال اس ف یط  االقتب ري الوس ة  : ب دراس
د      موئیل ھناجی ي شعر ش ة ف ي  / تطبیقی د عل محم

دي  د العبی داد.حمی ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
 ٢٠٠١اللغات، 

   سم٢٨ص؛ ١٣٩
  رسالة ماجستیر في اللغة العبریة

  العنوان.    أاالدب العبري -١

١٦٢٠  



 

 ٤٣٤ 

 
      

  الجغرافیا والتاریخ
      

٩١٠٫٠٢      
  سنالعبیدي، محمد عباس ح  ٢٩٤ع 

رب المسل        د الع ي  ممناھج البحث العلمي عن ین ف
ة   ة الطبیعی ول الجغرافی سن  / حق اس ح د عب محم

دي  داد .العبی ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی
٢٠٠١  

  سم٢٨ص؛ ٢٧٩
   فلسفة الجغرافیة–اطروحة دكتوراه 

  العنوان . الجغرافیة الطبیعیة   أ-١

١٦٢١  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  ابراھیم احمد حسن علي  ٢٤٢م 

 الطبیعیة في حوض وادي كفرنجة  المواردمسح  
: ــ بغداد.ابراھیم احمد حسن علي / واستثمارھا 
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

   سم٢٨ص؛ ١٩٨
  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة

  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

١٦٢٢  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  المیر رستماالسدي، صفاء عبدا  ٥٤٩م 

ة ا     ي تنمی ارك ف ر أم المع یم دور نھ وارد تقی  لم
ة  دي   / المائی تم االس داالمیر رس فاء عب ـ .ص ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -ةرجامعة البص: البصرة

  سم٢٨ص؛ ١٤٢
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١

١٦٢٣  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  ورز كاظمااللوسي، زھیر ن  ٨٩٥م 

زھیر نورز كاظم االلوسي    / حوض وادي زغدان  
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: ــ االنبار.

  سم٢٨ص؛ ٢٥٠
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

١٦٢٤  



 

 ٤٣٥ 

  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١
٩١٠٫٠٢٥٦٧      

  الباالني، عزالدین جمعة درویش  ٢٨٢ب 
ى التن   یة عل د القادس ر س ر  اث ي لنھ یم االروائ ظ

راق ي الع رات ف ش  / الف ة دروی دین جمع عزال
ة،   -جامعة االنبار : ــ االنبار .الباالني    كلیة التربی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٨٢
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١

١٦٢٥  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  البیاتي، فراس فاضل مھدي  ٩٢٢ب 

ر  اخ واالم ى    : اض المن ة عل ة تطبیقی دراس
اتي       / محافظة االنبار  ل مھدي البی ـ  .فراس فاض ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: االنبار
  سم٢٨ص؛ ٢٧٧

  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة
  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١

١٦٢٦  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  الجبوري، محمود حمادة صالح  ٢٦٤ج 

ة    ظاھرة التصحر    واثرھا على االراضي الزراعی
دین الح ال ة ص ي محافظ الح / ف ادة ص د حم محم

ة االداب،    -جامعة االنبار : ــ االنبار .الجبوري  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٣٤٣
  اطروحة دكتوراه أداب جغرافیة

  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١

١٦٢٧  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  جول میخائیل طلیا نبیداوید  ٩٨ج 

ا راق   من ي الع ات ف ي  "خ المرتفع ة ف دراس
ة  ة المناخی ا   "/ الجغرافی ل طلی ول میخائی ج

داد   .نبیداوید   ـ بغ صریة   : ـ ة المستن ة   -الجامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٥٠
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١

١٦٢٨  



 

 ٤٣٦ 

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  وادالدجیلي، علي مھدي ج  ٣٩٨د 

العناصر المناخیة المؤثرة في كمیة انتاج نباتات 
شالجة        رة وال ي وادي الجزی ة ف المراعي الطبیعی

دة   راق للم ي الع ة ف )/ م١٩٩٥-١٩٦(والجنوبی
دي   ي مھ دجیلي جعل داد.واد ال ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٩

  اطروحة دكتوراه في الجغرافیة الطبیعیة
  العنوان. العراق   أ–ة الطبیعیة  الجغرافی-١

١٦٢٩  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  الدلیمي، قاسم احمد رمل  ٨٩٨د 

سطحي   ان ال ي الجری ي ف ذوبان الثلج ر ال اث
ل   / المباشر لنھر دجلة في العراق  د رم قاسم احم

ة،   -جامعة االنبار : ــ االنبار .الدلیمي    كلیة التربی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٢٣ط، -أ
  غرافیةداب جارسالة ماجستیر 

ة   -١ راق    - الجغرافیة الطبیعی وج    -٢ الع  -٣ الثل
  العنوان.أ)     دجلة(االنبار 

١٦٣٠  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  ي، اسامة خزعل عبدالرضافیالشر  ٤٩٨ش 

وبي   زء الجن ة للج ة وجیومورفولوی ة بیئی دراس
رزازة  رة ال ا   / لبحی ل عبدالرض امة خزع اس

داد : ــ بغداد.ي   فیالشر ة،  -جامعة بغ ة التربی   كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٢٧
  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة

  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

١٦٣١  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  السامرائي، آن رجب احمد  ٢٨٤ص 

ظاھرة التشعیب في مجرى نھر دجلة بین حصن    
یم        ر العظ صب نھ آن رجب   / القادسیة االثریة وم

سامرائي  د ال داد.احم ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠١التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٩

١٦٣٢  



 

 ٤٣٧ 

  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة
  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

٩١٠٫٠٩٥٦٧      
  عامر عجاج حمید  ٢٨٤ع 

ا   ة        : النیل ومنطقتھ وال الجغرافی ي االح ة ف دراس
سابع      رن ال ة الق ى نھای ة حت ة والفكری واالداری

ريالھ د   / ج اج حمی امر عج ل .ع ـ باب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -بابل

   سم٢٨ص؛ ٢٠٠
  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ االسالمي

  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

١٦٣٣  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  العجیلي، عبداهللا صبار عبود   ٣٩٨ع 

ة           ر دجل رى نھ دراسة جیومولوجیة لتغیرات مج
دا   ین الم صویرة ب ود    / ئن وال بار عب داهللا ص عب
ي  داد.العجیل ـ بغ داد: ـ ة بغ ة  -جامع ة التربی  كلی
  ٢٠٠٠للبنات، 

   سم٢٨ص؛ ٥٨
  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة

  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

١٦٣٤  

٩١٠٫٠٢٥٧      
  العزاوي، احمد عبدالستار جابر  ٤٢٤ع 

ة وادي ا رججیوموفولوجی ستار / لم د عبدال احم
زاوي    ابر الع داد .ج ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة االولى، 

   سم٢٨ص؛ ١١٣
  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة

  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

١٦٣٥  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  خلیفةالعكام، اسحق صالح محمد   ٨٢٨ع 

سھول ال ة ال دلي  جیوموفولوجی ین من ة ب مروحی
دره   راق  –وب رق الع دي    /  ش الح مھ حق ص اس
ام  داد .العك ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٣٦
  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة

١٦٣٦  



 

 ٤٣٨ 

  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١
  ٩١٠٫٠٢٥٦٧      

  الغریري، احمد سعید یاسین  ٤٩٤غ 
صائص  رات  الخ ر الف ة لنھ الجیوموفولوجی

احمد سعید  / وفرعیھ الرئیسین العطشان والسبل   
ري  ین الغری داد .یاس ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠االداب ، 
   سم٢٨ص؛ ١٧٥

  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة
  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

١٦٣٧  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
   سوادي نجیبانالغزي، حسن  ٥٩غ 

تثماراتھ   راف واس ط الغ ة ش سن / ھیدرولوجی ح
زي    ان الغ وادي نیب صرة .س ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص١٨٨ح، -أ

  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة الطبیعیة
  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١

١٦٣٨  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  لیل حسینالمحمود، حسن خ  ٣٨٩م 

وارد       : زعمشروع نھر ال   ة الم ي جغرافی دراسة ف
صرة   .حسن خلیل حسن المحمود     / المائیة ـ الب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
  سم٢٨ص؛ ٢٢٩

  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة
  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١

١٦٣٩  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  محمد عبد حنتوش  ٣٨٤م 

ي    الھضبة ا  د  / لغربیة واالمن الوطني العراق محم
وش   د حنت ار .عب ـ االنب ار : ـ ة االنب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ١٦٤

  رسالة ماجستیر اداب أداب جغرافیة
  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الطبیعیة-١

١٦٤٠  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  ١٦٤١  المحیمید، عبدالرزاق خیون  ٣٨٩م 



 

 ٤٣٩ 

ي   أثر قنوات الري الجدیدة على     ي ف  الجانب البیئ
د   / محافظة ذي قار   ـ  .عبدالرزاق خیون المحیمی ـ

  ٢٠٠١ كلیة التربیة ، -جامعة بغداد: بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٥١

  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة
  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  وري، صفیة شاكر معتوقطالم  ٦٩٤م 

رب  ط الع ة ش صائص الھیدرولوجی الخ
ة  تثمارات المائی وق   / واالس اكر معت فیة ش ص

وري  صرة.المط ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٦التربیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص١٤٦ك، -أ
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

ة -١ ة الطبیعی راق  - الجغرافی  -٢ الع
  العنوان.االستثمارات المائیة   أ

١٦٤٢  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
   محمد سعید مجیدھالة  ٢٨٢ھـ 

رز   ین بھ الى ب ر دی ستقرة لنھ ر الم ضفاف غی ال
در د    / والھوی عید مجی د س ة محم داد .ھال ـ بغ : ـ

  ٢٠٠١ كلیة التربیة ، -جامعة بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٦٤

  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة
  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

١٦٤٣  

٩١٠٫٠٢٥٦٧      
  فيبود، حسین عذاب خلالھر  ٤٢٩ھـ 

/ دراسة في أشكال سطح االرض: محافظة واسط
ي حسین عذاب خل   ود  ف داد  . الھرب ـ بغ ة  : ـ الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة ، -المستصریة
   سم٢٨ص؛ ١٣٥

  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة الطبیعیة
  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الطبیعیة -١

١٦٤٤  

٩١٠٫٠٢٥٦٧٣      
  مد میس سودخاناح  ٣٨٤أ 

ار      ة ذي ق ي محافظ رات ف ر الف اه نھ وث می : تل
ة ة بیئی ة جغرافی دخان  / دراس یس س د م ـ .احم ـ

١٦٤٥  



 

 ٤٤٠ 

  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ایض؛ : ص٢٤٩ش، -ح

  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة
ة -١ ة الطبیعی راق  - الجغرافی ار( الع  -٢) ذي ق

اه  وث المی ة -٣تل ة البیئی ار  -٤الغرافی  االنھ
  العنوان .أ) الفرات(

٩١٠٫٠٢٥٦٧٣١      
  ب احمدازیاد وھ  ٩٢٤ز 

تحلیل بیئي للعوامل الجغرافیة المؤثرة في كمیة        
ة ذي      ي محافظ ة ف ساقطات الجوی ة المت ونوعی

د  / دراسة في التلوث البیئي  : قار زیاد وھاب احم
صرة . ـ الب صرة : ـ ة الب ة،  -جامع ة التربی  كلی

٢٠٠٧  
  سم٢٨ایض؛ : ص١٨٦ص، -ز

  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة
ة -١ ة الطبیعی راق  - الجغرافی ار( الع  -٢) ذي ق

  العنوان.تلوث البیئة     أ

١٦٤٦  

٩١٠٫٠٢٥٦٧٣٣      
  االسدي، محمد عبدالوھاب حسن  ٥٤٩أ 

م   ائي ونظ سس الن ي التح تخدام تقنیت اس
ة   ات الجغرافی ة (GIS)المعلوم ي دراس  ف

ا ب ة م ح الجیومورفولوجی رب المالم ط الع ین ش
ر   دالوھاب حسن االسدي     / وخور الزبی د عب محم

صرة . ـ الب صرة : ـ ة الب ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٥  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٣٨ت، -ز
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

ة -١ ة الطبیعی راق - الجغرافی صرة ( الع  -٢) الب
ة   ات الجغرافی م المعلوم  -٣  (GIS)نظ

  انالعنو. شط العرب  أ-٤الجیومورفولوجیة 

١٦٤٧   

٩١٠٫٠٩٥٦٧١٤      
  محمد الرشید بین عبدالوارث تاتاي  ٣٨٤م 

ساحي    ع الم ى التوس ضاغطة عل تخدامات ال االس
ل  ة الموص دن   : لمدین ة الم ي جغرافی ة ف / دراس

اي    دالوارث تات ن عب ید ب د الرش داد .محم ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد

١٦٤٨  



 

 ٤٤١ 

  سم٢٨ص؛ ٧٧
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

راق ا-١ دن  ج -لع ة الم ل(غرافی )   الموص
  العنوان.أ

٩١٠٫٠٩٥٧٢٤      
  اسماعیل عباس ھراط  ٥٨٢أ 

/ التوزیع المكاني والحجمي لمدن محافظة االنبار
راط     اس ھ ماعیل عب ار .اس ـ االنب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، -االنبار
   سم٢٨ص؛ ٢١٤

   الجغرافیةفيرسالة ماجستیر آداب 
راق-١ دن   جغراف- الع ة الم ار (ی ة االنب )   محافظ
  العنوان.أ

١٦٤٩  

٩١٠٫٠٩٥٦٧٢٤      
  الدلیمي، كمال عبداهللا حسن  ٩٨٩د 

ادي  ة الرم صحیة لمدین دمات ال ي : الخ ة ف دراس
دلیمي         / جغرافیة المدن  داهللا حسن ال ال عب ـ  .كم ـ

  ٢٠٠٠كلیة التربیة، -جامعة االنبار: االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٣٨

  افیةرسالة ماجستیر آداب في الجغر
راق-١ دن  - الع ة الم ادي( جغرافی )   الرم
  العنوان.أ

١٦٥٠  

٩١٠٫٠٩٤٥٦٧٢٤      
  الفھداوي، محمد عودة شالل حمادي  ٩٤٢ف 

ادي       ة الرم شرب لمدین اه ال ز می اءة تجھی كف
ادي  / ٢٠٠٥ – ١٩٧٢ الل حم ودة ش د ع محم

كلیة التربیة، -جامعة االنبار: ــ االنبار.الفھداوي 
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٦٤ح، -أ
  سالة ماجستیر آداب في جغرافیة المدنر
-٢) محافظة االنبار( جغرافیة المدن - العراق-١

  العنوان. العراق      أ-الشرب

١٦٥١  

٩١٠٫٠٩٥٦٧٢٤      
  الھیتي، مازن عبدالرحمن جمعة  ٩٢٩ھـ 

ت  ة ھی یم مدین دن : إقل ة الم ي جغرافی ة ف / دراس
ي    ة الھیت دالرحمن جمع ازن عب ار .م ـ االنب : ـ

١٦٥٢  



 

 ٤٤٢ 

  ٢٠٠٤كلیة التربیة، -ارجامعة االنب
   سم٢٨ص؛ ١٨٢س، -أ

  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة 
راق-١ دن  - الع ة الم ار ( جغرافی ة االنب )   محافظ
  العنوان.أ

٩١٠٫١٣٠١٣٠      
  خضیر حسونكریم لقاء   ٧٢٢ل 

سكني   ع ال ي للواق ل الجغراف ةالتحلی داد لمدین  بغ
لقاء كریم خضیر حسون     / ٢٠٠٢-١٩٧٧للمدة  

  ٢٠٠٥ كلیة االداب، -جامعة بغداد:  بغدادــ.
   سم٢٨ایض؛ : ص٣٩٧س، -أ

  اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافیة 
  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة البشریة -١

١٦٥٣  

٩١٠٫١٣٠١٣٠      
  مقداد بن الظاھر بن یونس محمدي  ٧٤٢م 

ة      ة  : البنیة الوظیفقیة لمنطقة الكرخ القدیم دراس
ونس   /  في جغرافیة المدن   مقداد بن الظاھر بن ی

دي  داد .محم ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٨٠
  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة 

شریة  -١ ة الب راق – الجغرافی ة -٢ الع جغرافی
  العنوان.المدن  أ

١٦٥٤  

٩١٠٫١٣٠١٣٠      
  نایف سعید نایف جعاطة  ١٢٩٧ن 

ي مح    ضریة ف ة الح بكة المنظوم ور ش ة تط افظ
ة     / ١٩٩٧-١٩٧٧دیالى   نایف سعید نایف جعاط

 ابن - كلیة التربیة االولى-جامعة بغداد : ــ بغداد .
  ٢٠٠٦رشد، 
   سم٢٨ص؛ ١٤٩

  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة البشریة
  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة البشریة -١

١٦٥٥  

٩١٠٫١٣١٣٢      
  الحسیني، اسراء كاظم جاسم  ٥٩٩ح 

راقي ودوره في بناء قوة الدولة للمدة الشباب الع
ن   ة): ١٩٩٧-١٩٧٧(م ي الجغرافی ة ف / دراس

١٦٥٦  



 

 ٤٤٣ 

سیني   م الح اظم جاس راء ك داد.اس ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٣ كلیة التربیة للبنات، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ١٣٦

  رسالة ماجستیر اداب في الجغرافیة 
  العنوان. الجغرافیة السیاسیة   أ-١

٩١٠٫١٣٠١٣٢      
  عي، ظاھر عبدالزھرة خضیرالربی  ٢٩٦ر 

ة    ي االھمی ة ف ل الجغرافی أثیر العوام ت
ران      ین ای شتركة ب ار الم ة لالنھ الجیوبولتیكی

راق ي / والع ضیر الربیع دالزھرة خ اھر عب ـ .ظ ـ
  ٢٠٠٦ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨أیض؛ :ص ٢٦ف، -ب
  اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافیة

سیاس -١ ة ال ران -یة الجغرافی ة -٢ ای الجغرافی
االنھار   -٤السیاسة الدولیة -٣ العراق -السیاسیة

  العنوان.أ

١٦٥٧  

٩١٠٫١٣٠١٣٢      
  الزیادي، حسین علیوي ناصر  ٩٢ز 

ان          لطنة عم صائص سكان س اني لخ التباین المك
ام   داد ع سب تع ة  : ١٩٩٣ح ي جغرافی ة ف دراس

سكان ادي  / ال ر الزی وي ناص سین علی ـ .ح ـ
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -لبصرةجامعة ا: البصرة

   سم٢٨إیض؛ : ص٢٤٨ط، -أ
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

ان -٢ جغرافیة السكان  -١ سكان   -عم ة ال  جغرافی
  العنوان. تعداد السكان   أ- عمان-٣

١٦٥٨  

٩١٠٫١٣١٣      
  عبدالعالي حبیب حسین  ٦٢٨ع 

دة  ة المتح ارات العربی ة االم ي  : دول ة ف دراس
ـ  .دالعالي حبیب حسین    عب/ الجغرافیة السیاسیة  ـ

  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ إیض؛ ٢٠٧د -أ

  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة
سیاسیة -١ ة ال ة – الجغرافی ارات العربی  االم

  العنوان.المتحدة  أ

١٦٥٩  

٩١٠٫١٣٠١٣٢      



 

 ٤٤٤ 

  المجید عبدالباقيدالویسي، محمد عب  ٩٥٠و 
صھیوني  ان ال ستقبل الكی ي دراس: م ة ف

ولتكس دالباقي   / الجیوب د عب د عبدالمجی محم
داد  .الویسي   داد   : ــ بغ ة بغ ة ،    -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ٤٩٦
  اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافیة

  العنوان. الجغرافیة السیاسیة   أ-١

١٦٦٠  

٩١٠٫١٣٠١٣٢٩٥٦٧      
  صالح محسن جاسم  ٨٢٣ص 

سك صوبة ال ستویات الخ اني لم ل المك انیة التحلی
ا داد واتجاھاتھ ة بغ ي محافظ سن /  ف الح ح ص

م داد  .جاس ـ بغ داد : ـ ة بغ ة االداب،  -جامع  كلی
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٩٧
  رسالة ماجستیر في الجغرافیة

  العنوان. العراق    أ- جغرافیة السكان-١

١٦٦١  

٩١٠٫١٣٨٥٥٦٧      
  الدلیمي، طالب مدب خلف  ٨٩٨د 

ة  ل الجغرافی ي   التحی زین ف ل والتخ شكلة النق  لم
ي         الشركة العامة لصناعة الزجاج والسیرامیك ف

دلیمي         / الرمادي ف ال ار  .طالب مدب خل ـ االنب : ـ
  ٢٠٠٥كلیة التربیة، -جامعة االنبار

   سم٢٨ایض؛ : ص١٦٢س، -أ
  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة

  العنوان.أ)   الرمادي( العراق - جغرافیة النقل-١

١٦٦٢  

٩١٠٫١٣٨٥٥٦٧٣٢      
   لعیبي كاظمحىن، ضالسدخا  ٤٤٢س 

ة     ي محافظ سیة ف ب الرئی اني للمرات این المك التب
ي   / دراسة في جغرافیة النقل   : میسان ضحى لعیب

 كلیة  -جامعة البصرة : ــ البصرة .كاظم السدخان   
  ٢٠٠٤التربیة، 

   سم٢٨ص إیض؛ ١٠ع،د -أ
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

ل -١ ة النق راق - جغرافی سان  ( الع ة می )   محافظ
  وانالعن.أ

١٦٦٣  



 

 ٤٤٥ 

٩١٠٫١٦٣٠٥٦٧      
  الباالني، ابراھیم قاسم درویش  ٢٨٢ب 

عیة في محافظة االنبار اتغیر القوى العاملة الزر   
ش  )/ ١٩٩٧-١٩٧٧( م دروی راھیم قاس اب

ار  : ــ االنبار .الباالني الدلیمي      ة  -جامعة االنب كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

   سم٢٨ص؛ ١٨٢
  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة

  العنوان . العراق   أ- الزراعیة جغرافیة-١

١٦٦٤  

٩١٠٫١٦٣٠٥٦٧      
  الجنابي، عبدالكریم رشید عبداللطیف مھدي  ٩٢٢ج 

ة   تعماالت االرض الزراعی اني الس این المك  التب
ة          ي محافظ اتو ف دروز وطوزخورم ضیة بل في أق

دین   ابي       / صالح ال داللطیف مھدي الجن ید عب رش
  ٢٠٠١  ،االداب كلیة -جامعة بغداد: ــ بغداد.

   سم٢٨ص؛ ٣٦٣
   في الجغرافیة اطروحة دكتوراه فلسفة

  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الزراعیة -١

١٦٦٥  

٩١٠٫١٦٣٠٥٦٧      
  الزیادي، صالح مھدي عریبي  ٩٢٤ز 

ة     ي محافظ ة ف ر االروائی شاریع الخی ویم م تق
صرة  ادي   / الب ي الزی دي عریب الح مھ ـ .ص ـ
  ٢٠٠٠ة،  كلیة التربی-جامعة البصرة: البصرة

   سم٢٨ص؛ ١١٩
  رسالة ماجستیر أداب جغرافیة

  العنوان. العراق      أ- الجغرافیة الزراعیة-١

١٦٦٦  

٩١٠٫١٣٠٥٦٧      
  الیعقوبي، سلیم یاور جمال احمد  ٦٧٩ي 

ة   تعماالت االرض الزراعی رائط اس داد خ اع
اور  / باستخدام تقنیات االستشعار عن بعد  سلیم ی

داد ــ ب.جمال احمد الیعقوبي         داد  : غ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة ، 

   سم٢٨ص؛ ١٩٣
  رسالة ماستیر فلسفة في الجغرافیة 

  العنوان. العراق   أ– الجغرافیة الزراعیة -١

١٦٦٧  

٩١٠٫١٦٣٠٥٦٧٢٢      



 

 ٤٤٦ 

  العزاوي، رعد رحیم حمود سبھان  ٥٢٩ع 
ر الزراعي وآ      اط التغی اني النم ل المك اره ث التحلی

الى        رعد  / ١٩٩٠-١٩٧٧البیئیة في محافظة دی
زاوي         بھان الع داد  .رحیم حمود س ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة ، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٣٣٥

  اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافیة 
ة  -١ ة الزراعی راق – الجغرافی ة ( الع محافظ

  العنوان.أ)  دیالى

١٦٦٨  

      ٥٦٧٢٢ز٩١٠٫١٦٣
   محمدجالدایني، محمد فالح حر  ٢٩٩د 

دروز      المشروع االرو  ضاء بل ي ق ي الحدي ف : ائ
محمد فالح حرج / دراسة في الجغرافیة الزراعیة

دایني  د ال داد .محم ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٣٢٠
  اطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافیة 

 - محافظة دیالى- العراق- الجغرافیة الزراعیة-١
  العنوان.قضاء بلدروز   أ

١٦٦٩  

٩١٠٫١٦٣٠٥٦٧٢٦      
  المسعودي، ریاض محمد علي عودة دھش  ٥٦٩م 

الموارد المائیة ودورھا في االنتاج الزراعي في        
/ دراسة في الجغرافیة الزراعیة: محافظة كربالء

سعودي   ش الم ودة دھ ي ع د عل اض محم ـ .ری ـ
داد داد : بغ ة بغ ة-جامع ة التربی د،  - كلی ن رش  اب

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٢٥٣

  غرافیة رسالة ماجستیر فلسفة في الج
ة-١ ة الزراعی راق- الجغرافی ة - الع  محافظ

  العنوان.كربالء أ

١٦٧٠  

٩١٠٫١٦٧٠٥٦٧      
  الحدیثي، حسین محمود علي  ٤٩٣ح 

صرة   ات الب ي محافظ صناعي ف وطین ال الت
ي الحدیثي     / ومیسان وذي قار   حسین محمود عل

  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -جامعة بغداد: ــ بغداد.
  سم٢٨ص؛ ٢٨٩

١٦٧١  



 

 ٤٤٧ 

  لسفة في الجغرافیة اطروحة دكتوراه ف
  العنوان. العراق   أ- الجغرافیة الصناعیة-١

٩١٠٫١٦٧٠٥٦٧٢١      
  العاني، محمد حماد عبداللطیف  ٢٩٩ع 

داد       ة بغ : الصناعات الخشبیة ومنتجاتھا في مدین
صناعة    ة ال ي جغرافی ة ف اد  / دراس د حم محم

داد   : ــ بغداد .عبداللطیف العاني    ة بغ ة   -جامع  كلی
  ٢٠٠٠التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٣٢
  رسالة ماجستیر في الجغرافیة 

صناعیة  -١ رق  - الجغرافیة ال داد  ( الط ة بغ )   مدین
  العنوان.أ

١٦٧٢  

٩١٠٫١٦٧٠٥٦٧٣٣      
  الحویدر، عبدالرحمن جري مردان  ٩٩٤ح 

ي     ع الجغراف ي التوزی صناعي ف وث ال أثیر التل ت
/ المراض الحساسیة والربو في محافظة البصرة 

ردان ا ري م دالرحمن ج در عب صرة.لحوی ـ الب : ـ
  ٢٠٠١ كلیة اآلداب، -جامعة البصرة

  سم٢٨ص؛ ٢٣١
  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة 

صناعیة- -١ ة ال رق - الجغرافی ة ( الط مدین
  العنوان.أ)   البصرة

١٦٧٣  

٩١٠٫١٦٧٠٥٦٧٣٣      
  فارس مھدي محمد  ٢٤٥ف 

صناعة وسائط النقل المائي في محافظة البصرة  
ستقبلی  ا الم د  / ةوآفاقھ دي محم ارس مھ ـ .ف ـ

  ٢٠٠١ كلیة اآلداب، -جامعة البصرة: البصرة
  سم٢٨ص؛ ١٩٥

  رسالة ماجستیر في الجغرافیة 
صناعیة - -١ ة ال رق - الجغرافی ة م( الط حافظ

  العنوان.أ)   البصرة

١٦٧٤  

٩١٠٫٤      
  الجمیلي، عدنان عبداهللا حمادي  ٨٩٨ 

ة      ى جغرافی سیاسي عل ل ال ر العام یم اث تقی
سیاح دة ة فیال راق للم  : ٢٠٠٢-٠١٩٨٠ي الع

صناعة    ة ال ي جغرافی ة ف داهللا  / دراس دنان عب ع

١٦٧٥  



 

 ٤٤٨ 

ار  : ــ االنبار .حمادي الجمیلي    ة   -جامعة االنب  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٨٠د، -أ
  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة 

  العنوان. العراق   أ–  الجغرافیة -١
٩١٠٫٤      

  الفھداوي، طھ احمد عبد  ٩٤٢ف 
سیاحة   تثمار ال ي اس ة ف ات المناخی االمكان

راق       مال الع د   / الصیفیة والشتویة في ش ھ احم ط
داوي   د الفھ ار .عب ـ االنب ار: ـ ة االنب ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٥التربیة، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٩٦ك، -د

  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة 
  العنوان.أ)    شمال العراق( السیاحة -١

١٦٧٦  

٩١١٫٥٦٧      
  سعدون، رحیم حمید عبد ثامرال  ٦٤٩س 

داد      د وبغ ین بل ة ب ر دجل رى نھ ر مج الل (تغیی خ
شعار  ) العصر العباسي  ات االست / باستعمال معطی

داد .رحیم حمید عبد ثامر السعدون   ة  : ــ بغ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٢١٩

  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة 
  العنوان. الجغرافیة التاریخیة  أ- العراق-١

١٦٧٧  

٩١٢٫٥٦٧      
  الفھداوي، حامد حنوش حمد  ٩٤٢ف 

ادي     ة الرم ة لمدین رائط التحویلی د والخ البع
ة   زمن والكلف رات ال د  / لمتغی وش حم د حن حام

ي   داوي الجمیل ار .الفھ ـ االنب ار : ـ ة االنب  -جامع
  ٢٠٠٦كلیة التربیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص٨٠ذ، -أ
  رسالة ماجستیر آداب في الجغرافیة 

راق  ال-١ رائط -ع ادي( خ رائط -٢) الرم  الخ
  العنوان.التحویلیة   أ

١٦٧٨  

٩١٣٫٣٥٠٣      
  القطبي، مھند عاشور شناوة  ٦٢٩ق 

ي       دین ف ضارة وادي الراف ي ح ة ف ع اآللھ مجم
١٦٧٩  



 

 ٤٤٩ 

سماریة صوص الم وء الن ور / ض د عاش مھن
ي    ناوة القطب داد .ش ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠االداب، 
  سم٢٨ص؛ ٢٤٩

  آلثار القدیمة رسالة ماجستیر ا
  العنوان. آثار قدیمة  أ- العراق-١

٩١٥٫٣٠٣      
  السوداني، قاسم جبر حسن  ٩٤٢س 

رب   ر حسن    / الحیاة االجتماعیة عند الع قاسم جب
اریخ    -جامعة بغداد : ــ بغداد .السوداني   د الت  معھ

  ٢٠٠٠العربي والتراث العلمي، 
  سم٢٨ص؛ ١٥٨

ستیر   الة ماج ضارة العرب –رس اریخ الح ة  ت ی
  االسالمیة 

  العنوان. الحضارة االسالمیة  أ-١

١٦٨٠  

٩١٥٫٦٧      
  الجنابي، طالب احمد عبدالرزاق  ٩٢٢ج 

ي      صحراویة ف سیاحة ال تثمار ال ة اس امكانی
راق ابي   / الع دالرزاق الجن د عب ب احم ـ .طال ـ
  ٢٠٠١ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: االنبار
  سم٢٨ص؛ ١٩٠

  رسالة ماجستیر في الجغرافیة 
  العنوان. العراق   أ-السیاحة-١

١٦٨١  

٩١٥٫٦٧      
  المحمدي، نظیر صبار حمد  ٣٨٤م 

ار اخ االنب راض  : من ة لالغ ة تقویمی دراس
: ــ االنبار .نظیر صبار حمد المحمدي     / السیاحیة

  ٢٠٠١ كلیة اآلداب، -جامعة االنبار
  سم٢٨ص؛ ٢٨٥

  رسالة ماجستیر في الجغرافیة 
  عنوانال. العراق     أ-  السیاحة-١

١٦٨٢  

٩١٥٫٦٧      
  خیونالیاسري، انصاف جعفر   ٢٥٤ي 

ة      یط للتنمی ي التخط سؤولیة ف اذج الم ر نم أث
راق   ي الع سیاحیة ف ون   / ال ر خی صاف جعف ان

ري  داد.الیاس ـ بغ داد: ـ ة بغ ة االداب، -جامع  كلی

١٦٨٣  



 

 ٤٥٠ 

٢٠٠٢  
  سم٢٨ص؛ ٩٤

ي       یط  ف ي التخط وم ف ستیر عل الة ماج رس
  الجغرافیة 

سیاحة-١ راق - ال راقال-٢ الع سیاحة-ع  -ال
  العنوان.تخطیط  أ

٩١٥٫٦٧٢١      
  فارس شكري حمید شكري  ٢٤٥ف 

یاحیا       ة س ع االثری التخطیط الحیاء وتأھیل المواق
ا  ة"وثقافی ة الدراس وف : منطق ة عقرق مدین

: ــ بغداد.فارس شكري حمید شكري / التاریخیة 
داد  ة بغ ضري -جامع یط الح ز التخط  مرك

  ٢٠٠٢واالقلیمي، 
  سم٢٨ص؛ ١٧٩

  رسالة ماجستیر علوم في التخطیط الحضري 
سیاحة-١ داد - ال ي ( بغ وف واالقلیم )  عقرق
  العنوان.أ

١٦٨٤  

٩٢١٫١      
  الخواجة، زھیر عبدالمجید جاسم  ٩٢٣خ 

ن   سلمین م فة الم د الفالس ي عن ر الجغراف الفك
ن رشد       ى اب د جاسم      / الكندي حت ر عبدالمجی زھی

داد  .الخواجة   داد   : ــ بغ ة بغ د -جامع اریخ   معھ  الت
  ٢٠٠٠العربي والتراث، 

  سم٢٨ص؛ ١٣٩
ري       راث الفك اریخ الت ي ت ستیر ف الة ماج رس

  العلمي العربي 
  العنوان.  أ تراجم-الفالسفة العرب -١

١٦٨٥  

٩٢٢٫١      
  البدري، مھدي عبدالحمید حسین مھدي  ٤٤٩ب 

اظم   ى الك ام موس ـ٠١٢٨٠١٨٣) ع(االم  -ھ
دي   / م٧٩٩-٧٤٤ سین مھ د ح دي عبدالحمی مھ

داد .دري الب  ـ بغ داد : ـ ة بغ وم -جامع ة العل  كلی
  ٢٠٠٠االسالمیة، 

  سم٢٨ص؛ ١٥٤
ة    ضارة العربی اریخ والح ستیر الت الة ماج رس

  االسالمیة 

١٦٨٦  



 

 ٤٥١ 

الم -١ راجم -)ع( االس ن   -٢ ت ى ب اظم موس  الك
  العنوان. إمام      أ–جعفر 

٩٢٢٫١      
  الزوبعي، محمود فیاض حمادي حسن  ٩٢٦ز 

ر     ة االسالم    عبدالرحمن بن عوف واث ي خدم / ه ف
ي   سن الزوبع ادي ح اض حم د فی داد.محم ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٩١

  رسالة ماجستیر التاریخ االسالمي 
ام ( تراجم عبدالرحمن بن عوف   - االسالم -١ )  إم
  العنوان.أ

١٦٨٧  

٩٢٢٫١      
  العزاوي، منیرة عبد حسن  ٥٢٩ع 

د وال        ان القائ د   / صحابيحذیفة بن الیم رة عب منی
سن ال داد .زاوي عح ـ بغ داد : ـ ة بغ ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٠ ابن رشد، -التربیة
  سم٢٨ص؛ ١٣٨

   التاریخ االسالميرسالة ماجستیر 
الم -١ راجم -االس ان  -٢ ت ن الیم ة ب د (حذیف قائ

  العنوان.  أ)    وصحابي

١٦٨٨  

٩٢٢٫١      
  العالق، عالء ابو الحسن اسماعیل  ٨٢٧ع 

ر س     ن یاس ار ب وة    عم صر النب ي ع ره ف یرتھ واث
دة ة الراش ماعیل  / والخالف سن اس و الح الء اب ع

الق  داد .الع ـ بغ داد : ـ ة بغ ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٩٣
  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي 

الم -١ راجم- االس ر - ت ن یاس ار ب  دمجاھ( عم
  العنوان.أ)  وصحابي

١٦٨٩  

٩٢٢٫١      
د ب    ٣٨٥م  سي، محم د  المجل ن محم -١٠٣٧(اقر ب

  )ھـ١١١
ال ي الرج وجیزة ف د  / ال ن محم اثقر ب د ب محم

واد   د ج ق محم ة وتحقی سي؛ دراس المجل
ساني  سن الح ة.عبدالح دول العربی ة ال ـ جامع  -ـ

١٦٩٠  



 

 ٤٥٢ 

ات     معھد التاریخ العربي والتراث العلمي للدراس
  ٢٠٠٥العلیا، 

   سم٢٨ص؛ ٩٩
  رسالة ماجستیر في الوثائق والمخطوطات

دین ا-١ ال ال المي رج راجم أ٠الس ساني، . ت الح
  العنوان.ب)  محقق(محمد جود عبدالحسن 

  
٩٢٢٫١      

  الھیتي، رضاب حاتم یاسین  ٩٢٩ھـ 
الم     ي االس ضاري ف م الح وحي ودورھ اب ال  /كت

ي   ین الھیت اتم یاس اب ح ار.رض ـ االنب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٥ قسم التاریخ، -االنبار

   سم٢٨ص؛ ١٥٥ج، -أ
  خ االسالمي رسالة ماجستیر في التاری

رون -١ ادة والمفك راجم -الق ضارة  -٢ ت الح
  العنوان.االسالمیة   أ

١٦٩١  

٩٢٢٫٢      
  الجاسم، عالء عبدالحمید جاسم  ٢٥٨ج 

/ في التفسیر) رحمھ اهللا(جھود البراء بن عازب 
داد   .عالء عبدالحمید جاسم الجاسم      ـ بغ وان  : ـ دی

  ٢٠٠٣ كلیة االمام االعظم، -الوقف السني
  سم٢٨ص؛ ٦٥و، -أ

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
سرون-١ راجم - المف ازب،  -٢ ت ن ع راء ب  الب
  العنوان.، مفسر وصحابي   أ)ھـ٧١-٠٠(

١٦٩٢  

٩٢٢٫٢      
ا        ٩٣٨ز  ن زكری د ب ن محم ا ب صاري، زكری ا االن زكری

  )ھـ٩٢٦-٨٢٣(
تح     ھ ف منھج االمام ابي زكریا االنصاري في كتاب

رآ   ن   / نالرحمن بكشف ما یلتبس من الق ا ب زكری
ر    : محمد بن زكریا االنصاري    دیم عم دراسة وتق

سني  : ــ بغداد .یاسین طھ    ف ال ة  -دیوان الوق  كلی
  ٢٠٠٦االمام االعظم، 

  سم٢٨ص؛ ١٩٨
   قسم الدعوة والخطابة–رسلة ماجستیر 

سرین-١ راجم أ- المف ھ  .  ت ین ط ر یاس عم

١٦٩٣  



 

 ٤٥٣ 

  العنوان.ب)  محقق(
٩٢٢٫٢      

   فیض اهللالشافعي، احمد مصطفى  ٢٧٦ش 
ي التفسیر          ھ ف دالعزیز ومنھج / الشیخ عثمان عب

شافعي  یض اهللا ال صطفى ف د م داد.احنم ـ بغ : ـ
سني   ف ال وان الوق م،   -دی ام االعظ ة االم  كلی

٢٠٠٧  
   سم٢٨ص؛ ٣٠٣ط، -ج

  رسالة ماجستیر في اصول الدین
سرون-١ راجم - المف دالعزیز -٢ ت ان عب عثم
  العنوان.، مفسر   أ)١٩٩٩-١٩٢٢(

١٦٩٤  

٩٢٢٫٢      
  اللھیبي، محمد طالب رحیم مھیدي  ٩٩٢ل 

ر        ن كثی / المباحث اللغویة والنحویة في تفسیر اب
ي المحمدي        دي اللھیب یم مھی ـ  .محمد طالب رح ـ

  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -جامعة االنبار: االنبار
  سم٢٨ص؛ ١٤٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ر  -١ ن عم ماعیل ب ر، اس ن كی -٧٠١(  اب

 -اللغة العربیة-٢، مفسر ومؤرخ وفقیھ )ـھ٧٧٤
  العنوان.النحو      أ-اللغة العربیة-٣دراسات 

١٦٩٥  

٩٢٢٫٢      
  المحمدي، انعام ابراھیم شوكة ضاحي  ٣٨م 

ي روح       ي ف د اآللوس ى عن ي المعن ع ف التوس
احي المحمدي        / المعاني وكة ض راھیم ش ام اب انع

ربیة  كلیة الت-جامعة االنبار: ــ االنبار .المحمدي  
  ٢٠٠٦للبنات، 

  سم٢٨ص؛ ١٧٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا

داهللا   -١ ن عب ود ب ر، محم ي الكبی   اآللوس
ـ١٢٧٠-١٢٧١( دث  )ھ سر ومح رآن -٢، مف الق

  العنوان. معاني     أ-الكریم

١٦٩٦  

٩٢٢٫٣      
  البیاتي، عثمان محمد قدوري  ٩٢٢ب 

ي      ستاني ف ي داود السج د أب ھ عن سكوت عن الم
سنن  كتا ھ ال صالة طال(ب ارة وال ة ): ھ دراس

١٦٩٧  



 

 ٤٥٤ 

داد   .عثمان محمد قدوري البیاتي / تطبیقیة ـ بغ : ـ
سني   ف ال وان الوق م،   -دی ام االعظ ة االم  كلی

٢٠٠٧  
   سم٢٨ص؛ ٣٩٩

ھ   ریم وعلوم رآن الك ي الق ستیر ف الة ماج  –رس
  تخصص الحدي النبوي الشریف

دثون-١ راجم - المح ن -٢ ت لمان ب وداود، س ال
ارة  -٣، محدث  )ھـ٢٧٥-٢٠٢(االشعث   -٤الطھ

  العنوان.الصالة      أ
٩٢٢٫٣      

  الجبوري، احمد طارق حمودي ندم  ٢٩ج 
الل        ن خ ة م سیرة النبوی ن ال ذھبي ع وارد ال م

اریخ االسالم     ودي نجم     / كتابھ ت ارق حم د ط احم
 كلیة التربیة -جامعة االنبار: ــ االنبار .الجبوري  

 ،٢٠٠٥٦  
  سم٢٨ص؛ ٤٠٢ت، -أ

  ر آداب في التاریخ السالميرسالة ماجستی
داهللا   -١ دین عب مس ال ذھبي، ش -٠٠(  ال

السیرة -٣ تراجم -المحدثون-٢، محدث )ھـ٧٤٤
  العنوان . تاریخ        أ- االسالم-٤النبویة 

١٦٩٨  

٩٢٢٫٣      
  یالي، غسان عبدالرزاق حسنحال  ٩٢٨ح 

ي    شیباني ف سن ال ن الح د ب ام محم ة االم مكان
دالرزاق ح   سان عب دیث، غ الي الح سن الحی

ي   داد.الزوبع ـ بغ شؤون : ـ اف وال وزارة االوق
  ٢٠٠٢ كلیة صدام، -الدینیة
  سم٢٨ایض؛ : ص١٠١

   قسم الدعوة والخطابة –رسالة ماجستیر 
دثون -١ راجم  - المح ن    -٢ ت د ب شیباني، محم ال

ـ١٨٩-٠١٣١الحسن   ھ  )ھ دیث وفقی افظ للح ، ح
  العنوان.أ

١٦٩٩  

٩٢٢٫٣      
  لرزاق حسنالحیالي، غسان عبدا  ٩٢٨ح 

منھج االمام محمد بن الحسن الشیباني في كتابھ 
ار الي   / االث سن الحی دالرزاق ح سان عب ـ .غ ـ
داد اف: بغ م،   -وزارة االوق ام االعظ ة االم  كلی

١٧٠٠  



 

 ٤٥٥ 

٢٠٠٣  
   سم٢٨ص؛ ٧٦

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
الشیباني، محمد الحسن -٢ تراجم - المحدثون-١

د  ن فرق ھ)م١٨٩-١٣١(ب دث وفقی       ، مح
  العنوان.أ

٩٢٢٫٣      
  الزوبعي، محمود حسین ناصر محمد  ٩٢٦ز 

ومرویاتھ ) رضي اهللا عنھ  (ة االنصاري   حابو طل 
سعة ب الت ي الكت ریج: ف ة وتخ ود / دراس محم

ي   د الزوبع ر محم سین ناص داد.ح ـ بغ وان : ـ دی
  ٢٠٠٣ كلیة االمام االعظم، -الوقف السني

   سم٢٨ص؛ ٩٣
  وم االسالميرسالة ماجستیر في العل

ابو طلمة، زید بن سھل -٢ تراجم - المحدثون-١
  العنوان.، حافظ للحدیث      أ)ھـ٣٤ -ھـ.ق٣٦(

١٧٠١  

٩٢٢٫٣      
  الشعیبي، مصعب مناع مرار  ٦٩٢ش 

سن   ن الح داهللا ب ـ١٦٨ت (عبی ي ) ھ وآراؤه ف
: ــ بغداد.مصعب مناع مرار الشعیبي     / العبادات  

  ٢٠٠٥میة،  كلیة العلوم االسال-جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ٣٠٤ث، -أ

  رسالة ماجستیر في الفقھ االسالمي 
دثون-١ راجم - المح ن   -٢ ت داهللا ب ري، عب العنب

  العنوان.، محدث      أ)ھـ١٦٨-١٠٥(الحسن 

١٧٠٢  

٩٢٢٫٣      
  العاني، احمد فائق جواد  ٢٩٩ع 

سعة       ب الت ي الكت ھ ف : المغیرة بن شعبھ ومرویات
ــ دیوان .عانياحمد فائق جواد ال / لیلحدراسة وت 

  ٢٠٠٥كلیة االمام االعظم، : الوقف السني
  سم٢٨ایض؛ : ص١٩٦

ستیر  الة ماج ة  -رس دعوة والخطاب سم ال  - ق
  تخصص حدیث

دثون-١ راجم - المح عبة،   -٢ ت ن ش رة ب المغی
سعود    ن م امر ب ـ.ق٢٠(ع ـ٥٠-ھ افظ )ھ ، ح

  العنوان.للحدیث وقائد  أ

١٧٠٣  



 

 ٤٥٦ 

٩٢٢٫٣      
  عبدالستار ابراھیم صالح  ٥٢٢ع 

ویات الصحابیة اسماء بنت عمیس في الكتب        مر
سعة  ریج : الت ة وتخ راھیم / دراس ستار اب عبدال
الح  داد  .ص ـ بغ اف: ـ ام   -وزارة االوق ة االم  كلی

  ٢٠٠٣االعظم، 
   سم٢٨ص؛ ٥٧

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
دثون-١ راجم - المح یس  -٢ ت ت عم ماء بن اس
و -٠٠( ـ ٤٠ نح حابیة         )ھ دیث وص ة للح ، راوی
  العنوان.أ

١٧٠٤  

٩٢٢٫٣      
  العبیدي، زیاد ناطق یحیى  ٢٩ع 

اطق   / مكانة االمام ابي یوسف في الحدیث      زیاد ن
دي   ى العبی داد .یحی ـ بغ اف : ـ وزارة االوق
  ٢٠٠٢ كلیة صدام، -والشؤون الدینیة

   سم٢٨ص؛ ١٠٣
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

ابي یوسف، یعقوب بن    -٢ تراجم   - المحدثون -١
ر ـ١٨٢-٠١١٣ (اھیماب دیث       )ھ افظ للح ، ح

  العنوان.أ

١٧٠٥  

٩٢٢٫٣٩      
  الخزرجي، صفاء جعفر علوان  ٥٤٣خ 

ھ  (اراء االمام علي بن ابي طالب         ) رضي اهللا عن
ولیة  ي  / االص وان الخزرج ر عل فاء جعف ـ .ص ـ

سني   ف ال وان الوق م،   : دی ام االعظ ة االم كلی
٢٠٠٢  

  سم٢٨ص ؛ ٧٤
  المیةرسالة ماجستیرفي العلوم االس

ة   -١ سیرة النبوی ب   -٢ رواة ال ي طال ن اب ي ب عل
  العنوان.، امیر المؤمنین   أ)ھـ٤٠-ھـ.ق٢٣(

١٧٠٦  

٩٢٢٫٥٨      
  الجبوري، عبدالرزاق بطي  ٢٩٤ج 

د      ن یزی داهللا ب ل عب صحابي الجلی ي اهللا  (ال رض
عبدالرزاق بطي الجبوري / وآراؤه الفقھیة) عنھ

سني  . ف ال وان الوق ـ دی ام االع : ـ ة االم م، كلی ظ

١٧٠٧  



 

 ٤٥٧ 

٢٠٠٦  
  سم٢٨ایض؛ : ص١٦٩

   قسم الدعوة والخطابة-رسالة ماجستیر
اء -١ راجم – الفقھ ن  -٢ ت داهللا ب ي، عب الخطم

د  و -٠٠(یزی ـ٧٠ نح ھ   )ھ حابي وفقی ، ص
  العنوان.أ

٩٢٢٫٥٨      
  حسین سھیل عبود  ٥٩٩ح 

ي            ن اب ة ب االراء الفقھیة للصحابي الجلیل معاوی
ود  حسین سھیل)/ رضي اهللا عنھ  (ان  سیف ـ  . عب ـ

داد  اف  : بغ داد   –وزارة االوق دام الع ة ص  كلی
  ٢٠١األئمة، 

   سم٢٨ص؛ ١٦٣
  رسالة ماجستیر في علوم الشریعة

ان، سیف معاویة بن ابي -٢  تراجم    - الفقھاء   -١
رب  ن ح خر ب ـ.ق٢٠(ص ـ٦٠-ھ حابي )ھ ، ص

  العنوان.وفقیھ   أ

١٧٠٨  

٩٢٢٫٥٨      
  الكفوي، ایوب بن موسى  ٧٩٩ك 

وي  المباحث العقائد  : یة في كلیات ابي البقاء الكف
الكفوي، ایوب بن موسى دراسة / دراسة مقارنة 

الي   دي الحی سالم مھ فاء عبدال ق ص ـ .وتحقی ـ
سني   ف ال وان الوق م،   -دی ام االعظ ة االم  كلی

٢٠٠٦  
   سم٢٨ص؛ ٢٢٢ح، -ث

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
ى     -٢ تراجم   - الفقھاء -١ الكفوي، ایوب بن موس
اض أ ،)م١٠٩٥-٠٠( ھ وق وب  . فقی الى، ای الحی

  العنوان.بن موسى، محقق  ب

١٧٠٩  

٩٢٢٫٥٨      
  محمد علو حسین  ٣٨٤م 

ازب    ن ع راء ب ھ الب سین   / فق و ح د عل ـ  .محم ـ
داد ة : بغ شؤون الدینی اف وال ة -وزارة االوق  كلی

  ٢٠٠٢صدام، 
  سم٢٨ص؛ ٨٤

  رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن

١٧١٠  



 

 ٤٥٨ 

اء-١ راجم - الفقھ ازي  -٢ ت ن ع راء ب -٠٠(الب
  العنوان.، فقیھ وصحابي   أ)ھـ٧١

٩٢٢٫٥٨      
  یوسف عبدالحمید كاتب  ٩٥٧ي 

بیلي   اج االش ن الح ولیة الب ة : االراء االص دراس
ل ب  / وتحلی د كات ف عبدالحمی داد .یوس ـ بغ : ـ

ة  شؤون الدینی اف وال ام  -وزارة االوق ة االم  كلی
  ٢٠٠٣االعظم، 

  سم٢٨ص؛ ٨٤
  یةرسالة ماجستیر في العلوم االسالم

د      -٢ تراجم   - الفقھاء -١ االشبیلي، احمد بن محم
  العنوان.، فقیھ   أ)ھـ٧٥-٦٧٢(

١٧١١  

٩٢٢٫٥٨      
  یوسف عبدالحمید كاتب  ٩٥٧ي 

دري داهللا العب ي عب ولیة الب ة : االراء االص دراس
ــ دیوان الوقف   .یوسف عبدالحید كاتب    / وتحلیل
  ٢٠٠٦ كلیة االمام االعظم، -السني

   سم٢٨ص؛ ٦٥٢٢خ، -ت
  سالة ماجستیر في العلوم االسالمیةر
اء-١ راجم - الفقھ ن  -٢ ت د ب دري، محم العب

  العنوان.، فقیھ أ)ھـ٧٩٤-٥٠٥(عبدالملك 

١٧١٢  

٩٢٢٫٥٨١      
  القیسي، محمد مھدي صالح  ٩٥٩ق 

ر            اب البح ي كت ولیة ف ان االص ن اب آراء عیسى ب
یط للزركشي   سي   / المح الح القی د مھدي ص  محم

داد . ـ بغ اف: ـ ة  وزارة االوق شؤون الدینی  – وال
دعاة،       اء وال ة والخطب داد األئم دام الع ة ص كلی

٢٠٠٢  
   سم٢٨ص؛ ٩٣

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
 - عیسى بن ابان-٢  تراجم - الفقھاء الحنفیة  -١
   العنوان.، قاض وفقیھ حنفي  أ)ھـ٢٢١-٠٠(

١٧١٣  

٩٢٢٫٥٨٣      
-١١٩٨(الباجوري، ابراھیم بن محمد بن احمد        ٢٣٩ب 

  )ھـ١٢٧٧
دة    ة العقی ي دراس اجوري ف ة الب ود العالم جھ

١٧١٤  



 

 ٤٥٩ 

اجوري    / االسالمیة : ابراھیم بن محد بن احمد الب
اتي     د البی عداهللا محم ة س دیم قتیب ة وتق ـ .دراس ـ

سني  ف ال وان الوق م  -دی ام االعظ ة االم  كلی
  ٢٠٠٦، )الدراسات العلیا(

   سم٢٨ایض؛ : ص١٦٤
  یةمرسالة ماجستیر في العلوم االسال

ا-١ شافعیة الفقھ راجم -ء ال اجوري، -٢ ت الب
د   ن محم راھیم ب ـ١٢٧٧-١١٩٨(اب ھ )ھ ، فقی

  العنوان.شافعي   أ
٩٢٢٫٥٨٣      

  محمد ثامر یحیى  ٣٨٤م 
ادات      ي العب ة ف صرون وآراؤه الفقھی ي ع ن اب اب

وع ى   / والبی امر یحی د ث داد .محم ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة العلوم االسالمیة، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٣٣

صص  - ماجستیر في العلوم االسالمیة     رسالة  تخ
  فقھ
شافعیة -١ اء ال راجم - الفقھ ي  -٢ ت ن اب اب

، فقیھ )ھـ٥٨٥-٩٢(عصرون، عبداهللا بن محمد 
  العنوان.شافعي   أ

١٧١٥  

٩٢٢٫٥٨٣      
  محي الدین محمود حسین زین العابدین  ٣٩٣م 

شافعي  ام ال الة لالم ة: الرس ة حدیث ي / دراس مح
ن الع    سین زی ود ح دین محم دین ال داد .اب ـ بغ : ـ

اف  ة،   –وزارة االوق داد االئم دام الع ة ص  كلی
٢٠٠٢  

   سم٢٨ص؛ ٧١و، -أ
  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة

 االمام الشافعي، -٢ تراجم - الفقھاء الشافعیة -١
افعي       )ھـ٢٠٤-٠١٥ (محمد بن أدریس   ام ش ، ام

  العنوان.ا

١٧١٦  

٩٢٢٫٥٨٣      
  د محمد عارفالھرشلي، ابراھیم محمد سعی  ٤٥٨ھـ 

منھج االمام الرملي في نھایة المحتاج الى شرح 
اج  ل:المنھ ة وتحلی عید / دراس د س راھیم محم اب

لي     داد  .محمد عارف الھرش ـ بغ داد  : ـ ة بغ  -جامع

١٧١٧  



 

 ٤٦٠ 

  ٢٠٠٦كلیة االمام االعظم، 
  سم٢٨ص؛ ٢٧٧

  رسالة ماجستیر في العلوم االسالمیة
شافعیة-١ اء ال راجم - الفقھ ى -٢ ت ي، یحی الرمل

ر  ن ش ـ٦٧٦-٦٣١(ف ب افعي    )ھ ام ش ، ام
  العنوان.أ

٩٢٣٫٢      
  الطائي، مؤید شاكر كاظم  ٢٩٩ط 

راق  ي الع ي ف دي ودوره العباس سید عبدالمھ / ال
داد : ــ بغداد.مؤید شاكر كاظم الطائي    -جامعة بغ

  ٢٠٠٠ابن رشد، -كلیة التربیة
   سم٢٨ص؛ ٢٣٤

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث
د-١ بر، عبدالمھ ر   ش ن ناص سن ب ن ح ي ب
ي) (م١٩٧١-١٨٩٠( وال  -٢) سیاس راق اح الع

  العنوان. سیاسیة    أ

١٧١٨  

٩٢٢٫٦      
  الكبیسي، اسعد اسماعیل شوكة  ٢٩٥ك 

ي  ام الغزال د االم دة عن ھ اهللا"المجاھ " رحم
وزارة : ــ بغداد.أسعد اسماعیل شوكة الكبیسي     /

ة  شؤون الدینی اف وال داد  -االوق دام الع ة ص  كلی
  ٢٠٠٢الفقھاءوالدعاة، االئمة و

   سم٢٨ص؛ ٧٣
   الدعوة والخطابة–رسالة ماجستیر 

صوفون-١ راجم - المت ن  -٢ ت د ب ي، محم الغزال
د  ـ ٥٠٥-٤٥٠(محم صوف     )ھ سوف ومت ، فیل

  العنوان.أ

١٧١٩  

٩٢٣٫٢      
  عالء عباس نعمة  ٨٢٢ع 

سیاسي       ائري ودوره ال شیرازي الح محمد تقي ال
ر      -١٩١٨(اق في مرحلة االحتالل البریطاني للع

ة   )/ ١٩٢٠ اس نعم الء عب ـ با .ع ل ـ ة  : ب جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -بلبا
  سم٢٨ص؛ ١٣٤ھـ، -أ

  رسالة ماجستیر آداب في التاریخ الحدیث
الشیرازي، محمد تقي -٢ تراجم  - السیاسیون -١

١٧٢٠  



 

 ٤٦١ 

ـ١٢٥٦( ـ ١٣٣٨ -ھ ي   ٩ھ ي ایران  -٣، سیاس
راق سیاسیة   -الع وال ال راق -٤ االح اریخ  -الع  ت
  العنوان.   أ١٩٢٠-١٩١٨حدیث 

٩٢٣٫٢      
  الھاشمي، حیدر طالب حسین  ٢٥٨ھـ 

راق    ي الع سیاسي ف صام ودوره ال ادق الب / ص
مي   سین الھاش ب ح در طال داد.حی ـ بغ ة : ـ جامع

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة االولى، -بغداد
   سم٢٨ص؛ ٢٠٨

  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث المعاصر
د    -١ ن محم ادق ب د ص صام، محم -١٨٩٧( الب

ي  )١٩٣٣ ي عراق راق-٢، سیاس وال -الع  االح
  العنوان. السیاسیة       أ

١٧٢١  

٩٢٣٫٢      
  الھاشمي، عدي محسن غافل  ٢٥٨ھـ 

راق     كینھان كورنوالیس ودوره السیاسي في الع
مي       / ١٩٤٥حتى عام    ل الھاش عدي محسن غاف

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة ، -جامعة بغداد: ــ بغداد.
   سم٢٨ص؛ ١٧٥

  ي التاریخ الحدیث المعاصررسالة ماجستیر ف
ان -١ والیس، كینھ ، )١٩٥٩-٠١٨٨٣(  كورن

ي     راق  -٢سیاسي امریك سیاسیة    - الع وال ال  االح
  العنوان.  تاریخ    أ-العراق-٣

١٧٢٢  

٩٢٣٫٢٥٦٧      
  محسن حمید جلیل النوري  ٩٤٩ن 

ان دین برھ اش ال ان ب سیاسي ودوره اعی ي  ال  ف
راق ى الع ام حت ل /١٩٥٨ ع د جلی سن حمی  مح

و داد .ريالن ـ بغ داد : ـ ة بغ اریخ  -جامع د الت  معھ
  ٢٠٠٠العربي، 

   سم٢٨ص؛ ٢١٥
  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث

ون-١ سیاسیون العراقی راجم - ال ان -٢ ت برھ
  العنوان.  سیاسي عراقي    أ-الدین

١٧٢٣  

٩٢٣٫٤      
د         ٢٢٩ن  ن محم داهللا ب ن عب ي ب د  -٧١٣(النباھي، عل بع

  )ھـ٧٩٢
١٧٢٤  



 

 ٤٦٢ 

سن الن  و الح ي اب اھي القاض ـ٧٩٣ت(ب / ھ
ستحق    ) م١٣٩١ یمن ی ا ف ة العلی ھ المرقب وكتاب

ضاء والفق  د   ھالق ن محم داهللا ب ن عب ي ب ، عل
راھیم   ل اب اد كام ق ای ة وتحقی اھي؛ دراس ـ .النب ـ

ة  دول العربی ة ال ي  -جامع اریخ العرب د الت  معھ
ا  ات العلی ي للدراس راث العلم راث -والت سم الت  ق

  ٢٠٠٦الفكري والعلمي، 
  سم٢٨ایض؛ : ص١٦٤ح، -أ

  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي
راجم     - القضاة -١ اریخ االسالمي  أ  .٢ ت اد  .الت ای

  العنوان.ب)   محقق(كامل ابراھیم 
٩٢٤      

  العاني، ظافر عكیدي فتحي  ٢٩٩ع 
ر        ارك االحم وده  ) ھـ ١٩٤ت  (علي بن المب وجھ

ة  ي العربی اني   / ف ي الع دي فتح افر عكی ـ .ظ ـ
  ٢٠٠٧ كلیة التربیة، -بارجامعة االن: االنبار
  سم٢٨ص؛ ١٨٨

  اطروحة دكتوراه في اللغة العربیة وادابھا
ون-١ راجم - النحوی ن -٢ ت ي ب ر، عل  االحم

  العنوان.، ادیب ونحوي   أ)ھـ١٩٤-٠٠(الحسن 

١٧٢٥  

٩٢٤٫١      
  آل فرج، رأفت لؤي حسین  ٧٣أ 

سمرقندیة    رح ال ي ش ة ف صام ومنھجی ت / الع رأف
رج سین آل ف ؤي ح د.ل ـ بغ اف: ادـ  -وزارة االوق

  ٢٠٠٢كلیة صدام العداد االئمة، 
  سم٢٨ص؛ ١١٤ب، -أ

  رسالة ماجستیر في الدعوة والخطابة
رب -١ اء الع راجم - العلم صام -٢ ت الع

د     ن محم راھیم ب فراییني، اب -٨٧٣(االس
  العنوان.، عالم باللغة  أ)ھـ٩٤٥

١٧٢٦  

٩٢٤٫١      
  احمد عبداهللا نوح  ٣٨٤أ 

وي م  سبزواري النح د ال سیره  جھ الل تف ن خ
رحمن ( ب ال وح   )/ مواھ داهللا ن د عب ـ .احم ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة البصرة: البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٥٦د، -أ

١٧٢٧  



 

 ٤٦٣ 

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا
اقر    -٢ تراجم - النحویون -١ د ب سبزواري، حم ال

د   ن محم ـ١٠٩٠-٠٠(ب امي   )ھ ھ ام  -٣، فقی
  نوانالع. اعراب       أ-القرآن الكریم

٩٢٤٫١      
  البیجات، قصي صالح مطلك حمیدان  ٩٣٢ب 

ا ابي لغوی دان  / الخط ك حمی الح مطل صي ص ق
 كلیة التربیة،   -جامعة االنبار : ــ االنبار .البیجات  
٢٠٠٧  

  سم٢٨ص؛ ٢٢٣
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ن  -٢ تراجم -  اللغویون  -١ حمد الخطابي، حمد ب
د  ـ٣٣٨-٣١٩(محم دث      ،)ھ ھ ومح وي فقی  لغ

  العنوان.أ

١٧٢٨  

٩٢٤٫١      
د        ٢٨٩ج  -٨١٧(الجامي، عبدالرحمن بن احمد بن محم

  ) ھـ٨٩٨
امي    ضیائیة للج د ال ـ٨٩٨ت (الفوائ ة ): ھ دراس

عبدالرحمن بن احمد بن محمد الجامي؛   / وتحلیل
ـ  .دراسة وتقدیم ھناء ابراھیم عباس المحمدي      ـ

ار  ار: االنب ة االنب ة ال -جامع ات،  كلی ة للبن تربی
٢٠٠٥  

   سم٢٨ص؛ ١٤٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ون -١ راجم - النحوی ة -٢ ت ة العربی و-اللغ  - النح
  العنوان.دراسات   ا

١٧٢٩  

٩٢٤٫١      
  الجوعاني، نضال مشرف مخلف خیراهللا  ٩٦٢ج 

ى         یط عل ر المح ردود ابي حیان النحویة في البح
ان    ي التبی اء ف ي البق ضال / اب ف  ن شرف مخل م

اني   راهللا الجوع ار .خی ـ االنب ار : ـ ة االنب  -جامع
  ٢٠٠٥كلیة التربیة للبنات، 

   سم٢٨ص؛ ١٧٢ت، -أ
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

-٦٥٤(ابو حیان النحوي، محمد بن یوسف         -١
العكري، عبداهللا بن الحسین  -٢، نحوي   )ھـ٧٤٥

١٧٣٠  



 

 ٤٦٤ 

ـ٦١٦-٠٥٣٨ ن       )ھ ل دی ة، رج الم باللغ ، ع
  لعنوانا.أ

٩٢٤٫١      
  الدراجي، ھدیل رعد تحسین  ٤٢٣د 

دلس    التألیف ي االن نة   ( المعجمي ف -٤٠٠من س
: ــ االنبار.ھدیل رعد تحسین الدراجي )/ ھـ٧٠٠

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة ، -جامعة االنبار
   سم٢٨ایض؛ : ص١٧٣

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ون -١ راجم - اللغوی ة الع-٢ ت ةاللغ اجم    -ربی مع
  العنوان.أ

١٧٣١  

٩٢٫١      
  السویداوي، سامي ابراھیم كنوش خلف  ٩٩٤س 

ة       ھ النحوی ي كتب امي  / اختالف اراء بن مالك ف س
سویداوي  ف ال وش خل راھیم كن ار.اب ـ االنب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة ، -جامعة االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٨١

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ك -١ ن مال داهللا    اب ن عب د ب -٦٠٠(، محم

ـ٦٧٢ وي )ھ ة لال-٢، نح ة العربی و-غ  - النح
  العنوان.دراسات       أ

١٧٣٢  

٩٢٤٫١      
  عباس محمود عباس  ٢٢٥ع 

و     ة والنح ي اللغ / ابو الفضل الرازي وجمھوره ف
ت   : ــ تكریت .عباس محمود عباس   ة تكری  -جامع

  ٢٠٠١كلیة التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ٨٣

  ربیة وادابھارسالة ماجستیر في اللغة الع
ن  حالعجلي، عبدالر-٢ تراجم - اللغویون -١ من ب

ضل   و الف سن اب ن الح د ب ـ٤٥٤-٣٧٠(احم ، )ھ
  العنوان.عالم باللغة والنحو   أ

١٧٣٣  

١٧٣٤    ٩٢٨٫١  
  البیاتي، امجد محمد شكر  ٩٢٢ب 

ي  ل الخزاع عر دعب وعیة: ش ة موض ة  دراس فنی
 -جامعة دیالى: ــ دیالى.امجد محمد شكر البیاتي/

  ٢٠٠٥یة التربیة، كل

  



 

 ٤٦٥ 

  سم٢٨ص؛ ١٤٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

ي     -١ ن عل ل ب ي، دعب ل الخزاع -١٤٨( دعب
  العنوان. دراسات   أ-الشعر العربي-٢) ھـ٢٤٦

٩٢٨٫١      
  الجبوري، عدنان رشید شكر  ٢٩٤ج 

ھ وا اني حیات اھر الكنع ان م عرهثنعم / اره وش
وري كر الجب ید ش دنان رش داد.ع ـ بغ ة :ـ  الجامع

  ٢٠٠٠ كلیة االداب، -المستنصریة
  سم٢٨ص؛ ١٦٧

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
ي-١ شعر العرب راجم - ال ان -٢ت اني، نعم الكنع

  العنوان.أ)   شاعر(ماھر 

١٧٣٥  

٩٢٨٫١      
  الحویزاوي، خالد عبدالستار جبر  ٩٩٥ح 

خالد عبدالستار / رشید عبدالرحمن العبیدي ادیبا 
ار  .ویزاويجبر الح  ار   : ــ االنب ة االنب ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص١٦٠
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا

رب -١ اء الع راجم  - االدب ید -٢ ت دي، رش  العبی
  العنوان.أ)  أدیب عراقي(عبدالرحمن 

١٧٣٦  

٩٢٨٫١      
  طالب عفتان تركيالراشد،   ٢٥٤ر 

دیما  د ق اییر النق ي مع شى ف دیثااالع ب /  وح طال
ار  .عفتان تركي الراشد      ـ االنب ار  : ـ ة االنب  -جامع

  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ١٩٨

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وادابھا
رب  -١ راجم - الشعراء الع ون   -٢ ت  االعشى، میم

دل      ن جن یس ب ضرم   )ھـ ٧-٠٠(بن ق اعر مخ ، ش
  العنوان. نقد  أ- االدب العربي-٣

١٧٣٧  

٩٢٨٫١      
٩٢٨٫١      

  الشریفي، احمد علي حنیحن   ٤٩٧ش 
دین        ال ال صطفى جم / التركیب اللغوي في شعر م

١٧٣٨  



 

 ٤٦٦ 

شریفي     حا صرة  .مد علي حنیحن ال ـ الب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ص؛ ٣١٥
  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا

مصطفى جمال الدین -٢ تراجم - الشعر العرب-١
  العنوان.اقي       أ، شاعر عر)١٩٩٦-١٩٢٧(

٩٢٨٫١      
  ، رباب حسین منیرقالصاد  ٢٤٣ص 

رباب / دراسة موضوعیة وفنیة  : ر نزار قباني  ثن
 -جامعة البصرة: ــ البصرة.حسین منیر الصادج 

  ٢٠٠٤كلیة التربیة، 
   سم٢٨ص؛ ١٧٧ج، -أ

  رسالة ماجستیر في اللغة العربیة وآدابھا
اني  -١ زار قب ب )١٩٩٨-١٩٢٣( ن ، ادی

ي     -وشاعر ات    -٢ النثر العرب شعراء  -٣ دراس  ال
  العنوان. تراجم       أ–العرب 

١٧٣٩  

٩٢٨٫١      
  العبادي، میعاد زعیم ھنون  ٢٢٤ع 

ة  : محمود عبدالوھاب    ھ االدبی / دراسة في اعمال
ادي     ون العب یم ھن اد زع صرة .میع ـ الب ة : ـ جامع

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة
   سم٢٨ص؛ ١٨٠ج، -أ

  تیر في اللغة العربیة وآدابھارسالة ماجس
 محمود عبدالوھاب -٢ تراجم - االدباء العرب -١
  العنوان.أ)       ادیب عراقي(

١٧٤٠  

٩٢٨٫١        
  المعموري، احمد عیسى عبید  ٦٨٩م 

ي  شریف الرض عر ال ة ش د / لغ سى عبی د عی احم
ل  .المعموري   ل   : ــ باب ة باب ة،    -جامع ة التربی  كلی

٢٠٠٥  
   سم١٢٨ص؛ ٢٣٣

  جستیر في ادب اللغة العربیةرسالة ما
الشریف الرضي،   -٢ تراجم   - الشعراء العرب  -١

سین  ن الح د ب ـ٤٠٦-٣٥٩(محم اعر )ھ ، ش
  العنوان.عباسي   أ

   

١٧٤١  



 

 ٤٦٧ 

٩٢٨٫١      
  الھیتي، نوفل حامد عبدالرحمن  ٩٢٩ھـ 

بس          اب المقت / ابن حیان القرطبي ومنھجھ في كت
ة  : ــ االنبار .نوفل حامد عبدالرحمن الھیتي    جامع

  ٢٠٠٥ قسم التاریخ، - كلیة التربیة-االنبار
  سم٢٨ص؛ ١٥٦ب، -أ

  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي
ون-١ راجم - المؤرخ ف  -٢ ت ن خل ان ب ن حی  اب
  العنوان.، مؤرخ قرطبي   أ)ھـ٤٦٩-٣٧٧(

١٧٤٢  

٩٢٩٫٢      
  العبیدي، لیث شاكر محمود رشید  ٢٩٤ع 

ة          الة والخالف صر الرس ي ع صاعة ف دور قبائل ق
اكر   )/ م١٦٦٤-٦٢٢) ھـ٤٠-٠(لراشدة  ا لیث ش

دي    ید العبی ود رش داد .محم ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠كلیة االداب، 

  سم٢٨ص؛ ٣٣٢
   التاریخ العربي االسالمي–اطروحة دكتوراه 

ة -١ ل العربی المي  -٢ القبائ اریخ االس -٣الت
  العنوان.الخالفة الراشدة   أ

١٧٤٣  

٩٢٩٫٩٥      
  خلف معتوكالسعدي، علي حسین   ٦٤٩س 

صامیم   ي ت ة ف ة والداللی اد الجمالی ویم االبع تق
ضائیة    ة الف وات التلفازی ة للقن ات التجاری العالم

ة سعدي  / العربی وك ال ف معت سین خل ي ح ـ .عل ـ
  ٢٠٠٥ كلیة الفنون الجمیلة، -بابل جامعة بابل

  سم٢٨ص؛ ١٢٤
  رسالة ماجستیر في التربیة الفقھ

  العنوان. العالمات التجاریة   أ-١

١٧٤٤  

٩٢٩٫٩٥٣      
  شبر، زینب عامر نعمة  ٢٤ش 

الم   صامیم اع ي ت ة ف ة والجمالی اد الفكری االبع
ل .زینب عامر نعمة شبر  / الدول االسالمیة  : ــ باب

  ٢٠٠٥ كلیة الفنون الجمیلة، -جامعة بابل
  سم٢٨ص؛ ١٨

  رسالة ماجستیر في التربیة التشكیلیة
  العنوان. اعالم الدول االسالمیة    أ-١

١٧٤٥  



 

 ٤٦٨ 

٩٣٥      
  كاظم جبر سلمان  ٢٦٨ك 

ع    ضاریة م سیاسیة والح رانیین ال الت العب ص
العراق القدیم من بدایة العصر االشوري الحدیث 

كاظم جبر سلمان   / خمینيوحتى نھایة العصر اال   
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة بابل: ــ بابل.

  سم٢٨ص؛ ٢٣٦
  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ القدیم

راق-١ اریخ- الع دیم  ت ة  -٢ ق ضارة العراقی  الح
  العنوان.القدیمة  أ

١٧٤٦  

٩٣٥٫٠١      
  الغزي، عدنان محمد مجلي جاراهللا  ٥٩غ 

ي       دیني ف سیاسي وال ز ال ة والمرك أور المدین
عدنان محمد مجلي جاراهللا / تاریخ العراق القدیم 

 كلیة التربیة، -ةرجامعة البص: ــ البصرة.الغزي 
٢٠٠٦  

  سم٢٨ص؛ ١٩٥
   في التاریخ القدیمرسالة ماجستیر

راق-١ دیم- الع اریخ ق سومري   - ت صر ال  الع
  العنوان.أ

١٧٤٧  

٩٣٥٫٠١      
  القیسي، محمد فھد حسین  ٩٥٩ق 

ات         ین المعطی قصص الخلیقة في العراق القدیم ب
ریم     رآن الك دس والق اب المق سماریة والكت : الم

ة   ة مقارن سي    / دراس سین القی د ح د فھ ـ  .محم ـ
ط ط: واس ة واس ة -جامع ة كلی سم -التربی  ق

  ٢٠٠٦التاریخ، 
   سم٢٨ایض؛ : ص٢١٤ز، -ب

   التاریخ القدیمفيرسالة ماجستیر اداب 
راق-١ دیم - الع اریخ ق سومري،  - ت صر ال  الع

ة   صص الخلیق دس -٣ق اب المق رآن – الكت  الق
  العنوان. دراسات   أ-الكریم

١٧٤٨  

٩٣٥٣      
  الفتالوي، احمد حبیب سنید  ٢٨٢ق 

دحدون  نید   ا/ م. ق٦٦٩-٦٨٠اس ب س د حبی حم
ة،     -جامعة واسط : ــ واسط .الفتالوي ة التربی  كلی

١٧٤٩  



 

 ٤٦٩ 

٢٠٠٦  
   سم٢٨ایض؛ : ص٢٧٠ث، -أ

  رسالة ماجستیر في التاریخ القدیم
دیم  - العراق -١ وري  -٢ تاریخ ق صر االش -٢ الع

  العنوان.أ)   قائد عسكري(اسدحدون 
٩٣٥٫٠٣      

  المھنا، رشا ثامر مزھر  ٩٩٢م 
سیاسیة للدو  ورات ال وریة  التط ة االش -٩١١(ل

ا  )/ م.ق٧٤٥ ر المھن ا مزھ ل.رش ـ باب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -بابل

  سم٢٨ص؛ ١٧٠
  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ القدیم

اریخ  - العراق القدیم  -١  -٢) م.ھـ ٧٤٥-٩١١( ت
  العنوان. االشوریون  أ-٣الدولة االشوریة 

١٧٥٠  

٩٤٣٫٧      
  الموسوي، ربیع حیدر طاھر  ٩٥٩م 

شیكوسلوفاكیة    ة الت ع / ١٩٣٩-١٩٣٨االزم ربی
 كلیة -جامعة بغداد: ــ بغدا.حیدر طاھر الموسوي

  ٢٠٠١ ابن رشد، -التربیة
  سم٢٨ص؛ ١٨١

   التاریخ الحدیث–رسالة ماجستیر 
  العنوان. تاریخ   أ– التشیك وسلوفاكیا -١

١٧٥١  

٩٤٦٫٠٨١      
  الخیقاني، احمد صبري شاكر  ٩٧٢خ 

سوف   اد ال ف االتح ة   موق رب االھلی ن الح ییتي م
بانیة  اكر   / ١٩٣٩-١٩٣٦االس بري ش د ص احم
اني صرة  .الخیق ـ الب صرة : ـ ة الب ة  -جامع  كلی
  ٢٠٠٤التربیة، 

  سم٢٨ایض؛ : ص١٦٦ح، -أ
  رسالة ماجستیر في التاریخ المعاصر

بانیة   -١ باني -٢ الحرب االھلیة االس اریخ  - اس  ت
  العنوان.    أ١٩٣٩-١٩٣٦حدیث 

١٧٥٢  

٩٥٣      
  العبیدي، زھیر صبحي باقر لطیف  ٢٩٤ع 

الم ي االس ب ف ة الحاج اقر / مكان بحي ب ر ص زھی
دي   دا  .لطیف العبی ـ بغ اف  : دـ ة  –وزارة االوق  كلی

١٧٥٣  



 

 ٤٧٠ 

  ٢٠٠٢صدام العداد األئمة، 
   سم٢٨ص ؛ ٨٥

المیة  وم االس ي العل ستیر ف الة ماج سم -رس  ق
  الدعوة والخطابة

  العنوان. الحاجب   أ-٢ الدولة االسالمیة -١
٩٥٣      

  الكنعاني، نغم حسن عبدالنبي  ٩٦٢ك 
شر  ى ع ة االثن سیاسیة لألئم ف ال م / المواق نغ

اني  دالنبي الكنع سن عب صرة.ح ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٦ كلیة اآلداب، -البصرة

   سم٢٨ص؛ ٢٣٨
  اطروحة دكتوراه فلسفة في التاریخ االسالمي

المي  -١ اریخ االس شریة  -٢ الت ا ع ة ( االثن فرق
  العنوان.والسیاسة   أاالسالم -٣) اسالمیة

١٧٥٤  

٩٥٣٫٠٢      
  الجنابي، سعد كاظم عبد عمیش  ٩٢٢ج 

س   شاط الع ة   كالن ي منطق ري ف ي البح ري العرب
دین الراشدي            حوض البحر المتوسط خالل العھ

وي ابي    / واالم یش الجن د عم اظم عب عد ك ـ .س ـ
  ٢٠٠٢یة، ب كلیة التر-جامعة بابل: بابل

  سم٢٨ص؛ ١٩٥
  التاریخ االسالميرسالة ماجستیر آداب في 

ي-١ الم العرب المي  - الع صر االس اریخ الع -٢ ت
  العنوان. العصر االموي   أ- تاریخ-العالم العربي

١٧٥٥  

٩٥٣٫٠٢٣      
  الدوري، قیس عبدالعزیز مھدي  ٩٤٩د 

اتء    ) فتح الفتوح (معركة نھاوند    واثرھا في انھ
قیس عبدالعزیز مھدي الدوري / الحكم الساساني

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، - بغدادجامعة: ــ بغداد.
   سم٢٨ص؛ ١٧٤

  رسالة ماجستیر آداب في التاریخ االسالمي
ي  -١ الم العرب اریخ- الع دي     - ت صر الراش  الع
  العنوان.أ

١٧٥٦  

٩٥٣٫٠٣      
  السامرائي، عبدالجبار محسن عباس  ٢٨س 

رة         بھ الجزی ي ش صالحھا ف احیاء االراضي واست
١٧٥٧  



 

 ٤٧١ 

وي  صر االم ة الع ى نھای ة حت دالجبار عب/ العربی
 -جامعة بغداد : ــ بغداد .محسن عباس السامرائي  

  ٢٠٠٠كلیة اآلداب، 
  سم٢٨ص؛ ٢٢٧

  اطروحة دكتوراه التاریخ االسالمي
ي -١ الم العرب اریخ- الع وي   - ت صر االم -٢ الع

  العنوان.االمویون    أ
٩٥٣٫٠٣      

  الطائي، اسامة كاظم عمران  ٢٩٩ط 
ة في العصر االتجاھات السیاسة القبلیة في الكوف

وي  ـ٤١االم ـ٦٥-م٦٦١/ ھ امة / م٦٨/ ھ اس
  ٢٠٥ -جامعة بابل: ــ بابل.كاظم عمران الطائي

  سم٢٨ص؛ ٣٠٧
   التاریخ االسالميفيرسالة ماجستیر اداب 

ي -١ الم العرب اریخ- الع وي   - ت صر االم -٢ الع
  العنوان. االحوال السیاسیة    أ-العراق

١٧٥٨  

٩٥٣٫٠٣٩٦      
  ن خلیفةالشمري، مھا محس  ٨٤٩ش 

: مدینة مرو منذ الفتح حتى نھایة العصر االموي
ا         ة واثرھ / دراسة في احوالھا السیاسیة واالداری

شمري      ة ال ـ  .مھا محسن خلیف داد  .ـ ـ بغ ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠، لتربیة كلیة ا-بغداد
  سم٢٨ص؛ ٢٤٣

   التاریخ االسالميرسالة ماجستیر اداب في
ي -١ الم العرب اریخ- الع وي      - ت صر االم  الع
  العنوان.أ

١٧٥٩  

٩٥٣٫٠٤      
  االسدي، حمید سراج جابر  ٥٤٩أ 

ة   یین الفكری اء العباس ھامات الخلف -١٣٢اس
ـ٦٥٦ ابر  / م١٢٥٨-٧٥٠/ ھ راج ج د س حمی

دي داد .االس ـ بغ داد: ـ ة بغ ة، -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٥١
  رسالة ماجستیر التاریخ االسالمي

ي  -١ الم العرب اریخ - الع صر العباس  - ت -٢ي   الع
  العنوان.العباسیون    أ

١٧٦٠  



 

 ٤٧٢ 

٩٥٣٫٠٤      
  الذنیبات، عوض عبدالكریم محمد  ٩٩٢ذ 

ي        ة ف ة الفكری ي الحرك اسھامات علماء الكوفة ف
ن   داد م ـ٣٣-١٤٩بغ وض / م٩٤٥-٧٦٦/ ھ ع

ذنیبات    د ال دالكریم محم داد .عب ـ بغ ة : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٣٤٨

  حدیثاطروحة دكتوراه التاریخ ال
راق-١ ة( الع اریخ–) الكوف ي  - ت صر العباس  الع

 العصر العباسي - تاریخ-)بغداد(العراق -٢االول 
  العنوان.االول     أ

١٧٦١  

٩٥٣٫٠٤      
  الشمري، عبود حمود شنتاف  ٨٤٩ش 

راق    ي الع سیاسیة ف اة ال ي الحی اء ف ر العلم أث
ریین   ع الھج ث والراب رنین الثال ع / الق التاس

ین ر المیالدی نتاف / والعاش ود ش ود حم عب
شمري  داد.ال ـ بغ داد: ـ ة بغ ة اآلداب، -جامع  كلی

٢٠٠٠  
  سم٢٨ص؛ ٢٠١

  اطروحة دكتوراه التاریخ االسالمي
راق -١ اریخ – الع ي االول   - ت صر العباس  الع
  العنوان.أ

١٧٦٢  

٩٥٣٫٠٤      
  مصطفى جواد عباس  ٥٦٧م 

اء      ي اثن الصالت العلنیة بین البصرة واصبھان ف
ي   صر العباس ـ٤٤٧-١٣٢(الع -٧٤٩/ ھ

اس   )/ م١٠٥٥ واد عب صطفى ج صرة .م ـ الب : ـ
  ٢٠٠٥ كلیة اآلداب، -جامعة البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص١٦٨د، -أ
  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ االسالمي

ي -١ الم العرب اریخ - الع ي  – ت صر العباس  الع
  العنوان.االول   أ

١٧٦٣  

٩٥٣٫٠٤      
  المیاحي، شكري ناصر عبدالحسن  ٩٢٣م 

اة ار الحی ة للتج سیاسیة والثقافی ة وال  االجتماعی
ي   صر العباس ي الع داد ف ع بغ ي مجتم كري / ف ش

١٧٦٤  



 

 ٤٧٣ 

احي         صرة   .ناصر عبدالحسن المی ـ الب ة  : ـ جامع
  ٢٠٠٠ كلیة اآلداب، -البصرة

   سم٢٨؛ ص١٤٤
  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي

ي -١ الم العرب اریخ - الع ي  – ت صر العباس  الع
  العنوان.االول   أ

٩٢٣٫٠٥٧      
  الرفاعي، عبدالباسط مصطفى مجید  ٧٢٦ر 

امراء      ي س صادیة ف ة واالقت اة االجتماعی الحی
نة   ن س مة م ـ٢٢١(العاص ـ٢٧٩ -ھ )/ ھ

اعي    د الرف صطفى مجی ط م داد .عبدالباس ـ بغ : ـ
  ٢٠٠٠معھد التاریخ العربي والتراث العلمي، 

  سم٢٨ص؛ ٢١٤
  رسالة ماجستیر في التراث الفكري والعلمي

اني     - العربي العالم -١  تاریخ العصر العباسي الث
  العنوان.أ

١٧٦٥  

٩٥٣٫٠٦١٧      
  الدلیمي، غالب یاسین فرحان  ٨٩٨د 

وبي   صر االی ي الع ص ف ـ٦٦١-٥٧٠حم  -ھ
دلیمي / م١٢٦٢-١١٧٤ ان ال ین فرح ب یاس غال

داد  . صریة   : ــ بغ ة المستن ة،     -الجامع ة التربی  كلی
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ١٣٩
  سالميرسالة ماجستیر في التاریخ اال

ون-١ اریخ - االیوبی المي-٢ ت اریخ االس  -الت
  العنوان.العصر االیوبي   أ

١٧٦٦  

٩٥٣٫٠٤٧      
  النعیمي، طھ جمیل احد الزندو  ٦٩٨ن 

أمون        صر الم ي ع ي   : الحركة العلمیة ف ة ف دراس
دو النعیمي       / العلوم الصرفة  د الزن طھ جمیل احم

ة    -جامعة بغداد : ــ بغداد . ة التربی ن رشد،   - كلی اب
٢٠٠٠  

   سم٢٨ص؛ ١٦٣
  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي

ي -١ الم العرب ي     - الع صر العباس اریخ الع  ت
  العنوان.أ

١٧٦٧  



 

 ٤٧٤ 

٩٥٣٫٠٥١      
  الفراجي، عبد صالح محمد علي  ٤٢٣ف 

الم   ي االس داء ف ـ٢٤٧-١الف / م٨٦١-٦٢٢/ ھ
ي   ي الفراج د عل الح محم د ص ار.عب ـ االنب : ـ

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -جامعة االنبار
   سم٢٨ص؛ ١٢٢ز، -أ

  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي
  العنوان.  التاریخ االسالمي   أ-١

١٧٦٨  

٩٥٣٫٠٦٣٩٥٦٫٧      
ي، علي بن محمد بن ابي الفھم ابو القاسم فالتنو  ٩٩٤ت 

  )ھـ٣٤٢-٢٧٨(
ع    رن الراب ي الق داد ف ة لبغ وال االجتماعی االح
رة      شوار المحاض اب ن الل كت ن خ ري م الھج

وخي  و    / للتن م اب ي الفھ ن اب د ب ن محم ي ب عل
وخي   م التن داد.القاس ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٠التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ١٧٩

  رسالة ماجستیر التاریخ االسالمي
داد-١ اریخ - بغ صر العب– ت ث  ا الع ي  الثال س
  العنوان.أ

١٧٦٩  

٩٥٣٫٠٦٩٥      
  النعیمي، حیدر حمید رشید  ٦٩٨ن 

د    ة بغ ة لمدین وال العمرانی ـ ٥٧٥اد االح  -ھ
ـ٥٦٥ ي  / ھ ید النعیم د رش در حمی داد.حی ـ بغ : ـ

  ٢٠٠٠معھد التاریخ العربي والتراث العلمي ، 
   سم٢٨ص؛ ١١١

  الحضارة العربیة االسالمیةرسالة ماجستیر 
داد -١ اریخ-بغ ر  - ت ي االخی صر العباس     الع
  العنوان.أ

١٧٧٠  

٩٥٣٫٠٧      
  العزاوي، رنا سلیم شاكر  ٥٢٩ع 

صر    ي الع ة ف ولي الحل اني (المغ -٦٥٦) االیلخ
ـ٧٣١ اكر   / م١٢٣٥-١٢٥٨/ ھ لیم ش ا س رن

زاوي ل .الع ـ باب ل : ـ ة باب ة،  -جامع ة التربی  كلی
٢٠٠٥  

  سم٢٨ص؛ ١٧٥

١٧٧١  



 

 ٤٧٥ 

  رسالة ماجستیر في التاریھ االسالمي
ي-١ الم العرب اریخ- الع ولي  - ت صر المغ -٢ الع

راق ة٠الع اریخ-) الحل الم    - ت در االس صر ص  ع
  العنوان.أ

٩٥٣٫٠٧٢      
  الخفاجي، ایاد عبدالحسین صیھود  ٧٢٣خ 

ة        اقریطش ودورھا في تثبیت نفوذ الدولة العربی
ر المتوسط      اد عبدالحسین   / االسالمیة في البح ای

اجي یھود الخف داد.ص ـ بغ ة : ـ الجامع
  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -المستنصریة

  سم٢٨ص؛ ١٢٨
  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي

ي -١ الم العرب اریخ- الع ا  - ت مال افریقی -٢ ش
  العنوان.أ)   جزیرة(اقریطش 

١٧٧٢  

٩٥٣٫٠٧٣      
  البھادلي، حسین داخل زویني  ٩٢٤ب 

ة       ي كتاب روایة تحریر بالد الشام عند البالذري ف
دان   وح البل ة  (فت ة مقارن ة نقدی سین  )/ دراس ح

ادلي    ي البھ ل زوین داد .داخ ـ بغ داد: ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠ ابن رشد، -كلیة التربیة

  سم٢٨ص؛ ٢٠٢
  رسالة ماجستیر التاریخ االسالمي

  العنوان. بالد الشام أ- تاریخ-العالم العربي١

  ١٧٧٣  

٩٥٣٫٠٧٣      
  فینوس میثم علي  ٩٩٩ف 

دمشق خالل القرنین السادس والسابع الھجریین 
ة    ): ھـ٥٦٥-٥٧٠( / دراسة في اوضاعھا الثقافی

ي    ثم عل وس می داد .فین ـ بغ دول  : ـ ة ال جامع
راث العلمي،      معھد ال  -العربیة تاریخ العربي والت
٢٠٠٥  

  سم٢٨ایض؛ : ص١٨٣ت، -أ
  رسالة ماجستیر التراث العلمي

شق-١ المي - دم اریخ اس شق-٢ ت وال -دم  االح
  العنوان.الثقافیة أ

١٧٧٤  

٩٥٣٫٠٧٣٢      
  ١٧٧٥  العسكري، عبدالحسن حنون جبرة اهللا  ٥٨٤ع 



 

 ٤٧٦ 

صلیبي   زو ال ة الغ ي مقاوم ب ف الي حل دور اھ
ـ٥٦٩-٤٩٠ سن / م١١٧٤-١٠٩٧/ ھ عبدالح

سكري    رةاهللا الع ون جب صرة .حن ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٤ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٢١٦ذ، -أ
  رسالة ماجستیر في آداب التاریخ االسالمي

  العنوان. تاریخ اسالمي      أ- حلب-١
٩٥٣٫٠٧٦٩٦      

  المكصوصي، علي حسن علي زبید  ٨٥٩م 
الحتالل االفغاني تطورات ایران الداخلیة في ظل ا

د    / م١٧٢٩-١٧٢٢ ي زبی سن عل ي ح عل
صوصي ط .المك ـ واس ط : ـ ة واس ة -جامع  كلی

  ٢٠٠٦التربیة، 
  سم٢٨ص؛ ١٧٠

  رسالة ماجستیر اداب في التاریخ الحدیث
ران-١ اریخ - ای ران-٢م ١٧٢٩-١٧٢٢ ت  -ای

  العنوان.االحوال السیاسیة   أ

١٧٧٦  

٩٥٣٫١٠٧      
  جمعة خلیفة كنج علي  ٨٦٢ج 

ات الداخلیة في المملكة العربیة السعودیة التطور
ي    )/ ١٩٦٤-١٩٥٣( نج عل ة ك ة خلیف ـ .جمع ـ

داد داد : بغ ة بغ ة-جامع ة التربی د،  - كلی ن رش  اب
٢٠٠٠  

  سم٢٨ص؛ ٤٦٦
  اطروحة دكتوراه التاریخ الحدیث

  العنوان. اسالمي    أ- تاریخ- السعودیة-١

١٧٧٧  

٩٥٣٫٠٧١٣      
  العلیاوي، حسین جبار مجیتل  ٨٩٢ع 

لحمالت الصلیبیة على االندلس حتى نھایة دولة ا
ـ   ٥٤١-٩٦(المرابطین   حسین  )/ م١١٤٦-٧١ھ

اوي  ل العلی ار مجیت صرة.جب ـ الب ة : ـ جامع
  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -البصرة

   سم٢٨ایض؛ : ص٧٤ذ، -أ
  رسالة ماجستیر في آداب التاریخ االسالمي

ي -١ الم العرب صلیبیة   - الع روب ال اریخ الح  ت
  العنوان.    أ)  ھـ٥٤١-٩٦(

١٧٧٨  



 

 ٤٧٧ 

٩٥٣٫٠٧٢١      
  العزي، محمود محي داود  ٥٩ع 

سیاسیة  ث بنو ھالل في المغرب العربي وا      ارھم ال
: ــ بغداد .محمود محي داود العزي   / واالجتماعیة

  ٢٠٠٥ كلیة التربیة، -الجامعة المستنصریة
  سم٢٨ص؛ ١٤٠

  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي
 االحوال  -المغرب-٢ تاریخ اسالمي    - المغرب -١

سیاسیة  رب-٣ال ة   -المغ وال االجتماعی  االح
  العنوان.أ

١٧٧٩  

٩٥٣٫٠٧٣      
  االسدي، سالي علي بدر  ٥٤٩أ 

ساكر      ن ع ي دمشق الب ة ف اة العلمی -٥٤٩(الحی
ـ ٥٦٩ در )/ م١١٧٤-١١٥٤/ ھ ي ب الي عل س

دي   صرة.االس ـ الب صرة: ـ ة الب ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

   سم٢٨ص ؛ ١٩٩ر، -أ
  ة ماجستیر في آداب التاریخ االسالميرسال

  العنوان. تاریخ اسالمي      أ- دمشق-١

١٧٨٠  

٩٥٣٫٥٠٥      
  التمیمي، عقیل حامد حمید  ٨٩٨ت 

ا   ي وعالقاتھ و ظب ي اب سیاسیة ف ورات ال التط
ة  د   / ١٩٤٥-١٩١٤الخارجی د حمی ل حام عقی

داد  .التمیمي   ـ بغ داد  : ـ ة بغ ة -جامع ة التربی  - كلی
  ٢٠٠٠ابن رشد، 

  سم٢٨ص؛ ٢١٧
  رسالة ماجستیر التاریخ الحدیث

  العنوان. ابو ظبي تاریخ حدیث    أ-١

١٧٨١  

٩٥٣٫٦      
  االسدي، ھناء عبدالواحد عبدالرضا  ٥٤٩آ 

یج   داث الخل ي اح ا ف ة ودورھ ة البریطانی البحری
ي  اء عب/ ١٩٠٧-١٨٥٨العرب د دھن الواح

صرة  .عبدالرضا االسدي    صرة   : ــ الب ة الب  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص ؛ ١٧٢
  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي

١٧٨٢  



 

 ٤٧٨ 

  العنوان. الخلیج العربي      أ-١
٩٥٣٫٦      

  تماضر عبدالجبار ابراھیم  ٨٢٦ت 
ي           سیاسي ف مي ودوره ال ن صقر القاس سلطان ب

ي   یج العرب ر / ١٨١٦-١٨٢٠الخل تماض
داد   : ــ بغداد .عبدالجبار ابراھیم    ة بغ ة  -جامع  كلی

  ٢٠٠٠التربیة ، 
  سم٢٨ص؛ ١٦٠

  رسالة ماجستیر آداب في التاریخ الحدیث
  العنوان. الخلیج العربي    أ-١

١٧٨٣  

٩٥٣٫٦      
  العبودي، نادیة كاظم محمد  ٢٩٤ع 

ي   ة ف ل العربی اه القبائ یة اتج سیاسة الفارس ال
نادیة كاظم / الخ..الساحل الشرقي للخلیج العربي 

ودي   د العب داد .محم ـ بغ داد : ـ ة بغ ة -جامع   كلی
  ٢٠٠٠التربیة ، 

  سم٢٨ص؛ ١٧٠
  رسالة ماجستیر آداب في التاریخ الحدیث

  العنوان. الخلیج العربي    أ-١

١٧٨٤  

٩٥٤      
  القیسي، جاسم محمد ھادي  ٩٥٩ق 

د    ي الھن اني ف ل البریط / ١٧٦٤-١٦٦٨التغلغ
سي     ادي القی د ھ م محم داد  .جاس ـ بغ ة  : ـ جامع

  ٢٠٠١ كلیة اآلداب، -بغداد
  سم٢٨ص؛ ٢١٧

  دكتوراه التاریخ الحدیثاطروحة 
  العنوان. تاریخ    أ-د الھن-١

١٧٨٥  

٩٥٥      
  الحمادة، نزار علي حسین  ٨٢٤ح 

ام    ى ع المي حت صر االس ي الع راة ف -٦١٧ھ
صرة  .نزار علي حسین الحمادة    / م١٢٢٠ ـ الب : ـ

  ٢٠٠٠ كلیة التربیة، -جامعة البصرة
   سم٢٨ص ؛ ٢٠٤

  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي
  العنوان. تاریخ اسالمي      أ-ة ھرا-١

١٧٨٦  

٩٥٥٫٦      



 

 ٤٧٩ 

  الصرخي، علي جاسب عزیز  ٤٣ص 
واز      ي االح ة ف ة الوطنی اریخ الحرك -١٩٢٥(ت

داد  .علي جاسب عزیز الصرخي     )/ ١٩٥٦ : ــ بغ
  ٢٠٠٢ كلیة التربیة ، -جامعة بغداد

  سم٢٨ص؛ ١٩٤٠
  رسالة ماجستیر آداب في التاریخ الحدیث

  العنوان. تاریخ      أ- االحواز-١

١٧٨٧  

٩٥٦٫٤٥٠٤      
  علیة عبدالحسین سعید نصراهللا  ٨٩٢ع 

ة من المشكلة        موقف الوالیات المتحدة االمریكی
یة سین )/ ١٩٧٤-١٩٦٠ (القبرص ة عبدالح علی

صرة : ــ البصرة.سعید نصراهللا    ة  -جامعة الب  كلی
  ٢٠٠٥التربیة، 

   سم٢٨ص ؛ ١٩٩ي، -أ
  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث

 ١٩٧٤-١٩٦٠ تاریخ حدیث -)قبرص(ا تركی-١
 - عالقات خارجیة-الوالیات المتحدة االمریكیة-٢

  العنوان.تركیا         أ

١٧٨٨  

٩٥٦٫٦٣      
  المشھداني، احمد علي صكر  ٥٩٤م 

احمد )/ ھـ٦٤٨-٥٧٠(صیدا في العصر االیوبي     
داد     شھداني  بغ كر الم ي ص اریخ  : عل د الت معھ

  ٢٠٠٠العربي والتراث العلمي، 
  سم٢٨؛ ص١١٢

  رسالة ماجستیر في التاریخ االسالمي
  العنوان. تاریخ اسالمي    أ- صیدا-١

١٧٨٩  

٩٥٦٫٧٠٣      
  الجبوري، صالح عبدالھادي حسین  ٢٩٤ج 

تالل       د االح ي عھ راق ف ي الع ضاء ف اریخ الق ت
دالھادي   )/ ١٩٢١-١٩١٤(البریطاني   صالح عب

وري  سین الجب داد.ح ـ بغ داد: ـ ة بغ ة -جامع  كلی
  ٢٠٠٠ابن رشد،  -التربیة
  سم٢٨ص؛ ٢٠١

  اطروحة دكتوراه التاریخ الحدیث
  العنوان. تاریخ حدیث أ- العراق-١

١٧٩٠  

٩٥٦٫٧٠٥      



 

 ٤٨٠ 

  الكردي، حیدر زكي عبدالكریم حسن  ٤٤٩ك 
وري     د الجمھ ي العھ راق ف : ١٩٦٣-١٩٥٨الع

ة  ة تاریخی سن    / دراس دالكریم ح ي عب در زك حی
  ٢٠٠٧جامعة كلیمنتس، : ــ بغداد.الكردي 

   سم٢٨ص؛ ١٤٥
  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث والمعاصر

راق -١ دیث  - الع اریخ ح -٢ ١٩٦٣-١٩٥٨ ت
  العنوان. االحوال السیاسیة   أ-العراق

١٧٩١  

٩٥٦٫٧٠٩      
  الطائي، حسین علي عبود محمد  ٢٩٩ط 

ة      ة  : م١٩٩١حرب الخلیج الثانی ة تاریخی / دراس
داد  .حسین علي عبود محمد الطائي    ـ بغ د  : ـ معھ

تاریخ العربي والتراث العلمي للدراسات العلیا، ال
٢٠٠٥  

   سم٢٨ایض؛ : ص١٩٥و، -أ
ي       وطني العرب اریخ ال ي الت ستیر ف الة ماج رس

  الحدیث والمعاصر
  العنوان.م   أ١٩٩١ تاریخ حدیث - العراق-١

١٧٩٢  

٩٥٦٫٧٢٣      
  ناصر حسین احمد  ٢٥٤ن 

ساكر    ن ع اریخ اب ي ت ط ف ـ٥٧١ت (واس  -)ھ
د  ناصر حسی )/ م١١٧٥ ي    .ن احم د العرب ـ المعھ ـ

جامعة الدول : والتراث العلمي للدراسات العلمیة 
  ٢٠٠٥العربیة، 

  سم٢٨ص؛ ٢٥٧ب، -أ
ري    ي والفك راث العلم ي الت وراه ف ة دكت اطروح

  العربي
ط-١ اریخ - واس ن    -٢ ت ي ب ساكر، عل ن ع اب

  العنوان.، مؤرخ   أ)ھـ٥٧١-٤٩٩(الحسن 

١٧٩٣  

٩٥٦٫٧٢٧      
  بد جودة حبیبالشیباوي، نعیم ع  ٩٢٢ش 

اني    تالل البریط ل االح ي ظ ة ف ة : الدیوانی دراس
ة    صادیة اجتماعی یة اقت / ١٩٢١-١٩١٧سیاس
جامعة : ــ بغداد.نعیم عبد جودة حبیب الشیباوي 

  ٢٠٠١ ابن رشد، - كلیة التربیة-بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٧٩

١٧٩٤  



 

 ٤٨١ 

  رسالة ماجستیر التاریخ الحدیث
  العنوان. تاریخ      أ- الدیوانیة-١

٩٦٢٫٠٦٥      
  روال بسام عبدالرزاق  ٩٨٢ر 

صر      ي م صادیة ف سیاسیة واالقت ورات ال التط
: ــ بغداد.روال بسام عبدالرزاق / ١٩٧٠-١٩٥٢

  ٢٠٠١ كلیة التربیة للبنات ، -جامعة بغداد
  سم٢٨ص؛ ١٧٩

  رسالة ماجستیر التاریخ المعاصر
  العنوان.    أ١٩٧٠-١٩٥٢ تاریخ - مصر-١

١٧٩٥  

٩٦٢٫٣      
  مي، حمید عبد حمادي ضاحيالدلی  ٨٩٨د 

ي   ساحل الغرب ي دول ال ة ف سیاسة البریطانی ال
ر  ر االحم د / م١٩٣٩-١٩١٩للبح د عب حمی

داد  .حمادي ضاحي الدلیمي   ـ بغ داد  : ـ ة بغ  -جامع
  ٢٠٠٠كلیة التربیة  االولى ، 

  سم٢٨ص؛ ٢٧
  اطروحة دكتوراه التاریخ الحدیث

  العنوان. البحر االحمر     أ-١

١٧٩٦  

٩٧٣      
  القطاني، عبادي احمد عبادي  ٦٤٢ق 

ع      ة من التوس دة االمریكی ات المتح ف الوالی موق
شوریا    ي من اني ف ادي  / ١٩٣٣-١٩٣١الیاب عب

 -جامعة البصرة: احمد عبادي القطاني ــ البصرة
  ٢٠٠٥كلیة التربیة، 

   سم٢٨ص ؛ ١٧٨ز، -أ
  رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث

دة -١ ات المتح دیث   - الوالی اریخ ح -١٩٣١ ت
سیاسیة          -الوالیات المتحدة -٢ ١٩٣٣ وال ال  االح

  العنوان.أ

١٧٩٧  

   
  
  
  
  
  



 

 ٤٨٢ 

  
  
  

  كشاف بأسماء الطلبة
  

  حرف  األلف
  
 

    
  ١٣٣٥  آالن فریدون علي أمین

  ١٥٠٤  آل جعفر، ولھان خالد حسین
  ١٤٢٩  آل عامر، عدي جمیل شھاب

  ٤١١  آل عقیل، اكرم عبدالعزیز عبد الوھاب
  ١٧٢٦  ینآل فرج، رأفت لؤي حس

  ١١١  آل مال یوسف، عمر اكرم عبدالوھاب محمد أمین
  ١٩٨  االلوسي، ابي الثناء

  ٧٨  االلوسي، حیدر صالح الدین عارف محمد
  ١٦٢٤  االلوسي، زھیر نورز كاظم

  ١٣٢٦  االلوسي، شوكت توفیق
  ١٦٧  االلوسي، نصیف محمد سلمان علیوي

  ١١٩٤  ابتھاج محمد حمود احمد
  ١٦٢٢   عليابراھیم احمد حسن

  ١١٦٨  ابراھیم خلیل حسون
  ١٠٣٠  ابراھیم عبداهللا عیدان
  ١٥٠٩  ابراھیم محمد سرھید
  ١٣٥٤  ابراھیم نزار ابراھیم

  ٤٦١  االبراھیمي، سعد محمد عبدالكریم
  ٦٣٠  االبراھیمي، مكي فرحان كریم

  ٣٠٧  ابن ادریسو، مصطفى بن محمد بن صالح
  ٦٨٢  )ھـ٨٥٢-٧٧٣(محمد ابن حجر العسقالني، احمد بن علي بن 

  ١٩٩  )ھـ١٨٤ -٠٠(ابن عاشور محمد الطاھر محمد 
  ١٣٨  )ھـ٧٦٩-٦٩٤(ابن عقیل، عبداهللا بن عبدالرحمن 

  ٢٩٠  )ھـ٤٠٥-٠٠(ابن كج، یوسف بن احمد الكجي الدینوري
  ١٦٣  )ھـ٤٨٥-٤١٠(ابن ناھیا، عبداهللا بن محمد 



 

 ٤٨٣ 

  ٦٩١  )ھـ٧٦١-٧٠٨(ابن ھشام، عبداهللا بن یوسف 
  ٦٩٢  )ھـ٣٨١-٠٠((الوراق، محمد بن عبداهللا ابن 

  ٦٦٦  )ھـ٧٤٥-٦٥٤(ابو حیان النحوي، محمد بن یوسف 
  ١٠٧٣  ابو كلل، بسام كنعان عبدالجبار

  ١٢  احالم داود مندوب
  ٩٩٠  احمد ادیب عبدالواحد

  ٤٣٤  احمد تقي فضیل
  ٧٢٧  احمد حسین یوسف عجلوني

  ١٩٥  احمد خضیر عمیر عبد
  ٢٥٠  احمد سعید علوان

  ١٩٦  احمد صدیق ابراھیم
  ١٧٢٧  احمد عبداهللا نوح
  ٩٤٦  احمد عبید حسین

  ٧٦٨  االحمد، عالء یاسین طھ
  ١٢٩٩  احمد علي صالح

  ٤١٦  احمد غفور احد عبدالرحمن
  ١٢٣٣  احمد قاسم مھدي

  ٥٤٣  احمد كیالن عبداهللا صكر
  ٨٠٩  احمد مجید جاسم

  ١٢٩٣  احمد محمود احمد عبید
  ١٦٤٥  ناحمد میس سدخا
  ٣٤٠، ١٦٤  احمد ھاشم خلیل
  ٩٩١  احمد ھشام احمد

  ١٣١٢  احمد، وھیب حسین احمد
  ٧٩١  اخالص ھمیم شالل

  ٢٤٤  ادریس طارق حسین
  ١١١٨  االركوازي، جعفر عباس شمس اهللا

  ٩٩٢  االركوازي، شیركو احمد فالمرز
  ٦٩٣  االركي، عثمان رحمن حمید

  ١١٢١  أزھر حمید فرج
  ٢٤١  اھیم صبر محمد راضياالزیرجاوي، ابر

  ١٦٥  االریزجاوي، سعاد كریم بندر
  ٧٧٨  االزیرجاوي، عبدالكریم مھدي صالح

  ٣٢  االزیرجاوي، محسن حسین
  ٧٧٤  اسامة حبیب ناصر

  ١٢٨٢  اسامة حمدي صالح



 

 ٤٨٤ 

  ٩٩٣  اسامة مؤید جعفر
  ١١٥  االسدي، انوار عزیز جلیل
  ١٧٦٠  االسدي، حمید سراج جابر

  ٨٤٤  مة خلفاالسدي، زینب طع
  ١٧٨٠  االسدي، سالي علي بدر

  ١٥٢٨  االسدي، سامر فاضل عبدالكاظم
  ٧٩٢  االسدي، سندس یاسین حسن

  ١٦٢٣  االسدي، صفاء عبداالمیر رستم
  ٢٧٤  االسدي، صالح ناجي عبد

  ٤٨٠  االسدي، ضیاء عبداهللا عبود جابر
  ٥٤٦  االسدي، غالب حمد رشید

  ٩٤٧  االسدي، فوزي صدام محسن
  ٦٣٧  سدي، كریم عزیز عبدالكریماال

  ١٦٤٧  االسدي، محمد عبدالوھاب حسن
  ١٧٨٢  االسدي، ھناء عبدالواحد عبدالرضا

  ٥٩٩  االسدیة، زینة جبار غني
  ١٣٣٠  اسراء عبدالغفور منصور

  ١٠١٥  اسراء قحطان صبري
  ٣٦٣  )١٢٥٩-١١٦٧(االسعردي، خلیل بن حسین 
  ٤٤٠  االسلمي، نایف احمد ضاحي

  ١٤١٣  اكر نعیمةاسماء ش
  ٧٤٤  اسماء صالح عزیز

  ٥٦٩  اسماعیل ابراھیم علي
  ١٦٤٩  اسماعیل عباس ھراط

  ١٣١٣  اشرف لطیف عیسى
  ١٦٦  اشواق عطیة رسن

  ٦٦٧  )ھـ٦٨٨-٦١٦(االصفھاني، محمد بن محمود 
  ٧٧  االعرجي، مازن صباح عبداالمیر

  ٨٦١  االعظمي، فاتن رشید حمید
  ٩٧٥  آفاق حمید ناصر

  ٩٠٩   جلیل عبد كافيافراح
  ٤  اقبال محمود علوان
  ١٣٤٩  الھام حسین جاسم

  ١٦٢٤  االلوسي، زھیر نورز كاظم
  ٦٩٤  االلیاس، یوسف بن حمزة

  ١٤٦٨  الیاس، صاحب عبدالحسین محسن



 

 ٤٨٥ 

  ٤٣  االمام، مھند عماد احمد رؤوف
  ٧٨٤  امجد جاسم محمد

  ٥٩٥  امجد عبدالرزاق حبیب
  ٩٠٢  أمل صالح عبدالرضا

  ٩٠٣   علي یاسینأمل
  ٣٥٨  )ھـ٧٥٨-٦٨٥(أمیر كاتب بن امیر عمر 

  ٨١٦  أمیرة حسن حمدة
  ٥٦٣  االمیري، سناء كاظم محمد

  ١١٤٠  االنباري، محمد احمد ابریھي
  ٣٨٤  االنباري، محمد علي حسن

  ٨٦٦  انتصار كشكول علي
  ٨١٠  انتظار كاظم محمد

  ٩٦٢  انتظار نعیم عبد
  ٣٩٧  أنس یونس عبد

  ١٠٢٥  ، جمال حسن كاظماالنصاري
  ١٦٩٣  )ھـ٩٢٩-٨٢٣(االنصاري، زكریا ابن محمد بن زكریا 

  ٥٠٢  آواز سلیمان دزه بي
  ٣٦٨  ایاد حامد محمود یوسف

  ١٢٩١  ایاد محمد فاضل عبدالرزاق احمد
  ٨٩  )ھـ٩٠٥-٨٣٢(االیجي، محمد عبدالرحمن 

  ٨٤٩  ایفان حمید روئیل
  ٨٩٥  ایمان ابراھیم یعقوب

  ١٤٢٦   عبدالكریمایمان حسین
  ٤٩١  ایناس ھاشم رشید

  ١٥٣٠  ایھاب مجید محمود جراد
 
    

  حرف الباء
    

  ١٠٤٨  البابلي، عماد عبدالجبار
  ١٥٨٢  الباجالني، آزاد محمد كریم

  ١٧١٤  )ھـ١٢٧٧-١١٩٨(الباجوري، ابراھیم بن محمد بن احد 
  ٢٩١  )ھـ٤٧٤-٤٠٣(الباجي، ابو الولید سلیمان بن خلف 

  ١٤٤٢  ن غازيباسم حس
  ٢٨٧  باسم محمد اسماعیل ابراھیم



 

 ٤٨٦ 

  ٨  باسم محمد شكر
  ٨٢٠  باعلوي، عبداهللا یحیى عبد الرزاق

  ٢٠٠  )ھت٤٠٣-٣٣٨(الباقالني، ابي بكر محمد محمد بن الطیب 
  ١٦٦٤  الباالني، ابراھیم قاسم درویش

  ١٦٢٥  الباالني، عزالدین جمعة درویش
  ٩٧٩  بان أنس صبار

  ٩٦٥  براھیم مجیدبان عبدالرحمن ا
  ١٢١٤  بان محمد علي عبود

  ٥٩٠  الباھلي، صباح عبدالكریم مھدي
  ٦٣٨  البجاري، صباح عبدالصمد محمود

  ١٣٣٦  البحراني، صفاء صالح احمد
  ٥٤٢  بداء منذر كمال عبداللطیف

  ٩٩٤  البدر، حسنین عدنان عبدالوھاب
  ٣٥٩  )ھـ٨٥٥-٧٦٢(بدرالدین العیني، محمود بن احمد بن موسى 

  ٥٤٧  البدران، عبدالزھرة لفتة عداي
  ٤٠٤  البدران، عماد مكلف عسل
  ١٥٧٨  البدراني، عدي خالد محمد

  ١٦٨٦  البدري، مھدي عبدالحمید حسین مھدي
  ٤٢  بدریة سلیم موسى

   ١٠٧٤  البدیري، احمد حسین تالي
  ١٢٥  البرزنجي، شھ مال عبدول محمد

  ٨٤٢  البرزنجي، كوثر احمد صادق
  ٧٥٦   زینة مضر یحیىالبزاز،

  ١٣٣٧  بشرى فاضل عباس
  ٦٣١  البصري، شاكر بناي

  ٦٦٨  البصیراوي، صالح مھدي جابر
  ١٦٠٠  البطاوي، تغرید عبدالخالق ھادي

  ١٥٩٩  البطحاوي، ھادي شعالن حمد
  ٧٢٢  )ھـ٥٢١-٢٤٤(البطلیوسي، عبداهللا بن محمد 

  ٣٩٨  البعیجي، فھد عوید عبد
  ١٢٥٣  البغدادي، رنا جابر طارش

  ٨٦٧  البكري، صالح عبدالرضا الصالح
  ١١٩٥  البلداوي، محمد ھذال كاظم

  ١٠٣١  البلداوي، میادة صبحي جودي
  ٧٤٥  البناء، لمى سعد عبدالباقي ھاني

  ١٢٢٨  البنجویني، ایاد بكر محمود رشید



 

 ٤٨٧ 

  ٢٢٦، ١٢٦  البنجویني، عبدالفتاح حسن
  ٢٠١، ١٢٧  البنجویني، محمد حسین عبداهللا

  ١٧٧٣  دلي، حسین داخل زوینيالبھا
  ١٥٨٩  البھادلي، شیماء ھاتو فعل

  ٧٧٥  البھادلي، ماجد حسین دولج
  ٩٩٥  البیاتي، احمد عبدالنبي عمران

  ٢٥٩، ١١٣  البیاتي، أدیب محمد حسن حسین
  ١٧٣٤  البیاتي، امجد محمد شكر

  ٦٥٠  البیاتي، أمیرة محمد محمود
  ٢٢٧  البیاتي، خالد شاكر محمود محمد

  ٥١٤  لبیاتي، رسول شاكر محمودا
  ٩٨١  البیاتي، زیاد محمد عبود

  ١٤٠٧  البیاتي، شوكت عبدالكریم مھدي
  ٧٦٩  البیاتي، عبدالسمیع فوزي عبدالعزیز سلیمان

  ١٦٩٧  البیاتي، عثمان محمد قدوري
  ١٦٢٦  البیاتي، فراس فاضل مھدي
  ١٢٦٤  البیاتي، نمیر محمود حلمي

  ٨٥٨  الیاتي، نورھان خالد
  ١٤٥٥  البیاتي، وسام توفیق
  ١  البیاع، مھدي محمد

  ١٦٠٦  بیان شاكر جمعة
  ١٧٢٨  البیجات، قصي صالح مطلك حمیدان
  ٧٥٧  البیرماني، محمد حسین عبدالحمید

  ١١٦٣  البیروتي، رزان زھیر عبدالفتاح
  ١٣٥٢  البیضاني، عبدالباقي غازي حسین

  ٤٩٣  البیضاني، فراس كریم شعبان
  ٥٦٧  جد بریسم عطوانالبیضاني، ما

  ١٦٨  البیضاني، مولود محمد زاید
  ١٢٢٨  البنجویني، ایاد بكر محمود رشید

    
  حرف التاء

    
  ٥٠٣  تامر محمد ابراھیم

  ٧٥٨  التحافي، عمر ھاشم عبدالمحیمید
  ٧٣٧  التكریتي، احمد سامي جاسم مھدي



 

 ٤٨٨ 

  ١٦٩  )ھـ١٣٦٠-١٢٧٣(التكریتي، داود بن سلمان 
  ١١٢٢  الل شاكر عليالتكریتي، رنا ج

  ٢٠٢  التكریتي،عبدالحمید جبار توفیق
  ١٤٣٨  التكریتي، عبدالودود احمد خطاب العمر

  ١٣٥٦  التكریتي، علي خالد عباس
  ٦٨٨  التكریتي، محمد حسین توفیق عبود

  ١٢٤٩  التكریتي، معد عبدالكریم محمد
  ١٠٣٥  التكریتي، نزار نعمان اسماعیل حسن

  ١٤٢٥  توفیقالتكریتي، یاسر احمد 
  ١٤٠٨  التكمة جي، حسین علي كاظم

  ٩١٨  تمارا قاسم محمد
  ١٧٨٣  تماضر عبدالجبار ابراھیم
  ١١٢٣  تماضر مروان عبدالجبار

  ٦٦١  التمیمي، خمیس عبداهللا علي
  ١٧٠  التمیمي، خولة عبدالحمید عودة
  ١٠٥٧  التمیمي، رعد عبدالكریم حمدان

  ٥٤٥  التمیمي، رعد ھاشم امین
  ١٢٢٤  ي، سعد ستار جبوريالتمیم

  ١٤٧٢  التمیمي، شیماء عبد مطر
  ٢٤٧  التمیمي، ظاھر فیاض جاسم

  ٩٢٢  التمیمي، عبدالحلیم سالم علي
  ٩٣١  التمیمي، عبدالناصر عبداهللا مھدي

  ١٧٨١  التمیمي، عقیل حامد حمید
  ١١٤٢  التمیمي، فارس حمد سھیل
  ٥٤٤  التمیمي، فالح حسن منور

  ٤٧٤  ان كاظم اسودالتمیمي، كریم سلم
  ١٢٢٩  التمیمي، محمد جاسم حسن
  ٣٩٦  التمیمي، محمد عباس احمد

  ١٤٥٦  التمیمي، مسلم حسب اهللا ابراھیم
  ١٧٦٩  )ھـ٣٤٢-٢٧٨(التنوفي، علي بن محمد بن ابي الفھم ابو القاسم 

  
 

  حرف االء
    

  ٩٤٠  الثامري، عالء ناظم حاتم



 

 ٤٨٩ 

  ١٥٠١  )ـھ٤٢٩-٣٥٠(الثعالبي، عبدالملك بن محمد 
    

  حرف الجیم
    

  ٥٤٨  الجابري، حسن محسن سعدون
  ٦٩٥  الجابري، محمود حسین كاظم
  ٩٦٩  الجاراهللا، سكینة كامل حمزة

  ١٤٦٤  جاسم عباس علي
  ١٦٩٢، ١١٦  الجاسم، عالء عبدالحمید جاسم

  ٧٧١  جاسم علي صحن طاھر
  ٣٣٠، ٢٨٦  جاسم محمد اسماعیل ابراھیم

  ١٤٦٩  ن عباسالجاف، ایمان نجم الدی
  ٦٠  الجاف، عبدالرزاق محمد أمین عزیز

  ١٣٣٤  الجاف، نجاة قادر عمر
  ١٧٢٩  )ھـ٨٩٨-٨١٧(الجامي، عبدالرحمن بن احمد بن محمد 

  ١٦٠٥  جبار عبد ضاحي
  ٦٩٦  الجبر، مھند ذیاب فیصل

  ٥١٥  الجبوري، ابراھیم صالح عطیة حسن
  ٤٩٤  الجبوري، احمد سلیم ضاري 

  ١٦٩٨  ارق حمودي نجمالجبوري، احمد ط
  ١٢٤٥  الجبوري، احمد عبد وادي

  ١٠٢٢  الجبوري،اسعد صباح ھادي
  ١٥٣١  الجبوري، انصاف سلوان عمران

  ٧٢٣  الجبوري، اوراس ھاشم بعیوي
  ١١٥٩  الجبوري، ایاد ولید عبداهللا

  ١٣٧٩  الجبوري، بشرى سلمان كاظم
  ٢٩  الجبوري، جالل عبد زید

  ١٥٤٣  الجبوري، حمید جفات ثویني
  ١١٨٧  الجبوري، رعد محمد سعید
  ١٤٨١، ١٤٢٧  الجبوري، زینب حسن فلیح

  ٣٧٤  الجبوري، شفیق ابراھیم صالح
  ١٧٩٠  الجبوري، صالح عبدالھادي حسین

  ٥١١  الجبوري، عباس سھیل جیجان
  ٢٠٣  الجبوري، عباس محمد رشید

  ٤٢٠  الجبوري، عبداالمیر ناصر حسین



 

 ٤٩٠ 

  ١٩  بداهللالجبوري، عبدالرحمن ذیاب ع
  ٢٠١  الجبوري، عبدالرزاق احمد حسین بطي

  ١٧٠٧  الجبوري، عبدالرزاق بطي
  ١٠١  الجبوري، عبدالغني احمد حسین بطي

  ١٧٣٥  الجبوري، عدنان رشید شكر
  ٦٠٠  الجبوري، علي سعد جاسم

  ١٢٨  الجبوري، غازي صالح جمعة
  ٦٠١  الجبوري، قیس صباح ناصر حسین

  ٥١٦  ىالجبوري، محمد احمد عیس
  ١٦٢٧  الجبوري، محمد حمادة صالح
  ٧٥٤  الجبوري، منذر عبداهللا خلیل
  ٤٢٦  الجبوري، مھدي سھر غیالن

  ١٤٨٨  الجبوري، مواھب حمید نعمان
  ١٠٦١  الجبوري، موسى عبد شوجة
  ١٣٩  الجبوري، نافع علوان بھلول

  ١٤٧٠  الجبوري، ھشام ھنداوي ھویدي
  ١٤٨٥  الجبوري، ھیثم حسین عبد حسن

  ١٥٤٢  الجبیر، ھند اكرم عبدالرحمن
  ٦٠٢  الجرجي، عبداهللا علي ابراھیم

  ١٣١٩  الجرموندي، تارة شاكر فیض اهللا
  ٣٦٢  الجزائري، نوال عبدالمجید علي

  ١٥٩٢  الجزائري، ھند یاسین طھ
  ١٣٣٩  الجزراوي، وسام جورج جبرائیل
  ٩٢٨  الجعفر، احمد محسن عذبي جعفر

  ١٢٧٤  جالل احمد فضل سعید
  ١١٦٤  جالل حمید حمزة حسین

  ١٢٩٢  الجلبي، ایاد محمد طارق
  ٩٢٣  الجلبي، فاتن عبدالجبار مصطفى

  ٥٩٤  الجلبي، فائزة عبدالقادر عبدالرزاق
  ٢٦٠  الجلیلي، یوسف بن عبدالجلیل

  ٢٩٢  جمال خزعل مكي
  ٨١١  جنان احمد ناصر

  ٩٧٧  الجمعان، سناء عبدالزھرة حمید
  ٥٧١  رة حمیدالجمعان، صفاء عبدالزھ

  ١٧٧٧  جمعة خلیفة كنج علي
  ١٦١١  جمعة محسن تركي عبدالغني



 

 ٤٩١ 

  ١٢٧٢  جمیل عبدالمجید محمد ثابت
  ١٥٦٩  جمیلة صدام بداي

  ١٠٦٢  الجمیلي، احمد عبد علي عبطان
  ٣٣٢  الجمیلي، حسن سھیل عبود

  ١٦٠١  الجمیلي، حسنین غازي لطیف
  ٦٦٩  الجمیلي، خیري جبیر
  ٨٦٣   خمیسالجمیلي، ركاد محمد

  ١٠٧٦  الجمیلي، زھیر عبدالكریم غاوي
  ٩٦٦  الجمیلي، سلوى شفیق حسن
  ٢٠٥  الجمیلي، صدیق خلیل صالح

  ١٢٨٣  الجمیلي، عبدالرحمن محمد حسون
  ١١١٣  الجمیلي، عبود محمد ھزیم

  ١٦٧٥   عدنان عبداهللا حماديالجمیلي،
  ١١٥٤   ماجد علي خنشلالجمیلي،
  ٣٣١   محسن عبد فرحانالجمیلي،
  ١٢٣٢   وسام سالم رشیدالجمیلي،

  ٤٨١  الجنابي، ابراھیم خلیل عوسج
  ١٥٣٢  الجنابي، اخالص محمد عیدان
  ٥٣٦  الجنابي، اسماعیل نعمة عبود
  ١٧١  الجنابي، اسیل متعب مطرود

  ٤٠٠  الجنابي، امین عباس نذیر
  ١٠٧٧  الجنابي، ایمان عبدالمھدي علیوي

  ٤٠٠  الجنابي، امین عباس نذیر
  ٤٥٥  الجنابي، بھاء الدین عطیھ عبدالكریم

  ١٢٤١  الجنابي، ثامر كریم خضیر
  ٤٧١  الجنابي، جاسم محمد مصحب
  ٤٦٨  الجنابي، حسون عبید ھجیج

  ١٧٥٥  الجنابي، سعد كاظم عبد عمیش
  ١٦٨١  الجنابي، طالب احمد عبدالرزاق

  ٣٢٦، ٢٨٤  الجنابي، عباس محمد جاسم
  ٢٨٥، ٢٨٠  ار مھديالجنابي، عبدالجبار عبدالست

  ١٦٦٥  الجنابي، عبدالكریم رشید عبداللطیف مھدي
  ١٥٣٣  الجنابي، علي ضیدان ابراھیم

  ١٠٦٤  الجنابي، عمر محسن رشید
  ٤٦٠  الجنابي، كاظم علي

  ٤٣٥  الجنابي، محمد غازي ناصر



 

 ٤٩٢ 

  ١٥٢٦  الجنابي، محمود شاكر ساجت مندیل
  ٩٤٣  الجنابي، میسون عبدالقادر احمد

  ١٦١٠  ، ولید نھاد عباسالجنابي
  ٥٦٠  جنان مرزة حمزة

  ٢٥٨  الجندیل، مصعب ھادي ابراھیم
  ١٣٦٨  جھینة حمد حساني

  ١٠٧٨  جواد كاظم ایدام
  ٧٣٨  الجواري، جاسم احمد حمو

  ٥٥٠  الجواري، زھرة ماھود مسلم
  ٢٦١  الجواري، عمر محمد جاسم

  ١٠٢  الجواري، فاضل احمد حسین
  ٦٠٣  جؤذر حمزة كاظم

  ٤٤٢  جوعاني، محمد یحیى احمدال
  ١٧٣٠  الجوعاني، نضال مشرف خلف خیراهللا

  ١٦٢٨  جول میخائیل طلیا بیداوید
  ٥٤٩  الجیاري، محمد محي الدین صادق

  ٩٥٧  جیاووك، سیروان عبداهللا صالح
  ٧٧٦  الجیزاني، عالء بدر حسن

  ٩٦١  الجیزاني، ھناء راضي جوالن ابراھیم
  ٥٢٠  الجیالوي، فتاح محمد حسین

    
  حرف الحاء

    
  ١٥٨١  حازم ھاشم منخي عبدالسید

  ١٣٩٢  حامد خضیر الحسنات
  ٢٠٦  حامد عبدالعزیز حمد

  ١١٩١  حامد عبدالكریم عبدالواحد
  ١٥٩٣  حامد علي غیالن

  ١٦١٢  حامد مرھون حمد
  ١٢٩  الحجاج، جیھان فضل

  ٨٦  الحدیثي، احسان عمر محمد سعید احمد
  ١٤١٧  الحدیثي، محمد عزیز حسن

  ٦٠٤  حذام عبدالخالق عمر
  ١٢٣٠  الحربي، حسین جاسم عبید

  ١٤٠  الحربي، عبدالھادي كاظم كریم



 

 ٤٩٣ 

  ١٦  الحربیھ، حیدر عبدالجلیل عبدالحسین
  ١١١٧  حسام الدین احمد توفیق

  ١٧٢  الحسان، نعمة یعوب محمود
  ٦٣٩  الحساني، ابراھیم كاظم فرعون

  ١١٣٥  حسن سلیمان احمد مھدي
  ٨٢١   جبرحسن صبیح

  ١٥٤٦  حسن عبد راضي
  ٧٨٥  حسن كاظم ابراھیم

  ٦٨٥  حسن عبدالمجید عباس
  ٤٧٥  حسن یوسف مصطفى مقابلة

  ٦٠٥  الحسناوي، حاكم موسى عبد خضیر
  ٩٢٤  الحسناوي، ھیفاء جمعة حسن

  ١٢٦٥  الحسون، احمد شھاب حمد علي
  ١٠٥١  الحسین، احالم عمر علي

  ١٤٧٥  حسین حسون عباس
  ١٧٠٨   عبودحسین سھیل

  ١٠٧٩  حسین عزیز محمد
  ١٧٣، ١٤١  حسین عودة ھاشم

  ٦٥٨  حسین مزھر حمادي
  ١٢٣٤  حسین مھالن عمار

  ١٦٥٥  الحسیني، اسراء كاظم جاسم
  ١٤٥٧  الحسیني، حبیب علي طاھر

  ١١٤٣  الحسیني، صالح حسین جبر
  ١٤٤٣  الحسیني، عمار حمزة ھادي
  ١٤٥٢  الحسیني، ھاشم یاسر حسن

  ٨٣٢  ، ھالة حمید مجیدالحسیني
  ٧١٨  الحشماوي، مظھور محمود عباس
  ١٤٤٤  الحصناوي، حمید فیاض عبد علي

  ٥٨٤  الحصناوي، سعید عبدالزھرة عبدالحسن
  ٢٢٨  الحضرمي، ابي عبداهللا محمد ابي ابراھیم

  ١٢٥٨  الحضري، ستار عبود فارس
  ٢٣٧  )ھـ٢٤٦-٠٠(حفص القاري، حفص بن عمر بن عبدالعزیز 

  ٤١٠  سماعیل ابراھیمحقي ا
  ٩١  حقي عبدالرزاق لطیف

  ٤٧٦  الحكیمي، عبدالباسط محمد سیف
  ١١٥٦  الحلبوسي، اسامة حسین مھیدي محمد



 

 ٤٩٤ 

  ٢٣٨  الحلبوسي، رسول صالح علي احمد
  ٦٩٧  الحلبوسي، صالح ھادي صالح
  ٣٧٠  الحلبوسي، فیروز عبدالھادي

  ١٥٦٧  الحلبوسي، ھاشم نمر خلف
  ٩٢٩  حسنالحلفي، وصال عودة 

  ٤٥٦  الحلو، منجد منصور محمود
  ١٣١٦  الحلي، سالم حمید رشید عبدالحسین

  ٨٩٧  الحماد، فالح عبدالحسن علي
  ١٧٨٦  الحمادة، نزار علي حسین

  ٧٧٣  الحمامي، علي فرحان نادر
  ١٢٩٤  الحمداني، بھاء حسین محمد
  ٨٣٣  الحمداني، عباس علي صالح
  ١٠٨٠  الحمداني، عالء علي حسین

  ١٠٨١  لحمداني، فوزي محسن عليا
  ٤١٣  الحمداني، ندى محمود فائق

  ١٢٦٠  الحمداني، وھبي عبدالقادر سلمان
  ٤٨٧  حمدي تایھ جاسم

  ٤٠٨  حمدیة عباس محمد
  ١٨٠٢  حمزة كاظم بریسم

  ١٤٣٥  حمودي عصام نعمان حمودي
  ٥١  الحمیداي، ریاض سحیب رمضان
  ١١٧٢  الحمیداوي، عباس محسن سلمان

  ١٠٣٣  دي، ابتسام محمد عليالحمی
  ٢٠  الحمیري، حمدان خضر سالم سعد

  ١٤٠٦  الحمیري، كاظم جبارة سلطان
  ٣٦٠  الحنفي، ادریس عبداهللا محمد شبیب السبعاوي

  ٢٤٢  الحنبلي، شعلة محمد بن احمد
  ٩٣٥  الحواري، سوالف عبد خضیر

  ١٦٧٣  الحویدر، عبدالرحمن جري مردان
  ٢٦٧  الحیالي، جمال دحام داود

  ٢٣٦  الحیالي، صفاء عبدالسالم مھدي
  ٧٤  الحیالي، علي شكر داود سلمان

  ١٧٠٠، ١٦٩٩  الحیالي، غسان عبدالرزاق حسن
  ٧٥١  حیدر جبر علي

  ١٤٨٤  حیدر جمعة
  ٩٥٤  حیدر حمید رشید



 

 ٤٩٥ 

  ٧٩٣  الحیدر، شمم باقر عبدالرزاق
  ١٤٠٥  حیدر عودة زغیر

  ٢٧  حیدر فاضل حسن علي
  ١٢٣٥  حیدر فاضل نعمة

  ٦٦٢  حیدر فخري میران
  ٢٧١  حیدر كامل مشعل

  ٨٢٨  الحیدر، لیث سمیر جاسم
  ٩٩٦  حیدر محمد جفال لطیف

  ٥٠  حیدر ناظم محمد
  ١٧٤  حیدر ھادي احمد

  ١٥١٦  الحیدري، انور سعید جواد
  ١١٢٤  الحیدري، عادل طھ امین یوسف

  ٨٤٥  الحیدري، ناھد حازم رشك
    
    

  حرف الخاء
    

  ٦٠٦  ي ھاديخالد راھ
  ٢١  خالد عبدالوھاب عبدالرزاق

  ١١٢٥  خالد وھاب عبادي
  ٦٤٥  الخالدي، حسن فخرالدین خالد

  ٦٦٣  الخالدي، خالد شاكر حامد
  ٣٧٣  الخالدي، سحر كاظم نجم

  ١٣٥٠  الخالدي، عبدالصمد رفیق
  ٦٤٠  الخالدي، مازن دبي خلیل

  ١٣٠  الخالدي، مثنى فؤاد عبدالكریم
  ٥٨٣  طاھر حبیبالخرسان، خالد 

  ٧٩٤  الخزاعي، تحسین علي عبدالجبار
  ١٢٦١  الخزاعي، عروبة متعب فجة

  ٨٧  الخزاعي، علي جاسب عبداهللا
  ٦٧٠  الخزاعي، فضیلة صبیح نومان

  ١٥٤٧  الخزاعي، فیحاء عبدالكریم جابر عجیل
  ٦٥١  الخزرجي، رحیم جمعة علي

  ١٢٤٢  الخزرجي، رعد حاتم رزوقي
  ١٧٠٦، ٧٣  ر علوانالخزرجي، صفاء جعف



 

 ٤٩٦ 

  ٤٠٩  الخزرجي، فاروق حسان محمود
  ٥٣٧  الخزرجي، كریم محمد منصور

  ١٠٣٤  الخزرجي، محمد عوید 
  ٢٧٠  الخزرجي، مشعان محي علوان

  ١٤٧٦  الخزرجي، نعمان ھادي عبد علي
  ١٣٦٥  الخزعلي، حیدر عبداالمیر رشید

  ١١٦٠  الخزعلي، فالح حسن عیسى
  ١٢٧٨  دالخزعلي، قاسم محمد محمو
  ٧٤٨  الخشاب، میساء حمید حسن

  ٦٩٨  خضیر عباس حمادي
  ١٤٩٩  خضیر عباس درویش

  ١٠١٩  الخطاب، زید فایق توفیق
  ١٢٤٦  الخطیب، بسام غازي موسى

  ١٤١٨  الخطیب، عبدالوھاب عبدالرزاق فتاح
  ١٥٢٤  الخطیب، علي عزالدین مطر

  ٧٣٢  الخفاجي، اسعد غبیش
  ٥٠٧  بدالخفاجي، اشواق عبدالرسول ع
  ٩٢٥  الخفاجي، آالء محمد عبدالرزاق

  ١٠٦٥  الخفاجي، ایاد جمیل جبر
  ١٧٧٢  الخفاجي، ایاد عبدالحسین صیھود

  ١٤٤٥  الخفاجي، حیدر عبدالرضا طراد
  ١٣٩٥  الخفاجي، درید فاضل

  ٤٤٣  الخفاجي، رافد عبدالرضا عیالن
  ٨١٣  الخفاجي، رسل داود سالم

  ٤٦٥  الخفاجي، سلیم نعیم خضیر
  ١٢٦٦  الخفاجي، طھ یاسین فرحان

  ١٢٠١  الخفاجي، عادل ھایس عبدالغفور نجم
  ٤٨٨  الخفاجي، علي حمزة عسل

  ١١٣٦  الخفاجي، علي عبدالحسین محسن
  ١٣٧٣  الخفاجي، فاطمة لطیف عبداهللا

  ٧٩٥  الخفاجي، قاسم شمخي جبار
  ٥٢٣  الخفاجي، كاظم عید نتیش

  ١٥٩٤  الخفاجي، لیلى عبود فارس
  ١٠٨٣  اجي، میسون جابر حمزةالخف

  ٣٦  الخفاجي، نغم ھادي حسین
  ١٠٣٥  الخفاجي، نھاد علي جازع



 

 ٤٩٧ 

  ١٤١٩  الخفاجي، ھاجر عباس محمد
  ٩٣٠  الخلیفاوي، عالم عفان عودة

  ٦٨٩  خلیل جدوع عطیھ رمضان
  ١٤٥٨  خلیل حمید محمد علي

  ١٦٨٥  الخواجھ، زھیر عبدالمجید جاسم
  ٥٢  الخواجھ، سعدیة كریم مھدي

  ١٤٢٨  خولة احمد حسین
  ١٠٥٤  الخیاط، قصي باسل محمد نوري

  ١٧٥٢  الخیقاني، احمد صبري شاكر
  ٧٣٠  الخیالني، لیث حسن محمد

    
    

  حرف الدال
    

  ١١٩٦  الداغستاني، عماد حمود رجب
  ١٤٩٥  داود سلمان جواد انباري

  ٣٤٧، ٢٦٢  الداودي، امین عزیز جواد
  ١٣٩١  دینالدایني، راقي صباح نجم ال

  ١٦٦٩  الدایني، محمد فالح حرج محمد
  ٨٣٧  الدباغ، اریج كمال عاصم

  ١٢٢٦  الدباغ، فواز عبدالوھاب توفیق
  ١٤٣  الدباغ، لمیاء احمد علي عبداهللا

  ١٦٢٩  الدجیلي، علي مھدي جواد
  ٨٥٠  الدراجي، علي حسین رحیمة

  ٣٨٥  الدراجي، قتیبة صبیح
  ٧١٩  الدراجي، كاطع جاراهللا سطام
  ١٢١٨  الدراجي، محمد طارق عبداهللا

  ١٧٣١  الدراجي، ھدیل رعد تحسین
  ١٢٥٩  الدرة، عمر عادل عبود

  ١٥٩٠  درید عبدالجبار شمال كنعان
  ١٠٨٤  دزه بي، الوند طاھر رشید

  ١٣٣٨  دزه ي، فارس حسن شریف
  ١٠٤٣  الدعمي، حسین عبدالكریم كاظم

  ١٤٨٣  الدفاعي، انتصار مزھر
  ١٤٥٩  خضیر عبیسالدفاعي، موفق 



 

 ٤٩٨ 

  ٥٠٤  الدلیمي، ابراھیم حمود مھنا
  ١٥٧٦  الدلیمي، ابراھیم محمد مصلح

  ٢٤٨، ١٠٣  الدلیمي، احمد ابراھیم عواد
  ١٤٦٠  الدلیمي، احمد عبداالمیر حمزة

  ١١٧٥  الدلیمي، احمد فتیخان زبار
  ١٥٠٥  الدلیمي، ارمیض مطر حمد

  ٨٨٧  الدلیمي، اسماعیل عباس جدیع
  ١٠٨٥  در ملحان فنیخرالدلیمي، ب

  ٦٥٢  الدلیمي، بالل عبدالستار مشحن
  ٦٩٩  الدلیمي، ثامر ابراھیم ظاھر عبداهللا

  ٢٢٩  الدلیمي، جاسم جاسم محمد
  ٢٠٧  الدلیمي، جبار عبدالوھاب سعود ابراھیم

  ١١٧٤  الدلیمي، حمادة مصلح مطر
  ١٧٩٦  الدلیمي، حمید عبد حمادي ضاحي

  ١٤٤  الدلیمي، خالد مشعان حماد
  ٤٦٢  الدلیمي، خالد رشید

  ١٧٥  الدلیمي، رقیب لطیف علي
  ١٢٩٨  الدلیمي، زیاد اسماعیل دخیل
  ١٥٤٨  الدلیمي، ستار عباس مجبل

  ١١١٥  الدلیمي، سعد عدنان حرفوش فدعم
  ١٠٨٦  الدلیمي، سھاد محمد خضیر

  ١٥٠٦  الدلیمي، شعبان عالوي عبد محیسن
  ١٣٤٥  الدلیمي، شھاب حمد شیحان

  ١٤٥  لیمي، صدام حسین علوانالد
  ١٦٦٢  الدلیمي، طالب مدب خلف
  ٣١٩  الدلیمي، طھ احمد صالح

  ١٣٨٢  الدلیمي، عبد السالم علي سمیر
  ٦٢٥  الدلیمي، عبد علي مصلح

  ١٣٧٤  الدلیمي، عبدالكریم جاسم محمد عبید
  ٥٩٧  الدلیمي، عبد محمد غیدان
  ٨٣  الدلیمي، علي احمد عباس

  ١٧٦٦  سین فرحانالدلیمي، غالب یا
  ١٦٠٧  الدلیمي، فارس ابراھیم حنوش

  ١٥٦٠  الدلیمي، فؤاد خمیس حمد
  ١٦٣٠  الدلیمي، قاسم احمد رمل

  ٥٢١  الدلیمي، قصي سلمان ھالل



 

 ٤٩٩ 

  ١٦٥٠  الدلیمي، كمال عبداهللا حسن
  ١٤٣٩  الدلیمي، لقاء عبداهللا علي

   ٢٠٨  الدلیمي، لیث اسماعیل حماد
  ٤٦٦  الدلیمي، ماھر فیصل صالح

  ٧٦٤  الدلیمي، مثینة عبداهللا مصطفى حسن
  ٨٣٤  الدلیمي، محمود صالح مطر

  ٧٢٤  الدلیمي، ناصر خضیر سكران
  ١٧٦  الدلیمي، ندى عبداهللا حسن
  ١٠٦٦  الدلیمي، نصر سالم حسن

  ٨٣٥  الدلیمي، وسام عبدالجلیل جواد
  ١٤٦  الدلیمي، وفاء عباس فیاض

  ١٤٧  )ھـ٨٢٧-٠٠٠(الدمامیني، محمد بن ابي بكر 
  ٥٣٠  الدھامي، عیدان مشط جازع

  ١٤٠٠  الدھان، عالء حمد شعبان
  ١٢٦٧  الدوري، احمد صالح الدین ناصر

  ١٢٥٠  الدوري، احمد عبد حلو
  ١٢٣٧  الدوري، زیاد طارق عمر

  ٩٨٦  الدوري، ساریا ناجي محسن صالح
  ٩٩٧  الدوري، عبدالوھاب حسن خضر

  ١٤٢٠  الدوري، عتاب جاسم نصیف
  ١٥٧٠  وري، عوض محمدالد

  ٥٥١  الدوري، غید سمیر ثابت
  ١٧٥٦  الدوري، قیس عبدالعزیز مھدي

  ١٢١٦  الدوري، محفوظ خلیل عبداهللا
  ٢٨٣  الدوري، مصطفى عبدالعلیم

  ١٢٩٦  الدوري، ناجي عبدالستار محمود احمد
  ١٣٧٧  الدوري، نزھان علي جمعة

  ٢٨١  الدوسري، عمر عبدالستار روكان
  ٩٢  ني مصلح فھد حماديالدوسري، مد

  ٧٧٠  الدوغجي، سامیة عزیز علي
  ١١٩٩  الدوغجي، كفاح عبدالرضا جاسم
  ١٠٨٧  الذبحاني، عبدالعزیز محمد نعمان
  ١٧٦١  الذنبیات، عوض عبدالكریم محمد

  ٥١٧  الذنیبات، محمد جمال مطلق
  ١١٢٦  الذھیباوي، مكي حمد عبد علي

  



 

 ٥٠٠ 

 
  حرف الراء

    
  ٨٨٢  بداهللالرابعي، وفاء بخیت ع

  ٩٥١  الراجحي، ابراھیم لفتة كاظم
  ٧٩  الراجحي، عدنان كاظم جاسم

  ١٧٣٧  الراشد، طالب عفتان تركي
  ٧٩٦  رأفت خالد احد

  ١١٨٥  الراوندوزي، معد یوسف محمد
  ١٥٤٩  الراوي، احمد عبدالعزیز عواد

  ٤١٢  الراوي، احمد وھیب حسین محمد
  ٥٢٦  الراوي، راكان عبدالعزیز عبداهللا

  ١٥٢٥  الراوي، رجاء عبدالكریم 
  ١٠٢٦  الراوي، رعد منیب محمد أمین

  ١٢٤٧  الراوي، عبدالجبار عبدالكریم عبدالجبار
  ١٥٣٤  الراوي، عثمان عبدالحلیم جلعوط

  ٢٠٩  الراوي، عجیل جاسم محمد
  ١٠٨٨، ٩٠٥  الراوي، علي عبدالھادي عبدالمجید

  ١٢٠٠  الراوي، عمر حازم اسماعیل ابراھیم
  ١٤٨٩  لراوي، عمر عادل سنیدا

  ١٠٤  الراوي، عمر عبدالوھاب عمر
  ٩٩٨  الراوي، منى عبدالمنذر فھمي
  ١٢٧٥  الراوي، مناف عزالدین ناجي

  ٢٧٣  الراوي، مھدي مصعب حسون
  ١٠٨٩  رائد شعالن جاراهللا

  ١٣٢٠  رائد عبدالحي ابراھیم
  ٨٢٩  رائد عوض عبید

  ٥  الرباحي، احمد محمد غالب
  ٦٠٧   اسعد ھادي حسنالربیعي،

  ٩٩٩  الربیعي، ایاد كاظم خلیف
  ٤٧٧  الربیعي، باسم عبد الزمان

  ٩٠٤  الربیعي، حسین علي سالم احمد
  ١٥٦٤  الربیعي، دیلم كاظم سھیل

  ١٤٥٣  الربیعي، سمیر مھنة
  ٦٣٣  الربیعي، ضرغام سامي عبداالمیر



 

 ٥٠١ 

  ١٦٥٧  الربیعي، ظاھر عبدالزھرة خضیر
  ٢٩٣   باقرالربیعي، عدنان صادق

  ٩٠٠  الربیعي، فاضل علیوي عطیة
  ٤٧٢  الربیعي، قیصر یحیى جعفر
  ٩٦٤  الربیعي، محمد قاسم محمد

  ٣٧٧  الربیعي، منال صبحي مھدي
  ١٠٠٠  الربیعي، مھدي سعید مھدي

  ٤٣٠  الربیعي، مھند حمد مجید
  ٣٨١  الربیعي، مي فاضل مجید

  ٢٥١  الربیعي، ھناء عبدالرضا رحیم
  ٥٧٢  عبیدرجاء خلیل 

  ١٠٩٠  رجاء عوض كامل
  ١٦١٣  رحیم راضي عبد

  ١٥١٨  الردیني، نجالء جاسم محمد
  ٢٧٩  رعد شمس الدین محي الدین

  ٩٨٧  رغد اكرم عزیز
  ١٧٦٥  الرفاعي، عبدالباسط مصطفى مجید

  ١٣٣  الرفاعي، محمد سالم عبدالجبار
  ٢٩٤  رفعت خلف حسین

  ٥٠٦  رفیق صالح الدین شیحان
  ٩٦٧  سم عبد خنجرالركابي، با

  ١٤٣٦  الركابي، فراس مطشر عبدالرضا
  ١٠٠١  الركابي، محمد عبدالكاظم ناصر

  ١٢١٧  الركابي، مھند منذر جواد
  ١٣٥٧  الرواق، علي كریم
  ٥٣١  روافد جبار شرھان

  ١٧٩٥  روال بسام عبدالرزاق
  ١٤٨٧  روال مقداد عبید

  ١٨  الرویشدي، أنمار وحید فیضي
  ٧٠٠  ریاض عبود اھوین
  ٣٣  ریاض عزیز عباس

  ٨٠٨  ریاض منادي رمضان
  ١٤٩٦  ریاض موسى سكران

  
  
 



 

 ٥٠٢ 

  حرف الزاي
    

  ٥٥٢  الزاملي، جعفر جابر جواد
  ٨٧٦  الزاملي، عادل حسین طالب
  ١١٤١  الزاھدي، ولید فلیح حسین

  ٣٣٤، ٣٢٣  )ھـ٦٥٨-٠٠(الزاھدي الغرمیني، مختار بن محمود بن محمد 
  ٤٢٤  محسنالزبیدي، ابراھیم حمید 

  ٢٦٩  الزبیدي، احمد علي بریسم
  ١٤٨  الزبیدي، اسراء یاسین حسن

  ٣٥٧  الزبیدي، جلیل حسن وناس ناصر
  ٩٣٦  الزبیدي، رزاق شعالن عكل
  ١٤٢  الزبیدي، سعد محسن حسن

  ٩٣  الزبیدي، سعد محمد جاسم محمد
  ٢٦٣، ٥٨  الزبیدي، سعد محمود حسین
  ١٥٦١  الزبیدي، شیماء محمد كاظم

  ٧٥٩  زبیدي، عقیل اكرم عليال
  ٥٢٨  الزبیدي، عالءالدین محمد حمدان

  ٨٨٥  الزبیدي، عالء عودة مانع
  ١٠٠٢  الزبیدي، علي رسول مھدي
  ٢١٠  الزبیدي، عمر خلیل ابراھیم
  ١٤٧٤  الزبیدي، فرقد عطا رؤوف
  ١٣٦٣  الزبیدي، كاظم نویر كاظم

  ٩٥٨  الزبیدي، كامل علوان احمد
  ٩  د فرحانالزبیدي، ماجد خال

  ٧٠١  الزبیدي، محمد بن الحسین
  ١٠٩١  الزبیدي، مھدي ناھي شیال

  ٣٩٣  الزبیدي، نصیر مطر
  ٦٢٦  الزبیدي، نعیمة یونس ذنون

  ١٣٤  الزجاج، ابي اسحاق
  ١٦٩٣  )ھـ٩٢٦-٨٢٣(زكریا االنصاري، زكریا بن محمد 

  ١٣٩٤  زلزلة، احسان شاكر محسن
  ٧٢٠، ٦٧١  )ھـ٥٣٨-٤٦٧(الزمخشري، محمود بن عمر 

  ٣٥٣  الزندي، دلشاد جالل محمد
  ٨٥٤  الزنكنة، لیث محمود محمد

  ١٤٦٦  الزھیري، حسناء ستار جبار خلف



 

 ٥٠٣ 

  ١٥١٩  الزھیري، خلیل كاظم غیالن
  ١٢٥٤  الزھیري، زاھرة عبدالجبار عبداالمیر

  ٩٧٣  الزھیري، سھا عباس عبود
  ٩٤  الزھیري، علي ناصر مطلك
  ٧٣١  خلیفةالزھیري، عمار عبدالرزاق 

  ٦٧٢  كاظم جمیل ماجد الزھیري
  ١٤٤٦  الزھیري، نجالء عباس

  ١١٦١  الزوبعي، اسماعیل احمد
  ١٠٩٢  الزوبعي، سالم زكم علي

  ١٢٠٢  الزوبعي، عبدالرزاق یونس صالح عداي
  ١٧٠١، ٣٢٧  الزوبعي، محمود حسین ناصر محمد

  ١٥٧١  الزوبعي، محمود سھیل عبداهللا
  ١٦٨٧  حمادي حسنالزوبعي، محمود فیاض 

  ١٢٠٣  الزوبعي، ناظم یونس عبد ظاھر
  ٦٤١  الزویني، ابتسام صاحب موسى

  ١١٥٨  الزویني، ماجد شایع حمداهللا محسن
  ١١٦٥  زیاد طارق بالسم
  ٤٥٧  زیاد محمد ھادي
  ٤٨٩  زیاد ناظم جاسم
  ١٦٤٦  زیاد وھاب احمد

  ١٦٥٨  الزیادي، حسین علیوي ناصر
  ١٠٥٧  الزیادي، خالد طالل جبر

  ١٦٦٦  الزیادي، صالح مھدي عریبي
  ١٠٥  الزیدي، احمد قاسم عبدالرحمن محمد

  ١٥٨٥  الزیدي، ایمان حمید ھدرنس
  ١٣٨٨  الزیدي، جواد عبدالكاظم فرحان

  ٢١١  الزیدي، خضر عباس خماس
  ٣٤٥  الزیدي، دلشاد جالل محمد
  ١١٨٠  الزیدي، فالح حسن راضي

  ٩٠٦  زینب خلف عبداهللا
  ٦٠٨  لسادة عوادزینب عبدا

  ٨٧٨  زینب عبد علي محمد
  ١٥٢٣  زینب علي عبید

  ١٤٨٢  زینة عبداالمیر حمید
  ٤٠٥  السارة، حنان طالل جاسم

  ١٥٥٠  الساري، صباح عیدي عطیة



 

 ٥٠٤ 

  ٩٥  الساطوري، عامر عبدالعزیز خلیل سلیم
  ١٣٠١  الساعاتي، عفاف حسین ھادي
  ١٣٨٤  الساعدي، احمد سلطان خلف

  ١٣٠٧  صبري مھديالساعدي، شوقي 
  ٤٢٨  الساعدي، صباح عبدالكاظم شبیب

  ١٦٠٢  الساعدي، عبداالمیر مطر فیلي
  ١٠٩٣  الساعدي، علي سعدون فاضل
  ٥١٣  الساعدي، غني ریسان جادر
  ١٣٥٣  الساعدي، كریم حواس علي

  ٦١  الساعدي، موسى جاسم عنید
  ١٠٩٤  الساعدي، نصیر عبدالجبار عبدالزھرة

  ٥٦٢  لح محمدالساعدي، یوسف فا
  ٧٣٢  سامر داود محمد

  ٤٧٣  سامر محي عبید الحمزة
  ٣٩٥  السامرائي، اسماء اسم مھدي

  ١٦٣٢  السامرائي، آن رجب احمد
  ١٤٧٧  السامرائي، انعام جلیل ابراھیم

  ٦٢٨  السامرائي، باسم احمد علي
  ٧٢   السامرائي، حذیفة عبود مھدي
  ٣٥٥  السامرائي، حسن عالوي خلف

  ١٣٦٧  ، خالد اسماعیل محمدالسامرائي
  ١٢٩٧  السامرائي، داود نوري عبداالمیر احمد

  ٤٩٥  السامرائي، درید محمود علي 
  ٤٦٩  السامرائي، رعد ادھم عبدالحمید 

  ١٣٤٧  السامرائي، عامر حمید حمود
  ١٧٥٧  السامرائي، عبدالجبار محسن عباس
  ٥٣٨  السامرائي، عمر عدنان عبداللطیف

  ٣٦٦  محمود حسینالسامرائي، عمر 
  ١٣٠٦  السامرائي، ماھر عبدالحمید عبدالرحمن

  ٧٠٢  السامرائي، مثنى یوسف حمادة
  ١٥٨٣  السامرائي، ولید سامي خلیل

  ١١٦٢  السامعي، محمد سعید ثابت
  ١٣٠٨  سامي عبداللطیف بالل

  ١٦٠٨  الساھر، ایاد محمد صالح ایوب
  ٨٣٠  ساھر عبدالرضا علي

  ٩٥٩  ساھرة عبدالودود صالح



 

 ٥٠٥ 

  ١٤١٥  السبتي، رند علي حسین
  ٥٧٣  السبتي، عطاري محمد سعید سلمان

  ٣٦١  السبعاوي، ادریس عبداهللا محمد
  ١٥٨٤  السبھاني، محمد عبید صالح

  ١٢٩٥  السبوع، سلیمان سند سبع
  ٥٦٤  سحر سعید صالح فرمان

  ١٦٦٣  السدخان، ضحى لعیبي كاظم
  ٧٦٦  السراج، عقیل كاظم السراج

  ١١٩٧   عبدة عامرسرحان انعم
  ١٤٠٩  سرمد یاسین محمود

  ١٠٩٥  السریحي، محمد سعدون كریم
  ١٠٥٨  السعد، ابراھیم حماد حمد

  ١٣٦٩  سعد شمس الدین داود وھبي
  ١٢٠٩  السعد، كفایة غازي سعید

  ١١٢٧  السعداوي، احمد كریم عبدالرزاق
  ١٦٧٧  السعدون، رحیم حمید عبد ثامر
  ١٢٣٩  السعدون، علي عبداهللا زعیري

  ٨٤  السعدون، عمار تركي
  ٤٤٤  السعدون، محمد ثامر

  ٨٥٩  السعدون، ولید عبدالھادي
  ١١٤٩  السعدي، ایمان الزم رمضان

  ١٣٩٣، ١٣٢٧  السعدي، بھاء علي حسن
  ٣٨٦  السعدي، جمال باقر مطلك
  ١٣٥٥  السعدي، رباح علي حسین

  ١٧٤٤  السعدي، علي حسین خلف معتوك
  ١٣٢٨  ىالسعدي، علي عطیة موس

  ٧٦٠  السعدي، علي ھشام عبدالرسول
  ١١٩٢  السعدي، فراس محمد جواد 
  ١٠٠٣  السعدي، نبیل سمیر محمود

  ٣٤٦  السعید، احمد حمزة
  ٦٢  السعید، خلیل محمود سعید

  ٩١٠  السعید، منى حمید محمود محمد حسن
  ٨٨٤  السعیدي، حارث یعرب

  ٧٤٦  السعیدي، صالح محمد صالح
  ١٣٤٨  مان محمدالسعیدي، منى سل
  ١٤٥٤  سالم جبار صاحب



 

 ٥٠٦ 

  ٤٤  سالم ھاشم حافظ
  ٦٢٩  السالمي، جاسم محمد عبدالكاظم

  ٦٨٣  السھالني، عبدالحسین علي مھلھل
  ٧٠٣  )ھـ٧٧٠-٠٠(السلسیلي، عبداهللا محمد بن عیسى 

  ٦٤٢  السلطاني، احمد یحیى حسن
  ٦٠٩  السلطاني، حمزة ھاشم محیمید
  ١٤٨٦  السلطاني، عباس حسین عبید

  ١١٣٨  السلطاني، عبدالكریم حایف كاظم
  ٦٣٤  السلطاني، محمد عباس محمد

  ٨٣٨  سلفانا إدور یوسف حراق
  ٩١١  سلمى سعید عباس
  ١٤٧٩  سلمان علي حسن

  ١٠  سلمان وفیق سلیمان
  ٥٢٢  السلماني، شوقي ناصر علوان مطر

  ٧٣٩  السلماني، عذاب حمید ذیب
  ٢٩٥  )ھـ١٣٠٥ -ھـ ١٢٠٨(السلماني، كاك احمد 

  ٨٣٦  السلمي، بشرى كامل جدوع
  ١٣١  السلمي، مرتضى عباس فالح

  ٦٩٠  سلوان شاكر حلحول
  ١٤٢١  السلیم، جبار خماط حسن

  ١٥٢٩  سلیم داود غزیل
  ٥٦٤  سمر سعید صالح فرحان

  ١٥٠٧  سمر محمد كاظم باقر علوش
  ١١٢٨  سمیر عبدالرزاق حسن حمد

  ٧٦٧  سندس جمعة فاخر
  ٥٦٦  رسسندس عزیز فا

  ١١٢٩  سھى كاظم جعفر ربیع
  ٦٢٧  سھام عریبي زاید سدخان

  ٦٨٣  السھالني، عبدالحسین علي مھدي
  ١٦٨٠  السوداني، قاسم جبر حسن

  ١٧٣٢  السویداوي، سامي ابراھیم كنوش خلف
  ١٥٧٣  السویداوي، ناظم حمد خلف

  ٧٠٤  السویطي، عبدالحسین حسن جاسم
  ١٤٦١  السویعدي، واثق مدلل عبید
  ٥٨٥  سیتار آرام كیورك كرابیدیان

  ٢٥٣  السیوطي، جالل الدین ابن ابي الفضل



 

 ٥٠٧ 

  حرف الشین
    

  ١٣٣٣  شازاد جمال جالل فتح اهللا
  ١٦٩٤  الشافعي، احمد مصطفى فیض اهللا

  ٣٨٢  شاكر سعید یاسین
  ١١٤٤  الشالجي، ظاھر زھیر محمد

  ٥٦٣  الشامي، جنان حسین مرتضى
  ٣٢٨  لمجیدالشاھر، غازي ابراھیم عبدا

  ١٧٤٥  شبر، زینب عامر نعمة
  ١٣٨٩  شبر، محمود شاكر نعمة

  ١٤١٠  الشبیبي، فراس جمیل جاسم
  ١٤٩  الشجیري، ضیاء مجید دھش
  ٧٠٥  الشجیري، ھادي احمد فرحان

  ٦٣  الشجیري، ولید احمد عبد
  ١٢٥١  الشدید، شھرزاد محمد جعفر باقر

  ١٣١٥  الشدید، مرتضى نوري محمود
  ١٢٠٤  سین احمد شذى عبدالح

  ٨٨٩  الشربھ، نجالء سعید علي اكبر
  ٨١٢  الشرجبي، طارق قاسم عبدة

  ٤٧٠  الشرع، طالب نور عبود
  ٨٣١  الشرع، علي شمخي

  ١٥٤٥  الشرع، فائز ھاتو عزیز 
  ٤٩٠  الشرع، وصفي ھاشم عبدالكریم

  ١٣٠٩  الشروعي، رحیم كاظم حسن
  ٩٣٧  شروق عبداهللا نجم

  ١١٧  شروق محسن كاظم
  ١١٧٠  شروق محمد كاظم سعدالدین

  ٤٧٨  الشریدة، عمر محمد حلمي
  ١٧٣٨  الشریفي، احمد علي حنیحن

  ١٦٣١  الشریفي، اسامة خزعل عبدالرضا
  ١٥٨٦  الشریفي، علي مطشر نعیمة ناصر

  ٤٨٢  شعبان ابو عجیلة عصارة
  ٥٩٣  الشعبان، نادیة داود سلمان

  ١٥٠  شعالن عبد علي سلطان
  ١٧٠٢  مناع مرارالشعیبي، مصعب 



 

 ٥٠٨ 

  ١١٦٩  الشكرجي، ایمان فیصل حسن
  ١٤٢٤  الشكرجي، حارث مبشر محمد

  ١٢٤٣  الشكرجي، عقیل یوسف عبدالنبي 
  ٤٨٤  الشكري، عادل یوسف عبدالنبي
  ١٥٥١  الشكري، مثنى عبدالرسول مغیر

  ٣٧٢  شالل علي خلف
  ٣٧٦  الشماع، احمد ناطق محمد علي

  ١٧٧  الشماع، خلود شھاب احمد
  ١١٦٦  لشماع، لیث محمد جواد محمد عليا

  ١١٦٨  الشمري، ابراھیم عبداهللا حمزة 
  ٤٣٦  الشمري، اسماعیل فاضل حلواص آدم

  ٥٩٢  الشمري، ثامر نجم عبود
  ١١١٢  الشمري، جسام كزار لفتة حلوم

  ٨٥٥  الشمري، حسین جبر وسمي
  ١٢٦٢  الشمري، حنان عبداهللا علي

  ١٥٩٦  الشمري، خولة ابراھیم احمد
  ١٤٦٥  الشمري، رائد مھوس زغیر

  ٧٧٧  الشمري، زید عبدالزھرة حسن
  ٥١٢  الشمري، عادل شمران حمید

  ٩٦  الشمري، عبدالرحیم عامر طعیمة حسین
  ١٧٦٢  الشمري، عبود حمود شنتاف

  ٧٠٦  الشمري، علي عبدالفتاح محي
  ٣٥  الشمري، عمار عبد علي حسن
  ٤٦  الشمري، كریم عبد ساجر خلف

  ١٠٦  ، محمود خضیر عباسالشمري
  ٨٥٧  الشمري، مصطفى عبدالكاظم حسین

  ١٧٥٩  الشمري، مھا محسن خلیفة
  ١٣٢  الشھرزوري، سردار عبدول حسین عبداهللا

  ٢٩٦  الشھرزووري، كامران اورحمان مجید
  ١٢١٥  الشھواني، ایاد وجیھ رؤوف

  ٣١  شوقي یوسف بھنام
  ٨٥٦  الشوك، علي ثابت عباس حمید

  ١٥٥٢  ناھید ناجي فیصلالشویلي، ا
  ١١٣٠  الشیباني، ناظم طراد عبود

  ١٧٩٤  الشیباوي، نعیم عبد جودة حبیب
  ٢١٢  الشیخ، علي محمد علي شفیق



 

 ٥٠٩ 

  ١٠٩٦  الشیخلي، روعة عبداللطیف عبدالجبار
  ١٠٣٦  الشیخلي، سالي سمیر حسن

  ٨٦٨  شیماء جبار ریسان
    
    

  حرف الصاد
    

  ١٧٣٩  الصادق، رباب حسین منیر
  ٩٨٨  الصادق، سرى مؤید عبدالمجید

  ١٢١٢  الصافي، مؤید شاكر علي
  ١٥٨٧  صالح كاظم صلبان

  ١٠٧  صالح یونس عبداهللا
  ١٢٥٥  الصالحي، خالد جالب كریدي

  ١٠٢١  الصالحي، عباس عبد علي دریج
  ٥٧٥، ٥٧٤  الصالحي، نھلة عبودي سعدون

  ٦  صباح حسیب حسن
  ١٥٥٣  صبار شبوط طالع

  ٤٩٦   عبداالمیر محمد رضاالصباغ، لیث
  ٤٥٢  صبري حمد خاطر

  ٤١٠  صبیح عبداهللا عالم
  ١٢٥٦  الصراف، حیدر عبود محمود
  ١٣٨١  الصرائفي، علي شریف جبر
  ١٧٨٧  الصرخي، علي جاسب عزیز

  ١٣٦٦  الصغیر، اسعد یوسف
  ١٣٨٦  صفا لطیف عبداالمیر
  ١٥٧٤  صفاء عبداهللا برھان

  ٨٥١  الصفار، علي حمودي عبدالرسول
  ١١٦٧  صالح علي عیدان

  ١٦٦١  صالح محسن جاسم
  ١١٨  صالح ناجي عبدالزھرة

  ١٦٠٣  الصلیخي، قاسم كاظم محمد
  ٤١٩  الصلیلي، ریاض حمید حمود

  ١٥٣٥  الصمیدعي، جاسم محمد عباس
  ٢٥٢، ١٣٥  صھیب عمر عبداهللا

  ٣٩  الصوفي، اسامة حمید حسن



 

 ٥١٠ 

  ٢٩٧  الصیرفي، ابي بكر
  ٦٥٣  صیوان خضیر خلف

    
    

  حرف الضاد
    

  ٢٩٨  الضاري، مثنى حارث سلیمان
  ١١٨٨  الضبیبي، منصور حسن محمد سعد

  ٧٦١  ضیاء عواد كاظم
  ١٢٨٤  ضیاء فائق سعید

    
    

  حرف الطاء
    

  ٩٥٣  طارش عبدة عبداهللا عباس
  ٨٩٠  طارق عبدالسادة كریم

  ١٠٣٧  طارق عبدالمجید خلیل طاھر
  ٥٤١  طارق مزھر حسن

  ٧٨٧  اشم عبودطارق ھ
  ٩٥٢  طالب عبدالمجید رمضان

  ١٥١١  الطالقاني، مشكور حنون كاظم
  ١٣٦٢  الطاھر، حیدر رؤوف سعید
  ١٣٧٨  الطاھر، سحر رؤوف سعید

  ٥٧٦  الطاھر، یحیى شاھین حمادي
  ٤١٤  الطائي، احمد طالل خضر

  ٢٩٩  الطائي، احمد علیوي حسین
  ١٧٥٨  الطائي، اسامة كاظم عمران

  ١٣٤٤  یاد عاشور حمزةالطائي، ا
  ٥٠٥  الطائي، حامد شاكر محمود

  ١٧٩٢  الطائي، حسین علي عبود محمد
  ١٣٦٢  الطائي، حیدر رؤوف سعید

  ٤٧١  الطائي، رعد فوزي عبد
  ١٣٤٤  الطائي، زیاد عاشور حمزة

  ٨٨  الطائي، سامي حسون ابراھیم
  ١٠٠٤  الطائي، سالم ھادي حسین



 

 ٥١١ 

  ٨٢٣  الطائي، ضیاء كریم مسلم
  ١٠٩٧  لطائي، عصام سبتي سلمانا

  ١١٥٠  الطائي، علي عباس خریبط
  ١٤٣١  الطائي، غانم منذور طارش

  ٩٧٤  الطائي، كریم شمل جیاد
  ١٢٧٦  الطائي، لمى عبدالھادي زوین

  ١٤٦٧  الطائي، مازن ھادي كزار
  ٥٨٧  الطائي، محمد اسماعیل خلف

  ٢٧٥  الطائي، محمد عبیس حمید
  ٣٥٤  انالطائي، محمد فاضل حمد
  ١٧١٨  الطائي، مؤید شاكر كاظم

  ١٤٦٢  الطائي، مؤید عبد علي
  ١٥٠٢  الطائي، نعیم خلیل عبود

  ٩١٢  الطائي، ھدى عیسى عطیة 
  ١٤٩٠  الطائي، والء طارق حمید

  ١٣٥١  الطائي، یاسر كریم
  ١٥٢، ١٥١  )ھـ٥٤٨-٠٠(الطبرسي، الفضل بن الحسین 

  ١٠٨  الطعمة، علي حسن احمد الجمیلي
  ٦٧٣   حسینطھ

  ٥١٨  طوالبة، مؤید حسن محمد
  ٨٨٦  الطویل، سعد ضیاء ودیع
  ١٠٩٨  الطویل، لمى صالح جبار

  ٢٥٤  )ھـ٧٤٣-٠٠(الطیبي، الحسین بن  محمد 
  ١٠٠٥  الطیار، عادل ھاني سھیل

  ٧٤٠  الطیار، علي عبدالكریم نصیف جاسم
    
  
  
  

  

  حرف الظاد
    

  ١١٩  ظاھر فیاض جاسم
  ١٠٠٦  دالفتاحالظاھر، مھند عب

  ٣٩١  الظاھري، لمى علي فرج
  ١٠٠٧  الظفیري، عادل عبد نایف نجم



 

 ٥١٢ 

    
    

   العینفحر
    

  ٨٣٩  صباجح جابر كریم العابدي
  ٧٠٧  العاتكي، زید

  ٣٤٨٠، ٣٤٢  عادل حماد سالم
  ٢٤٣  عادل عبدالجبار زایر

  ٢٣٠  العادلي، علي خضر فنون
  ٥٩١  عارف حاتم ھادي
  ١٥٧٢  عامر خلف طعمة
  ١٦٣٣  عامر عجاج حمید

  ١٦١٨  العامري، سعد عبدالحر حسین
  ١١٣١  العامري، سالم عباس حسین

  ٧٤٣  العامري، عبدالستار نصیف جاسم
  ٩٧٦  العامري، علي سلیمان حسن

  ١١٨١  العامري، عماد علي عبید
  ٤٩٧  العامري، فلوریدا حمید

  ١٥٩١  العامري، محمد احمد غالب
  ١٢٠٥  العامري، میثم محسن علي

  ٢  العاني، احمد ثامر احمد
  ١٧٠٣  العاني، احمد فائق جواد

  ٩١٣  العاني، اقبال ناجي توفیق
  ٧٠٨  العاني، ایوب ؤاد مولود

  ٣٠٠  العاني، ثامر سلیم محمد سعید
  ٤٢٣  العاني، حافظ عبداهللا احمد

  ٣٠١  العاني، رافع طھ لطفي الرافعي
  ١٥٧٩  العاني، رباح حامد فلیح

  ٥٩  شا عیسى فاروقالعاني، ر
  ٥٦  العاني، سدیر طارق علي

  ١٥٦٥  العاني، سعد اسماعیل مصطفى
  ٧٧٩  العاني، سالمة یعقوب حمادي ابراھیم

  ١٣٤٠  العاني، شیماء ھاشم
  ١٠٤٤  العاني، صباح نوري حمودي

  ١٧٢٥  العاني، ظافر عكیدي فتحي



 

 ٥١٣ 

  ١٦١٩  العاني، عبدالوھاب عبدالجبار عبدالوھاب
  ٤١٨   محمد علي عبداللطیفالعاني، عماد

  ٦٤  العاني، عمر مجید عبد صالح
  ١٠٦٧  العاني، فراس سالم خلف

  ١٠٩٩  العاني، قصي عبدالرزاق وھیب
  ١٥٥٤  العاني، لؤي شھاب محمود سعید

  ١٦٧٢  العاني، محمد حماد عبداللطیف
  ١٢٨٥  العاني، محمد خضر یاسین

  ١٥١٤  العاني، مصطفى صالح علي كبع
  ١٤٤٠  عبداالمیرعاید حسین 

  ١١٥١  عاید كاظم مسیر
  ١٠٢٨  العبادي، ایمن علك حسین

  ٧٢٨  العبادي، ریاض طاھر وذاح
  ٨٧٩  العبادي، فاضل عباس منشد
  ١٧٤٠  العبادي، میعاد زعیم ھنون

  ١٥٧٥  عباس اجریدي لفتة
  ١٢١٣  عباس عبداهللا طھ

  ١٣٥٨  عباس عبدالحسین كویش
  ١٢٢٠  عباس عبدالكریم عباس

  ١٤٩٣   كامل عباسعباس
  ١٧٣٣  عباس محمود عباس

  ١٢١٠  العباسي، ازھار مھدي عبدالصاحب
  ٩٨٢  العبداهللا، سندس ولید خالد

  ٧٦٥  عبداهللا عبدالقادر امین
  ٢١٣  عبداهللا النتاح محمد عوش

  ٩١٩  عبداهللا یحیى محمد احمد
  ٨١٤  عبداالمیر عمران موسى

  ١٥٣  عبدالجلیل محمد مجید
  ١٥٦٢   عبد عليعبدالحسین برغش

  ١٢٦٨  عبدالحسین حاتم غازي
  ٦٣٥  العبدالحمید، صالح الدین فاضل خلف

  ٤٧٩  عبدالرحمن محمد سلطان
  ٥٢٥  عبدالرسول كریم مھدي

  ٧٠٩  عبدالرضا جیال
  ١٧٠٣  عبدالستار ابراھیم صالح

  ١٣١٠  عبدالسالم ابراھیم عبد



 

 ٥١٤ 

  ٣٢٩  عبدالسالم ابراھیم مجید
  ١٠١٦  رةعبدالسمیع جاسم عبدالزھ

  ١٥١٣  عبدالشكور كنبور
  ١٦٥٩  عبدالعالي حبیب حسین

  ١٥٣٦  عبد علي نوري عبدالحسن خالد
  ١١٠٠  عبدالكریم حمد حسان

  ٧٨٠  عبدالكریم عبدالعباس سبع
  ١٠٤٩  عبدالواحد علي قاسم علي

  ٦٥  العبدلي، حسام عبدالمالك عبدالواحد عبداهللا
  ١٠٦٨  العبدلي، عمر عنھ عبداهللا

  ١١٨٩  ي، معاذ محي محمد شریفالعبدل
  ٦٧٤  العبود، جاسم محمد عبد

  ٣٦٧  العبود، عادل اسماعیل خلیل
  ٤٠  العبود، عبود جواد راضي

  ١٥٣٨  لفتة غني ضیاء  ،العبودي
  ١٣٩٩  العبودي، محمد عبدالجبار كاظم

  ١٧٨٤  العبودي، نادیة كاظم محمد
  ١٢٤٤  العبیدي، احمد سنان احمد معروف

  ٨١٧  مد لبیب مجیدالعبیدي، اح
  ٢٣٩  العبیدي، اسامة عبدالغفور نصیف

  ٤١٥  العبیدي، ایاد محمد احمد
  ١١٠١  العبیدي، باسم شاكر عبید

  ٤٤٨  العبیدي، خالد عكاب حسون
  ١٣٥٩  العبیدي، خالدة عبدالقادر

  ١١٣٧  العبیدي، داود سلمان مدب
  ١١٥٥  العبیدي، رضا مصطفى عبدالحسین

  ١٧٥٣  باقر لطیفالعبیدي، زھیر صبحي 
  ١٧٠٥  العبیدي، زیاد ناطق یحیى

  ٧٤٩  العبیدي، سعید موسى علوان
  ٥٥٣  العبیدي، صباح مرشود منوخ

  ٧٤١  العبیدي، شاكر محمود اسماعیل
  ٧١٠  العبیدي، صباح عبدالھادي كاظم موسى

  ٦٥٩  العبیدي، صالح كاظم ھادي
  ٧١١  العبیدي، عادل ھادي حمادي

  ٢٣  عبدالرحمن اسماعیلالعبیدي، عبدالناصر 
  ٦٦  العبیدي، عثمان عبدالمنعم



 

 ٥١٥ 

  ٥٤٠  العبیدي، عدي جابر ھادي
  ٧١  العبیدي، فاتن فاضل كاظم

  ١٧٤٣  العبیدي، لیث شاكر محمود رشید
  ٩٢٠  العبیدي، ماجد عبدالكریم عبد

  ٨٧٥  العبیدي، محمد جابر
  ٢٣١، ١٢٠  العبیدي، محمد حازم محمود

  ٦٧٥  لالعبیدي، محمد خالد رحا
  ٦١٠  العبیدي، محمد خلیل ابراھیم

  ١٦٢٠  العبیدي، محمد علي حمید
  ١٤٩٧  العبیدي، معتمد مجید حمید
  ١٣٧٥  العبیدي، منال خضر عبید

  ٧٩٧  العبیدي، نضیر جاسم محمد
  ١٦١٤  العبیدي، نعمة جاسم محمد

  ١٢٧٧  العبیدي، ھیثم ضیاء
  ٦٧  العبیدي، ولید عبدالرحمن اسماعیل

  ١٦١٥   رعد حسن عليالعتابي،
  ٩٦٠  العتابي، عبداهللا مجید حمید
  ٦٨  العتابي، فراس حربي ھاشم

  ١٤٢٢  العتبي، ادیب علوان كاظم
  ١٦١٦  العتبي، جاسم رشید حلو

  ١٤٤١  العتبي، سامر احمد حسن
  ٤٠٣  عثمان فتحي صالح حمدي

  ١٠٥٩  العجیلي، امل نجم حسن
  ١٦٣٤  العجیلي، عبداهللا صبار عبود

  ٨٨٣  ن، اسعد عباس جلودالعدال
  ١١٠٢  عدنان حمید سلمان

  ٥٣  عدنان عبید حسن
  ٢٨٢، ١٠٩  عدي جاسم مطشر

  ٢١٤  عدي عدنان عبدالرحمن
  ٦٤٨  عدي عدنان محمود
  ٨٦٤  عذراء حمید حسون

  ١٢٣١  العربي، وائل عبدالغني رشید
  ٦١١  العرنوسي، ضیاء عوید حربي

  ١٦٣٥  العزاوي، احمد عبدالستار جابر
  ٦١٩  لعزاوي، حسن علي محمود صالحا

  ٦٩  العزاوي، خالد خلیل ابراھیم مبارك



 

 ٥١٦ 

  ٥٧  العزاوي، رحاب عبدالرحمن حسین
  ١٦٦٨  العزاوي، رعد رحیم حمود سبھان

  ١٧٧١  العزاوي، رنا سلیم شاكر
  ١٢٨٦  العزاوي، سعد علي جالل

  ٢٦٨  العزاوي، شامل عبدالعزیز رشید ھیالن
  ١٥٣٦   سلطانالعزاوي، صبا عبدالستار

  ٧٨١  العزاوي، صفاء محمود احمد
  ٧٩٨  العزاوي، علي عبداالمیر

  ٥٠٨  یق توفیق مھديفالعزاوي، عمر ش
  ٥٤  العزاوي، فرات امین مجید عمر

  ١٥٢٧  العزاوي، كاظم جاسم منصور
  ٩٨٩  العزاوي، محمد خلیفة خضیر

  ١٦٨٨  العزاوي، منیرة عبد حسن
  ٧١٢  العزاوي، میساء طھ خماس محمد

  ١١٤٥  عزو، فوزي زیاد فوزي انور
  ٦٤٣  العزي، انغام موفق عبدالخالق

  ٣٦٥  العزي، ضیاء یوسف حالوب
  ١٧٧٩  العزي، محمود محسن داود

  ٢١٥، ١١٠  العزي، ھاشم احمد محمد
  ٩٤٢  عزي ھبة اهللا علي شریم

  ١٢٤٨  العزي، وائل جالل عبدالغني رشید
  ١٧٧٥  العسكري، عبدالحسن حنون جبرة اهللا

  ٢٥  العسكري، كفاح یحیى صالح احمد
  ١٣٢٤  العسماوي، باسم احمد جاسم

  ٢٦٦  )ھـ٧٢٦-٠٠(العصاري، محمد عبدالعزیز بن محمود 
  ٦٧٦  العطار، مروج غني جبار

  ٩٧٢  العظماوي، محمد عجة عودة
  ٥٧٧  عفیفة طھ یاسین

  ١٥٥٤  العقابي، محمود عبدالحسین عبداهللا
  ٢٣٢  مھالعقراوي، نزار خورشید ما

  ٩٤٤  عقیل جمیل منصور
  ١٦٣٦  العكام، اسحق صالح محمد خلیفة

  ١١٠٥  العكیلي، امین غازي شمال
  ٩٣٢  العكیلي، ثائر محمد ابراھیم
  ٤٥  العكیلي، جبار وادي باھض

  ٣٧١  العكیلي، جعفر نجم نصر



 

 ٥١٧ 

  ٤٥٤  عالء رحیم كریم عوید
  ١٣٩٨  عالءالدین عبدالمجید جاسم

  ١٧٢٠  عالء عباس نعمة
  ٣٨٩  عالء عزیز كریم

  ٢٦  عالء یوسف محمد عبدالرحمن
  ٢٥٥  )ھـ٧٣١-٦٩٤العالئي، صالح الدین خلیل بن كیكلدي 

  ١٦٨٩  العالق، عالء ابوالحسن اسماعیل
  ٨٩٨  العلواني، بشیر عبدالحمزة محمد

  ٨٠  العلواني، جھاد عبدالحسین
  ٤٩٨  العلواني، صدام محمد مصلح

  ١١١٤   مخیلف عبدالرحمنالعلواني، عبدالكریم احمد
  ١٥٤  العلواني، وفاء عناد عبود

  ٤٢١  العلي، اسعد حمید عبید
  ١٠٣٨  علي جبار كاظم

  ٣٨  علي حسین عاید
  ١٥٤٤  علي رسول كاظم

  ١١٧٦  العلي، زیاد طارق صافي
  ١٣٠٣  علي شرف عزت

  ١٥٩٥  علي صباح سلمان
  ١٤٣٠  علي عبدالحسن حسین

  ٢٤٩، ١٧٩  علي عبد محي
  ٩٢٦  بدالواحد قاسمعلي ع

  ١١٨٦  علي عثمان محمد شاربا زیري
  ١٢٦٩  علي عودة شاوردي

  ٦٨٧  علي فرج نعمة
  ٨٤٦  العلي، كوكب علي حسین

  ٩٤٨  علي مانع حسین
  ١٥٥٦  علي متعب جاسم
  ١٢٨٧  علي مراد خداداد

  ٨٤٨  العلي، معن عبدالدائم حسن
  ٧٣٣  العلي، مھند الشھید كاطع

  ٧٦٢  علي ناصر حسین
  ٢١٦  علي ناصر مطلك
  ٤٥٨  علي نجیب حمزة

  ٨٨٠  علیاء عبدالحسین حافظ
  ١٧٧٨  العلیاوي، حسین جبار مجیتل



 

 ٥١٨ 

  ١٧٨٨  علیة عبدالحسین سعید نصر اهللا
  ١٣٢٣  العمار، جمیل حبیب غازي منیھل

  ٤٤٩  عمار حمید سعداهللا بكر
  ١٢٢٥  عمار رحیم منصور
  ٤٦٧  عمار شكیب نشأت

  ١٣٧٠  عمار عبدالحمزة حبیب
  ٤٢٩  عمار مجید كاظم وادي

  ١٢١  عمار محمد صالح جواد
  ١٢٢  عمار یونس عبدالرحمن
  ١٤٧٨  العماري، علي جواد عبد

  ٤٣٧  عمر جمیل منصور
  ٤٨٣  عمر عبدالمجید مصبح

  ١١٨٢  عمر عبید محمد
  ١٦١٧  العمران، محمود سند محمد

  ٧٥٢  العمیدي، لیث عبداللطیف مجید
  ٤٦٣  حمدالعنسي، حسن عبداهللا م
  ٤٤٥  العنكود، كامل عبد خلف

  ٧١٣  العوادي، اسعد خلف عبد جابر
  ١٢٧٠  العوادي، افراح عبد مكطوف

  ٩٥٦  العوادي، براء قاسم ھادي
  ٨٢٤  العوادي، عزت حسین زمام

  ١٤٦٣  العیثاوي، اسماعیل سلیم عبد 
  ١٢١١  العیثاوي، عماد حمدي جاسم

  ١٧  العیثاوي، ھادي عبداهللا احمد جاسم
  ٩٣٩  العیداني، اسماء عبدالزھرة سبع

  ٤٠٦  العیداني، ایمن كاظم حاجم
  ١٨٠  العیداني، جالل الدین یوسف فیصل

  ٥٧٨  العیسى، ریاض ناصر رمضان
  ١٨١  العیسى، ضحى عبدالستار جبار

  ١٥٢٢  العیساوي، فرج منسي محمد 
  ٣٠٢  العیساوي، محمد جاسم محمد

  ١٧٠٢  العیساوي، محمد رضا عبدالحمید
  ٧١٤  العیساوي، محمد ھادي محمد عبداهللا

  ١٤٣٢  العیساوي، میسون علوان عودة
  ٨٦٠  العیساوي، ندى عبدالرحمن

  ٦٧٧  العیساوي، یوسف خلف محل



 

 ٥١٩ 

  حرف الغین
    

  ٤٣٢  الغازي، بسام سھام كریم
  ٧٥٠  غالب خزعل مشكور

  ٩٣٣  الغالبي، منى عبدالواحد بنیان
  ١٠٠٩  غانم كاظم عبدالسادة

  ١٥٦٨  لغانمي، نبراس ھاشم یاسرا
  ١٢٨٨  الغبان، رضا عمر ذیبان 

  ١٢٢١  الغرابي، باسمة جاسم محمد
  ٧٤٧  الغراوي، جھاد كاظم محمد
  ١٨٢  الغرباوي، ثائر حسن حمد

  ٨٧٣  الغریب، نورتان عبدالصاحب جمعة
  ١٦٣٧  الغریري، احمد سعید یاسین

  ٧٢٥  الغریري، اسماعیل حسن عبداهللا
  ٢٤٦  رنا محمد مجیدالغریري، 

  ٣٠٣  الغریري، مھند اسماعیل خشن
  ٩٠٨  الغزي، اسعد كاظم عبداهللا

  ١٦٣٨  الغزي، حسن سوادي نجیبان
  ١٥١  الغزي، حسین خضر عبدالجلیل

  ١٧٤٧  الغزي، عدنان محمد مجلي جاراهللا
  ١٦٠٤  الغزي، محمد ونان جاسم

  ٦٤٩، ٣٦٩  غسان عبد صالح
    
    

  حرف الفاء
    

  ١١٣٢  حیم حمیدفاخر ر
  ١١٩٠  فارس ابراھیم مجید

  ٩١٤  فارس شاكر كاطع
  ١٦٨٤  فارس شكري حمید شكري
  ١٢٣٨  الفارس، عزیز خضر عبود

  ٦٣٦  فارس مطشر حسن
  ١٦٧٤  فارس مھدي محمد

  ٣٠٥، ٣٠٤  فتحي موالن عبدالواحد
  ١٧٤٩  الفتالوي، احمد حبیب سنید



 

 ٥٢٠ 

  ٧٣٤  التالوي، ستار عبدالحسن جبار
  ٥٥٤  ، عبدالھادي جواد علوانالفتالوي

  ٥١٩  كاظم كریم عمار الفتالوي،
  ٦٢٠  الفتالوي، فالح حسن كاظم

  ١٣٨٠  الفتالوي، لمیاء عبدالكاظم حازم
  ١٣٤١  الفتیان، زینب ھشام مالك

  ١٨٣  )ھـ٦٠٦-٥(الفخر الرازي، محمد بن عمر 
  ٤٠٢  فخریة علي أمین حاتم

  ٣٩٢  الفدعوسي، علي جاسم محمد
  ١٢٧٣  ، جمال خلف عطیةالفراجي

  ٢٣٣  الفراجي، حسان علي عبد محل
  ١٧٦٨  الفراجي، عبد صالح محمد علي

  ٥٨٩  الفراجي، عبدالمھیمن احمد خلیفة
  ٢٧٦  الفراجي، عدنان علي كرموش

  ١٤٣٣  فراس علي حسین
  ١٢٨٩  فراس مھدي رضا

  ٢١٧  الفرحان، طلعت صالح
  ١٥٧٧  الفرساني، ھیثم زكي عبدالقادر

  ١٥٣٩  وسي، عبدالھادي احمد یسرالفرط
  ١١٧٣  فرنسیس  اوراھا جنو عزیز

  ٨٦٩  فریال جمیل عبد
  ١٠٣٩  الفریح، خالد عبداللطیف بدر
  ١٠١٢  الفریحي، باسم حمید عبودذ

  ١٠٣٩  الفریج، خالد عبداللطیف بدر
  ٤١  الفریحي، عبدالكریم خشن بندر حلو

  ٨٢٥  الفضلي، عباس رشید سلمان
  ١١٤٦  اظم محمدالفضلي، مراد ك
  ١٥٥  فالح حسن كاطع

  ١١٠٦  الفالحي، احمد عدنان احمد
  ٢٠٢  الفالحي، حسین علي ابراھیم

  ١١٠٣  الفالحي، شعالن صالح ابراھیم نمحمود
  ١٧٢٠  ، محمد تقيسیففل

  ١٦٧٨  الفھداوي، حامد حنوش حمد
  ١٥٤٠  الفھداوي، شاكر محمود لطفي

  ١٦٧٦  الفھداوي، طھ احمد عبد
  ٧٢٩  ي، عبدالرزاق حسین صالحالفھداو



 

 ٥٢١ 

  ١٣٠٢  الفھداوي، علي حسین احمد غیالن
  ٧٥  الفھداوي، ماجد سلیمان حمود

  ١٦٥١  الفھداوي، محمد عودة شالل حمادي
  ٢٨  فؤاد علي فرحان

  ١٥٨٠  فؤاد مطلب مخلف
  ١٥١٥  فوزیة محمد كریم واراني

  ٢٥٦  الفیاض، احمد ایوب محمد عبداهللا
  ١٥٦  فتة فارسالفیاض، عبدالمحسن ل
  ١٣٠٥  فیصل عبداللطیف احمد

  ٦٤٤  فیصل عبد منشد
  ١٧٧٤  فینوس میثم علي

    
    

  حرف القاف
    
    

  ٨٥٣  القاروني، عماد ھادي محسن
  ١٣٦٠  قتیبة صالح عبداهللا رمضان

  ٢٨٩، ٢٨٨  قحطان محبوب فضیل
  ٩٨٥  قدس عزالدین عمر

  ٧٤٢  القرعة، محمد عثمان حسن
  ٧٠   حسن غزالالقره غولي، احمد

  ٧٩٩  القره غولي، سعد صالح داود
  ١٢٩٠  القره غولي، سعد محمد كاظم

  ١٣٨٥  القره غولي، عصام نوري مجید
  ١٣٧١  القره غولي، محمد علي علوان عباس

  ١٢٢٢  القریشي، جاسم حسین
  ٤٤٧  القریشي، زیاد عبداللطیف سعید

  ١٨٤  القریشي، صالح ھادي شمام
  ٦٧٨  ليالقریشي، عزیز سلیم ع

  ١٣١٤  القریشي، فتحیة مزھر عبدالرضا
  ١١٣٣  القریشي، مشتاق طالب محمد علي

  ٦٢١  القریشي، مھدي علوان عبود
  ٢١٩  )ھـ٧٤٥-٠٠(القزویني، عمر بن عبدالرحمن 

  ٧٣٥  قصي عبدالھادي رشید



 

 ٥٢٢ 

  ٦٤٦  القضاة، محمد صالح الدین
  ١٦٧٩  القطبي، مھند عاشور شناوة

  ١٧٩٧  باديالقطاني، عبادي احمد ع
  ٣  القھواني، وصفي طاھر صالح

  ٨٠٠  القیسي، احمد سلمان عبید
  ١٨٥  القیسي، احمد عبدالجبار فاضل

  ١٤٧١  القیسي، اسماء حمید كمبش
  ٢٧٢  القیسي، توفیق ھادي طالل
  ١٧٨٥  القیسي، جاسم محمد ھادي
  ١٠٦٩  القیسي، حارث ریاض طھ

  ١٠٤٧  القیسي، حسین كمر محمود
  ١١١٦  دة خلیل حمید حسنالقیسي، سعا

  ٢١٨  القیسي، طھ فریح صالح
  ١١٤٧  القیسي، عباس لطیف عبدالرحمن

  ١٣٦  القیسي، عبدالقادر عبدالحمید عبداللطیف
  ٢٢٠  القیسي، عبدالكریم عبدالحمید عبداللطیف الكرطاني

  ٧٢١  القیسي، عبدالكریم محمود علي
  ٨٢٦  القیسي، عالء حسین جواد

  ٦١٢   حمودالقیسي، لیلى جاسم
  ٤٩٢  القیسي، مثنى محمد عبد

  ١١٠٤  القیسي، محمد خضیر عبود
  ٥٣٤  القیسي، محمد غازي صبار

  ١٧٤٨  القیسي، محمد فھد حسین
  ١٧١٣  القیسي، محمد مھدي صالح

  ٤٣٨  القیسي، وداد عبدالرحمن حمادي
    
  
  
  

  

  حرف الكاف
    

  ١٧٤٦  كاظم جبر سلمان
  ٨٠١  كاظم عجیل عبید

  ٤٢٧  ي، عامر نجاة نجم الدینالكالة 
  ٨٤١  الكبیسي، اسراء فاضل عسكر



 

 ٥٢٣ 

  ١٧١٩  الكبیسي، اسعد اسماعیل شوكة
  ٤٥٣  الكبیسي، بشیر جمعة عبدالجبار

  ٣٣٣، ٣٢١  الكبیسي، صھیب عباس عودة
  ١٣٣١  الكبیسي، عبدالواحد حمود عبداهللا

  ٩١٧  الكبیسي، علي حسین مكي
  ٣٠٦  الكبیسي، فؤاد محمد عبد

  ٤٢٥  یسي، لورنس یحیى صالحالكب
  ٢٥٧  الكبیسي، محمد علي احمد

  ١٣٠٤  الكبیسي، معمر مھدي صالح
  ٨١  الكبیسي، مقتدر حمدان عبدالمجید

  ١٢٧١  الكبیسي، ناطق فجر جزاع
  ٩٣٤  الكبیسي، نوران جمیل ابراھیم

  ١٥٠٨  الكبیسي، یسرى فریح ھادي
  ١١٥٧  الكرخي، احمد علي حسین

  ١٧٩١  عبدالكریم حسنالكردي، حیدر زمي 
  ٦٧٩  الكرطاني، احمد كامل محمد

  ٣٠٧  الكرطاني، محمد مھدي صالح
  ٦١٣  الكریطي، ریاض كاظم عزوز
  ٨٤٣  كریم جمعة جبرائیل اسماعیل

  ١١١٩  كریم حنون محسن
  ٥٣٥  كریم حیدر خضیر

  ١١٠٧  كریم محمد عباس بھیة
  ٤٩٩  كریم مزعل شبي

  ٥٥  كریم موسى حسین
  ٨٩٩  ن خلف زایرالكعبي، حسی

  ١٣٠٠  الكعبي، ضیاء جبار شجیل عباس
  ١٣  الكعبي، منتھى عبدالكریم جاسم

  ٣٩٠  كفاح كریم سلمان
  ١٧٠٩، ٢٢١  الكفوي، ایوب بن موسى 

  ٥٩٨  الكالبي، مھدي جادر حبیب
  ٥٧٩  كمال موني طاھر

  ١٣٩٦  الكناني، حسنین عبدالوھاب
  ٣٨٧  الكناني، عامر شاكر خضیر

  ١٢٦٣  حمد عبدالجلیل محمودالكناني، م
  ٦١٤  الكنعاني، عبدالواحد محمود محمد مكي

  ١٧٥٤  الكنعاني، نغم حسن عبدالنبي



 

 ٥٢٤ 

  ١١٠٨  الكوراني، بیان رشید رحیم
  ١٣٢١  الكوري، طالل عبدالرزاق علي

  حرف الالم
    

  ٣٨٨  الالمي، حسن عبد علي عبدالنبي
  ٥٥٥  الالمي، صالح خلیفة

  ٨٠٢  لحسینالالمي، علي محسن عبدا
  ١٣٩٧  النس جوزیف كونوي

  ١١٥٢  لبید شریف محمد
  ١٦٥٢  لقاء كریم خضیر حسون

  ١٦٩٥  اللھیبي، محمد طالب رحیم مھیدي
  ١٣٢٩  اللوس، سالم ادور
  ٩٨٠  لونا قحطان محسن
  ١٠١٣  لؤي موفق وارتان

  ٩٤٩  لویس عبداالحد سیدا
  ١٢٠٦  لیث خضیر حسان شویلیھ

  ٧٨٦  لیث محمد رشید
    
    

  حرف المیم
    

  ٥٨٠  ماجد احباب رمضان
  ١٥٠٣  ماجد حمید فرج

  ٩٨٣  المازني، محمد عبداالمام احمد
  ٩٨٤  المالكي، دیوان عبداهللا دفار

  ٥٥٦  المالكي، عبدالكریم خلف ساجت
  ١٥٩٧  المالكي، مالك نعمة

  ٥١٠  المالكي، واثق عبدالجبار جلوب
  ٩٤١  مانویك، البیر اوانیس

  ٧٨٢  ت جابر جلیلالمائع، عرفا
  ١٤٠٤  المبارك، عبدالكریم عبود عودة

  ٧٨٨  المتولي، نھلة تحي
  ١٢٣٦  مثنى صباح عزاوي

  ١٦٠  )ھـ٤٧٩-٠٠(المجاشعي، علي بن فضال 
  ١٥١٢  المجرن، اثیر حمید محمد



 

 ٥٢٥ 

                                       ١٦٩٠  )ھـ١١١-١٠٣٧(المجلسي، محمد باقر بن محمد 
  ١٨٦  رش عبدمجید طا

  ٦٦٤  مجید مطشر عامر
  ٢٤٥  محمد اسماعیل عبداهللا

  ١٧١٥  محمد ثامر یحیى
  ٧٥٥  محمد جاسم محمد

  ٨٠٣  محمد جبر رسن
  ١١٩٨  محمد جعفر كاظم

  ٤٥٠  محمد حسین رشید محمود
  ١٨٧  محمد حسین فضل اهللا

  ١٠٢٣  محمد خلیل ابراھیم
  ١٦٤٨  محمد الرشید بن عبدالوارث تاتاي

  ٧٦  ید حسنمحمد رش
  ٨١٨  محمد زغیر غضیب

  ٥٨٨  محمد سعدي لفتة
  ١٠٧٠  محمد صادق فارس
  ٣٤٩  محمد صادق محمد
  ٨٧٠  محمد صالح مھدي
  ١٦٤٠  محمد عبد حنتوش

  ١٠١٧  محمد عبدالمھدي محمد حسین
  ١٧١٠  محمد علو حسین

  ١٤١٦  محمد فضیل شناوة
  ١٢٧٩  محمد قاسم شیرز انور علي

  ١٠٥٦  محمد قصي ناجي
  ١٤١١  محمد كاظم علي

  ٧٣٦  محمد كامل روكان
  ١٠١٠  محمد كریم عبدالحسین

  ١٣٤٢  محمد محسن سید
  ١١٩٣  محمد ولید احمد حیاني

  ٥٢٤  المحمداوي، علي صالح رسن
  ٤٩  المحمداوي، علي عبود مالك

  ٨٢  المحمدي، احمد سلمان عبید ثامر 
  ٢٢٣  المحمدي، احمد عبداهللا عبد وایل

  ١٦٩٦  م ابراھیم شوكة ضاحيالمحمدي، انعا
  ٢٢٢  المحمدي، صالح علي مظفر

  ٢٦٥  المحمدي، عبدالستار ابراھیم صالح



 

 ٥٢٦ 

  ١١٥٣  المحمدي، علي فدعم عبداهللا
  ١٦٨٢  المحمدي، نظیر صبار حمد

  ١١٣٤  محمود احمد عبدالقادر مفلس
  ٩٠١  محمود احمد محمد

  ١٦٣٩  المحمود، حسن خلیل حسن
  ٤٦٤  محمود خلیل خضیر

  ٥٥٧  مود شاكر عبداهللامح
  ٣٥٠  محمود عریبي سلمان

  ٧  محمود محمد شكور محمود
  ١٨٨  المحنا، حسین علي ھادي
  ١٥١٦  المحنة، زینب علي كاظم

  ١٧١٧  محي الدین محمود حسین زین العابدین
  ١٦٤١  المحیمید، عبدالرزاق خیون

  ١٦١  المخزومي، نایف شالل كاظم
  ١٥  الخالفي، عبد محمد عثمان

  ١٤٠٣  مدرس، براق أنسال
  ٤٥٩  المدرسي، مروان محمد محروس

  ٢٢٤  المرادي، حسن بن قاسم
  ٨٧١  المرجاني، محمد رج شذر

  ٦١٥  المرسومي، خالد كاظم ابراھیم
  ١٤٥٠  المرسومي، سھاد قاسم سعید احمد

  ١٢٥٢  المرسومي، طارق صالح فتحي
  ١٠١٨  المرشدي، جاسم محمد سلمان

  ٩١٥  سنالمرشدي، صاحب یحیى ح
  ١٥٠٠  المرعب، سعد علي جعفر

، ٣٠٩،          ٣٠٨  )ھـ٦١٦-٥٥١(المرغیناني، محمود بن احمد 
٣١١،          ٣١٠ ،
٣١٣،          ٣١٢ ،
٣١٦،          ٣١٥ ،
٣٤٤،          ٣٣٥ ،
٣٥٤،          ٣٥٢ ،
٣٣٧،          ٣٣٦ ،
٣٣٩،          ٣٣٨ ،
٥٥٢،          ٣٤٤ ،
٣٥٦  

  ٨٩١  المریاتي، مھدي سید شخینب



 

 ٥٢٧ 

  ٤٨٥  المزوري، وعدي سلمان علي
  ٧٨٩  مسطر عبداهللا علي

  ١٦٧٠  ي، ریاض محمد علي عودة دھشالمسعود
  ١٤٩٢  المسعودي، طالب حسین حمزة
  ٥٦٥  المسعودي، محمد حمید مھدي
  ١٤٣٧  المسلماوي، سھیل جاسم جواد

  ٤٨  المشایخي، بیداء ھاشم جمیل
  ٦٦٠  المشایخي، خلیل ابراھیم جمیل

  ٣٢٢  مشتاق اسماعیل عبداهللا
  ١١٧٨  مشتاق فرج كرومي

  ١٧٨٩   صكرالمشھداني، احمد علي
  ٣٤٣  المشھداني، حسن علي عبداهللا
  ١٨٩  المشھداني، خالد صالح مھدي

  ٣٧٥  المشھداني، خدیجة حسن جاسم
  ٩٧  المشھداني، شیماء شاكر حسمان یعقوب

  ١٤١٢  المشھداني، ضیاء كریم
  ٤٢٢  المشھداني، عبدالرحمن حمود ابراھیم

  ٦١٦  المشھداني، مدین محمد
  ٨٧٤  حسینالمشھداني، ولید شمسي 

  ٥٣٩  المشھداني، یونس علي محمد
  ٦٨٦  المشوع، شامل عبید درع

  ١٧٦٣  مصطفى جواد عباس
  ٨٠٤  مصطفى حسام سعید

  ١٤  مصطفى حكمت عبدالستار
  ١٤٩١  مصطفى صالح الدین عزیز

  ٥٥٨  المصطفاوي، عبدالكریم محسن محمد
  ٣٢٤  )ھـ١٠١٤-٩٠٩(المصنف، ابو بكر بن ھدایة اهللا 

  ١٩٠  آمنة احمد عباسالمطوري، 
  ١٦٤٢  المصوري، صفیة شاكر معتوق

  ١٥٤١  المظفري، بخشان رحیم رشید
  ٢٣٤  المعاضیدي، حمودي محمد احمد
  ٦٥٤  المعاضیدي، رامي عماش علي

  ٨٢٧  المعاضیدي، عامر حسن عبداهللا
  ٣٩٤  معمر مصطفى علي عثمان

  ٩٧٨  المعموري، احمد خضیر
  ١٧٤١  المعموري، احمد عبیس عبید



 

 ٥٢٨ 

  ١٤٩٨  المعموري، آمنة حبیب حمود ذرب
  ١٢١٩  المعموري، حمزة عبدالسالم حسین

  ١٣٨٧  المعموري، خضیر جاسم راشد
  ١٥٦٣  المعموري، صبا علي كریم

  ٦١٧  المعموري، عصام عبدالعزیز محمد
  ٣٥١  )ھـ٦١٦-٥٥١(المعموري، محمد عطشان علیوي 

  ٤٣٣  المعموري، محمد علي موسى
  ٦١٨   كاظم زغیرالمعموري، موسى

  ٤٤١  المعیني، محمد احمد حمد
  ٣٨٠  المفتي، دیار عوني فاضل

  ٩٨  مفید حازم مطر محمد
  ١٦٥٤  مقداد بن الظاھر بن یونس محمدي
  ٤٠٧  المكصوصي، سعید عبد علي باصي
  ١٧٧٦  المكصوصي، علي حسن علي زبید

  ١٢٠٧  مكیة كاظم علك
  ١٢٣، ٩٩  المال، خالد عبدالوھاب ایوب

  ١٣٧  ال محمد، عابد غانم ذنونالم
  ١١١  المال یوسف، عمر اكرم عبدالوھاب ممد امین

  ١١٨٣  المالك، عبدالرزاق عبدالعزیز عبدالرزاق
  ١٢٣١  الماللي، حیدر محمد حسن حبیب

  ١٣٤٣  المالئكة، مھا جمیل
  ٣٦٤  )ھـ٩٨٧-٠٠(الملیباوي، زین الدین بن عبدالعزیز 

  ٩٦٨  مناھل عبدالحمید داود
  ٨٥٢  ندالوي، عمار عبدالرحیم حسینالم

  ١٥٥٧  المندالوي، كریم علي عبد علي
  ٥٣٢  المنصور، جعفر عبدالدائم

  ١٥٨٨  المنصوري، احمد مقبل محمد ابراھیم
  ٦٨٠  المنصوري، بشیر سعید سھر محمد
  ١١٠٩  المنصوري، جمال علي قاسم سیف

  ٣٩٩  منیر عبود جدیع
  ٧١٥  المھداوي، سالم علي حسین

  ١٧٥٠  نا، رشا ثامر مزھرالمھ
  ١٤١٤  المھنا، عبود حسن عبود

  ٨٦٥  المھناوي، مھا طارق حسین
  ١٣٦١  مھند عبدالكاظم غانم 

  ١٣٣٢  مھند فاضل احمد



 

 ٥٢٩ 

  ١٥٥٨  مھیب علي مھیھي
  ٥٨١  الموزاني، عبدالكریم زایر رسن

  ١٠٤٠  موسى حبیب جاسم
  ٨١٥  موسى كاظم شامر

  ٩٤٥  الموسوي، احمد محمد
  ١٣١١  ، اسیل ابراھیم محسنالموسوي

  ٨١٩  الموسوي، جلیل شنشول طاھر
  ٣٠  الموسوي، حسن علي فاضل
  ١٧٥١  الموسوي، ربیع حیدر طاھر
  ٧١٦  الموسوي، زكي فلیح حسن

  ١٣٧٦  الموسوي، شروق عامر ھاشم
  ١٣٢٥  الموسوي، شوقي مصطفى علي

  ٥٦١  الموسوي، صالح مھیر راھي
  ١٣١٨  الموسوي، عبدالسالم علي حسین

  ١١١٠  الموسوي، عدنان شبار فالح
  ١٠٤٥  الموسوي، عقیل موسى كاظم
  ٧٧٢  الموسوي، عالء جبار غزاي
  ٣٧٨  الموسوي، علیاء تقي ھادي

  ٦٤٧  الموسوي، عماد جاسم حسن
  ١١٣٩  الموسوي، مازن نوري محمد حسین

  ٨٩٢  الموسوي، منى عبدالمطلب یحیى
  ٥٢٩  الموسوي، ھاتف كاظم جاسم

  ٧٩٠  ي، ولید حمید احمدالموسو
  ٢٢٥  الموصلي، رشید الخطیب 

  ٩٠٧  موفق حسین محمد
  ٨٥  المولى، االء احمد ابراھیم

  ١٥٦٦، ١٩١  المولى، كاظم عبد فریح
  ٤٤٦  المؤمن، مشكاة صبیح عبد علي

  ٣٧  مؤید اسماعیل جرجیس
  ١١٤٨  مؤید كردي عبدالجبار

  ٨٠٥  مؤید محمود مطلك
  ٥٥٩  نيمؤید منیر كامل عبدالغ

  ٨٤٧  مؤید یوسف كاظم
  ١١٧٧  المیاح، احمد ماضي وحید

  ١٠٥٣  المیاحي، ایمان كریم عباس
  ١٧٦٤  المیاحي، شكري ناصر عبدالحسن



 

 ٥٣٠ 

  ٦٢٢  المیاحي، میساء عبد حمزة محسن
  ١٥٩٨  المیاحي، ھاشم صیھود محمد

  ١٩٤  عباس ضیاء باقر
  ١٠٢٠  المیالي، محمد صباح علي

  ١٦٠٩  عنونالمیداني، ھیام علي ی
  ٧٥٣  میرنا عادل عزیز سمرجي
  ١١٨٤  المیسري، محمد احد سالم

  ٩١٦  میسون حسین زین
  ٢٧٨  میلود خلف اهللا

 
    

  حرف النون
    

  ٣١٧  ناجي جبار عزیز
  ١٠١١  الناصر، اثیر خضیر ابراھیم

  ١٧٩٣  ناصر حسین احمد
  ١٣٢٢  الناصري، ایاد احمد حمادي

  ١٣٧٢  الناصري، نبراس وفاء بدري
  ٦٥٥  ناظم عودة خضیر
  ١٢٢٣  نافع صبیح جاسم

  ٥٨٦  ناھدة عیدان حسن
  ١٢٥٧  النایف، حسام حكمت نافع حسن

  ١٦٥٥  نایف سعید نایف جعاطة
  ٤٥١  النائلي، حسین جبار عبد حمد

  ١٧٢٤  )٧٩٢بعد -٧١٣(النباھي، علي بن عبداهللا بن محمد 
  ٥٠٠  نبیل مھدي كاظم زوین

  ٧٦٣  نبیل ولیم اغاجان
  ١٤٠١  نجم عبد جابر

  ١٤٩٤  النجم، عمار مكي علي
  ١٢٨٠  نجیب سلمان بطرس

  ١٦٢  )ھـ٠٠٣٣٨(النحاسي، احمد بن محمد 
  ١٤٢٣  نداء حاتم خضیر

  ١٣١٧  النداوي، عالء عائد عبید
  ١٣٩٠  النداوي، كامل عبدالحسین خضیر

  ١٠٢٩  النداوي، ندى جواد



 

 ٥٣١ 

  ٧٨٣  ندیم خالد حسن فیاض
  ٨٩٣  نمالنصراوي، حسین غا

  ٥٠٩  نصیر جبار لفتة
  ٦٦٥  نصیر غدیر نعیمة

  ٥٦٨  نضال عیسى عبدالمظفر
  ١١٧٩  نضال یوسف مھیوب سلطان

  ٨٠٦  النعماني، عباس ھادي عباس
  ١١  نعمة شھاب جمعة یوسف

  ٨٠٧  نعیم رزاق بدن
  ٨٩٤  النعیمي، جاسم مصطفى خلیل

  ٤٣١  النعیمي، حسام احمد علي
  ١٧٧٠  النعیمي، حیدر حمید رشید
  ١٥٢٠  النعیمي، زینب فاضل احمد

  ١١٧١  النعیمي، صباح نوري حمادي
  ١٧٦٧  النعیمي، طھ جمیل احمد الزندو

  ٣٢٥  النعیمي، محمد سلمان حسین
  ٥٨٢  النعیمي، ھادي صالح رمضان
  ٦٢٣  النعیمي، ھاشم عبداهللا درویش

  ١٠٦٠  النعیمي، ھدى شكر محمود احمد
  ٢٣٥  النعیمي، ھشام سعید محمود
  ١٠٤١  النعیمي، یسار یوسف حسین

  ١٤٣٤  النفاخ، نزار حسین جعفر
  ١٠٥٥  النقار، عدي عدنان عبود داود

  ١٠٥٢  النقیب، عمر نجدت
  ١٢٨١  نمیر سعدي عبدالرزاق

  ٨٧٢  نورس نوري جابر
  ١٧٢٣  النوري، جلیل حمید محسن

    
    

  حرف الھاء
    

  ٥٠١  ھادي حسین عبد علي
  ١٩٢   فاضل الدبوالھاشمي، ایسر محمد

  ١٧٢١  الھاشمي، حیدر طالب حسین
  ١٧٢٢  الھاشمي، عدي محسن غافل



 

 ٥٣٢ 

  ٤٦٨  مازن خلف ناصر الھاشمي،
  ١٦٤٣  ھالة محمد سعید مجید

  ٨٤٠  ھاني طھ جاید
  ٩٢١  ھبة ثاقب یسر

  ٩٧٠  ھدیر عیدان غانم
  ١٦٤٤  الھربود، حسین عذاب خلیف

  ١٧١٧  الھرشلي، ابراھیم محمد سعید محمد عارف
  ١٣٤٦  الھسیناني، ناجح محمد محمد
  ١٥٥٩  الھاللي، سالم مھدي رضوي
  ٩٥٠  الھاللي، میعاد جبار صاحب
  ٩٢٧  ھنادي محسن مھدي موكر

  ١٣٦٤  ھند احسان علي سعید
  ٩٧١  ھند مزھر موسى

  ١٠٢٧  الھنداوي، غافل كریم اسود
  ٩٣٨   ھیا عبد شاكر

  ١٠٤٦  الھیتي، احمد خیري یاسین
  ١٦٩١  اب حاتم یاسینالھیتي، رض

  ١٥٧  الھیتي، طھ شداد حمد
  ١٥٠٩  الھیتي، عبدالناصر ھاشم محمد

  ٧١٧  الھیتي، عناد مخلف مھبش
  ١٦٥٢  الھیتي، مازن عبدالرحمن جمعة

  ٤٣٩  الھیتي، نعمان عطا اهللا
  ١٧٤٢  الھیتي، نوفل حامد عبدالرحن

    
    

  حرف الواو
    

  ٨٧٧  وارتانیان، خلجاك فریور وارتان
  ١٢٤٠  الواعظ، حسن خطاب حسین
  ١٥٢١  الوائلي، حمد عباس دھیش

  ٨٨٨  الوائلي، ضیاء سالم علي
  ١٠١٤  الوائلي، عقیل علي وناس

  ٨٨١  وجدان ضیدان شنین
  ١٤٥١  الوزني، محمد حسن عباسذ
  ٩٥٥  الوزني، وفاء صادق محسن



 

 ٥٣٣ 

  ١٢٠٨  الوزیر، انمار عبدالغني مجید
  ١٠٢٤  وسام سمیر عبد علي بھیة

  ٢٤  )ھـ٧١٨-٦٣٢(الوطواط، محمد بن ابراھیم بن یحیى 
  ١٢٢٧  وفاء بدام لطیف

  ٣٧٩  وفاء كاظم ماضي محمدذ
  ٤٧  وفاء كمال سعید

  
  
  
  
 

  ٦٥٦  والء محمود شاكر
  ١٠٤٢  ولید صالح الدین صدیق
  ٦٥٧  الولید، محمد فرج توفیق

  ٧٢٦  الونداوي، صباح جلیل خلیل
  ١٥٨  وئام یوسف ناصر نصر اهللا

  ١٥٩  الویسي، زینب كامل كریم
  ١١١١  الویسي، طارق سالم سلیم

  ١٦٦٠  الویسي، محمد عبدالمجید عبدالباقي
  ١٠٠  الویسي، محمد مكي عبدالرزاق رشید

    
    

  حرف الیاء
    

  ١٤٦٨  الیاس، صاحب عبدالحسین محسن
  ١٤٨٠  الیاسري، امجد مسلم مھدي

  ١٦٨٣  الیاسري، انصاف جعفر خیون
  ٦٢٤  نداء محمد باقرالیاسري، 

  ٢٤٠  الیسري، یعقوب یوسف خلف
  ١٩٣  یاسین احمد حسین عیسى

  ٨٩٦  یحیى دریھم صیھود
  ٦٨١  الیسوعي، لویس معلوف

  ١٦٦٧  الیعقوبي، سلیم یاور جمال احمد
  ٥٢٧  الیعقوبي، علي محمد جودت

  ١٢٤، ١١٢  یقظان عبداللطیف ایوب



 

 ٥٣٤ 

  ٣١٨  یوسف جمیل حمید
  ١٧١٢، ١٧١١  یوسف عبدالحمید كاتب

  ١٠٧١  یوسف یعقوب ھالل
  
  
  



 

 ٥٣٥ 

  

  كشاف العناوین
  

    
 حرف اآللف

    
ریم     رآن الك ي الق ار ف اء واالختی ات االجتب وعیة   : آی ة موض ة تحلیلی دراس

  في القرآن الكریم) ب.ل.ق(اآلیات التي وردت فیھا مادة 
١٠٢  

  ١١٠  آیات االلوان في القرآن الكریم
  ٢٠٢  تحلیلدراسة و: آیات االمر باالستغفار

  ١٠٠  آیات بركة الزمان والمكان في القرآن الكریم
  ١٧٤  دراسة تحلیلیة: آیات التوحید في القرآن الكریم
  ١٤١  دراسة وتحلیل: آیات التوكل في القرآن الكریم

  ٧٤  دراسة وتحلیل: آیات الحدود واثرھا في الرد والمجتمع
  ١٠٦  دراسة موضوعیة: آیات الحرص في القرآن الكریم
  ١٣٦  دراسة وتحلیل: آیات الحسود في القرآن الكریم
  ١٠٩  دراسة موضوعیة: آیات الخشوع في القرآن الكریم

  ٢٢٠  دراسة وتحلیل: آیات خلق االنسان في القرآن الكریم
  ١٠٧  دراسة وتحلیل: آیات السجود في القرآن الكریم

  ٣٢٨  آیات القبلة في سورة البقرة
  ١٠٧  دراسة تحلیلیة: لكریمآیات الكتمان في القرآن ا

  ٢١٦  دراسة موضوعیة: آیات الكیل والمیزان في القرآن الكریم
  ١٩٦  دراسة : آیات اللقاء في القرآن الكریم

  ١٢٨  دراسة وتحلیل: االیات المتعلقة بالماء في القرآن الكریم
  ١١٢  دراسة موضوعیة تحلیلیة: آیات المساجد في القرآن الكریم 

  ٢١٨  ؤمنین في العبادات والمعامالتآیات نداء الم
  ٤٣٨  )دراسة مقارنة(االباحة في الجرائم الناشئة عند االلعاب الریاضیة 

  ٣٤٤  الخ..االباحة والمفقود والغصب والودیعة والتجاریة والشركة والصید
  ٢٨٢  ابتالء اولي العزم من الرسل في القرآن الكریم

  ١٤٠٦  مسرح االطفالاالبعاد التربویة لشخصیة االم في نصوص 
  ١٧٤٥  االبعاد الفكریة والجمالیة في تصامیم اعالم الدول االسالمیة

  ١٣٧٤  االبعاد الفكریة والجمالیة للدالالت السریالیة في الرسم العراقي المعاصر
  
  
 



 

 ٥٣٦ 

  ٨٥٩  االبعاد المكانیة للتلوث البیئي لمصفى الدورة
  ١٣١٦  لتجارياالبعاد الوظیفیة والجمالیة في تصمیم االعالن ا

  ١٧١٥  ابن ابي عصرون وآراؤه الفقھیة في العبادات والبیوع
  ١٧٤٢  ابن حیان القربي ومنھجھ في كتاب المقتبس

  ٦٨٥  ابنیة االفعال في دیوان الھذلیین
  ٧٢٠  االبنیة الصرفیة في الكشاف للزمخشري

سعة  ) رضي اهللا عنھ  (ابو طلحة االنصاري     ب الت ة  : ومرویاتھ في الكت دراس
  تخریجو

١٧٠٠  

  ٦٥٢  ابو علي الفارسي في مصنفات ابن جني
  ١٧٣٣  ابو الفضل الرازي وجھوده في اللغة والنحو

  ٥٤  االتجاه المادي في المعرفة في الفلسفة المعاصرة الماركسیة
  ١٤٠٠  االتجاه الملحمي في افالم اكبر اكروسارا

  ١٥١٠  السابع الھجرياالتجاه النفسي في النقد العربي القدیم حتى نھایة القرن 
  ١٥٥٥  )١٩٣٩-١٩٢١(اتجاھات التجدید في القصة العربیة في العراق 

ة االدارة         سلطة التقدیری ى ال ضائیة عل ة الق ي الرقاب ة ف ات الحدیث االتجاھ
  )دراسة مقارنة(

١٣٠٢  

  ١٧٥٨  اتجاھات السیاسة القبلیة في الكوفة في العصر االموي
  ١٥٢٠   العصر العباسياتجاھات شعر الغزل في العراق  في

ة         ا الموجھ وت امریك ة ص رامج اذاع و ب اتجاھات طلبة واساتذة الجامعة نح
  باللغة العربیة

٥٨٥  

  ١٢٣٦  آثار التضریب وبعض العوامل االخرى في البلوع الجنسي لدى اناث الماعز
  ٥٠٠  اثبات التعاقد بطریقة االنترنت

دى    أثر اسالیب تلمیحیة في االسترجاع المباشر والم      ة ل اھیم العلمی رجأ للمف
  تالمیذ الصف السادس االبتدائي

٥٤٦  

  ٤٣٠  أثر االستثمار االجنبي المباشر في تنمیة اقتصادیات الدول النامیة
  ٦١٥  )الخ..االمثال-تعریف-مثال(أثر استخدام االستراتیجیتین التدریسیتین 

  ٦٢١  أثر استخدام استراتیجیتین قبلیتین مع طریقة المناقشة  
  ٤٨٧  الخ..ثر استخدام اسلوبي التعلم االتقاني والتضمین على تعلمأ

  ٧٤٨  الخ..أثر استخدام أنموذج دورة التعلیم في تنمیة مھارات العلم
  ٦٣٩  الخ..أثر استخدام أنموذج كولنز وستیفنس في تدریس العلوم لطالب 

  ٦٠٩  الخ..في التحصیل" ھید اتابا"و "  فان ھل"أثر استخدام انموذجي 
  
  
  
  
 



 

 ٥٣٧ 

ة   ات القرآنی تخدام االی ر اس ة     : أث الب المرحل صیل ط ي تح رض ف ة ع امثل
  االعدادیة في مادة قواعد اللغة العربیة

٦٠٧  

ة       دى طلب صابیة ل ادات الع ض الع ي خف ترخاء ف ات االس تخدام تقنی ر اس أث
  المرحلة االعدادیة

٥٥٩  

ي ا   ة ف اھیم الفیزیائی دریس المف تراتیجیات لت ة اس تخدام ثالث ر اس ول أث لمی
  الخ ..العلمیة

٦٢٢  

أثر استخدام دورة التعلم في تنمیة مھارات عملیات العلم لدى طالبات الصف 
  الخ..الرابع العام

٧٤٨  

شة         ة المناق ع طریق ة م صورات التاریخی شفافیات والم تخدام ال ر اس أث
  الجماعیة في تحصیل طالب الصف الثاني

٦٠٦  

  ٦٢٥  حصیل طلبة الصف الثاني متوسطأثر استخدام طریقة التعلیم التعاوني في ت
داد      د اع اني لمعاھ ة الث صیل طلب ي تح فیة ف شاطات الالص تخدام الن ر اس أث

  المعلمین
٧٠  

داد     د اع الب  معاھ صیل ط ي تح ة ف ضیر القبلی ئلة التح تراتیجیة اس ر اس أث
  المعامین

٦٩  

ي               ة ف راءة والكتاب یم الق ي تعل ة ف صوتیة والجملی ریقتین ال أثر استعمال الط
  للغة الكردیة لغیر الناطقین بھاا

٧٢٥  

ادة     ي م ام ف ع الع صف الراب ات ال صیل طالب ي تح تجواب ف لوب الس ر اس أث
  التربیة االسالمیة

٦١  

ي               اني المتوسط ف صف الث صیل طالب ال أثر اسلوب التعلیم التعاوني في تح
  مادة التربیة االسالمیة

٦٦  

صف الخ              ة ال صیل طلب ي تح ي   أثر اسلوب حلقة المناقشة ف ادي ف امس االع
  مادة التربیة االسالمیة

٦٨  

ي                ام ف ع الع صف الراب ات ال صیل طالب ي تح أثر اسلوب المواقف التعلیمیة ف
  الخ..

٧٢٦  

  ١٤٤٦  الخ..أثر اسلوبي االكتشاف لذوي المجال المعرفي التأملي
دى طالب               االغتراب ل شعور ب ي خفض مستوى ال ادیین ف لوبین ارش أثر اس

  المرحلة االعدادیة
٥٦٩  

  ٦١١   أثر انواع التقویم في تحصیل طلبة الرابع العام في قواعد اللغة العربیة
  ٥٧٤  أثر برنامج ارشادي في تعدیل سلوك االطفال ذوي النشاط 

  ٥٧٧  الخ..أثر برنامج ارشادي نفسي في تخفي القلق الوجودي
  ٥٧١  الخ..أثر برنامج ارشادي نفسي في التخفیف من االعراض العصابیة

  
  
  
 



 

 ٥٣٨ 

  ١٣٨٤  الخ..أثر برنامج ارشادي نفسي مقترح في تنمیة الثقة بالنفس 
طرابات       راض اض ض اع ي خف سیة ف ة والنف عافات االولی امج االس ر برن أث

  الضغط الحاد
١٢٧١  

  ٤٨  الخ..أثر برنامج تدریسي في تحسین المھارات االجتماعیة
  ٩٥٧  لخا..أثر برنامج جمعي في تعدیل السلوك لخفض بعض اشكال الوساوس

ة     ي المرحل بین ف ة الراس دى الطلب تعلم ل ز الم ض العج ي خف امج ف ر برن أث
  المتوسطة وفي تحصیلھم الدراسي

٥٥٢  

  ٥٨٧  الخ..أثر برنامج اللعب التمثیلي في العملیات االدراكیة لطفل الروضة
  ٩٣٣  الخ..أثر بعض الملوثات البیئیة في الكتلة الحیة للطحلب االخضر 

  ١٨٣  ي التفسیر الكبیر للفخر الرازياالثر البالغي ف
ة المستھلك             ى حمای شاملة عل ة  : أثر تحقیق متطلبات ادارة الجودة ال دراس

  استطالعیة في عینة من مستشفیات بغداد
١٢٩٦  

ات      دى طالب اطفي ل ان الع ستوى الحرم ض م ي خف اعلي ف ل التف ر التحلی أث
  المرحلة المتوسطة

٥٧٥  

ي   ارة ف ة مخت صوص ادبی ل ن ر تحلی صف  أث الب ال دى ط ري ل  االداء التعبی
  الخامس العلمي

٦١٠  

  ١٣٤٠  أثر التحوالت التخطیطیة على االنماط السكنیة في مدینة بغداد
  ١٤٧٥  الخ..أثر التدریب باسالیب مختلفة من المجھود المكرر لتنمیة 

الطرف                ة التھدیف ب ویر دق ي تط ضل ف ر المف أثر تدریب الطرف السفلي غی
  الخ..عبي كرة القدمالسفلي المفضل لال

١٤٦٠  

تجابة     رعة االس ة وس ي دق اري ف دني المھ ي والب دریب العقل ر الت أث
  الخ..الحركیة

١٤٦٧  

ل            صوى الطوی ركض الق وة ال زات خط ي ممی أثر تدریب المطاولة الخاصة ف
  الخ..م حرة ٤االمد نسبیا كفعالیة 

١٤٧٩  

  ١٢٨٠  قق الخارجيأثر تدقیق التكالیف الصناعیة غیر المباشرة على رأي المد
  ٣٨٦  أثر التشریعات االسكانیة على البنیة السكنیة للمدینة

  ٣٨٥  أثر تشكیل الوحدات في تقلیل ھدر الطاقة للمجمعات السكنیة
وم         ة قسم العل أثر تطبیق برنامج للتربیة العلمیة في السلوك التدریسي لطلب

  في كلیة المعلمین
٥٦٢  

  ١٢٠٢  الخ..ة في مرض التفحم العادي أثر التعفیر ببعض المبیدات الفطری
  ٩٧٣  الخ..أثر التعلم بداللة مستویات التوتر النفسي على تطویر بعض المھارات

  
  
  
  
 



 

 ٥٣٩ 

ادة        ي م ط ف صف االول المتوس الب ال صیل ط ي تح رمج ف یم المب ر التعل أث
  التربیة االسالمیة

٦٤  

  ٦١٩  الخ..بعأثر التغذیة الراجعة الفوریة والمؤجلة في تحصیل طالب الصف الرا
اح      ة واالرب و االنتاجی ي ن وجي ف دم التكنل ر التق ى   : أث ة عل ة تطبیقی دراس

  الشركة البوتاس العربیة
٤٢٩  

صف        الب ال صیل ط ي تح ي ف ى الجزئ ى المعن ي عل ى الكل دیم المعن ر تق أث
  الخامس االدبي في مادة الدب والنصوص

١٥٠٢  

بحث تجریبي : الثقالأثر تقنیات الحاسوب في تعلم اداء رفعة الخطف برفع ا
ل        على طالب المرحلة الدراسیة االولى في كلیة التربیة الریاضیة جامعة باب

  )٢٠٠٢-٢٠٠١(للعام الدراسي 

١٤٧٦  

ع         صف الراب ة ال دى طلب ي ل صیل الدراس ي التح ین ف ات المدرس ر توقع أث
  االعدادي في مدینة بغداد

٥٥٠  

  ١٥٨٤  االثر الحضري في الشعر االندلسي عصر ملوك الطوائف
  ٥٣٨  أثر الحملة االیمانیة في وقایة المجتمع من الجریمة

  ٩٥٠  أثر خالصة بذور نبات الحلبة في نمو الغدد اللبنیة وتطورھا في الجرذان
  ٦٧٧  أثر الداللة اللغویة والنحویة في استنباط االحكام الفقھیة من السنة النبویة

  ١٦٢٩  لنھر دجلة في العراقأثر الذوبان الثلجي في الجریان السطحي المباشر 
  ٥٩٠  أثر الرحالت المیدانیة في االداء التعبیري لتالمیذ المرحلة االبتدائیة

  ٤١   سنوات٦أثر ریاض االطفال في التفكیر االبداعي االنفصالي بعمر 
  ٤٩٢  أثر الزواج المختلط على جنسیة الزوجة

  ١٦٢٤  لخا..أثر سد القادسیة على التنظیم االروائي لنھر الفرات 
  ١٣٧٨  أثر السلوك االنعزالي في رسوم المراھقات

ة           ة العراقی ال الخزفی ي االعم دیم ف راق الق ات الع ة لفخاری سمات الفنی ر ال أث
  المعاصرة

١٣٥٧  

  ٥٩٩   أثر الشواھد القرآنیة في تحصیل تالمیذ الصف الخامس االبتدائي
صف الرا      الب ال صیل ط ي تح رة ف شة والمحاض ي المناق ر طریقت ع أث ب

  الخ..االعدادي
٦٥  

  ٩٧٧  الخ..أثر العالج النفسي الجماعي في خفض بعض االعراض العصابیة
ع     ث والراب رآنین الثال راق الق ي الع سیاسیة ف اة ال ي الحی اء ف ر العلم أث

  التاسع والعاشر المیالدیین/ الھجریین
١٧٦٢  

  
  
  
  
  
 



 

 ٥٤٠ 

ي ف        ات الطبیع ي للنب ع الجغراف راق أثر العناصر المناخیة على التوزی : ي الع
  دراسة في جغرافیة المناخ

٨٥٤  

  ١٠٥٥  أثر العوامل الطبیعیة في توقیع المطارات المدنیة
رات          ض المتغی ى بع واط عل ین االش ة ب ن الراح ة م رات مختلف ر فت أث

  الخ..الوظیفیة
١٤٦٦  

  ١٦٤٠  أثر قنوات الري الجدیدة على الجانب البیئي في محافظة ذي قار
ي ال  ذ ف رور الناف ر الم ة أث ق  : مدین رح طری ة لمقت ة تخطیطی ة تحلیلی دراس

  خارجي جانبي منطقة الدراسة مدینة المحمودیة
١٣٤٢  

  ١٠  أثر المعلومات في التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة في العراق
  ٩٦٦  الخ..أثر ممارسة ریاضیات متنوعة في كثافة العظام المعدنیة لدى النساء

  ١٤٦٢  الخ..لة الخاصة وبعض المتغیراتأثر منھاج تدریبي في تطویر المطاو
ارة                سرعة واداء مھ زة بال وة الممی ة الق ي تنمی رح ف دریبي مقت نھج ت أثر م

ة الریاضي        : التصویب بكرة القدم    ادي المدحتی باب ن ى ش ي عل بحث تجریب
  سنة) ١٩(تحت سن 

١٤٥٤  

  ١٣٦٨  دراسة تحلیلیة: أثر الموروث الشعبي في الرسم العراقي المعاصر
دن             أثر م  یة للم ات االساس ي للمخطط ف البیئ ق التكی ي تحقی ة ف وضع المدین

  الجدیدة ضمن المناخیة المختلفة
١٣٣٠  

اني    صف الث ة ال ري لطلب ي االداء التعبی فیة ف ة الالص شاطات اللغوی ر الن أث
  متوسط

٦٠٢  

  ١٦٨٢  أثر نماذج المسؤولیة في التخطیط للتنمیة السیاحیة في العراق
  ١٣٣٦  لوماتیة على التغیرات الفیزیاویة والوظیفیةأثر نمط الشبكة المع

  ٣٠٦  اجازة االعیان في الشریعة والقانون
  ٥١١  دراسة مقارنة: االجرة واحكامھا في عقد االیجار

ل                 ن حنب د ب ن احم داهللا ب د عب سعة وزوائ ب الت احادي بیت المقربین في الكت
  على سند ابیھ

٢٦٥  

  ٢٦٤  سة وتحلیلدرا: احادیث التھدئة في الكتب التسعة
  ٢٦٣  دراسة وتحلیل: احادیث التیامن في الكتب التسعة

  ٢٧٢  احادیث الزھد في الكتب الستة
  ٣٤٧  دراسة تحلیلیة: احادیث الوالیة في عقد النكاح في الكتب التسعة

  ١٥٠٠  احاسن المحاسن
  ٥٠١  دراسة مقارنة: احتفاظ البائع بملكیة المبیع

  
  
  
  
 



 

 ٥٤١ 

  ١٥٢٨  الروائي العربي الحدياالحتفالیة في الخطاب 
  ٢٨٨  االحتكار في الشریعة االسالمیة
  ٢٨٨  االحتالل في الشریعة االسالمیة

  ٤٤٧  الخ..الحقوق والواجبات مع دراسة: االحتالل في القانون الدولي
  ٢٦  االخراج وعالقتھ بمراقبة الذات

  ١٣٠  احرف المعاني الرباعیة في القرآن الكریم
  ١٦١١  ي االدب العبري الحدیثاالحساس بالعزلة ف

  ٣٥٣  احكام االبوة في االحوال الشخصیة
  ٢٩٤  احكام االمھال في الفقھ االسالمیة

  ٥١٣  احكام تصرفات الوارث الظاھر
  ٣٢٥  احكام التیمم في الفقھ االسالمي

  ٣١٨  احكام الخؤولة في الفقھ االسالمیة
  ٣٢٩  احكام صالة الجماعة

  ٣٥١  الیمین والنذر والقضاءاحكام الغضب في الطالق و
  ٥٢٢  احكام المنافسة التجاریة غیر المشروعة

  ١٤١  االحماء الخاص وتأثیره في تطویر بعض المھارات الھجویة بكرة السلة
  ٦٨٤  احمد مطلوب وجھوده في تحدید المصطلحات البالغیة والنقدیة

الل ك          ن خ ري م ع الھج رآن الراب ي الق داد ف ة لبغ وال االجتماعی اب  االح ت
  الخ..نشوار

١٧٦٩  

  ٣٤٣  االحوال االربعینیة الصحاب الفروض والرد علیھم
  ١٧٧٠  ھـ٥٦٥-٥٧٥االحوال العمرانیة لمدینة بغداد 

صر           ة الع ى نھای ة حت رة العربی احیاء االراضي واستصالحھا في شبھ الجزی
  االموي

١٧٥٧  

  ١١٠٠   في النبات والتربة لتسمید الذرة الصفراء(DRIS)اختبار نظام 
زیم   (اختزال بعض المضادات التغذویة      بط ان ك     ) مث امض افاتی سین وح التری

  الخ..في الباقالء بطریقة االنبات واستخدامھا في عالئق
٤٤٠  

  ١٧٣٢  اختالف اراء ابن مالك في كتبة النحویھ
  ٣٠٤  الخ..االختالف االصولي بین الحنفیة والجمھور في باب السنة

  ٢٩٣  كام المتأثر باختالف القراءات فیھااالختالف الفقھي في ایات االح
و        ي النح ار ف شعیر االختی ن ال ناف م ة اص ذر ثالث ط ب دالت خل تالف مع اخ

  العربي
٧٠٤٠  

  
  
  
  
 



 

 ٥٤٢ 

  ٦٤٢  الخ..االخطاء االعرابیة لدى طلبة كلیات التربیة االساسیة
  ٨٨  االخطاء الشائعة في تالوة القرآن الكریم لدى طلبة المرحلة االعدادیة

 الكتابیة الشائعة في اللغة الكردیة عند طلبة الصف الرابع االعدادي االخطاء
  غیر الناطقین بھا تشخیصھا ومقترحات عالجھا

٧٢٣  

االخطاء اللفظیة الشائعة في اللغة الكردیة عند طلبة الصف الرابع االعدادي 
  من غیر الناطقین بھا وتشخیصھا

٧٢  

سن   ي فیرك رار ماس دفع الرب٣٩٩ MFاداء الج راث  ال ع المح اعي م
  الخ..القرصي الرباعي

١٠٦٣  

ار   ٣٩٩ MFاداء الجرار ماسي فیركسن  راث الحف  الدفع الرباعي مع المح
  الخ..الخماسي

١٠٦٩  

  ١٠٦٧   الدفع المطرحي الرباعي القالب٤٢٦٠ MFاداء الجرار ماسي فیركسن 
سرف   رار الم أثیر     DT اداء الج الب وت اعي الق راث الرب ع المح م

  لخا..تداخلھا
١٠٦٦  

  ١٤١٤  اداء الممثل بین الذاتي والموضوعي
راق     ي الع ا ف ة تطبیقھ تثمار وامكانی نادیق االس ة : ادارة ص دراس

  الخ..استطالعیة
١٢٩٨  

  ٣٣٠  ادارة والي مال الزكاة
  ١٠٠  الخ..االدب في العطاء واالنفاق في سورة البقرة

  ١٦٨  دراسة جمالیة: ادبیة النص القرآني
  ٢٩٩  برة عند جمھور االصولییناالدلة غیر المع

  ١٥٤  الخ..ادلة النحو السماعیة عند ابن مالك
ع             رآن الراب ة الق ى نھای الة ال صر الرس راق من ع االدیرة النصرانیة في الع

  الھجري
٣٧٠  

  ٥٨   دراسة فقھیة مقارنة- العبادات-االذن في التصوفات الشرعیة
  ١٧١١  حلیلدراسة وت: االراء االصولیة البن الحاج االشبیلي

  ٣١٧  االراء االصولیة البن خیران في البحر المحیط
  ١٧١٢  دراسة وتحلیل: االراء االصولیة البي عبداهللا العبدري

  ٢٩٧  )ھـ٣٣(االراء االصولیة لالمام ابي بكر الصیرفي المتوفى سنة 
  ٢٩٠  االراء االصولیة للقاضي ابن كج

  ١٧٠٦   االصولیة)رضي اهللا عنھ(اراء االمام علي بن ابي طالب 
  ٢٧٧  االراء العقیدیة عند االباضیة حتى نھایة القرآن االول الھجري

  ١٧١٣  اراء عیسى بن ابان االصولیة في كتاب البحر المحیط للزركشي 
  
  
  
 



 

 ٥٤٣ 

  ١٧٠٨  )رضي اهللا عنھ(ان سیفاالراء الفقھیة للصحابي الجلیل معاویة بن ابي 
  ٣٤٦  آراء القاضي حسین االصولیة

  ٢٢٦   في القرآن الكریماالرادة
  ٤٤٥  ازدواجیة المعاملة في تطبیق القانون الدولي العام

  ٦٤٩  )١٣٩-١٩٣٨(االزمة التشیكوسلوفاكیة 
  ٦٥٠  دراسة تاریخیة تحلیلیة: أساطیر التوراة

  ١٥٩٦  اسالیب تصمیم المكان في المسرحیات الشعبیة العراقیة
  ٩٧  اسالیب التعبیر القرآني في سورة االعراف

  ٩٢  اسالیب التعبیر القرآني في سورة االنعام
  ٩٥  اسالیب التعبیر القرآني في سورة التوبة
  ٩٢  اسالیب التعبیر القرآني في سورة االنعام

  ٥٤٨  اسالیب معالجة المعلومات وعالقتھا بانماط الشخصیة لدى طلبة الجامعة
دى طلبة الصف اسالیب المعاملة الوالدیة وعالقتھا بتحدید المیول المھنیة ل   

  السادس االعدادي
٥٨١  

  ٢٨٠  اسالیب منكري النبوات في القرآن الكریم
  ١٠٢٧  اسباب تأخیر المشاریع االنشائیة في العراق

  ٣٠٧  اسباب الترجیح المتعلقة بالسند والمتن في كتاب فتح الباري
یة التاكسد     Oxidative Hypothesisاسباب ظاھرة التعمیر بداللة فرض

الل ت  ن خ اش     م ات الم ل نب ي عق یة ف ذور العرض وین الج  Phseolusك
aurous Roxb   

٨٩٨  

  ٩٩٢  اسباب فشل انابیب المراجل التجاریة لمحطة كھرباء جنوب بغداد
وب         صادیات دول جن ي اقت ة ف ة المالی االستثمارات االجنبیة وعالقتھا باالزم

  شرق آسیا
٤١٧  

ائرة بحث وصفي    االستجابة االنفعالیة وعالقتھا المھاریة لالعبي    الكرة الط
  )٢٠٠٢-٢٠٠١(على العبي اندیة الدرجة الممتازة بكرة الطائرة للموسم 

١٤٤٩  

  ١٢١٣  استجابة بعض االصناف من زھرة الشمس
استجابة بعض التراكیب الورایة من الشعیر الصناعي للتسمید النیتروجیني 

  والفوسفاتي
١١٤٥  

  ١١٤٧  متكرر وانتاج الحبوباستجابة تراكیب وراثیة من الشعیر للعش ال
  ١٢٠٠  استجابة ثالثة اصناف من الذرة البیضاء للمسافات الزراعیة

  
  
  
  
  
 



 

 ٥٤٤ 

ل          استجابة ثالث اصناف من قصب السكر الستحداث الكالس وتقویمھا لتحم
  الملوحة

١١٦٨  

واد           ة والم صات النباتی بعض المستخل استجابة الحامول النامي على الجت ل
  المضافة

١١٥٣  

ري   (Bicolorcl moenchlsorghum) الذرة البیضاء استجابة نفس ال  ل
  خالل مراحل النمو المختلفة واثر ذلك في توزیع الجذور

١١١٧  

صفراء    ذرة ال تجابة ال ر    Zra mayslاس ن عناص ة م ستویات مختلف  لم
  الخ..النتروجین

١١١٩  

  ١١٩٩  الخ..استجابة صنفین من الذرة البیضاء 
  ١١٦٩  الخ..ي لموعد الزراعة والتسمید النتروجیني استجابة نبات الكزبرة المحل

استجابة نمو وحاصل تركیبین وراثیین من الذرة الصفراء لمسافات زراعیة 
  مختلفة

١٢٠٧  

  ٥٠٥  استمالة التنفیذ واثرھا على االلتزام العقدي
  ١١١٣  استخدام اسلوبي الري النائي والموجي في تحسین كفاءة ري المرور

  ١٣٥٩   المحلیة لتكوین جسم مقاوم للكسراستخدام االطیان
  ١٢٦٨  الخ..استخدام اغذیة حیة في تربیة یرقات اسماك الكارب االعتیادیة

  ١٢٥١  الخ..استخدام اغذیة في تربیة یرقات اسماك الكارب االعتیادیة
انة              نع الخرس ل ص ل لمعم ع االمث د الموق ي تحدی استخدام البرمجة الخطیة ف

  االسفلتیة
١٠٤٤  

  ٩٨٧  الخ..ام بروتینات المناعة المفصولة من لبا االبقاراستخد
ات      ة لواثب وة الخاص ویر الق ي تط اء ف ة الم دریبات مقاوم تخدام ت اس

  الخ..الثالثیة
١٤٧١  

  ١٦٤٦  الخ..استخدام تقنیني التحسس النائي ونظم المعلومات الجغرافیة
ستخلص     ام الم اتیز الخ زیم البیتاكلوك ت وان شعیر المب تخدام ال ي  اس ھ ف من

  عالئق اسماك الكارب العادي
٩٠٣  

المواد       الى ب ر دی استخدام الطحالب ادلة احیائیة لتلوث الجزء االسفل من نھ
  العضویة

٦٣٢  

  ٧٦٠  استخدام الطرائق الالمعلمیة في تحلیل تصمیم التقاطع بعاملین
ود    ط الوق ب لخالئ شار اللھ ة انت ي دراس یلرن ف صویر ش ة ت تخدام طریق اس

  لھواءالغازي مع ا
١٠٠٢  

  
  
  
  
  
 



 

 ٥٤٥ 

  ١١٢٧  استخدام كوالح الذرة الصفراء في انتاج الفطر االبیض
ة        ي مكافح ایتین ف ق الك ات تخلی ون التجمع ومثبط تخدام مستخلص فرم اس

  الصرصر االلماني
١١٢٦  

دقیق      ي الت صائیة ف ة االح تخدام المعاین شركة    : اس ي ال ة ف ة تطبیقی دراس
  ساھمة مختلفةالعراقیة النتاج وتسویق اللحوم شركة م

١٢٨٩  

  ٤٥٠  االستخدام المنصف والمعقول لالنھار الدولیة
ام   تخدام نظ الیب ABCاس یم اداء   ABM واس رار وتقی اذ الق  التخ

  الخ..المنظمة
١٢٩٥  

ي              ة ف ل دراس ة الموص ى التوسع المساحي لمدین االسخدامات الضاغطة عل
  جغرافیة المدن

١٦٤٧  

  ١٣٤٩   الداخلیة لبرامج تلفزیون العراقاستخدامات عناصر التصمیم في الفضاءات
 Zizphusاستخالص بعض المركبات الفالفونویدیة من اوراق نبات السدر 

spina-cnvisti     ي ادن ف دة للمع سدة ومقی ضادة لالك واد م تعمالھا م  واس
  زیت زھرة الشمس

١٣٢١  

ة   ار القطیف بغات ازھ تخالص ص ي Tageles patulalاس  العراق
  تجات االلبانواستخدامھا في بعض من

١٢٤٠  

وم   د بن تخالص المولیی سین (VI)اس اجي  (VI) والتنك ر الت طة والی  بواس
   تاجي-١٨ - بنرو–ثنائي 

٧٨٨  

  ١٢١٩  استخالص ھرمون المیالنونین الصنوبري واختیاره بایولوجیا وحقلیا
  ٩٧١  الخ..استخالص وتنمیة انزیم البیتاكتامیز من عزل محلیة لجرثومة 

ر        استخالص وتنقیة  ة للفط  انزیم الكلوكوز اوكسیدیز المنتج من عزلة محلی
(asperqillus)  

٨٥٨  

  ٩٥٩  الخ..استراتیجیات التكییف الحداث الحیاة وعالقتھا بالصحة النفسیة
  ٦٣٣  استراتیجیة تقویم اداء القیادات االداریة لھیئة التعلیم التقني

دمین  االستشارة االنفعالیة والسمات الشخصیة لدى الالعبین ا     لشباب والمتق
  في ألعاب الساحة والمیدان في العراق

١٤٨٠  

  ٢٦٠  )صلى اهللا علیھ وسلم(االستشفاء باحادیث المصطفى 
  ١٥٦٥  االستعارة في شعر االخطل الصغیر

  ٧٤٢   ادواتھ واسالیبھ-االستفھام في عبریة التوراة
  ٢٩٦  الخ..االستقراء في اصول الفقھ ونماذج من تطبیقاتھ

  ٢٠٦  دراسة وتحلیل:  والمعراجاالسراء
  
  
  
  
 



 

 ٥٤٦ 

  ٣٦٨  االسرار السبعة في العقیدة النصرانیة وموقف االسالم منھا
  ١٧٤٩  م. ق٦٦٩-٦٨٠اسرحدون 

ة    صناعات الخفیف ات ال ي منتج ة ف زاء التكمیلی صمیمیة لالج س الت االس
  دراسة تحلیلیة: وعالقتھا بالھیئة العامة

١٣٨٢  

ي   االسس التصمیمیة للحدائق المدرس  وذج تطبیق یة بین الواقع والطموح نم
  للمدارس الثانویة لمدینة بغداد

١١٨٦  

  ٥٠  ة للمجتمع المدني في الفكر العربي المعاصرسیفاالسس الفل
  ٦٦٦  دراسة في منطق االنساق اللسانیة في العربیة: االسس المنطقیة للغة

  ١٠٢٦  اسس النظام المقترح لتقییم مشاریع االبنیة
  ١٥٠٢  )دراسة وتحلیل(أدب ابي العالء المعري االسطورة في 

  ٧٣ GLOBALIZATIONاالسالم في مواجھة العولمة 
  ١٥٦٠  ١٩٦١-١٩٢٠اسلوب االلتفات في الشعر الجواھري 

راق           ي الع ود ف ازفي الع ي ع : اسلوب الشریف محي الدین حیدر وتأثیراتھ ف
  دراسة تحلیلیة

١٣٩٥  

ي   لوب المعرف تقالل (االس ا–االس ال  االعتم ى المج ادراك  ) د عل ھ ب وعالقت
  العمق

٣٣  

  ٧٣٦  )اسفار موسى الخمسة(اسم الحیوان في التوراة 
  ١٤١  دراسة لغویة وداللیة: االسم الموصول في القرآن الكریم

  ٧٣٢  دراسة مقارنة: اسماء االشارة في سفري صموئیل 
  ٧٤١  )اسفار موسى الخمسة(اسماء المواضع الجغرافیة في التوراة 

  ١٧٦٠  )م١٢٥٨-٧٥٠/ھـ٥٦٥-١٣٢(امات الخلفاء العباسیین الفكریة اسھ
ن          داد م ي بغ ة ف ة الفكری ي الحرك ة ف اء الكوف ھامات علم -١٩٤٩اس

  م٩٤٥-٧٦٦/ھـ٣٣
١٧٦١  

  ٢٩١  االشارة في اصول الفقھ
  ٢١١  دراسة مقارنة: االشاعرة واراؤھم في تفسیر القرآن الكریم

  ١٣٠٦  الخ..یة للفقرات االنشائیةاشتقاق معادالت حساب االوزان المعیار
  ٣٨٢  دراسة تخطیطیة في بغداد: مكان-مجتمع-مجرم–اشكالیة 

  ١٠٧٤  اصل معدن البایدالیت وطبیعتھ في بعض الترب العراقیة
  ١١  االصالح المالي في بلدان مختارة مع االشارة الى العراق

  ١٣٧  االصناف المرحومة في القرآن الكریم
  ٦٩٣  )ھـ٧٤٩ت (وي عند المرادي اصول االحتجاج النح

  
  
  
  
 



 

 ٥٤٧ 

  ١٥٩٧  االصول التراثیة في مسرحیات عادل كتظم
  ٧٣٦  دراسة سامیة: االصول الفعلیة في سفر التكوین

  ١٣٥١  االضاءة ونظامھا التعبیري في التصمیم الداخلي للمساجد
  ٥٧٠  الخ..اضطراب ما بعد الضغوط الصدمیة وعالقتھا بالتفكیر التجریدي

  ٢٥٢  دراسة موضوعیة: نان في القرآن الكریماالطمئ
  ٤٨٩  االعتراض على الحكم الغیابي في االحوال الجزائیة

ي         ذھا ف ة وتنفی یم االجنبی رارات التحك ضائیة وق ام الق راف باالحك االع
  االتفاقیات الدولیة

٥٢٥  

  ١٠٢٥  اعتماد ھندسة القیمة في بناء نظام اداري لتقییم ذات الوظیفة االمنیة
  ٢١٠  جاز البالغي في تفسیر المناراالع

شعار عن       ات االست اعداد خرائط استعماالت االرض الزراعیة باستخدام تقنی
  بعد

١٦٦٦  

  ١٧٣٧  االعشى في معاییر النقد قدیما وحدیا
راق         اة الع ي قن یة ف االعالم الریاضي التلفزیوني في العراق البرامج الریاض

  الفضائیة انموذجًا
١٧  

  ١٥٦٧   صعالیك العصر االموياالغتراب في شعر
  ٣٧١  دراسة میدانیة في مدینة بغداد: االغتراب لدى حملة الشعادات العلیا

یط   ري الوس شعر العب ي ال اس ف موئیل   : االقتب عر ش ي ش ة ف ة تطبیقی دراس
  ھناجید

١٦١٩  

  ١٩١  دراسة اسلوبیة: االقتباس والتضمین في نھج البالغة 
ة و    صوالت الترب ي مف ك ف راز الزن ید   اقت دني واكاس ب المع ھ بالتركی عالقت

  الحدید الحرة
١٠٨٨  

س          دني والكل التكوین المع ھ ب ة وعالقت صوالت الترب ي مف ز ف راز المنغنی اقت
  لبعض الترب

١٠٨٥  

  ٣٠٠  اقتضاء النھي والفساد االصولیین 
ر            ي البح المیة ف ة االس ة العربی وذ الدول ت نف ي تثبی ا ف ریطش ودورھ أق

  المتوسط
١٧٧٢  

  ١٦٥١  دراسة جغرافیة المدن: نة ھیتاقلیم مدی
  ٤٧٢  اقلیمیة الضریبة على دخل الشركات في القانون العراقي

  ١١٠٩  االكسدة االحیائیة للكبریت في التربة الكلسیة
  ٥٠٢  االلتزام باالدالء بالمعلومات عند المتعاقد

  ٨١٣  االلتصاق الكیمیائي لذرة الھیدروجین على سطح صلب
  
  
  
 



 

 ٥٤٨ 

  ٤٥٦  الغاء الدستور
  ١٩٤  الخ.. دراسة معجمیة-الفاظ الري والتربة في التراث اللغوي العربي
  ٦٧١  دراسة لغویة: الفاظ الطبیعة المشتركة بین العربي واالكدیة

  ١٩٣  دراسة داللیة : الفاظ القدرة والتمكین في القرآن الكریم
  ٣١  االلیاف الدفاعیة وعالقتھا بقوة االنا

  ٢٧٥  ھـ١١٤-٥٦ التاریخیة االمام الباقر ومرویاتھ
  ٢٦٩  االمام الساجي وجھوده في الجرح والتعدیل

  ٢٧٤  دراسة تحلیلیة: ومرویاتھ ) رحمھ اهللا(االمام محمد بن الحنفیة 
  ١٦٨٥  )م٧٩٩-٧٤٤/ھـ١٨٣-٠١٢٨) ع(االمام موسى الكاظم 

  ٩٤  االمثال في سورة الكھف
  ٧٣٣  اامثال وحكم سریانیة في المروج النزھیة الدجین من

مال         ي ش شتویة ف صیفیة وال سیاحة ال تثمار ال ي اس ة ف ات المناخی االمكان
  العراق

١٦٧٥  

  ١٦٨٠  امكانیة استثمار السیاحة الصحراویة في العراق
  ١٣٥٨ Bone chihaامكانیة استخدام خامات محلیة النتاج خزف عظمي 

  ١٦٥٦  )م٧٩٩-٧٤٤/ ھـ١٨٣-١٢٨) (ع(االمام موسى الكاظم 
  ١٢١٨  االبقار مختبریا وبعض العوامل المؤثرة علیھاانتاج اجنة 

  ١٣٦٢  انتاج زجاج الرماد وتطبیقاتھ على االطیان العراقیة
  ٢٠٠  االنتصار لصحة نقل القرآن والرد على نحلة الفساد بزیادة او نقصان

وت         ة بثب انتقال الحرارة بالحمل الحر من اقراص وحلقات لزوایا میل مختلف
  الفیض الحراري

٩٩١  

ط      وء بوس ي ممل ري افق وب دائ الل انب تلط خ ل المخ رارة بالحم ال الح انتق
  مسامي

١٠٠٦  

ي     ة ف أنزیم الفوسفاتیر القاعدي مؤر العملیة انتخاب بعض الصفات االنتاجی
  انواع مختلفة من الدجاج

١٢١٧  

  ١٤٩٦  االنسان في االدب المسرحي العراقي المعاصر
  ٥٥  انسنة تطور العلم في فلسفة توماس كون

یقھم     ا بتعل ولتھم وعالقتھ رة طف ي فت سابقة ف دین ال ق الراش اط تعلی أنم
  بالجماعة االجتماعیة حاضرا

١٢٣٧  

ال     ى رأس الم ة عل ل المحافظ ا بعوام تراتیجي وعالقتھ ر االس اط التفكی انم
  الفكري دراسة میدانیة من شركات القطاع الصناعي االشتراكي

١٢٩٩  

  
  
  
  
 



 

 ٥٤٩ 

صیلھم       انماط معاملة المعلمین لتال    وافقھم المدرسي وتح ا بت مذتھم وعالقتھ
  الدراسي

٥٥٤  

أنموذج تخطیط برنامج تدریب الفالحین من وجھة نظر المدراء والمرشدین 
  الزراعیین

١٠٥٦  

  ٥٨٩  أنموذج تدریسي الستقصاء خصائص المدارس الفنیة الحدیثة
  ١٠٣٩  الخ..أنموذج تخطي برنامج تدریب الفالحین من وجھة نظر المدراء

یم        ام التعل ق نظ ى وف أنموذج مقترح لمقرر دراستي في طرائق التدریس عل
  عن بعد للطلبة

٦٤١  

  ٦٦٩  دراسة داللیة: االنواء في المعلقات العشر
رات       بعض المتغی ا ب ة وعالقتھ ة الخاص ة والحركی درات البدنی م الق اھ

  الخ..الوظیفیة
١٤٩٢  

  ٥٩١  الخ..اللغة العربیةاھمیة التدریبات اللغویة واثرھا في تدریس قواعد 
ط        ن اواس رب م دولوجیا ولت ة ب دات الخریط صل وح یة لف ة الھندس االھمی

  السھل
١٠٩٠  

  ١٧٤٧  اور المدینة والمركز السیاسي والدیني في تاریخ العراق القدیم
  ٩٥٤  )دراسة تاریخیة (١٩٤٥-١٩٣٢االوضاع الصحیة في العراق 

  ٣٢٦  اوقات الصالة
  ١٣٨٣  لتصمیم تراكیب االضاءة الخارجیة للبیئة العراقیةایجاد اتجاھات طرازیة 

ة     تخدام تقنی ي باس سایت العراق ي البوك سیة ف ر الرئی ز العناص اد تراكی ایج
  التحلیل بالتنشیط

٨٠٠  

ي   ة ف واد المخزنی ار للم رة االنتظ الل فت ب خ الي للطل ع االحتم اد التوزی ایج
  شركة تعبئة الغاز

٧٦١  

  ٧٩٧  ة لنماذج بایولوجیة للبروتیناتایجاد قدرة االیقاف الكتلی
  ١٠٣٩   وتطبیقاتھ في المشاریع النفطیة٩٠٠االیزو 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 

 ٥٥٠ 

  حرف الباء
    

  ٨  البث الفضائي الوافد وتأثیره على االمن القومي العربي
سي        زم االندل ن  ح د اب داللي عن ھ   ) ھـ ٤٥٦(البحث ال ي كتاب ي   "ف ام ف االحك

  "اصول االحكام
٦٧٨  

  ٦٧٠  لداللي عند ابن قیم الجوزیھ البحث ا
  ٦٧٩  البحث الداللي عند السمرقندي في كتاب میزان االصول في نتائج العقول

  ٦٧٥   في كشف االسرارسیفالبحث الداللي عند الن
  ١٨٧  )من وحي القرآن(البحث الداللي في تفسیر 

  ٦٧٣  البحث الداللي في شروح المعلقات
  ٦٦٢  د الفرعانيالبحث الصوتي عند علي بن مسعو

  ٦٢٦  الخ..البحث عن االثارة الحسیة وعالقتھا بسلوك المجازفة 
  ٦٥٩  البحث اللغوي عند السید محمد باقر الصدر

  ٢٤٣  لجامعة العلوم القرانیة) المطبوعة(البحث اللغوي في المصادر 
  ٧٠٦  )ھـ٧٣٨ت(البحث اللغوي والنحوي عند ابن تیمیة 

  ٦٥٣  تاج الدین السبكيالبحث اللغوي والنحوي عند 
  ١٧٨٢  ١٩٠٧-١٨٥٨البحریة البریطانیة ودورھا في احداث الخلیج العربي 

راق        ي الع زة ف نص        : بحوث النخیل المنج ام ال تخدام نظ ة باس ة تطبیقی دراس
  المترابط 

١٢  

سھل        ط ال رب اواس سوحات ت ي م ة ف ساحة الممثل دیالت الم دائل وتع ب
  الخ..الرسوبي

١٠٩٩  

  ٦٨٩  قدیا في االدب العربي حتى نھایة القرن الرابع الھجريالبدیع معیارا ن
داد    وق بغ رات س ض متغی ل بع ي تحلی تخداماتھا ف صادفیة واس ة الت البرمج

  لالوراق المالیة
٧٦٤  

  ١٠٥١  برمجة تصمیم مشروع ماء یتضمن جدولتھ وتخمین الكلفة الكلیة
  ١٣١١  برمجة الصیانات الوقائیة باستخدام قواعد البیانات

  ١٣٥٣  رنامج تعلیمي لتنمیة اداء طلبة قسم التربیة الفنیة في مادة الزخرفةب
ات        برنامج مقترح لتنمیة بعض القیم لمنھج التاریخ العربي االسالمي لطالب

  الصف االول في معھد اعداد المعلمات
٥٦٤  

  
  
  
  
  
  



 

 ٥٥١ 

  ١٧٢٣  الخ.برھان الدین باش اعیان ودوره السیاسي في العراق
  ١٦٧٧  لتحویلیة لمدینة الرمادي لمتغیرات الزمن والكلفةالبعد والخرائط ا

ة         ورات المسحیة المجموع ة للمك أیرات المناعی ي   ) ١(بعض الت ة ف المقتول
  الفئران البیض

٩٥٣  

أثیر   سلجم وت ذور ال ناف ب ض اص ت بع ة لزی صفات الفیزیوكیمیائی ض ال بع
  عملیات التصنیع والخزن

١٣١٨  

  ٣  سین الصور الرقمیةبعض طرق التقدیرات الحصینة في تح
  ٧٢٢  الخ..بعض الظواھر اللغویة في كتاب االقتضاب

  ١٤٣٣  الخ..بعض المحددات االساسیة الختیار الالعبین الشباب بكرة الید
بحث وصفي   : بعض مظاھر االنتباه وعالقتھا بمستوى اداء حكام كرة القدم  

  على حكام كرة القدم الدولیین والدرجة االولى في العراق
١٤٥٣  

ي ذات             التوزیع الطبیع بعض المقدرات المقلصة لتقدیر المتوسط الحسابي ب
  "دراسة مقارنة"المرحلة الواحدة والمرحلتین 

٥  

  ٩٦٨  الخ.. البنائیة وعالقتھا باالصابات الریاضیة-بعض المؤشرات التكوینیة
ارات         ة اداء المھ ا بدق ة وعالقتھ ة والھوائی بعض مؤشرات القدرة الالھوائی

ات   : سیة المشتركة في ألعاب المضرب   االسا ي منتج بحث وصفي على العب
  الشباب بالعاب المضرب

١٤٦٥  

  ٥٦٦  بناء اداة لتقویم مدرسي الریاضیات في التعلیم الثانوي
  ٥٥٦  بناء اداة لقیاس الحاجات االساسیة لدى طلبة مرحلة الدراسة المتوسطة

  ٥٨٦  السادس االبتدائيبناء اداة لقیاس الوعي البیئي عند تالمیذ الصف 
  ٥٨٠  بناء برنامج ارشادي للتالمیذ الیافعین في الصف السادس االبتدائي

  ٥٨٢  بناء برنامج ارشادي للطلبة المستفیدین في دور الدولة للرعایة االجتماعیة
  ٥٨٨  بناء برنامج تعلیمي لتنمیة التفكیر االبداعي في النشاط التمثیلي

  ١٤١٥  الخ.. التفكیر الناقد بناء برنامج تعلیمي لتنمیة
  ٣٥  الخ..بناء برنامج للمتدربین على بعض المھارات االجتماعیة

  ٦٩٠  بناء الجملة بین العربي واالكدیة
  ٦٠  بناء دلیل مدرسي التربیة االسالیة ومدرساتھا

  ١٥٦٦  البناء الشعري عند البھاء زھیر
  ١٥٢٥  البناء الشعري عند الشباب الظریف

  ١٥٧٧  ري عند الوأواء الدمشقيالبناء الشع
  ٢٤١  البناء الصوتي في السور المكیة

  ١٤٢٢  البناء الفكري والدرامي في مسرحیات فؤاد التكریتي
  ١٦٠٠  م٢٠٠٠-١٩٩٠البناء الفني للقصة القصیرة في العراق من سنة 
  ١٤٣٨  الخ..بناء قیا س للكفایات السلوكیة لمدربي كرة السلة

ارات   بناء مقیاس التصرف ال   خططي لالعبین المتقدمین في اداء بعض المھ
  االساسیة بالریشة الطائرة في اللعب الفردي

١٤٤٨  



 

 ٥٥٢ 

  ٥٤٤  الخ..بناء منظومة اختبارات الدراسة شخصیة االحداث المتھمین بالجنون
  ١٠٣٥  بناء نظام اداري للسیطرة على المواد االنشائیة في الموقع

  ٧٨   وفق الفلسفة االقتصادیة بناء نمط السلوك االقتصادي للمستھلك
اذ         ة اتخ تخدام نظری بناء نموذج لخطط المعاینة البیزیة لفحص المنتوج باس

  القرارات مع تطبیق عملي
٧٥٤  

  ١٤٤٥  الخ.بناء وتقنین مقیاس دافع االنجاز لدى العبي الكرة الطائرة
ة               ات الوطنی یي بعض المنتج صیة لریاض صحة الشخ بناء وتقنین مقیاس ال

  الخ..یةالعراق
٩٦٥  

  ١٤٠٥  الخ..بناء وتقنین مقیاس كفایات السلوك المھني لدى مدربي االلعاب الفرقیة
  ١٤٢٨  الخ.. الحركي–بناء وتقنین مقیاس الذكاء الجسمي 

  ١٧٧٩  بنو ھالل في المغرب العربي واثارھم السیاسیة واالجتاعیة
  ١٣٣١  دراسة في تخطیط المدن: البنیة التجاریة لمدینة الفلوجة

  ١٣٥٠  )دراسة تحلیلیة(بنیة التصمیم الداخلي في القاعات الكبرى 
احظ    بخالء للج ي ال ة ف ة الحكای روب    : بنی ي ب وء منھج ي ض ة ف دراس

  وغریماس
٦٤٩  

  ٦٤٤  البنیة الریاضیة لدى طلبة كلیات التربیة
  ١٥١١  البنیة السردیة في ادب كاظم الحجاج

  ١٥٣٧  البنیة السردیة في شعر الصعالیك
  ١٦٠٤  لبنیة السردیة في قصص إملي نصراهللا

  ١٤٩٨  )٢٠٠٥-١٩٦٧(البنیة الشعر المسرحي في المشرق العربي  
  ١٣٣٨  البنیة الفیزیاویة ودورھا في ادراك المحاور البصریة في المدینة

  ١٥٩٢  البنیة القصصیة في الشعر المھجري
  ٢٤٠  بنیة النص العربي في كتب االعجاز عند المحدین

  ١٤٠٤  النص وتحوالتھا في تشكیل العرض المسرحيبنیة 
  ١٣٧٠  )١٩٦٧-١٩٥٠(البنیة النظامیة الوظیفیة في الرسم المعاصر 

  ١٦٥٣  دراسة في جغرافیة المدن: البنیة الوظیفیة لمنطقة الكرخ القدیمة
  ١٢٦٩  الخ..بیئة وحیاتیة سمكتي الكارب الكرسین

  ١٦١٢  یھودا بورالالبیئة الیھودیة الشرقیة واثرھا في اعمال 
الة      ین االص داد ب ة بغ ضري لمدین شھد الح ى الم ره عل دادي واث ت البغ البی

  والمعاصرة
١٣٤١  

  
  
  
  
  
 



 

 ٥٥٣ 

    
  حرف التاء

    
  ١٢٥٧  تأثیر احالل الذرة البیضاء محل الذرة الصفراء بوجود البروتین النباتي

ي ادا    صفراء ف روج  تأثیر احالل الذرة البیضاء والترتیكیلي محل الذرة ال ء ف
  اللحم

١٢٥٢  

تأثیر احالل كسبة زھرة الشمس محل كسبة فول الصویا في بعض متغیرات 
  الكرش

١٢٣٢  

ة       ي الزراع ة ف تأثیر ادارة الري باستخدام المیاه المالحة في خصائص الترب
  )التربة(

١١١٠  

یة          ات االرض ارات الحرك تأثیر استخدام االسلوب التبادلي في تعلم بعض مھ
ة            : بالجمناستك   ة التربی ي كلی ة ف ة الثانی ات المرحل بحث تجریبي على طالب

  الریاضیة للبنات

١٤٧٧  

دواجن         ضالت ال ة من ف ى نسب مختلف ة عل ات الحاوی تخدام البلوك أثیر اس ت
  على نوعیة لحم االغنام المنتج

١٣٢٠  

از   تخدام جھ أثیر اس اف(ت شد الخط وع  ) الم یم الطل رعة تعل ي س رح ف المقت
  لى جھاز المتوازيبالمرجحة االمامیة ع

١٤٧٨  

ادي        ارب الع ناك الك ات اس تأثیر استخدام عالئق مختلفة على نسبة بقاء یرق
  المحضونة في نظام ماء دوار مغلق

١٢٦٧  

  ٩٧٠  تأثیر استخدام منھج تأھیلي في الماء في بعض التغیرات الجسمیة
داء تأثیر استخدام نسب من خمیرة معزولة محلیا والعلق المعامل بھا في اال 

  االنتاجي لفروج اللحم
١٢٥١  

ي         صورة ف ل ال ي تحلی عاعي ف دم االش ة والتھ تطارة االلكترونی أثیر االس ت
  االجھار االلكتروني

٧٦٧  

  ١١١٤  تأثیر االستغالل الزراعي في صفات التربة والنبت الطبیعي
صائص      ض الخ ي بع ري ف اه ال ات می ي ونوعی تغالل الزراع أثیر االس ت

  البدولوجیة
١١٠٣  

  ١٤٨٧  یر اسلوبي التعلم االتقاني واالنموذج في التعلمتأث
  ١٤٥٨  تأثیر االسلوبین المتسلسل الثابت والمتغیر في تعلم مھارتي الدحرجة

  
  
  
  
  
 



 

 ٥٥٤ 

رة           ى كسبة زھ ة عل ق الحاوی ى العالئ سین ال ات والالی افة االنزیم أثیر اض ت
  الشمس المحلیة المنغولة في االنتاج لفروج اللحم

١٢٥٠  

ة        تأثیر اضاف  صاتھا المائی ة ومستخل ضویة النباتی ات الع ة خث بعض المخلف
  Zeamay Lفي نمو الذرة الصفراء 

١٣٢٢  

و             ة ونم ة المائی ة الفیزیائی ي بعض صفات الترب تأثیر اضافة زیت الوقود ف
  حاصل الحنطة

١٠٧٥  

و         ي نم رش ف ة وال ق الترب ن طری یوم ع سفور والبوتاس افة الف أثیر اض ت
  ..ومكونات نبات

١١٠٧  

تأثیر اضافة الفسفور والحدید على نشاط بكتریا العقد الجذریة ونمو حاصل   
  الماش

١٠٩٢  

  ١٢٤٢   الى العلیقة في الصفات التناسلیةAتأثیر اضافة فیتامین 
امین    افة فیت اثیر اض صفات      Cت ض ال ي بع صویم ف شرب والت اء ال ع م  م

  فعةاالنتاجیة والفسلجیة لفروج اللحم المربى تحت درجات حرارة مرت
١٢٤٣  

  ١٢٥٤  تأثیر اضافة كبریتات النحاس ومعقد النحاس النیكوتیني
  ١٢٤٩  تأثیر اضافة الالیسین والمیثایونین في العالئق

  ١٢٥٦  تأثیراضافة مستخلص عرق السوس في ماء الشرب في بعض
  ١٢٤٦   مع ماء الشربEتأثیر اضافة مستویات مختلفة من فیتامین 

  ١٢٥٩  ى كولیسترول الدم في الفئرانتأثیر االلبان المختمرة عل
  ٩١٣  تأثیر أنزیم الفوسفوالیبیز والفطر المنتج لھ

اج              ام االنت اج الحلیب تحت نظ و الحمالن وانت ي نم تأثیر انظمة الرضاعة ف
  المكثف في اغنام العواسي

١٢٣٧  

ة      ة توربینی ة لمنظوم تجابة الدینامی ى االس صال عل زازات االت أثیر اھت  –ت
  ضاغطة

١٠٠٧  

تأثیر البجیرلین ومركبات الكالسیوم في توزیع ونمو وحاصل درنات البطاطا 
  الدقیقة

١١٦٠  

  ١٤٨٣   العضلي-تأثیر برنامج تدریبي مقترح لتطویرالتكیف العصبي
  ١٤٤٧  بناء وتقنین مقیاس دافع االنجاز لدى العبي الكرة الطائرة

  ١٤٦١  باط الفقریةتأثیر بعض التمرینات الخاصة لتطویر العضالت الداعمة للر
  ١٤٢٦  تأثیر بعض التمرینات الخاصة للبالیھ في تحسین مستوى االداء الفني

اقالء      ھ للب ل ومكونات ي الحاص سمید ف ة والت رق الزراع ض ط أثیر بع ت
  المزروعة بعد القطن

١١٩٤  

  
  
  
  
 



 

 ٥٥٥ 

  ١١٧٠  تأثیر بعض العوامل في صفات نمو وحاصل وقلویدات البالدونا
دغال الكیمیائیة علىة نمو وحاصل الباقالء ومكوناتھ تأثیر بعض مبیدات اال
  واالدغال المرافقة لھ

١١٩٥  

ولي        از الب ساء للجھ ضالت المل ي الع سین ف ات االدیتول ض مركب أثیر بع ت
  للخراف

٩١٤  

  ٩٨٨  تأثیر بعض المركبات الفعالة المستخلصة من حشیشة اللیمون
  ٩٤٠  تیة حشرة الذبابةتأثیر بعض المستخلصات النباتیة في بعض جوانب حیا
  ٩٢٣  تأثیر بعض المستخلصات النباتیة وعقاري التینیجازول

د        ایروس تجع ي ف و ف ات النم ة ومنظم صات النباتی ض المستخل أثیر بع ت
  واصفرار اوراق الطماطة

١١٢٨  

یت            د الكالفیوس ة مبی ب وفعالی ى تركی ضویة عل تأثیر بعض المضافات الالع
  عمرةلمكافحة االدغال الم) كیموسیت(

١١٢٥  

  ٨٧٦  تأثیر بعض ملوثات الھواء الغازیة في الجھاز التنفسي للفئران البیض
  ١١٨٥  تأثیر بعض منظمات النمو النباتیة في تنشیط البراعم النباتیة وزیادة كفاءة

  ١١٧٨  تأثیر بعض منظمات النمو في النسبة الجنسیة وصفات الحاصل الصنفي
  ١١٩١  بمیاه مالحة والتداخل بینھماتأثیر البوتاسیوم وتكییف الشتالت 

ول          التاثیر التثبیطي لدغل الخردل البري ومكافحتھ واالدغال االخرى في حق
  الحنطة

١١٣٨  

  ١١٤٦  تأثیر تحسین القیمة الغذائیة للشعیر المستخدم بطریقة التنقیح
  ١١٨٤  تأثیر التحلیق والرش باالشفیون في نضج وصفات حاصل العنب

میكة الجدران    تأثیر التحمیل ال  حراري على توزیع االجھادات السطوانات س
  محملة بضغط جزئي

١٠١٤  

رة           ى زھ البورون عل ي ب سمید الروق د الت ز ومواعی ین تراكی تأثیر التداخل ب
  الشمس

١١٦٣  

ض      ي بع ضویة ف ات الع ة والمخلف اه المالح ري بالمی ین ال داخل ب أثیر الت ت
  صفات

١١٠٢  

  ١١١٢   والري بالمیاه المالحةتأثیر التداخل بین طرائق الزراعة
ض     ى بع فاتي عل سماد الفوس ري وال اء ال ة م ین ملوح داخل ب أثیر الت ت

  ../خصائص التربة وحاصل
١٠٨٠  

  ١١١٥  تأثیر التداخل بین النظام الري الموجي واضافة زیت الوقود
ف الجدران           سبارمیكي لتغلی بالط ال تأثیر تدرج ونسب الخلط على خواص ال

  المنتج محلیا
١٠٣٦  

درات      ض الق ستوى بع ویر م ي تط شدة ف ة ال ال مختلف دریب باحم أثیر الت ت
بحث تجریبي على طالب المرحلة الرابعة : البدنیة والمھاریة بالكرة الطائرة

   كرة الطائرة-تخصص

١٤٥٠  

ة           رات الوظفیی ة بعض المتغی ي تنمی شدة ف ع ال   ١٤٣٦تأثیر التدریب الفتري المرتف



 

 ٥٥٦ 

بحث تجریبي على عینة من : عداد الخاصلدى العبي كرة السلة في فترة اال
  الخ..

دریبات    أثیر ت ومتركس(ت وة    ) البالی ة الق ي تنمی ین ف لوبین مختلف باس
  االنفجاریة لعضالت الرجلین اداء بض المھارات الكرة الطائرة

١٤٣٧  

ة          ة الخاص صفات البدنی ض ال ي بع ال ف ومترك واالثق دریبات البلی أثیر ت ت
  ة المستقیمة للمبتدئین بالمالكمةواالداء المھاري لللكم

١٤٨٥  

اقالء           ي الب ھ ف ل ومكونات ات والحاص لوك النب ي س راري ف راكم الح أثیر الت ت
Vicafaba  

١١٩٧  

ود          ي وضع حی ل ف ى كرسي تحمی تأثیر التزییت الھیدرودینامیكي المرن عل
  محوري وتحت تأثیر حمل دینامیكي

٩٩٨  

  ٩٩٣   الزیت في محرك بنزینتأثیر التسخین والتلوث بالعادم على لزوجة
  ١١٥٦  تأثیر التسمید النتروجیني والفوسفاتي والرش بالبوتاسیوم

  ١٢١٠  تأثیر التسمید وفق البراعم في النمو الخضري والزھري وتكوین الجذور
  ١٢٤٤  تأثیر التصویم واضافة ملحا كلورید االمونیوم وبیكاربونات الصودیوم

بعض المتغیرات البایوكیمیائیة ومستوى تأثیر تطویر صفة تحمل القوة في      
  الخ..اداء مھارة الضرب الساحق القطري بالكرة الطائرة

١٤٤٣  

تأثیر تطویر القوى القصوى في مستوى اداء بعض المھارات الدفاعیة بكرة 
سلة   ي       : ال ة الریاض ادي الحل ي ن ى العب ال عل تخدام االثق دریبي باس بحث ت

  ) سنة١٨-١٧(باعمار 

١٤٤٠  

  ١١٧٧  لتعفیر بالكبریت في صفات ثمار اربعة اصناف تجاریة من نخیل التمرتأثیر ا
  ١٠٧٨  تأثیر التعمید الفوسفاتي والبوتاسي وعجز ماء الري في نمو وحاصل الذرة

سباحة         اظ ال م واحتف ي تعل تأثیر التغذیة الراجحة الدقیقة والعامة المتكررة ف
  الحرة

١٤٨٧  

م المتغیرات الكینمانیكیة في اداء وانجاز تأثیر التغذیة الراجحة على وفق اھ
  الخ..رمي الرمح للمبتدئین

١٤٩٣  

  ١٢٤٥  تأثیر التغذیة المرحلیة بمستویات مختلفة من البروتین في االداء االنتاجي
  ١٢٣٨  تأثیر تغذیة نوعین من النباتات المائیة

امیع           وي لمج تأثیر التغیرات الموسمیة والعمر في بعض صفات السائل المن
  الخ..وراثیة مختلفة

١٢٤٠  

ي              صحیحیة ف ة الت ة الراجح صحوب بالتغذی تأثیر التكرار الكلي والنسبي الم
  تعلم الحركات االساسیة للسباحة الحرة

١٤٩١  

صنف            ة ل ة والنوعی ل وصفاتھ الكمی ة الحاص ي كمی تأثیر التلقیح الخلطي ف
  العنب العباسي

١١٨٠  

ضج وص            ي ن رش باالشفیون ف ق وال نفي    تأثیر التحلی ل العنب ص فات حاص
  الشدة السوداء والیاقوتي

١١٨٤  

  ١٦٧٢تأثیر التلوث الصناعي في التوزیع الجغرافي المراض الحساسیة والربو في 



 

 ٥٥٧ 

  محافظة البصرة
ران         ي الفئ سیولوحیة ف ة والف اییر الوراثی ض المع ى بع وین عل أثیر التل ت

  المختبریة
٩٢١  

ویر    تأثیر التمرینات االوكسجینیة والالاوكسجین  ة لتط یة في الوحدة التدریبی
  بعض القدرات

١٤٥٩  

  ١٤٣٢  تأثیر تناول جرعات متباینة من الكلوكوز باومنة متباینة
ات         فاتي لنب صخر الفوس سفور ال ة ف ي جاھزی فاتي ف بس الفوس أثیر الج ت

  الحنطة
١١٠٥  

  ١٤٣٥  تأثیر جھد مختلف االشواط مبارات كرة الید في بعض المؤشرات
م الكو أثیر حج ار    ت و واالزدھ ي النم زن ف رارة ال ة ح سمید ودرج ة والت رم
  الخ..وانتاج الكورمان

١٢٠٩  

  ١٠٦١  تأثیر الحرارة العمیقة في انتاجیة بعض المحاصیل الحقلیة
ي          افة ف رق االض ضافة وط واد الم ت والم د الكالفیوس رق ومبی أثیر الح ت

  المكافحة المتكاملة للقصب البري
١١٣٦  

سمید ال   ش والت أثیر الح ل      ت ضر وحاص ف االخ ل العل ي حاص ي ف نتروجین
  ../الحبوب

١١٤٩  

تأثیر الخصائص الفیزیائیة والكیمیائیة للعوالق الصلب على الجھاز التنفسي 
  في الفئران البیض

٨٦٠  

ضري       و الخ ي النم ازالء ف ذور الب ویض ب دة تع رارة وم ات الح أثیر درج ت
  وحاصل القرآنات

١١٥٥  

ل    تأثیر درجات الحرارة والمسافات    ضري وحاص و الخ بین النباتات في النم
   في محافظة البصرةHibuscus cannalinus L= نبات الكناف

٨٩٧  

رق            ي المح اقي ف صائص اللھب الطب ى خ ة عل رارة االبتدائی تأثیر درجة الح
  االنبوبي لخالئط الوقود

٩٩٤  

  ١٠١١  تأثیر درجة حرارة الھواء الداخل على اداء االنبوب الدوامي
رة            تأثیر الدر  ي خالل فت اعز العراق وي للم سائل المن قین في بعض صفات ال

  الخمول الجنسي
١٢٤٠  

تأثیر الرش بالمالیك ھیدازاید العناصر الصغرى وطرائق الخزن في تحسین 
  القابلیة الخزین للبصل

١١٨٨  

راري    ) النھرین(تأثیر الرش بالمحلول المغذي      راكم الح موعد الزراعة والت
  على نمو

١١٥٤  

ضري      تأثیر   و الخ ي النم الرش بحامض الببرلیك وبعض العناصر الغذائیة ف
  والثمري

١١٧٢  

في النمو ) النھرین(تأثیر الرش بمنظم النمو السایكوسیل والمحلول المغذي 
  )دیس العنز(و ) رش(واالثمار لصنفي العنب تري 

١١٨٢  

  ١١٨١ف تأثیر الري بالتنقیط والتسمید النتروجیني في النمو الخضري لبعض اصنا



 

 ٥٥٨ 

  العنب االوربي
  ١١١٦  تأثیر السكریات المتعددة واالحماض الدبالیة لمواد عضویة مختلفة

و        ل نم ة الفسفور خالل مراح تأثیر السماد العضوي والفوسفاتي في جاھزی
  /نباتات

١١١٨  

ة    ة ملحی ي ترب الح ف ع االم ط توزی ي نم انبي ف ة الج كل المرزومیل أثیر ش ت
  بطرائق

١٠٧٧  

  ١٠٨٤   منطقة الثرثار-ري مختلفة في بعض خصائص تربة جبسیةتأثیر طرائق 
  ١١٥٧  تأثیر طرائق ومستویات السماد الفوسفاتي في حاصل العلف

  ١٢٠١  تأثیر طرق الزراعة والمكافحة الكیمیاویة لحفار ساق الذرة  
ار     ة لثم تأثیر طریقة الخف والصنف في الحاصل والنوعیة والقابلیة الخزنی

  نخیل التمر
١١٧٦  

  ١١٧٥  تأثیر عدد الفسائل في الحالة الغذائیة لنخلة التمر
راث تحت               ي للمح ى االداء الحقل دم عل ة الق ل اجنح ة می رض وزاوی تأثیر ع

  التربة
١٠٧٠  

ت      ي دیامون تأثیر العالج الوقائي على السلوك المخزني لدرنات البطاطا حنف
  ودرزي

١١٥٩  

ة والكیمی           صفات النوعی ي بعض ال ر ف ضالت    تأثیر العم ة للع ة والفیزیائی ائی
  الظھریة

١٢٢٨  

  ١٦٥٦  تأثیر العوامل الجغرافیة في االھمیة الجیوبولتیكیة لالنھار المشتركة
  ١٠٧٢  تأثیر الفوسفور وكل من الكوبلت والمولیبدنون في نشاط بكتریا العقد

  ١٢٢٩   والسلینوم في االداء التناسلي لالغنام العواسیةEتأثیر فیتامین 
أثیر ا ذرة    ت ل ال و وحاص ي نم ك ف لوك الزن ي س ك ف وي والزن ت الرغ لكبری

  الصفراء
١١١١  

ة     ي جاھزی تأثیر الكبریت الزراعي ومخلفات الدواجن والصخر الفوسفاتي ف
  الخ.. وامتصاص الفسفور

١١٤١  

ھ         وب ومكونات ل الحب ي حاص تأثیر الكثافة النباتیة والتسمید النایتروجیني ف
  لمحصول الذرة البیضاء

١١٤٤  

ل         ي حاص ایتروجین ف ا ومستویات الن تأثیر الكثافة النباتیة وطریقة توزیعھ
  الذرة الصفراء

١٢٠٦  

  ١٢٥٥  تأثیر الكثافة والطاقة على بعض الصفات االنتاجیة والسلوكیة
  ٨٩٩  تأثیر كلورید الصودیوم والبرولین في االكثار الدقیق لنخلة التمر

  ٨٠٧  ئیةتأثیر أشعة كاما في بعض الخصائص الفیزیا
  ٧٨٠  تأثیر الجرع النترونیة واشعة كاما والحرارة على مكبرات العملیات

  ٩٠٩  تأثیر مبید الرونستار في نمو بكتریا االزوتوباكتر
  ٩١٨  تأثیر مبید الساییرمثرین في المحتوى الوراثي في اللبائن

  ٩١٥  تأثیر مبید المالثیون في بعض المعاییر الفسلجیة للفئران المختبریة



 

 ٥٥٩ 

  ١١٦٧   في نمو وحاصل القطن(pix)تأثیر المیكوات كلوراید 
ر          ة تحت المط واد الترب ة م تأثیر مدیات حجوم التجمعات في ثباتیتھا وتعری

  االصطناعي
١٠٩٥  

  ٤٨١  تأثیر المرض النفسي او العقلي على المسؤولیة الجزائیة
ل       ي حاص ي ف سمید النتروجین ذار والت دل الب ة ومع سافات الزراع أثیر م  ت

  ../محصول السلجم
١١٨٧  

  ٩٤٨  تأثیر المستخلص االیثانولي الوراق نبات الدفلة
  ٩٣٥  تأثیر المستخلصات العضویة الوراق نبات قرن الغزال

  ٩٤٥  تأثیر مستخلصات نبات الشیح
  ٩٣٧  تأثیر المستخلصات النباتیة لنبات التبغ

ة         ل ثالث و وحاص ي نم ة ف ناف  تأثیر مستوى النتروجین وطریقة الزراع اص
  واعدة من الرز

١١٥١  

ى         صول عل ة المح رط ورطوب دة الف رعة وح ة وس ستویات التغذی أثیر م ت
  انتاجیة معمل الذرة الصفراء

٤٢٧  

  ١١٦٤  تأثیر مستویات السماد الفوسفاتي والبوتاسیوم على حاصل زھرة الشمس
تأثیر المضافات على بعض الخواص الفیزیاویة والھندسیة للجص الالمائي   

  )كینسمنت (
١٠٢٩  

ام          ذكور االغن لي ل تأثیر المعاملة بمستخلص عرق السوس في االداء التناس
  العواسي

١٢٣٣  

  ١١٠٨  تأثیر معاملة التربة والكالسیات بمركبات اسفلتیة في اقتزاز الفوسفات
راب     ي الج ة للقاص تجابة المناعی ى االس وتین عل اس النیك د النح أثیر مقع ت

  الخمجي
١٢٢٣  

ق النم  أثیر معی وع  ت راض الجم بعض ام ابة ب دة االص ى ش ار عل و الكلت
  الحضري والجذري للطماطة

١١٣١  

  ١٠٧٩  تأثیر مقدار وموعد اضافة متطلبات الغسل في صفات التربة وحاصل الذرة
ى          فات عل دد الفوس ي متع صودیوم ثالث صودیوم وال د ال ح كلوری أثیر مل ت

  د على مدد مختلفةالصفات النوعیة للحم االبقار المفروم والمخزن بالتجمی
١٢٧٥  

ي               صال ف ذور واالب ل الب و وحاص ي نم ذور والغسل ف اج الب ة انت تأثیر منطق
  البصل صنف تكساس ابرلي كرانو

١١٨٩  

  ١١٩٦  تأثیر منظمات النمو النباتي ومواعید الجھاد في نمو وحاصل الباقالء
  ١٤٨٤  خلیفةتأثیرمنھاج تعلیمي مقترح في تعلیم مھارة قفزة الیدین ال

  ١٤٥٥  تأثیر منھج باستخدام الحاسوب في تعلم االداء المھاري والمعرفي
ي             وة ف ابات االنسجة الرخ ي عالج بعض اص رح ف أھیلي مقت نھج ت أثیر م ت

  مفصل الكتف
٩٦٩  

  ١٤٤٢  تأثیر منھج تدریبي مقترح باستخدام وسائل مساعدة في تطویر
ض ا  ي بع اص ف ل الخ ویر التحم رح لتط دریبي مقت نھج ت أثیر م رات ت   ١٤٣٩لمتغی



 

 ٥٦٠ 

  الوظیفیة
ستوى    وى بم اب الق ي الع ي ف سباق الخماس رح لل دریبي مقت نھج ت أثیر م ت

  بحث تجریبي على العبي منتخب تربیة محافظة القادسیة: االنجاز
١٤٧٠  

ارات           م بعض المھ ي تعل ادي ف صغر االعتی تأثیر منھج تعلیمي باستخدام الم
من تالمیذ مدرسة الخلیل بحث تجریبي على مجموعة : االساسیة في التنس 

  سنة) ١٠-٨(االبتدائیة للبنین باعمار 

١٤٦٨  

  ٩٦٧  تأثیر منھجین تدریبیین عالجیین في مستوى سكر الدم
  ١١٥٠  تأثیر مواعید الحصاد في حاصل ونوعیة بعض اصناف الرز

  ١١٤٣  تأثیر مواعید الزراعة في نمو حاصل صنفین من الذرة البیضاء
  ١١٩٠   وعمر الشتالت وتكییفھا في نمو وحاصل اللھانةتأثیر مواعید الزراعة

ل      ى حاص ي عل سماد النتروجین ذار وال ات الب ة وكمی د الزراع أثیر مواعی ت
  العلف االخضر للشعیر

١١٤٨  

ادة    ة والم و المختلف فات النم ي ص ع ف ل القل ة ومراح د الزراع أثیر مواعی ت
  الفعالة

١١٧١  

ي        ذار ف ب      تأثیر مواعید الزراعة ومعدالت الب ة وتراكی ل ونوعی و وحاص  نم
  وراثیة من الحنطة الخشنة

١١٣٩  

تأثیر مواعید مختلفة من التلقیح االصطناعي على بعض المظاھر التناسلیة      
  لدى الماعز المحلي

١٢٣٤  

F٢تأثیر الموثین 
 على تركیب الغدة الدرقیة وبعض المتغیرات الدمویة في  ٩

  ذكور اسماك الكارب
٩١٦  

  ١٠٨٢  لحة في تحرر البوتاسیوم في بعض الترب الرسوبیةتأثیر المیاه الما
  ١١٢٣  تأثیر نبات الیوكالبتوس في حیاتیة دودة الشمع

  ٩٠٠  تأثیر نقع البذور بمحاصیل امالح الكالسیوم في تحمل نبات الشعیر للملوحة
ي      ك ف دوز والزن ات الحدی ات بكبریت ذور ورش النبات ر الب ع وتعفی أثیر نق ت

  .حاصل
١٠٧٣  

  ٨٠١  ر النیوترونات السریعة واشعة كاما على بعض بنائط اشباه الموصالتتاثی
ر                و وتزھی ي نم ة ف ة الزراع ائي وطریق سمید الكیمی تأثیر وزن البصلة والت

  ایصال النرجس البري المخزونة في درجات حراریة مختلفة
١٢١٤  

  ٩٠٧  التأثیرات السمیة لبعض المعادن الثقیلة في طحلب
أثیرات المحتم ة    الت ب الحیاتی ض الجوان ي بع دورة ف صفى ال ات م ة لمخلف ل
  السماك نھر دجلة

١٢٦٦  

  ١٥٦٤  ھـ١٣٢التأدب في الشعر العربي االسالمي حتى نھایة العصر االموي 
  ١٧٨٧  )١٩٥٦-١٩٢٥(تاریخ الحركة الوطنیة في االحواز 

  ٣٦٧  تاریخ الزھد والتصوف االسالمي واثره في البصرة
  ٥٣٥  ١٩٥٨-١٩٣٢ة تاریخ الشرطة العراقی

  ١٧٩٠  )١٩٢١-١٩١٤(تاریخ القضاء في العراق في عھد االحتالل البریطاني 



 

 ٥٦١ 

  ٨٣  التأھیل الشرعي لقانون االحوال الشخصیة
  ١٧٣١  )ھـ٧٠٠-٤٠٠من سنة (التألیف المعجمي في االندلس 

  ٥٠٤  التأمین التعاقدي بین الفقھ االسالمي والقانون الوضعي
  ٤٩٤   المدنیة في المجال الطبيالتأمین على المسؤولیة

  ١٣١  التأویل في ثالثة في شروح نھج البالغة
  ١٣٤  التأویل اللغوي في معاني القرآن واعرابھ

  ١٥١  للطبرسي) لمجمع البیان(التأویل النحوي في تفسیر 
وني   درامي التلفزی اب ال ي الخط ي ف نص االدب ل ال ة (تأوی ي الرؤی ة ف دراس

  )االخراجیة
١٤٢٥  

  ١٦٦٤   المكاني الستعماالت االرض الزراعیة  في أقضیة بلدروزالتباین
  ١٦٥٧  التباین المكاني لخصائص سكان سلطنة عمان

  ١٦٦٢  التباین المكاني للمراتب الرئیسیة في محافظة میسان
  ١٢٠  الربح في القرآن الكریم

  ٣٥٨  شرح المنتخب في اصول المذھب: التبیین
ة والورا   أثیرات الدمی یط الت ار الناموك   تثب ة لعق ة الخلوی طة  سیفثی ن بواس

  مستخلص الثوم
٨٩٦  

  ١٧٠  التجسیم الفني للزمان في القرآن الكریم
  ١٤١٧  تحدید االتجاھات االسلوبیة تصمیم المنظر المسرحي العراقي
ا     یوم للبطاط سفور والبوتاس روجین والف زان النت د ات  salanumt)تحدی

uberesum L.)  
١٠٩١  

وبیة       (NPK)من  تحدید افضل اتزان   ة رس ي ترب صویا ف ول ال صول ف  لمح
  باستخدام

١٠٨٣  

دم      رة الق شباب بك : تحدید اھم القدرات البدنیة والمھاریة الختیار الالعبین ال
ار دون         داد باعم بحث وصفي على العبي بعض أندیة النخبة في محافظة بغ

  ٢٠٠٢-٢٠٠١ سنة للموسم الریاضي ١٩

١٤٦٣  

دم      تحدید بعض المتغیرات العقلی   رة الق ام ك ار حك ر الختی ة واالنفعالیة كمؤش
  للدرجة الثالثة في العراق

١٤٦٤  

  ٧٥٧  تحدید التوزیع االحتمالي لتصریف خزان مائي
  ١٣١٢  تحدید خطط االنتاج الكفوءة لشركة الشھید العامة

  ١٤٨٩  تحدید العالقة بین الطاقة الحیویة والطاقة الحركیة
ارا     ى        تحدید مستویات معیاریة للمھ د بحث وصفي عل رة الی یة بك ت االساس

یة           ة الریاض ات التربی ي كلی ة ف ة الثانی ي    / طالب المرحل ة الوسطى ف المنطق
   دیالى-القادسیة-بابل/ بغداد

١٤٣٤  

ا     ابة البطاط ة الص روف المھیئ ض الظ ة وبع دوى االولی صادر الع د م تحدی
  بانواع من الجنس

١١٦١  

ز         اربون وتجھی ائي اوكسید الك ضویة     تحرر غاز ثن واد ع ورجین من م   ١٠٨٧النت



 

 ٥٦٢ 

  مختلفة مضافة للتربة
ق          تخدام الطرائ التحري عن التلوث الفطري في فستق الحقل المحمص واس

  المناعیة في الكشف عنھ
١٣١٩  

ناعات      ي ص ستخدمة ف وم الم سبائك االلمنی ة ل تقراریة الحراری تحسین االس
  الفضاء

١٣٢٣  

اف      انیة باض ات الخرس واص البالط ة    تحسین بعض خ ات خراط اف مخلف ة الی
  المعادن

١٠٥  

ة         امالت كیمیاوی تخدام مع تحسین القیمة الغذائیة لكوالح الذرة الصفراء باس
  مختلفة

١٢٠٨  

  ١٠١٥   نحاس-تحسین مقازمة التآكل لسبیكة ذات اساس المنیوم
  ٤٢٤  تحصیل ضریبة الدخل في العراق

  ٥٧٦  لعقلیةالتحصیل القرآني وعالقتھ بالصعوبات في بعض العملیات ا
  ٩٦٤  تحضیر أنظمة االطالق المسیطر علیھ لدواء االیزونیازاید

  ٨٤٧  تحضیر بعض راتنجات البورات والبوروسیلوكسان العضویة
  ٨٤٥  تحضیر بعض الفثالوسیانینات المعوضة الفلزیة والیولیمرات

  ٨٣٨  تحضیر بعض مركبات االنتیمون العضویة الھالوجینیة
  ٨١١  اسیودیمیوم مع البیتادایكیتوناتتحضیر بعض معقدات الر

  ٨٢٤   دیوكسي٣-D رایبزولین جدیدة للمشتق ٣و٢و١تحضیر مشتقات ثنائي 
  ٨٢٦  تحضیر مشتقات حامض بارلیتویك كاربوھیدراتیة

  ١٠٤٧  تحضیر مواد ماصة للموجات الرادریة
  ٨٠٩  تحضیر وتشخیص بعض قواعد شف ودراسة صفاتھا البلوریة

شخیص بعض   ضیر وت ض  تح ة بع دة ودراس ة الجدی ات االمیدوكزیمی  الرعی
  خواصھا التحلیلیة

٨٣٣  

  ٨٢١  تحضیر وتشخیص بعض مركبات الفثالوسیانین الفلزیة
  ٨٣٨  تحضیر وتشخیص بعض المشتقات الجدیدة لمركب البایرانو بایرازول

شتقات    ض م شخیص بع ضیر وت دین-٥-١،٢تح -٥-٣- ایزوبلروبابل
  /ز ودراسة خواصھا البلوریة السائلة زایلومیورانو– D-a—بنزوایل

٨٥٠  

تحضیر وتشخیص بعض معقدات االوكسوفنادیوم ودراسة صفاتھا البلوریة 
  السائلة

٨٤٨  

وم   دات الریتی ض معق شخیص بع ضیر وت زي ) ٧(تح ى مرك ة عل الحاوی
  االوكسدر النایتروجین مع دراستھا

٨٣٥  

وم   ة    (III) ,(V),(VII)تحضیر وتشخیص بعض معقدات الرھنی مع دراس
  استقرار اتجاه اشعة كاما

٨١٩  

وم         ائي اوكسدر ھینی دین ثن تحضیر وتشخیص بعض معقدات مشتقات البری
  ودراستھا) ٧(

٨٣٤  

ر     رة وغی ة الكبی ق الخلقی د ش ن قواع دة م سلة جدی شخیص سل ضیر وت   ٨٣٩تح



 

 ٥٦٣ 

  الخلقیة وبعض
ي   ى حلقت ان عل دتین تحتوی سلتین جدی شخیص سل ضیر وت  ٤،٣،١تح

   مركزیة ودراسة خواصھا البلوریةاوكسادیازول
٨٤٩  

  ٨٣٧  تحضیر وتشخیص طیفي لبعض مشتقات الحوامض االمینیة
  ٨٢٩   ثنائي ھیدروكسي-٣،٤تحضیر وتشخیص قواعد شف مشتقة من 

دات المشتق         نیل N–تحضیر وتشخیص معق ان مع امالح    -DL - س تریتوف
  بعض العناصر الفلزیة

٨٢٥  

  ٨١٢  حلقیةتحضیر وتشخیص ودراسة االضافة ال
دات       بعض معق ة ل ة وتطبیقی ة وثرومودینامیكی ة طبیعی ضیر ودراس تح

  االیتامنیونات
٨٢٣  

  ٨٤٠  تحضیر ودراسة طیفیة وكھربائیة لبعض مركبات الفثالوسیانین الفلزیة
  ٢٨٦  تحفة الطالب بشرح تحریر تنقیح اللباب

ورة   ق س ھ(تحقی ریم      ) ط رآن الك سیر الق ي تف اني ف سیر روح المع ن تف م
  والسبع المثاني

١٩٨  

  ٢٥٥  تحقیق مخطوطة لمسلسالت المختصرة
  ٢٨٧  التحلل والتحلیل في الفقھ االسالمي

  ٧٦٢  التحلیل االحصائي لتوزیع السكان في العراق
    تحلیل استعماالت االرض ضمن المخطط االساسي لتحدید

  ٧٨٣  (y-xAsO١-InxGa١)تحلیل استقراریة ثنائي لیزر اشباه الموصالت 
ساقطات        ت ة المت ة ونوعی ي كمی ؤثرة ف ة الم ل الجغرافی ي للعوام ل بیئ حلی

  الجویة
١٦٤٥  

  ١٠٥٢  تحلیل بیئي للعوامل المؤثرة في نوعیة الملوثات الجویة لمحافظة البصرة
  ٨٥٢  تحلیل جغرافي لظاھرة التصحر في محافظة بابل

  ١٦٥٢  ٢٠٠٢-١٩٧٧التحلیل الجغرافي للواقع السكني لمدینة بغداد للمدة 
صناعة         ة ل شركة العام ي ال زین ف ل والتخ شكلة النق ي لم ل الجغراف التحلی

  الزجاج
١٦٦١  

ة  سعة الحراری ل ال ام   : تحلی ف لنظ ة التكثی راري وطاق صور الح ساب الق ح
YBCOفائق التوصیل   

٧٦٧  

سیاسات        ات  ال صادي واتجاھ و االقت ر النم ین اث ر ب لوك الفق ل س تحلی
  االقتصادیة

٤٣٣  

ان   ل المك الى        التحلی ة دی ي محافظ ة ف اره البیئی ر الزراعي وآث اط التغی ي النم
١٩٩٠-١٩٧٧  

١٦٦٧  

  ١٦٦٠  التحلیل المكاني لمستویات الخصوبة السكانیة واتجاھاتھا في محافظة بغداد
  ١٣٢٩  التحلیل والتركیب في العمل الفني التشكیلي السومري

ساك             وع التاب ف من ن اح المعل شغیل المفت ة ت ویم انظم تخدام  تحلیل وتق  باس
  الشبكات

١٠٢٣  



 

 ٥٦٤ 

  ١١٤٠  التحلیل الوراثي التبادلي ومعامل المسار لتراكیب وراثیة من حنطة الخبز
صحراء     ي ال ستزرعة ف ضرة الم ة الخ جار دائم بعض االش اف ل ل الجف تحم

  الغربیة
١٢١٥  

صیرفة               ى ال صة ال صیرفة المتخص اري من ال صرف العق ات الم تحول عملی
  حیةالشاملة كأدارة لتحسین الرب

١٣١٤  

  ٤٢١  تحویط المحفظة الكفوءة باطار نظریة الخیارات
  ١٣٤٤  تخطیط استعماالت االرض للمدن باستخدام تقنیات التحسس النائي

وذج           ق نم راق بتطبی ي الع سة ف وب الرئی یل الحب اج لمحاص یط االنت تخط
   المنتج الدینامیكي–المستخدم 

١٣٠٩  

ع ا    ادة التوقی ة الع اط المكانی یط االنم ي  تخط ة ف صناعات التحویلی اني لل لمك
  مدینة بغداد والمناطق المحیطة

١٣٤٥  

  ١٦٨٣  التخطیط الحیاء وتأھیل المواقع االثریة سیاحیا وثقافیا
  ١٠٤١  التخطیط والرقابة في تنفیذ المشاریع االنشائیة

  ٣٢١  التخییر بین الواجبات في فقھ العبادات
  ٣٣٣  التخییر في فقھ المعامالت المالیة

  ٤٤١  تدابیر المؤقتة لمحكمة العدل الدولیةال
  ٧٩٥  تداخل الفوتونین باستعمال مجاالت مھیجة متشاكھة

  ١١٠١  تدبل مصادر عضویة مختلفة في التربة وعالقة ذلك بالكلس
  ٤٣٥  التدخل االنساني في ضوء القانون الدولي العام

شبكة  بحث اثر التراتب ال: التراتب الھرمي للطرق والتنظیم المكاني    ھرمي ل
  الطرق على تنظیم استعماالت االرض الحضریة

١٣٣٢  

  ١٨٦  التراكم الداللي في النص القرآني
  ٩٩٩  ترشید استھالك الطاقة لالبنیة

  ١٧٨  الترغیب في الدعوة في القرآن الكریم
  ٢٧٣  الترغیب والترھیب في االحادیث القدسیة المقبولة في الكتب التسعة

  ١٢٧٠  قتھ بدورة التكاثر النثى سمكة الكارب االعتیاديالتركیب الكیمیائیة عال
  ١٧٣٨  التركیب اللغوي في شعر مصطفى جمال الدین

  ١٣٦١  Raw Giazingتزجیج االجسام الطینیة غیر المحروقة 
ى     رآن االول ال ن الق المي م ي االس صویري العرب د الت ي التجری سطیع ف الت

  القرآن السابع الھجري
١٣٢٧  

  ٨٧٥  صفى الدورة على بعض الالفقریات المائیةتسمیة مخلفات م
  ١١٣  تسویر القرآن الكریم

ا       ة وتنقیتھ ر الطماط راض كنخ سببة الم ات الم ض الفیورس شخیص بع ت
  وتحضیر مصولھا المضادة

١١٢٢  

ي      امالت ف ض المع أثیر بع ا وت ایروس البطاط ة لف ساللة العادی شخیص ال ت
  تثبیطھا

١١٦٢  



 

 ٥٦٥ 

اقالء    ول الب ایروس ذب شخیص ف فر  bbwwsت ولیا االص ل الفاص  وموزائی
bxwvالمسببین لظاھرة اصفرار الباقالء   

٨٩٤  

  ١٣٦٩  التشریع السطحي للھیئة البشریة في الفن االشوري الحدیث
  ٢٤٩  تشكیل المشاھد في القصص القرآني

ي    تصمیم اداة لتقویم منھج مادة المكائن الكھربائیة لطلبة المرحلة الثانیة ف
  قسم التقنیات

٦٣٢  

صیل         ي التح ره ف یات واث ي الریاض صائي ف ي استق وذج تعلیم صمیم انم ت
  والتفكیر

٥٩٥  

  ١٠٣٧  تصمیم برنامج واستخدام المحاكاة لجدولة امثل للفعالیات
  ١٤٩٠  تصمیم حوض وجھاز تعلیمي واثر استخدامھما في تعلم مھارة السباحة

  ١٢٩٢  دتصمیم نظام للتكالیف الفعلیة في ظل النظام المحابي الموح
  ١٢٨١  تصمیم نظام كلفوي الحتساب تكالیف الدواجن

ات         تخدام المجمع ة باس راض الباطنی شخیص االم ي لت ام معرف صمیم نظ ت
  المتذبذبة

٧٥٦  

  ١٠٦٢  تصمیم وتصنیع واختبار قاطع یدوي لجني البامیا
  ١٠٢٤  تصمیم وتنفیذ نظام مضاد للفیروسات

  ١٢٧٢  یًاتصنیع بسكویت عالي البروتین وتقویمھ تغذو
  ١٢٧٣  تصنیع بسكویت عالي البروتین وتقویمھ تغذویًا

وتكي    ف ش صنیع كواش ة   n- GaAs/A١ت ھا الكھربائی ة خواص  ودراس
  والبصریة في المنطقة المرئیة وتحت الحمراء القریبة

٧٧٠  

صفراء       ذرة ال ن ال ة م ة مختلف ب وراثی ین تراكی ادلي ب ضریب التب الت
Zeamays .L.  

١٢٠٣  

  ١١٩٢  ادلي الكامل لبعض التراكیب الوراثیة في الباذنجان المحليالتضریب التب
ي       صفات ف بعض ال ة ل دیرالمعالم الوراثی ة وتق ة الكامل ضریبات التبادلی الت

  الباذنجان
١١٩٣  

ة       صناعات الدوائی صور لل ركة المن ي ش الیف ف بة التك ام محاس ق نظ تطبی
   خاصة–ومواد التجمیل مساھمة 

١٢٩٣  

  ١١٧٤  فستق الحقلتطبیقات زراعیة في 
  ١٣٥٦  دراسة تحلیلیة: التطور االسلوبي في اعمال الفنان سعد شاكر

  ٣٧٩  )١٩٥٨-١٩٢١(تطور الحركة النسویة في العراق 
  ١٦٥٤  ١٩٩٧-١٩٧٧تطور شبكة المنظومة الحضریة في محافظة دیالى 

  ٣٩  تطور فھم االطفال للمشاعر وعالقتھ بالتطور العقلي
  ٢٠  ١٩٥٨-١٩٢١ الصحافة العراقیة تطور الكاریكاتیر في

  ١٧٧٦  م١٧٢٩-١٧٢٢تطورات ایران الداخلیة في ظل االحتالل االفغاني 
  ١٧٧٧  التطورات الداخلیة في المملكة العربیة السعودیة

  ١٧٨١  ١٩٤٥-١٩١٤التطورات السیاسیة في ابو ظبي وعالقاتھا الخارجیة 



 

 ٥٦٦ 

  ٣٨١  ١٩٦٣-١٩٥١التطورات السیاسیة في لیبیا 
  ١٧٥٠  )م.ق٧٤٥-٩١١(طورات السیاسیة للدولة االشوریة الت

  ١٧٩٥  ١٩٧٠-١٩٥٢التطورات السیاسیة واالقتصادیة في مصر 
سم       ن الج واص م سین خ ة لتح ة بدیل واد أولی تخدام م ات واس ویر خلط تط

  الخ..السیرامیكي المستخدم
١٠٣١  

  ٥٥١  نتطویر ستراتیجیات االطفال للسیطرة االجتماعیة على انفعاالت االخری
  ٤٩  تعارف الحضارات االطروحة البدیل في التعامل مع االخر

  ٢٨٩  التعزیة واحكامھا في الشریعة االسالمیة
  ٤٢  تعلق المراھقین باصدقائھم وعالقتھ بتوافقھم النفسي واالجتماعي

  ٧١٦  تعلیل قضایا النحو بین ابن ھشام والنحویین
  ٥٠٩  التعویض العیني

ل و والحاص ایرات النم ب  تغ أثیر التركی شمس بت رة ال صفراء وزھ ذرة ال  لل
  الوراثي

١٢٠٥  

ار    ن المح وعین م ة لن ة الطبیعی  Uniotigridis, Anodontasالتغذی
(hama (bou)في بحیرة الحبانیة   

٩٣٠  

  ١٧٨٥  ١٧٦٤-١٦٦٨التغلغل البریطاني في الھند 
  ٣٧٢  التغیر االجتماعي في قضاء الطارمیة

  ١٦٦٣  )١٩٩٧-١٩٧٧(یة في محافظة االنبار تغیر القوى العاملة الزراع
داد       د وبغ ین بل ة ب صر العباسي   (تغییر مجرى نھر دجل تعمال  ) خالل الع باس

  معطیات االستشعار
١٦٧٧  

ین     ي بیئت ة ف وز نامی ن الم ناف م ة اص صلیة الربع ة الف رات المظھری التغی
  مختلفتین

١١٧٩  

  ٨٨٠  Enkamoeba histoiyicaالتغییرات المناعیة المرافقة الصابات 
  ١٤٢٧  التفاؤل والحاجات النفسیة وعالقتھ باالنجاز

  ١٩٩  دراسة لغویة: تفسیر التحریر والتنویر لمحمد الطاھر بن عاشور
  ٢٠٢  دراسة لغویة: تفسیر الطبري

  ٢٢٥  )اولى ما قبل في آیات التنزیل(تفسیر القرآن العظیم المسمى 
  ٩٣  التفسیر اللغوي لسورة االنفطار

  ٧٥٠  ر الریاضي لدى طلبة مراحل التعلیم العامالتفكی
  ٤٥٩  دراسة دستوریة مقارنة: تفوض االختصاص التشریعي

  ١٨٢  دراسة اسلوبیة: تقابل الصور في القرآن الكریم
  ٣٢٠  التقبیل في العبادات

  ٨٥٧  تقدیر الصودیوم وابوتاسیوم في االدرار البشري بتقنیة الحقن الجریاني
  ٨٤١  حول االثیلي المنتجالتقدیر الكمي للك

ي         دجاج المحل ي ال صادیة ف صفات االقت بعض ال ة ل الم الوراثی دیر المع تق
  المخطط

١٢٤٧  



 

 ٥٦٧ 

  ٨٣٠  تقدیر وتوزیع الھیدروكاربونات النفطیة الكلیة والكاربون العضوي
ارات          ض المھ ستوى اداء بع اع وم وین االنطب ي تك ره ف ذات واث دیم ال تق

  الحركیة
١٤٧٢  

  ٣٦٠   الجمع عند تعارض النصوص عند السادة الحنفیةتقدیم النسخ على
ة      ي المرحل صحیحھا ف ري وت ر التحری وعات التعبی ار موض ویم اختب تق

  المتوسطة من وجھة نظر المدرسین والمدرسات
٦٢٣  

  ٦٢٩  تقویم اداء االقسام العلمیة في الكلیات االھلیة
  ١٢٣٠  تقویم االداء التناسلي اكباش العواس المحلي وتضریباتھ

ارات           وء المھ ي ض ة المتوسطة ف ي المرحل ة ف تقویم اداء مدرسي الجغرافی
  الجغرافیة

٥٦٥  

ال   دریس ادب االطف ي ت اتھا ف ة ومدرس ة العربی ي اللغ ویم اداء مدرس تق
  والقواعد النحویة في المعاھد

٦٣٠  

ة       ة الدراس تقویم اداء المرشدین التربویین في معالجة مشكالت طالب مرحل
  المتوسطة

٥٥٧  

ات     ي كلی اتذتھم ف وء اداء اس ي ض ة ف ة العربی سام اللغ ة اق ویم اداء طلب تق
  التربیة في بغداد

٦٤٦  

ة         ي المرحل ة ف ادة المحادث یم م ي تعل ة ف ة العربی ي اللغ ویم اداء معلم تق
  االبتدائیة

٥٩٣  

  ١٢٣١  تقویم بعض صفات االداء التناسلي لدى ذكور االغنام العواسیة وتضریباتھا
  ٥٦٨  ة العملیة لطلبة معاھد اعداد المعلمین والمعلماتتقویم التربی

وء        ي ض ي ف سادس االدب تقویم تمرینات كتاب قواعد اللغة العربیة للصف ال
   بلوم بمستویات االدراكتصنیف

٦٠٤  

صناعات           ة لل شركة العام ي ال تقویم عملیة الرقابة التسویقیة الستراتیجیة ف
  بغداد–الكھربائیة 

١٣٠٣  

اءة ال   ویم كف ا  تق ي  pseudomonas fluevesc – ensmiguiaبكتری  ف
  استحثاث مقاومة جھازیة في نبات الخیار ضد الفطرین المرضیین

٨٨٧  

  ٤١٢  تقویم كفایة االداء االقتصادي لشركة الشھید العامة
ة                 ر خریجي معاھد ھیئ ة نظ صیفي من وجھ دریب ال تقویم مستوى اداء الت

  التعلیم التقني
٦٣٥  

  ٦٣٧   اقسام اللغة العربیة لكلیات االداب في الجامعات العراقیةتقویم مستوى طلبة
  ٦٣٣  تقویم مستوى طلبة كلیة اآلداب في العراق في مادة النقد االدبي الحدیث

  ١٦٦٥  تقویم مشاریع الخیر االروائیة في محافظة البصرة
رات       ض المؤش صلي وبع ب الف وم التع ى مفھ ة عل اھج التدریبی ویم المن تق

  یةالبیوكمیائ
١٤٨١  

  ٥٩٨  تقویم منھج التاریخ للمرحلة االبتدائیة في العراق في ضوء معاییر محددة
ین              ر المدرس ة نظ ة المتوسطة من وجھ ة للمرحل ة الفنی   ٦١٧تقویم منھج التربی



 

 ٥٦٨ 

  /والمدرسات
  ٥٩٤  تقویم منھج تعلیم اللغة االنكلیزیة للصف الخامس االبتدائي

  ٦٣٩  قسام التقنیات المیكانیكیةتقویم منھج تقنیة اجزاء المكائن اال
  ٦١٣  تقویم منھج الكیمیاء للصف الثاني المتوسط على وفق معاییر محددة

  ٦٠٨  تقویم منھج مادة الحاسوب للصف الرابع االعدادي
  ٥٨٤  تقویم منھج مادة الرسم المدني للمرحلة الثانیة في اقسام التقنیات المدنیة

اتھا     تقدیم مھارات االستجواب لدى مدرسي  ة االسالمیة ومدرس ادة التربی  م
  في المرحلة المتوسطة

٨٦  

ة      ادیة الدولی ل المواصفة االرش  : ١٠٠١٥ Isoتقویم نشاط التدریب في ظ
  دراسة حالة في وزارة النفط

١٣٠٠  

  ١٢٢٦  التقویم الوراثي البقار الفریزیان في بعض المحطات الكبرى
ادا      شتاین اعتم ار الھول وراثي البق ویم ال ة     التق صفات االنتاجی ى بعض ال  عل

  والتناسلیة
٩٢٠  

  ١٦٧٤  تقییم اثر العامل السیاسي على جغرافیة السیاحیة في العراق
ة               تخدام بعض االنظم یة باس ة العواس تقییم االداء التناسلي للحمالت االنثوی

  الھرمونیة
١٢٣٥  

د            أقلم بع ي والمت تقییم بعض صفات المیني النواع مختلفة من الدجاج المحل
  عدة اجیال من االنتخاب على اساس اللون

١٢٤١  

  ١٦٢٢  تقییم دور نھر أم المعارك في تنمیة الموارد المائیة
راثیم   زالت ج ض ع اءة بع یم كف ي Pseudomonas fluorescensتقی  ف

  حمایة نبات الطماطة من االصابة بالفطر
٩٠٢  

  ٩٠٤  لفطریةتقییم كفاءة بعض المعامالت الخزنیة في السیطرة على االصابات ا
  ١٢٦١  التقییم المیكروبي والكیمیائي للحلیب وبعض منتجاتھ في مدینة الدیوانیة

  ٩٤٢  في المناحل) ٠٠(التكامل في مكافحة الزنبور االحمر الشرقي 
  ٨٥٥  تكرار الحاجز الضغطي واثره في عناصر مناخ العراق

  ٣٤٠  تكوین التركة ومدى تعلق الحقوق بھا
وین القشرة الطمی   زوغ      تك ى ب ا عل راق وتأثیرھ رب وسط الع ي بعض ت ة ف

  بادرات الذرة
١٠٨٦  

  ١٥٥  التكوینات النحویة للمجاز المرسل في القرآن الكریم
  ٩٦١  ..التلوث العضوي وتأثیره في تنوع ووفرة الھائمات في شط العرب

  ١٦٤٤  دراسة جغرافیة بیئیة: تلوث میاه نھر الفرات في محافظة ذي قار
  ١٥١٠  ھـ٦٥٦دیح في كتب النقد االدبي العربي القدیم حتى تلقي غرض الم

  ١٠١٩  تمثیل مفید الثنتي عشرة نبضة مع دراسة في حیزي الزمن والتردد
  ٤٩٩  واثره في القانون الواجب التطبیق التنازع المتغیر

    التنظیم الفضائي لعقد نھایات الجسور في مركز مدینة بغداد
ات  انوني النتخاب یم الق راقالتنظ ي الع وطني ف س ال ضاء المجل ة : اع   ٤٠٨دراس



 

 ٥٦٩ 

  مقارنة مع بعض التشریعات العربیة
  ٥٠٨  دراسة قانونیة مقارنة: التنظیم القانوني لعقد االستثمار المصرفي

  ٤٢٥  التنمیة االقتصادیة ومشكلة التلوث البیئي في البلدان النامیة
  ٣٤٨  التوارث بسبب النكاح في الفقھ االسالمي

  ١٠٧٦  الملحي في تربة ملحیة مغسولة ومستزرعةالتوازن 
  ٥٣٣  التوافق وعالقتھ بالرضا عن الحیاة لدى المسنین المقیمین في دور الدولة

ضریة            رة الح الة المعاص التوجھات التخطیطیة المطلوبة للتواصل بین االص
  لمدینة بغداد

٣٧٦  

  ٧١٧  الخ... توجیھ الخالف النحوي عند المرادي
  ١٦٤٨  ني والحجمي لمدن محافظة االنبارالتوزیع المكا

  ٧١٢  التوسع في كتاب سیبویھ
  ١٦٩٥  التوسع في المعنى عند اآللوسي في روح المعاني

  ٧٨٤  التوصیل الحراري الشبطي للسیلیكون في مدى واسع من درجات الحرارة
  ٤١٤   تحلیل جغرافي-توطن الصناعات النسیجیة الرئیسة بمحافظة نینوى

  ١٦٧٠  ناعي في محافظات البصرة ومیسان وذي قارالتوطین الص
  ١٣٤٨  توظیف التشكالت المعماریة للبیت البغدادي في تصمیم المنظر المسرحي

  ١٣٩٦  توظیف تقنیات الممثل لتجسید وشخصیات مسرح االطفال في العراق
  ١٣٥٤   الجمالي للخاكة وتقنیة البناء في اعمال النحات صالح القره غولي

  ١٣٨٥  لضوء المتحرك في تصمیم انظمة حركیة ضوئیة فضائیةتوظیف فن ا
دراسة في الھیئة (توظفي مصادر متعددة للطاقة في اجھزة التدفئة المنزلیة 

  )وعالقتھا بالوظفیة
١٣٨٤  

  ١٤٠٧  التوظیف المیثولوجي في العرض المسرحي
  ١٤٠٩  توظیف الیوغا في اعداد الممثل المسرحي

ج وال  ي الح وى ف سیر الفت اء تی د الفقھ ھ عن رة وتطبیقات ة : عم ة فقھی دراس
  مقارنة

٣٣٢  



 

 ٥٧٠ 

 
    

  حرف الثاء
    

  ١١٤  الثبات في القرآن الكریم
شر     ع ع رآن الراب ة الق ى نھای عره ال ي ش ا ف ي واثرھ شاعر العباس ة ال ثقاف

  الھجري
١٥٧١  

    
    

  حرف الجیم
    

  ٤٤٣  ١٩٦٥-١٩٤٥جامعة الدول العربیة وقضایا امارات الخلیج العربي 
جاھزیة الفسفور والحدید والزنك في ظروف تعاقب الغمد والصرف وتأثیره 

  في حاصل الحنطة
١٠٨٩  

  ١٣٥  دراسة موضوعیة: الجبال في القرآن الكریم
  ١٣٧٣  جدلیة التلقي في الرسم االوربي الحدیث

  ١٣٢٥  جدلیة المرئي والال مرئي في الفن االسالمي
  ٨٤  "الجرائم الماسة بالشعور الدیني

  ٥٤٣  الجرائم الناشئة عن اساءة استخدام الحاسوب
  ٥٣٧  جرائم ھرب المحكومین والموقوفین والمقبوض علیھم والمساعدة علیھ

  ٤٨٧  جریمة االصابة الخطأ في التشریع العراقي
  ٥٤١  جریمة اغتصاب السندات واالموال

  ٥٣٦  جریمة انتھاك حرمة الموتى في التشریع العراقي
  ٤٧٠  بیةالجریمة الضری

  ٤٦٨  دراسة في التشریع العسكري العراقي: الجریمة العسكریة 
  ٤٧٤  جریمة القتل بالسم

  ٤٥٧  جزاء مخالفة القاعدة الدستوریة
  ٤٨٥  الجزاءات االجرائیة

  ٥٠٣  الجزاءات االداریة في عقد االشغال العامة
م العراق        ي الرس اتھا ف المیة وانعكاس ة االس كال المعماری ات االش ي جمالی

  المعاصر
١٣٢٦  

  ١٤٢١  )دراسة  نقدیة: (جمالیات العرض المسرحي العراقي المعاصر
  ١٣٧٩  جمالیة البعد الثالث في تصمیم الملصق الجداري

  ١٣٩٣  جمالیة الصورة في فن الحاسوب
  ١٦٣  دراسة تحلیلیة: الجمان في تشبیھات القرآن



 

 ٥٧١ 

  ٣٠٥  الجمع عند االصولیین
  ٧٠٧  دراسة نحویة: غةالجملة الخبریة في نھج البال

  ٧١٤  دراسة نحویة في االحادیث المرفوعة: الجملة الفعلیة في صحیح البخاري
  ١٥٨  المصادر في القرآن الكریم

  ٣٧٧  الجمود الفكري لدى شرائح تدریسیة متباینة من المجتمع
  ١٧٢٧  )مواھب الرحمن(جھد السبزواري النحوي من خالل تفسیره 

  ٢٢٢   التفسیرجھود االمام الشعبي في
  ١٦٩١  في التفسیر) رحمھ اهللا(جھود البراء بن عازب 

  ٢٦٨  في خدمة السنة) رض(جھود السیدة عائشة ام المؤمنین 
  ١٧١٤  جھود العالمة الباجوري في دراسة العقیدة االسالمیة

  ١٦٥  الجوابات في التعبیر القرآني الكریم
  ١٥٢  الجواز النحوي في مجمع البیان في تفسیر القرآن

  ٨٩  من سور االنعام الى نھایة سورة النحل: جوامع التبیان في تفسیر القرآن
  ٨١  المشافعي) األم(الجوانب االقتصادیة والعالمیة في كتاب 

  ١٦٣٥   شرق العراق–جیوموفولوجیة السھول المروحیة بین مندلي وبدره 
  ١٦٣٤  جیوموفولوجیة وادي المرج

    
    

  حرف الحاء
    

  ٥٧٣  دارس االبتدائیة لالرشاد التربوي من وجھة نظر معلماتھاحاجة الم
راج        اء وس اج البلغ ھ منھ ي كتاب حازم القرطاجني عند الدارسین المحدثین ف

  االدباء
١٥٠٥  

  ٦٩٧  حاشیة االمیر علي مغنى اللبیب؛ دراسة نحویة
  ٧٣٧  دراسة سامیة مقارنة: حالة االضافة في اللغة العبریة

  ١١٠٦  ورون في الترب الملحیة بالعراقحالة وسلوكیة الب
وي             صر االم ي الع ة ف ذریین االربع شعراء الع د ال ة  : الحب والحزن عن دراس

  تحلیلیة
١٥٤٣  

  ٣٤١  الحجب في الفرائض
  ٢٣٥  دراسة تحلیلیة:حجة القراءات البي زرعة
  ٤٨٦  الحجز على اموال المتھم

  ٥٢٩   دراسة مقارنة:حدود السلطة التقدیریة لالدارة في المزایدات العامة
  ٣٥٧  دراسة تحیلیلة وموضوعیة: حدیث سقفیة بني ساعدة

سابع         الشریفالحدیث النبوي    رن ال صف الق ى منت ة حت  في الدراسات النقدی
  )/دراسة توثیقیة نقدیة: (الھجري

٢٥٨  



 

 ٥٧٢ 

  ١٦٨٧  حذیفة بن الیمان القائد والصحابي
  ١٧٩٢  دراسة تاریخیة: م١٩٩١حرب الخلیج الثانیة 

  ١٣٩٧  دراسة مقارنة: رب والسلم بین السینما والتلفزیونالح
  ١٧٦٧  دراسة في العلوم الصرفة: الحركة العلمیة في عصر المأمون

  ١٥٥٩  الحركة النقدیة حول شعر جیل الستینیات العراقي
  ١٥٧٢  حركیة الصراع في القصیدة العباسیة حتى نھایة القرآن الرابع الھجري

  ١٤٥  رآن الكریمالحروف الثالثیة في الق
  ١٥٤٠  الحزن بین البواعث واالثار في شعر ما قبل االسالم

  ٥١٨  "/الشیكات"حساب الصكوك 
  ٧٧٧  حسابات المدى المنظومات الرؤیة اللیلیة

ك     ساوي    R٢ و ٨ ولكس  T٢حصانة احصاءات ھوتیلین یة ت ار فرض  الختب
ى    ر عل ل متغی أثیر ك ة ت ار معنوی رات واختب ددي المتغی طي متع ذه متوس  ھ

  االحصاءات

٧٦٦  

  ٧٢٧  حضارة االنباط من خالل نقوشھم
  ٤٣٧  حظر اسلحة الدمار الشامل بموجب قواعد القانون الدولي

  ٤٨٨  الحق العام في الدعوى الجزائیة
  ٤٨٠  الحق في سالمة الجسم ضمانة من ضمانات التھم

  ٤٧٨  حق المتھم في االستعانة بمحام
  ٤٣٩   الخارجيحقوق الدول وواجھاتھا في القضاء

  ٣٥٤  )صلى اهللا وعلیھ وآلھ وسلم(حكم سب النبي 
  ١٥٢١  الحكایة الصوفیة الى نھایة القرآن الخامس الھجري

  ١٧٧١  م١٢٣٥-١٢٥٨/ ھـ٧٣١-٦٥٦) االیلخاني(الحلة في العصر المغولي 
  ٧٥٣  الحلول الدوریة لبعض انظمة المعادالت التفاضلیة االعتیادیة الالخطیة

  ٥١٩  خصي وتطبیقاتھ في القانون العراقي والمقارنالحلول الش
  ٤٥٢  /الحمایة القانونیة المدنیة لبرامج الحاسوب

  ١٧٦٦  م١٢٦٢-١١٧٤ -ھـ٦٦١-٥٧٠حمص في العصر االیوبي 
رابطین        ة الم ة دول ـ  ٥٤١-٩٦(الحمالت الصلیبیة على االندلس حتى نھای ھ

  )م١١٤٦-٧١
١٧٧٨  

  ١٥٩٩  )١٩٨٠-١٩٦٥(الحوار في الروایة العراقیة 
  ١٦٣٢  حوض وادي زغدان

  ٧٥١  حول التطبیقات شبھ الفعلیة
  ٧٤٥  حول شفرات القطعة المنزلقة
  ١٦٧٩  الحیاة االجتماعیة عند العرب

نة     مة من س امراء العاص ي س صادیة ف ة واالقت اة االجتماعی ـ٢٢١(الحی  -ھ
  )ھـ٢٧٩

١٧٦٥  

صر    الحیاة االجتماعیة والسیاسیة والثقافیة للتجار في مجت      ي الع داد ف   ١٧٦٤مع بغ



 

 ٥٧٣ 

  العباسي
  ١٧٨٠  )م١١٧٤-١١٥٤/ ھـ٥٦٩-٥٤٩(الحیاة العلمیة في دمشق البن عساكر 

  ١٨٥  دراسة ادبیة داللیة: الحیاة والموت في القرآن الكریم
  ١١٢٩  حیاتیة وبیئیة دودة ورقة القطن ومكافحتھا كیمیائیا

  ٣١٩  الحیازة في الشریعة االسالمیة
    

  حرف الخاء
    

  ١٢٨٢  الخدمات االخرى لمراقبةالحسابات واثرھا على استقاللھ في العمل
  ١٦٤٩  دراسة في جغرافیة المدن: الخدمات الصحیة لمدینة الرمادي

  ٩٩٠  صلب عند تغیر مقطع الجریان-الخسائر الثانویة لجریان ثنائي الطور غاز
  ١٣٦٠  دراسة تحلیلیة:خصائص التجدید في الخزف المعاصر في العراق

  ٦٢٨  خصائص القبول االجتماعي لدى طلبة جامعة بغداد
  ٥١٠  الخصوصیة في الرھن الحیازي التجاري

  ١٧٨١  ١٩٦٣-١٩٥١التطورات السیاسیة في لیبیا 
  ١٦٠٥  الخطاب البیاني العربي حتى القرآن الرابع الھجري

  ١٨٩  دراسة موضوعیة: خطاب القرآن المجید لغیر المسلمین
  ١٦٠٦  /ند الدكتور شوقي ضفيالخطاب النقدي ع

  ١٧٢٨  الخطابي لغویا
  ٧٢   وحاضرھا ومستقبلھا-الدعوة االسالمیة في االبان ماضیھا

  ١٣  خطة تطویر المكتبات العامة في محافظة بغداد
  ٧١٩  خطة تطویر المكتبات العامة في محافظة بغداد

  ٧٠٤  الخالف النحوي في كتاب  شفاء العلیل في ایضاح التسھیل
وط    خل  ي مخط سان ف ون واالن اي (ق الك سریاني   ) ریش م ب ال ا (للكات یوحن

  )برفنكایي
٧٣٥  

ة    انة الخلوی واص الخرس ستون (خ راري    ) الثرم زل الح ى الع ارة ال باالش
  والمعاوقة الصوتیة

١٠٤٣  

ي           یعة ومسائل ف ة والوض خیار الرؤیة وخیار العیب وبیع المرابحة والتولی
  لبرھاني في الفقھ النعمانياالستحقاق واالستراء من المحیط ا

٣٠٨  

    
    

  حرف الدال
    

  ٩٨٠  داء المبیضات الجلدي المخاطي في االطفال الرضع في محافظة البصرة
  ١١٣٥  دراسات بیئیة وحیاتیة لحشرة ذبابة ثمار القرعیات وبعض طرق مكافحتھا



 

 ٥٧٤ 

ة    ي محافظ ا ف ھ كیمیائی ل ومكافحت ع اوراق النخی رض تبق ول م ات ح دراس
  البصرة

٨٨٥  

  ١١٢١  دراسات حیاتیة على خنفساء الیقطین الحمراء وبعض الطرق في مقاومتھا
ك    ٤-دراسات طیفیة لبعض الصبغ االزویة للمركبة  امض الخلی ل ح  امینوفنی

  واستعمال معقداتھا في تقدیر آیون الفضة
٨١٠  

  ١١٦٥  دراسات في العھد االلیلوباتي الصناف مختلفة من زھرة الشمس
  ١١٧  "دراسة لغویة وبالغیة"قرآنیة في اثار عائشة عبدالرحمنالدراسات ال

  ٦٥٤  الدراسات اللغویة شرق العراق في القرآنین الثالث والرابع الھجریین
  ١١٢٤  دراسات مختبریة وحقلیة حول تأثیر الفطر في حفار ساق الذرة

  ٦٩٢  الدراسات النحویة في كتاب علل النحو
 Sehistosomaیفلـي المنشقــــــة الدمویة دراسات وبائیة وبایولوجیـة لط

naematobium (Bikharz,١٨٤٢)  ة ي محافظ راف ف وض الغ ي ح  ف
   جنوبي العراق-ذي قار

٨٨٠  

  ١١٣٧  دراسات وراثیة للصفات االقتصادیة في بعض تضریبات القطن الصنفیة
- ھیدروكسي -٢دراسة االتزان التوتومري لبعض قواعد شف المشتقة من    

  ید بالرنین النووي المغناطیسي الدینامیكينفثالدیھا-١
٨٢٣  

  ١٠٣٣  دراسة اثر التمویل واالشریع االسكاني على مشكلة السكن في العراق
ة    ر الكامل ارب غی صامیم التج بعض ت ایر ل ل التغ ي تحلی صائیة ف ة اح دراس

  المتزنة
٧٦٣  

ة   ة المحلی سلجي للدیك لي والف ة االداء التناس ط(دراس ي والمخط ) البن
  الخ..نتھ باللكھورنومقار

١٢٤٨  

ضاء      وم البی ظ اللح صة لحف دة المخص ازن المجم ة المخ ة اداء منظوم دراس
  ..)الدواجن باستخدام(

١٠١٢  

ر   ة المیكروین از التذری وي لجھ رش الج ة ال اءة منظوم ة اداء وكف دراس
A٤٥٠٠٠  

١٠٦٥  

دراسة استجابة انظمة التحكم والسیطرة لالضاءة االصطناعیة الى االضاءة   
ب   ا رف المكات ة لغ تھالك الطاق ل اس ي تقلی صمیمیة ف تراجیة ت ة كاس لطبیعی

  الحدیثة

٧٧٥  

  ٧٩٤  للنیرونرونات ٣٥٥-PM العضوي النووي االثر كاشف استجابة دراسة
ضاء     ضات البی رة المبی  candidaدراسة استجابة النظام الدفاعي في خمی

albicansالشعة كاما بواسطة تقنیة التآلف الكیمیائي   
٨٠٨  

  ١٠٠٩  دراسة استخدام البحیرات الشمسیة المالحة لتدفئة البیوت الزجاجیة
ة من              ات دوائی ازه المركب واد م ة كم ان العراقی تخدام بعض االطی دراسة اس

  محالیلھا المائیة
٨٤٢  

ازن    ة المخ ي منظوم ي ف راري الجزئ زن الح ة الخ تخدام منظوم ة اس دراس
  المجمدة

١٠٠٨  



 

 ٥٧٥ 

  ٩٩٧  كبة في تصنیع اعمدة جھاز المتوازي الریاضيدراسة استخدام المواد المر
تخدام          ة باس بھ الجزئی ة ش ي االنظم سیة ف ة الرئی اف النووی ة االطی دراس

  النموذج الفایبرون
٨٠٦  

اطق            ي المن انیكي ف صاد المیك اء الح ة اثن د الحنط دراسة اقتصادیة فنیة لفاق
  المروریة مشروع المسیب

٤٢٠  

ائي   صاق الكیمی ة االلت الت    تطب: دراس ز االف ة لتحفی ة الدینامیكی ق النظری ی
  بواسطة عملیة أوجیھ

٨١٤  

  الرابعي، وفاء بخیت عبداهللا
رتین       زالت ذي الفط ات بع ل الفایروس ابة ونق ة االص ة آلی دراس

Olpidiumbornovanous, oloidium, russicae   ى ا عل  وتأثیرھم
  التراكیب التشریحیة والخلویة للعائل

٨٨٢  

  ٧٨٥  الكھربائي والخصائص العازلیةدراسة آلیة التوصیل 
دراسة امتزاز الكافیین والثیوفیلین من محالیلھم المائیة على السطح أطیان  

  عراقیة مختارة
٨٢٨  

  ٨٦٣  دراسة أنماط الخطوط الجلدیة في الذكور غیر الخصبین
دراسة االوستراكودا والبیئة القدیمة لترسبات المایوسسین االوسط واالعلى 

  اقفي وسط العر
٨٥١  

  ٩٢٩  دراسة بعض التأثیرات الحیویة للسم المنتج من الطحلب
  ٩١٢  دراسة بعض التأثیرات الفسلجیة للفلورید في الفئران المختبریة

  ٩١٧   العراق-دراسة بعض الجوانب الوبائیة للطیفلیات العضویة في محافظة بابل
  ٨٠٣  دراسة بعض الخصائص الفیزیائیة لتولیقات شمعیة بولیمیریة

ألق       دراسة بعض المواد الطبیعیة والصناعیة كمقتنیات اشعاعیة بطریقة الت
  االذابي

٨٠٢  

  ١٠٦٤  ٣٩٩- MFدراسة بعض المؤشرات االستغاللیة للجرار ماسي فیركسن 
  ٩٣٤  دراسة بعض النواحي الحیاتیة لحشرة خنفساء اللوبیاء الجنوبیة

  ١٣٠٨  دراسة البناء المصنع
  ٩٦٢  لوجیة لتلوث میاه الشرب بالجراثیم  دراسة بیئیة وبكتیریو

  ١٦٣٠  دراسة بیئیة وجیومورفولویة للجزء الجنوبي لبحیرة الرزازة
  ١٢٥٣  دراسة تأثیر االضافة الغذائیة للفایتیز المیكروبي ومستخلص
  ٨١٧  دراسة تأثیر بعض االمالح احادیة التكافؤ على التوازن سائل

  ٧٧١   التوصیل الكھربائيدراسة تأثیر بعض الشوائب على آلیة
امیع       ي مج ھ ف دراسة تأثیر بعض العوامل البیئیة على انتاج الحلیب وتركیب

  وراثیة من الماعز
١٢٦٠  

  ٩٠٣  دراسة تأثیر بعض عوامل البیئة على نمو ومكافحة الحامول
الم    دراسة تأثیر بعض العوامل البیئیة في حیاتیة ذبابة الدودة الحلزونیة للع

  القدیم
٩٣٦  



 

 ٥٧٦ 

  ٧٧٦  دراسة تأثیر بعض عوامل التحضیر على الخواص البصریة
ة           ا اللمفاوی دراسة تأثیر بعض المستخلصات النباتیة لتحضیر انقسام الخالی

  والبشریة
٨٥٦  

ر  أثیر تغی ة ت شیة (X)دراس ي اغ واص xcolxs-٢u١ ف ى الخ ة عل  الرقیق
  الكھربائیة والبصریة

٧٩١  

ى ان   ة عل ة االمامی أثیر الخافق ة ت اطع  دراس طوح مق ى س ان عل صال الجری ف
  االجنحة

١٠٥٤  

ة ال  أثیر الخافق ة ت ةخلدراس ى    فی ستقر عل ر الم ان غی صال الجری ى انف  عل
  سطوح تقاطع االجنحة

١٠٥٣  

  ١٠٣  دراسة تأثیر درجة حرارة الخلیط ثنائي الطور على اداء المضخة الفقاعیة
 دوار باستخدام دراسة تأثیر درجة الحرارة على االستجابة الدینامیة لمحور  

  طریقة المصفوفات
١٠٠١  

  ١٢١١  دراسة تأثیر السایكوسیل والكلتار في مواصفات النمو الخضري
ة             ات الطبی صات اوراق بعض النبات ایكروبي لمستخل ضد م دراسة التأثیر ال

  على الجراثیم المعزولة سریریًا
٨٦٨  

وذج    اء نم ي بن صادیة ف ة االقت رات االجتماعی أثیر المتغی ة ت د دراس تول
  الرحالت

١٣٣٤  

  ٩٣٨  دراسة تأثیر مستخلصات نبات التبغ
اء      ات الحن ة الوراق نب صات النباتی أثیر المستخل ة ت  Lawsoniaدراس

inermis L.  ت ي االداء .Quereusinpectotia Oliv وقشور الجف  ف
اء   ة الزرق اتي للذباب  Lucilia sericataالحی

(Meigen)(xalliphoridae: Diptera)  

٩٣٩  

  ٩١١  ة تاثیر المستخلص المائي لبذور نبات الحبة السوداءدراس
د     وذج تول اء نم ي بن صادیة ف ة االقت رات االجتماعی أثیر المتغی ة ت دراس

  الرحالت
١٣٣٤  

 في االرانب Gasolineدراسة التأثیرات الوراثیة الخلویة لخلیط الكازولین 
  Lepus lepusالمحلیة 

٩١٩  

ة تجابة الدینامی ل االس ة تحلی ة دراس تخدام طریق دبات باس ود الح  لعم
  المضغوطات

١٠٠٥  

  ٩٠  دراسة تحلیلیة فقھیة الیة الدین في سورة البقرة
  ١٠٤٠  دراسة تحلیلیة لشبكة االنابیب الرئیسیة لناقلة للماء في مدینة بغداد

ة    ي للمرحل سادس العلم صف ال اء لل ادة الفیزی اب م ة لكت ة تحلیلی دراس
  االعدادیة في العراق

٦١٦  

  ٧٥٨  اسة تحلیلیة للتجارب العاملیة والجزئیةدر
  ١٤٧٣  دراسة تحلیلیة لواقع الجمناستك في العراق واستراتیجیات تطویره

  ٨٣١  دراسة تحلیلیة وظیفیة لمعقدات انتقال الشحنة



 

 ٥٧٧ 

  ٩٨٢  دراسة تراكیز بعض العناصر النزرة وانزیم السیریولوبالزمین
  ٩٨١  تخدام تقنیة تألقدراسة تراكیز العناصر في سرطانالثدي باس

  ٧٩٨  pa,Tn,Pu,cm,cدراسة التركیب النووي لبعض النظائر الثقیلة 
  ٨٧٨  visceral leinmaniasisدراسة تشخیصیة لداء اللیثمانیا االحشائیة 

  ١١٣٠  دراسة تشخیصیة ومرضیة لبكتریا المسببة لمرض الفتحة العادیة
  ٨٨٣  یةدراسة تشخیصیة ومصلیة لطیفلي المقوسة الكونید

شائع          ارب ال مكة الك ي س ین ف سیجیة للع ة تشریحیة ون  Cyprinusدراس
carpio  

٩٤٣  

  ٩٩٦  دراسة تصمیمیة للمعامالت الدیناھوائیة للجناح ذي االكتساح المتقدم
ة  صنیفدراس زاء     ت ة الج وبیات والمرافق ي الرس دة ف ات المتواج یة للفطری
  النباتات

٨٩٣  

  ٩٢٦  المھلكة للدیدان الثعبانیةدراسة تصنیفیة وحیاتیة للفطریات 
واد           ة والم صات النباتی بعض المستخل استجابة الحامول النامي على الجت ل

  المضافة
١١٥٣  

ي     ادیین ف ذ الع د التالمی تراتیجي عن ذاكرة االس ي اداء ال ة ف ة تطویری دراس
  القراءة والضعاف فیھا

٥٥٣  

ن الت           ة م سان الناتج ي االن ومیة ف النواتج   دراسة التغیرات الكروموس وث ب ل
  العرضیة للصناعات النفطیة

٨٦٣  

النواتج              وث ب ة من التل سان الناتج ي االن ومیة ف دراسة التغیرات الكروموس
  العرضیة للصناعات النفطیة

٨٦٢  

  ٩٢٥  دراسة التغیرات المرضیة والكیموحیویة لداء االكیاس العددیة
دم           اییر ال ي بعض مع داء   دراسة التغیرات واالضطرابات الفسلجیة ف دى ال ل

  السكري
٩٧٦  

  ٨٧٧  دراسة التلوث االشعاعي بالیورانیوم المنضب لبیئة محافظة البصرة
  ٧٨١  دراسة التوزیع المكاني لالنماط المتعرضة للیزر االمونیا

وم      ادمیوم، البالدی دات الك تخالص المعق ات الس ة عملی ة ترمودینامیكی دراس
  والفضة مع

٨٣٦  

داد    دراسة الجدوي الفنیة واالقتصا    صر  -دیة لمشروع خط سكة حدید بغ  أم ق
  للنقل المتكامل

١٠٣٨  

  ١٢٥٨  فیة ونسیجیة وكیمیاء نسیجیة لمشكلة الطائر السلوىادراسة جغر
  ١٦٣٣  دراسة جیومولوجیة لتغیرات مجرى نھر دجلة بین المدائن والصویرة

  ٧٦٩  دراسة حركیات البندول المخمد والقسري
ي  ستعرضة ف ات الم ة الحركی ضبوط   دراس ون م سید الكرب ائي اوك زر ثن  لی

  النوعیة
٧٨٢  

نج     تعمال رات وز باس ى الفركت وز ال ل الكلك ل تحوی ة لتفاع ة حركی دراس
  الزیوالیت والومینات الصودیوم

١٣١٧  



 

 ٥٧٨ 

ة بواسطة   -دراسة حركیة ومیكانیكیة اكسدة بعض الحوامض الفا  -N امینی
BROMOSUCCINIMIDE  

٨٢٠  

صائل ا  امي ف ع نظ ول توزی ة ح دم دراس ریس ABOل رز Rh وال  والط
  المظھریة

٩٥٢  

  ٩٧٩  العراق-دراسة حول مرض فطار االذن في البصرة
  ٧٨٧  دراسة الخصائص الكھربائیة الغشیة مشوبة من بولي

  ٧٩٣  Ba ١٤٩دراسة خصائص مستویات الطبقة لنظیر 
ى       ي مرض سیة ف ة الجن سام الكروماتینی ة واالج وط الجلدی ة الخط دراس

  لبائیةالثاالیسیمیما ا
٨٦٥  

درة        دراسة الخطوط الجلدیة وبعض الصفات الوراثیة االخرى وعالقتھا بالق
  العقلیة

٨٦١  

دراسة سریریة ووراثیة عن بعض البكتریا الھوائیة المعزولة من التھابات      
  البلعوم واالذن واالنف

٩٥٦  

شعیر     ن ال وراثي لھج ري وال سلوك المظھ ة ال  Hardeumدراس
vulgarehة لتحمل الملوح  

٨٩٥  

ي     اعز المحل وم الم ذبائح ولح ة ل ة والنوعی صفات التركیبی ة ال دراس
  وتضریباتھ عند اعمار مختلفة

١٢١٦  

ـ            ة ال ذوق ماج ة وت وط الجلدی ى    PTCدراسة صفات الخط ة من مرض  لعین
  القرحة

٩٧٥  

شافوم    ون الالن دیر ای ة لتق ة طیفی وم (III)دراس ون الیوری  (III) وآی
  باستخدام الكاشف

٨١٦  

اس    درا ضاد النعك الء م صریة بط سلوكیة الب ى ال ضیر عل روف التح ة ظ س
  الضوء باستخدام طریقة التبخیر الحراري

٧٧٣  

ي     تخدامھا ف سیة واس سوائل المغناطی لوكیة ال ضیر وس روف تح ة ظ دراس
  ازالة التلوث النفطي

٨٢٧  

  ٩٥٥  دراسة عن االنتان الدموفیي مرضى الضعف المناعي
  ٨٦٩  ة الرضیة عند النساء الحوامل في مدینة البصرةدراسة عن البیئة الجرثومی

  ٧٧٢  دراسة العوامل الصوتیة والسلوكیات الدینامیكیة للمواد المتراكبة
دراسة العوامل الوراثیة وغیر الوراثیة المؤثرة في بعض الصفات االنتاجیة 

  والكفاءة التناسلیة
١٢٢٧  

  ١٢٢٥  ردراسة عیانیة للجھاز التناسلي االنثوي في االبقا
  ٩١٦  دراسة فسیولوجیة ووراثیة التأثیرات مركب رباعي اثیل

  ٨٧٢  دراسة الفعالیة الفدمایكروبیة للزیوت المعزولة مع بعض النباتات
  ٨٤٣  دراسة قابلیة اطباق الكاؤولین العراقي من امتزاز بعض االحماض االمینیة

ر   ن الفط زالت م اءة ع ة كف تحثاث.Trichoder-mesppدراس ي اس   ف
   في اربعة اصناف من القطنRhizoction salainالمقاومة ضد الفطر 

١١٣٢  



 

 ٥٧٩ 

  ١٢٢١  دراسة الكیتوسز تحت السریري وعالقتھ باالبقار المصابة
نس     واع الج بعض ان ة ل بعض   Alternariaدراس ة ل ا المثبط  وقابلیتھ

  الفطریات
٩٠٦  

  ١٦٠٩  دراسة لغویة في كتب االمثال العربیة
ا     ي  المعاضیدي، رامي عم ن       : ش عل رحي اب ین ش ة ب ة وموازن ة لغوی دراس

  وابن ھشام) ھـ٣٧٠(خالویة ت 
٦٥٤  

  ٩٢٨  دراسة محتوي بعض الطحالب الدقیقة من الفیتامینات
ة        ة الغذی ة عملی ة نتیج اه الجوفی دب المی د تح ة لتحدی ة مختبری دراس

  االصطناعیة
١٠٤٩  

  ١٢٦٣  دراسة مرض الحضنة االوبي على نحل العسل ومكافحتھ باستخدام
ر        دراسة مرض موت باذرات الطماطا ومكافحتھا المتكاملة في مزارع الزبی

  وسفوان في البصرة
٨٨٨  

  ١٢٢٠  دراسة مرضیة نسیجیة لبعض طفیلیات اسماك الجري االسیوي
  ٩٢٤  دراسة مسحیة لالصابات الطفیلیة في ذبائح االبقار في مجزرة الدیوانیة

ابة بفرط البرولكین المحدث وامكانیة دراسة معالم النطاق لذكور جرذان مص
  تنشیطھا في الزجاج

٩٢٢  

اؤل    دي التف ق بع ى وف ستقبل عل ع الم ر وتوقی ین الحاض ة ب ة مقارن  -دراس
  التشاؤم

٢٨  

ي        ت الطبیع ول البنی دراسة مقارنة بین مرضى الربو التحسسي واالحماء ح
  والبكتریا المسببة

٩٧٤  

بین طریقتي اثرستون ولیكرت دراسة مقارنة في الخصائص السلیكومتریة      
  في بناء مقاییس االتجاھات

٥٤٩  

  ٥٥٥  دراسة مقارنة في السلوك القیادي بین مدیري المدارس الثانویة ومدیراتھا
  ٣٠  دراسة مقارنة في العجز المتعلم تبعا لبعض االسالیب المعرفیة

  ٦٧  دراسة مقارنة الثر الطریقتین االستقرائیة والقیاسیة
ة لبعض الجوانب الحیاتیة والبیئیة بین ذبابة الدودة الحلزونیة دراسة مقارن

  االسیویة وذبابة التدوید الثانوي
٩٣٦  

ماك     بعض االس سیجیة ل ة والن ب المظھری بعض الجوان ة ل ة مقارن دراس
  المحلیة

٩٤٤  

  ٩٤٧  دراسة مقارنة لزمن ظھور مراكز التعظم االولیة في الھیكل العظمي للفئران
ورات   دراسة مقارنة ل  واع المك فعالیة مضادات حیاتیة مختارة تجاه بعض ان

  العنقودیة ذات المقاومة
٨٧٣  

صابین    ر الم صابین وغی ون للم ن العی ة م ا المعزول ة للبكتری ة مقارن دراس
  بالتھاب الملتحمة التحسسي واستجابتھا

٩٨٩  

ي        ضادات االكسدة ف ض م دھون ومستویات اكسدتھا وبع ة لل ة مقارن دراس
   تصلب الشرایینمصل دم مرضى

٩٥١  



 

 ٥٨٠ 

  ٥٧٢  دراسة مقارنة لمستوى التوافق بین طلبة الدراسة المتوسطة
  ٧٨٩  دراسة مقارنة لمستویات االشعاع البیئي

  ٨٧١  دراسة المقاومة المتعددة للمضادات الحیویة
ة الوسطى       ي المنطق ذور ف دراسة مواصفات بعض اصناف العنب عدیمة الب

  من العراق
١١٨٣  

  ٧٩٦   االشعاعي الطبیعي لمواد البناءدراسة النشاط
  ٨١٥  دراسة نظریة في االلتصاق الكیمیائي الجزیئي

  ٧٩٠  دراسة نظریة لخصائص اشعاع ھوائي خطي
ذرات           دراسة نظریة لالستطارة المرنة لاللكترونات المنخفضة الطاقة من ال

  الغیر مغناطیسیة
٨٠٥  

  ١٣٠٧  حیحةدراسة نظریة وتطبیقیة السلوب برمجة االعداد الص
  ١٠٥٠  دراسة النوعیة المیكروبیة والكیمیائیة لمیاه الشرب

  ٩٤١  دراسة نوعیة وكمیة للبكتریا المتواجدة في الذباب المنزلي
  ٩٨٦  دراسة ھرمونیة وكیموحیویة وفسلجیة على عدد من النساء

ة        دارس االبتدائی ذة الم ة لتالم ات المعوی بعض الطفیلی ة ل ة وبائی دراس
ود    ومراجعي الم  ة ذي    -ركز الصحي في ناحیة الفھ ایش، محافظ ضاء الجب  ق

  قار

٨٨١  

  ٩٢٧  دراسة وبائیة ومناعیة وعالجیة للیشمانیا الجلدیة في محافظة البصرة
  ٧٧٦  دراسة وتقدیم شدة الصورة وتأثیر الزیوغ علیھا لجسم مثلث الشكل

  ٨٦٤  دراسة وراثیة وجزیئیة للمصابین بامراض االعتالل العضلي
  ٨٥٣  ة الوفرة والتواجد لبعض الھائمات الحیوانیة والقواقع المائیةدراس

  ٢١٧  درج الدرر في تفسیر القرآن العظیم
  ٦٨٣  )١٩٨٥-١٩٥١(الدرس البالغي في العراق في العصر الحدیث 

  ٦٦٤  الدرس الصوتي عند أبي حیان االندلسي في ضوء علم اللغة الحدیث
  ٧٠٣  الدرس النحوي عند االسنوي

  ١٤٩  )محاسن التأویل(رس النبوي في تفسیر القاسمي الد
  ٢٤٥  دراسة نحویة اسلوبیة ):علیھ السالم(دعاء االمام علي 

  )ھـ٦١٦-٥٥١(المرغیناني، محمود بن احمد 
  دعوى النسب عن المحیط البرھاني في الفقھ النعماني

٣٥٢  

  ٧٢   وحاضرھا ومستقبلھا-الدعوة االسالمیة في الیابان ماضیھا
  ١٣٩٠  الت الجسد في الرسم الحدیثدال

  ١٨٠  داللة البنیة الصرفیة في السور القرآنیة القصار
  ١٥٠  داللة التنكیر والتعریف في سیاق النظام القرآني

  ١٣٣  في القرآن الكریم) زكا(داللة 
  ١٣٩  الداللة الزمنیة الجملة العربیة في القرآن الكریم

  ٦٨٠  /نتصف القرآن السادس الھجريالداللة السیاقیة عند المفسرین حتى م



 

 ٥٨١ 

  ٢٣٠  داللة الفعل المضارع في القرآن الكریم
  ١٢٧  في القرآن الكریم) ل ب س(داللة 

  ١٢٥  داللة معاني صھر في القرآن الكریم
  ١٨٨  داللة النداء في القرآن الكریم

  ٦٧٢  الداللة وعالقات المعنى في اساس البالغة
  ١٣٧١  ي الراويسمات وتحوالت اسلوب رسومات نور

  ١٤٩٧  دالالت الفضاء في دراما الطفل
  ٤٩٠  الدلیل المادي العلمي في االثبات الجنائي

  ١٧٧  )ھـ٥٦٥-٥٧٠(دمشق خالل القرآنین السادس والسابع الھجریین 
  ١٤١٢  دواعي تحول الظاھرة المسرحیة في الفكر االخراجي العربي المعاصر

  ٧٤٦  الدوال المفتوحة والبعد
  ٣٩٣  جھزة االستخباریة االمریكیة في السیاسة الخارجیةدور اال

  ٥٣٠  دور االدارة الصحیة في السیطرة والوقایة من مرض التدرن الرئوي
  ٤٦٣  دور االرادة المنفردة في نقض العقد

  ١٧٧٥  دور اھالي حلب في مقاومة الغزو الصلیبي
  ٣٧٨  دراسة میدانیة: دور التفكك االسري في سلوك الشباب

  ٣٧٣  ر الجماعات المرجعیة في التنشئة السیاسیةدو
  ٩١٠  دور حامض االسكوربیك وحامض السالسلیك وكلروید البوتاسیوم

  ٣٩٢  دور حزب اهللا في مقاومة االحتالل االسرائیلي
  ٥٣٢  ١٩٦٣-١٩٥٢الدور السیاسي للنخبة العسكریة في العراق 

ام    داد ع تالل بغ د اح راق بع اذ الع ي انق اء ف ـ ٦٥٦ دور العلم ة "ھ دراس
  "معاصرة

٧٥  

  ١١٤٢  دور فطریات المایكورایزا نوع في في نمو نباتي الحنطة والذرة الصفراء
ة الراشدة            الة والخالف -٦٢٢) ھـ ٤٠-٠(دور قبائل قصاعة في عصر الرس

  )م١٦٦٤
١٧٤٣  

  ٤٦٦  دور القضاء االداري في حمایة الحریات العامة
دى        دور المثیرات المعرفیة للبیئة االسریة     ة ل ة الذاتی ة االكادیمی ي الواقعی  ف

  االطفال والمراھقین
٤٠  

  ٥٩  دور المرأة الفكري واالجتماعي في العراق في العصر العباسي االخیر
ات             د العملی تجلط بع رة ال سالیة لخمی ة ال ورات العنقودی الدور المرضي للمك

  الجراحیة
١٢٢٢  

  ٨٧٠  دور المناعة االفرازیة في مرضى البیلة القیحیة
  ١٢٨٥  دور الموازنات في الرقابة باستخدام اسلوب التحلیل المالي

  ١٢٩٤  دور نظام معلومات محاسبة الكلفة في الرقابة وتحسین االداء
ر              ي نھ شبوط ف ان وال سمكتي القط وم ل ة اللح ا بنوعی دورة التكاثر وعالقتھ

  دجلة
١٢٦٤  



 

 ٥٨٢ 

  ١٦٥٨  سیةدراسة في الجغرافیة السیا: دولة االمارات العربیة المتحدة
  ٣٩١  الدیمقراطیة شبھ المباشرة وتطبیق مظاھرھا في بعض الدساتیر المعاصرة

اني      ة       : الدیوانیة في ظل االحتالل البریط صادیة اجتماعی یة اقت ة سیاس دراس
١٩٢١-١٩١٧  

١٧٩٤  

    
    
    

  حرف الذال
    

  ٣٤  الذكاء االخالقي وعالقتھ بالثقة االجتماعیة المتبادلة
  ١٥٦٨  )ھـ٢٣٢ -ھـ١٣٢(رة عند شعراء العصر العباسي االول ذكر الدار اآلخ

زة   ن حم ف ب شیخ یوس راب لل ة االع اة ودق ذاھب النج ي م ذاب ف ذھب الم ال
اني      رآن الث صف االول من الق ال الن ن رج شھروزي المدرس م االلیاسي ال

  عشر الھجري

٦٩٤  

    
  حرف الراء

    
ى الشخص الط       دخل عل ضریبة ال ي التشریع    الربح التجاري وعاء ال ي ف بیع

  العراقي
٤٧٣  

  ٦٩٩  ردود ابن حیان في البر المحیط على الزمخشري في الكشاف
  ١٧٢٠  ردود ابي حیان النحویة في البحر المحیط على ابي البقاء في التبیان

  ١٧١٦  دراسة حدیثة: الرسالة لالمام الشافعي
  ١٧٣٦  رشید عبدالرحمن العبیدي ادیبا

  ٦٢٧  باالتزان االنفعالي لدى طلبة جامعة الموصلالرضا عن النفس وعالقتھ 
  ٥٨٣  رضا المرشد التربوي عن عملھ وعالقتھ بالتوافق النفسي

  ٤٩٧  رقابة السجل على الشركات الخاصة
داد            : رقابة سوق المال   وق بغ ي س دقیق ف ة والت راءات الرقاب ي اج ة ف دراس

  لالوراق المالیة
١٢٨٤  

دراسة تطبیقیة في دیوان الرقابة : لرقابة الرقابة النوعیة على اداء العمل ا    
  المالیة

١٢٨٦  

  ١٤٢٣  الرمز والترمیز في النص المسرحي العراقي
  ١٥١٨  رموز الغزل في شعر عمر بن ابي ربیعة

  ١٢٩  رموز القرآن الكریم
  ٨٢٠  الرنین االلكتروني البرمي وخواص ثنائي العزل الكھربائي

  دراسة نقدیة (ي في كتابة فتوح البلدان روایة تحریر بالد الشام عند البالذر   



 

 ٥٨٣ 

  )مقارنة
  ١٥٩٩  دراسة نقدیة: روایة السجى في العراق

ة         سومریة والیمنی ضارتین ال ي الح صورة ف وز الم ة للرم ة الجمالی الرؤی
  الخ..القدیمة

١٣٧٥  

    
  حرف الزاي

    
  ٢٨٤  الزرادشتیة ومعتقداتھا بین الماضي والحاضر

  ١١٥٨  ل الصویا والذرة الصفراءالزراعة المتداخلة بین فو
  ٣٣٠  زكاة الزروع والثمار والعسل في الفقھ االسالمي

  ١٥٤٦  الزمن في شعر السیاب
    
    

  حرف السین
    

  ١٥٨٣  )ھـ٧٦٨(سجع المطوق جمال الدین في نباتة المصري 
  ٢٦١  الشریفالسعادة والشقاء في الحدیث النبوي 

  ٤٦١  ري وجمع االدلةسلطات اعضاء الضبط القضائي في التح
  ٤٥٨  سلطات الضبط االداري في الظروف االستثنائیة

ي       یج العرب ي الخل سیاسي ف مي ودوره ال قر القاس ن ص لطان ب -١٨٢٠س
١٨١٦  

١٧٨٣  

  ٤٦٧  سلطة آمر االحالة في التشریع الجزائي والعسكري العراقي
  ٤٧٩  سلطة التحقیق ومسؤولیتھا الجزائیة عن الجرائم المرتكبة ضد المتھم

دوري     السلوك العدواني لدى فرق اندیة النخبة بكرة القدم وعالقتھ بنتائج ال
  الخ)..٢٠٠٢-٢٠٠١(للموسم 

١٤٥٦  

  ١٠٩٤  سلوك وكفاءة االسمدة الفوسفاتیة االمونیاكیة في الترب الكلسیة
  ٢٧  سمات الشخصیة لذوي التفكیر الخرافي

رة   ام الك ستوى اداء حك ا بم صیة وعالقتھ سمات الشخ ي ال ائرة ف الط
  الخ..العراق

١٤٥١  

ادارة الوقت             ا ب راق وعالقتھ ي الع ة   : سمات عمداء الكلیات ف ة تحلیلی دراس
  مقارنة

٥٢٥  

  ١٣٧١  سمات وتحوالت اسلوب رسومات نوري الراوي
  ١٦١٧  دراسة نقدیة وتحلیلیة: سمیلنسكي یزھار

  ١٣٣٩  حركة نقل االشخاص تجاه المدن الكبرى: سھولة وانسیابیة 
  ٩٦  دراسة وتحلیل: ة الجاثیةسور



 

 ٥٨٤ 

  ٢٠٧  دراسة وتحلیل: سورة الدخان
  ٩٩  دراسة تحلیلیة: سورة الضحى
  ٢١١  دراسة وتحلیل" ص"سورة محمد 
  ٥١١    دراسة لغویة): علیھا السالم(سورة مریم 

  ١٧٢  دراسة لغویة تحلیلیة: سورة النساء
  ١٨٩  دراسة بالغیة): علیھ السالم(سورة یوسف 

  ٤٣٠  فطیة العالمیة في ضوء المتغیرات االقتصادیة الدولیة المعاصرةالسوق الن
  ٣٩٧  ١٨٠٩-١٧٩٨سیاسة بریطانیا تجاه الدولة العثمانیة 

  ١٧٩٦  م١٩٣٩-١٩١٩السیاسة البریطانیة في دول الساحل الغربي للبحر االحمر 
ة     ا الغربی اه دول أورب ة اتج ا الخارجی ة تركی ة  (١٩٦٠-١٩٥٠سیاس دراس

  )تارخیة
٣٩٦  

  ٤٠٥  ١٩٧٠-١٩٥٦سیاسة جمال عبدالناصر تجاه العراق 
  ٥٤٢  السیاسة الجنائیة في قانون رعایة االحداث

یج     شرقي للخل ساحل ال ي ال ة ف ل العربی اه القبائ یة اتج سیاسة الفارس ال
  الخ..العربي

١٧٨٤  

  ٤٠٦  )١٩٥٩-١٩٤٩(سیاسة الوالیات المتحدة االمریكیة تجاه ازمة تایوان 
  ١٧١٨  لمھدي ودوره العباسي في العراقالسید عبدا

  ١٥٠٤  سید قطب وجمھوره النقدیة واالدبیة
ل      ز ثق اع مرك اختالف ارتف ة ب را للموازن فھا مؤش ة بوص سیطرة الحركی ال

  بحث وصفي: الجسم الریاضي
١٤٣٠  

  ١٠٣٢  السیطرة على ضائعات المواد في مشاریع االبنیة
  ١٠٢٠  التشغیل الكھروكیمیائيالسیطرة على الظروف التشغیلیة في منظومة 

  ١٠١٦  السیطرة على عیوب وتشوھات لحام الھدب الكاربوني
ة          یط عالی اھزة لخل انة الج ي الخرس ول ف دان الھط ى مشاكل فق سیطرة عل ال

  المقاومة المعرضة لمحالیل قاسیة
١٤٠٦  

  ١٣٨٦  سیمیائیة التصمیم الزخرفي االسالمي على البالط المزجج
    

  حرف الشین
    
رآن (في كتابھ ) ھـ٢٠٧ت  (لشاھد الشعري النحوي عند الفراء      ا ) معاني الق

  دراسة نحویة
١٤٠  

  ١٦٠  دراسة نحویة: الشاھد القرآني بین كتاب سیبویھ ومعاني القرآن للفراء
  ١٤٣  دراسة تحلیلیة: الشاھد القرآني عند ابن جني

ي   الح الیمین ن ف د اب وي عن شاھد النح ـ٦٨٥ت(ال اب المغن) ھ ي كت ي ف ي ف
  النحو

٧١٣  



 

 ٥٨٥ 

ن      دة م ة للم وة الدول اء ق ي بن ي ودوره ف شباب العراق ): ١٩٩٧-١٩٧٧(ال
  دراسة في الجغرافیة

١٦٥٦  

ز        ات ومراك ي المكتب ات ف دمات المعلوم ى خ ا عل ت وتأثیرھ بكة االنترن ش
  المعلومات الجامعیة والبحثیة العربیة

٩  

  ١١٨  دراسة موضوعیة: الشجرة في القرآن الكریم
  ١٥٤٣  في شعر صدر االسالم) ص(رسول محمد شخصیة ال

  ٦٩٥  شرح ابن عصفور ویحیى ابن حمزة العلوي على جمل الزجاجي
  ٢٥٣  شرح الفیة العراقي في الحدیث

  ٢٢٣  شرح باب وفق حمزة وھشام علي الھمزة من الشاطبیة
سنن          ائق ال صابیح المسمى الكشاف عن حق ى مشكاة الم : شرح الطیبي عل

  دراسة لغویة
٢٥٤  

داهللا        ن عب ماعیل ب ن اس ود ب شیخ محم شام ال ن ھ راب الب رح قواعد االع ش
  الخرترتي المسمى توضیح قواعد االعراب

٦٩١  

زي            ي والتبری ام للمرزوق ي تم ة اب رحا حماس ـ٤٢١ت (ش ت ) (ھ
  دراسة موازنة): ھـ٥٠٢

١٥٢٥  

لفقھ دراسة مقارنة في القانون الوضعي وا: شرط التعلیق واثره في االلتزام 
  االسالمي

٤٩٨  

  ٤٧٤  الشرعیة في االجراءات الجزائیة
  ٧١٠  دراسة نحویة وصرفیة موازنة: شروح الفیة ابن مالك المطبوعة
  ٣٤٩  الشروط المفسدة في عقد  النكاح

  ١٥٠٩  الشریف المرتضى ناقدًا
  ١٦٤٢  شط العرب الخصائص الھیدرولوجیة واالستثمارات المائیة

  ٦٥١  دراسة داللیة: شعر أبي فراس الحمداني
  ١٥٧١  ھـ٢٣٢-ھـ ١٣٢شعر البطولة في العصر العباسي االول من 

  ١٥٧٥  دراسة فنیة: شعر توفیق صایغ 
  ١٥٥٢  دراسة موضوعیة وفنیة: شعر الجواھري

  ١٥٤٠  شعر الحارثیین في الجاھلیة واالسالم
  ١٥٣٥  دراسة اسلوبیة: شعر الخوارج 

  ١٥٧٤   فنیةدراسة: شعر دعبل بن علي الخزاعي
  ١٧٣٤  دراسة موضوعیة فنیة: شعر دعبل الخزاعي

  ١٥٥٢  دراسة موضوعیة وفنیة: شعر سالم علوان الجلبي
دراسة : ھـ٧٩٣-٦٣٥من ) عصر بني االحمر(الشعر السیاسي في االندلس 

  موضوعیة وفنیة
١٥٩٠  

  ١٥٣٣  شعر الشنفري االزدي
  ١٥٢٣   والرابع الھجریینالشعر الصوفي ومشكلة الحریة في القرآنین الثالث

  ١٥٥٥  دراسة موضوعیة وفنیة: شعر عاتكة الخزرجي



 

 ٥٨٦ 

  ١٥٥٧  دراسة موضوعیة فنیة: شعر عبداالمیر معلة
  ١٥٩٢  دراسة موضوعیة فنیة: ٢٠٠٣-١٩٥٨الشعر العراقي في المنفى من سنة 

  ١٥٥١  )دراسة فنیة(شعر علي بن الجھم 
  ١٥٧٦  ة موضوعیة فنیةدراس) : ھـ٥٩٧(شعر عماد الدین االصبھاني 
  ١٥٣٤  دراسة موضوعیة فنیة: شعر القحطانیة قبل االسالم 

  ١٥٥٠  دراسة موضوعیة وفنیة: شعر محمد بسیم الذویب 
  ١٥٥٤  دراسة موضوعیة وفنیة: شعر محمد بسیم الذویب 

  ١٥١٥  شعر المرأة في العرب والتوثیب حتى نھایة نھایة العصر الراشدي
  ١٥٤٨  تسعیناتالشعر المربدي في ال

أخرة  صور المت ي الع ات ف عر المعارض شعري  : ش ال ال ر المث ي أث ة ف دراس
  العباسي

١٥٧٧  

رآن             ة الق ى نھای دیم حت ي الق د العرب اییر النق وء مع ي ض ة ف الشعریة العربی
  السابع الھجري

١٥١٧  

  ١٤١٣  الشعریة في تكامل العرض المسرحي العراقي
  ١٥١٣  دراسة نقدیة: بي االندلسيالشعور بالنقص واثره في االبداع االد

  ١٦١٥  )دراسة تحلیلیة(الشكل الفني في قصص حاییم نعمان بیالیك 
  ٣٧  الشعور بالنقص وعالقتھ بمستوى الطموح لدى طلبة الجامعة

الشكل والمضمون في الشعارات في الفنون التطبیقیة العربیة االسالمیة من 
  )م١٥-١٣) (٩-٧(القرآن 

١٣٦٤  

  ١٣٨  دراسة نحویة: آنیة في كتاب المساعد على تسھیل الفوائدالشواھد القر
وافي        رح ال ي ش صافي ف ل ال اب المنھ ي كت ة ف شواھد القرآنی ة : (ال دراس

  )نحویة
١٤٧  

  ١٦٩٣  الشیخ عثمان عبدالعزیز ومنھجھ في التفسیر
    
    

  حرف الصاد
    

  ١٧٢١  صادق البصام ودوره السیاسي في العراق
  ٢٦٩  ومرویاتھم في الصحیحینالصحابة من الخزرج 

  ١٧٠٧  وآراؤه الفقھیة) رضي اهللا عنھ(الصحابي الجلیل عبداهللا بن یزید 
  ١٩  ١٩٥٤-١٩٤٦صحافة االحزاب العلنیة في العراق للفترة من 

  ٢٢  دراسة تحلیلیة: الصحافة العراقیة وقضایا العولمة
  ١٥٩٦  الصراع في مسرحیات محي الدین زنكنة

واجھ طلبة اقسام اللغة العربیة لكلیات االداب في النحو من الصعوبات التي ت
  وجھة نظر التدریسیین والطلبة

٦٣٥  



 

 ٥٨٧ 

ي         ة ف ة الثانوی ة المرحل دى طلب ة االسالمیة ل ادة التربی دریس م صعوبات ت
  االردن

٦١  

ات         ریض ومقترح صعوبات تدریس مواد العلوم االساسیة في اعدادیات التم
  لطلبةحلھا من وجھة نظر المدرسین وا

٦١١  

صر         ة الع صالت العبرانیین السیاسیة والحضاریة مع العراق القدیم من بدای
  االشوري الحدیث وحتى نھایة العصر االموي

١٧٤٦  

صر العباسي           اء الع ي اثن بھان ف صرة واص ین الب ة ب صالت العلنی -١٣٢(ال
  )م١٠٥٥-٧٤٩/ ھـ٤٤٧

١٧٦٣  

  ٣٠٠  الصلة بین اصول الفقھ االسالمي وعلم المنطق
داد   ة بغ ي مدین ا ف شبیة ومنتجاتھ صناعات الخ ة  : ال ي جغرافی ة ف دراس

  الصناعة
١٦٧١  

  ٤١٢  الصناعات النسیجیة في مدینة بغداد
  ١٦٧٣  صناعة وسائط النقل المائي في محافظة البصرة وآفاقھا المستقبلیة

  ١٥١٣  صنعة الكتابة في االندلس من الفتح الى نھایة الخالفة
  ١٦١٩  العبري الحدیث وانعكاسھا لدى بعض االدباء الیھودصور الجیتو في االدب 

شكیلیة     ون الت ي الفن ھا ف سماویة وانعكاس دیانات ال ي ال ساب ف ور الح : ص
  الرسم

١٣٦٧  

  ١٧٥  الصورة البیانیة في آیات الوعد والوعید في القرآن الكریم
  ١٥٨٧  الصورة البیانیة في شعر حازم القرطاجي

  ٦٨٧  بالغةالصورة البیانیة في نھج ال
  ١٥٧٩  الصورة الشعریة عند عدي بن الرقاع العاملي

  ١٥٥٨  الصورة في شعر الراعي النمیري
  ١٥٩١  الصورة في الشعر العربي في الیمن حتى نھایة العصر العباسي

  ١٥٤٤  الصورة الملكیة في الشعر العریي الحدي بین الحربیین العالمیتین
  ١٦١٧  صورة النازیة في االدب العبري الحدي

  ١٤١٠  الصورة ودالالتھا في تجارب المخرج صالح القصب المسرحیة
  ١٧٨٩  )ھـ٦٤٨-٥٧٠(صیدا في العصر االیوبي 

    
    

  حرف الضاد
    

  ٦٦٣   مع دراسة كتب الفروق-الضاد في النظام الصوتي العربي
  ٤٥٣  الضرر العابر للحدود عن انشطة ال یحضرھا القانون الدولي

  ٢٢٣  دراسة تحلیلیة: عالجتھ في القرآن الكریمالضعف البشري وم
  ٤٧  الخ..الضغوط المھنیة وعالقتھا بالتعب النفسي



 

 ٥٨٨ 

ضاء       دى اع صحة النفسیة ل الضغوط النفسیة وعالقتھا بالرضى المھني وال
  ھیئة التدریس في الجامعة

٩٥٨  

  ١٦٤٢  الضفاف غیر المستقرة لنھر دیالى بین بھرز والھویدر
  ٧٧  الوضاع العامة في الدولة العربیة االسالمیةالضمان واثره على ا

  ٤٩٥  ضمانات االستثمار التجاري غیر الوطني
  ٤٥٥  ضمانات المتھم في اجراءات ما قبل المحكمة

  ٨٢  الخ..الضوابط االخالقیة للتعامل االقتصادي في الحدیث النبوي الشریف
  ٢٩٨  الضوابط االصولیة للسیاسة الشرعیة في العصر الحدیث

    
    

  حرف الطاء
    

سھل           رب ال ي بعض ت سمكنایت ف طبیعیة تداخل المادة العضویة مع معدن ال
  الرسوبي

١٠٩٤  

  ٢  طرائق اختیار المتغیرات التوضیحیة في أنموذج االنحدار الخطي العام
  ١٠١٨  طریقة بدیلة النتاج اسالك التسلیح الطارات بابل

  ٧٤٧  االنتشار نائیة البعدطریقة التفاضل التربیعي لحل معادلة الحمل و
ة          ماك المجفف ن االس مكیة م ة س زات بروتینی اج مرك سین انت ة لتح طریق

  واختبار كفاءتھا التغذویة
١٢٦٥  

ا مع        (GA.BP)طریقة ھجینة    أ خلف سیاب الخط بكة ان دریب ش صمیم وت  لت
  الخ..مبدأ 

١٠٢٢  

  ١٥٣١  الطفولة في الرسوم الفنیة للقصیدة العربیة قبل االسالم
  ١٠١٧  الء الكھربائي لحمایة الفوالذالط

  ٧٧٤  الطیف وترابطات والفوتونات في الضوء المنبعث من ذرة تجدیف بصري
    
    

  حرف الضاد
    

شكیلیة           ون الت وء الفن ي ض امراء ف دور س ة ل ة  : التظاھرات االجتماعی دراس
  تحلیلیة

١٣٦٦  

  ١٣٨٨  الظاھراتیة في الرسم الحدیث
  ٤١٨  الیة الدولیة الرئیسیةظاھرة اندماج االسواق الم

صب           ة وم یة االثری صن القادس ین ح ة ب ر دجل رى نھ ظاھرة التشعب في مج
  نھر العظیم

١٦٣١  

  ١٦٢٦  ظاھرة التصحر واثرھا على االراضي الزراعیة في محافظة صالح الدین



 

 ٥٨٩ 

وفي           وفي المت ات الك ب الزی ن حبی زة ب راءة حم ي ق صوتیة ف واھر ال الظ
  ھـ٦٥١

٢٣٨  

  ٢٣٩  یة في كتاب اتحاف فضالء البشر بقراءات االربعة عشرالظواھر الصوت
  ٢١٣  الظواھر اللغویة في القراءات الشاذة المتممة لالربع عشرة

  ٢٣٤  الظواھر اللغویة في قراءة ابراھیم بن ابي عبلة
  حرف العین

    
  ٧٦  علم الجماعة منطلقاتھ واثاره

سیولة     اطره ال ة ومخ ي الربحی ره ف زون واث د المخ ي  عائ ك ف اس ذل وانعك
  اسعار االسھم السوقیة

٤١٦  

  ٢٠٩  وجھودھا في التفسیر) ص(عائشة ام المؤمنین 
  ١٦٨٦  عبدالرحمن بن عوف واثره في خدمة االسالم

  ١٧٠١  واراءه في العبادات) ھـ١٦٨ت (عبداهللا بن الحسن 
  ١٥٣  العدول من المفرد الى الجملة في القرآن الكریم

  ١٥٠٦  زان النقدالعذریون االربعة في می
  ٣٩٠  العراق في خطط بریطانیا الدفاعیة خالل الحرب العالمیة الثانیة

  ١٧٩١  ١٩٦٣-١٩٥٨العراق في العھد الجمھوري 
  ٩٠٥  الخ.. من الكمأ العراقيandida krusei= عزل الخمیرة

  ٩٨٤  عزل عضات التدرن السریع وتشخیصھا من مرضى التدرن الرئوي
ض    الورام  عزل المضاد الحیوي ام ة وتحسین     albozاد ل ة المحلی  من العزل

  انتاجھ
٨٤٤  

زالت       ة ع ة ومقاوم ھال المایكروبی سببات االس ض م شخیص بع زل وت ع
  البكتریا المضادات الحیویة

٧٨  

ة            عزل وتشخیص الفطریات المصاحبة الجواء المطاحن والكشف عن قابلی
  الخ..بعض انواع الفطر

٨٨٩  

لبعض االعشاب الطبیة المستخدمة في عزل وتشخیص الفطریات المصاحبة 
  الخ..العراق

٨٩١  

  ٩٨٣  الخ..عزل وتشخیص مركب السوالنسودین 
  ٩٧٢  الخ..عزل وتنقیة انزیم الفسفوالیبیز من العزلة السریریة للفطر

  ١٧٢٦  العصام ومنھجھ في شرح السمرقندیة
  ٣٤٢  العصمة النسبیة في المیرا

  ٢٨  العصمة عند الشیعة االمامیة
  ١٦١٣  دة االضطھاد عند الیھود وانعكاساتھا في االدب العبري الحدیثعق

  ٤٠٤  دراسة تاریخیة: ١٩٧٣-١٩٤٨ الرومانیة –العالقات االسرائیلیة 
  ٣٩٥  )١٩٣٩-١٩١٩(العالقات االلمانیة البولندیة 



 

 ٥٩٠ 

  ٣٩٩  )١٩٦٠-١٩٥٠( االیرانیة -العالقات التركیة
ة  دراسة مسمیة   : العالقات العامة واالزمات   السالیب ووسائل العالقات العام

  م١/٩/٢٠٠٦ حتى ١/٦/٢٠٠٦في التعامل مع ازمة الكھرباء للمدة من 
١٣١٥  

  ٤٠٣  دراسة تاریخیة: ١٩٩١-١٩٦٨االردنیة -العالقات العراقیة
ة  ات العراقی ن   -العالق دة م سیة للم ة  : ١٩٨٨-١٩٦٨الفرن ة تحلیلی رؤی

  تقویمیة
٤٠١  

  ٤٠٢  )١٩٩٥-١٩٧٤( الھندیة -العالقات العراقیة
  ٣٩٦  العربیة واثرھا في مستقبل االمن القومي العربي-العالقات العربیة

ة        مة ادراكی ال س ن المج تقالل ع ل االس ال مقاب ى المج اد عل ة االعتم عالق
صیة           مة شخ ال س تقالل عن المج ل االس واسلوب االعتماد على المجال مقاب

  على وفق بعض المتغیرات

٣٢  

  ٣٨٣  ریمة والبیئة الحضریة العالقة بین ظاھرة الج
  ١٢٧٤  العالقة بین نوعیة بعض اصناف الحنطة العراقیة وعوامل الجودة

  ٤١٥  عالقة التدریب مع ادارة الجودة الشاملة للمصارف
  ١٤٤٤  الخ..عالقة سرعة رد الفعل ومستوى االداء المھاري بالكرة الطائرة

  ٥٤٨  الخ..عالقة السلوك العدواني باسالیب العقاب الوالدیة
عالقة مستوى استیعاب مدرسي الفیزیاء في المرحلة االعدایة لطبیعة العلم        

  بتحصیل طلبتھم
٧١٨  

عالقة مظاھر الشكل لمعادن المایكا في صور البوتاسیوم لبعض ترب السھل 
  الخ..

١٠٩٦  

  ٨٦٧  الخ..عالقة نوع وكم معدن الطین في اقتران بكتریا 
  ٧٢١  رس اللغوي الحدیثالعلة الصرفیة وموقعھا من الد

  ١٥٢٩  قدیما وحدیثا: علقمة الفحل بین دارسیة 
  ١٦٧  علل االختیار في تفسیر روح المعاني

  ٢٢٩  علل االختیار في القرآن عند مكي بن ابي طالب
  ١٧٥  علل التعبیر القرآني في كتب معاني القرآن حتى نھایة القرآن الرابع عشر

  ٧١٣  العلل النحویة في كتاب سیبویھ
  ٣٧٤  علم االجتماع المعرفة عند ابن خلدون

  ٢٧٩  علم الكالم بین االشاعرة والمحدثین
  ١٧٢٥  وجھوده في العربیة) ھـ١٩٤ت (علي بن المبارك االحمر 

  ١٦٨٨  عمار بن یاسر سیرتھ واثره في عصر النبوة والخالفة الراشدة
  ١٠٤٢  العمل المشترك لالعمدة الركامیة والتربة المحیطة بھا

  ١٥  العملیات المحسوبة في المكتباتن المركزیة
  ١٦٠٢  عناصر الفن الروائي عند طھ حامد الشبیب
  ٢٤٦  عناصر المناخ وظواھره في القرآن الكریم

ي     ة ف ي الطبیعی ات المراع اج نبات ة انت ي كمی ؤثرة ف ة الم ر المناخی   ١٦٢٨العناص



 

 ٥٩١ 

  الخ..بوادي الجزیرة الشمالیة الجنوبیة
  ١٢٩٠  ة في التدقیقالعنایة المھنی

  ١٢٢  العھد والمیثاق في القرآن الكریم
  ٣٧٥  العوامل االجتماعیة المؤثرة في تسرب طلبة المرحلة المتوسطة 
  ٥٢  العوامل االخالقیة واثرھا في ایام الدولة وسقوطھا عند الفارابي

  ١٣٩٢  العوامل العقلیة لالبداع واثرھا في التصویر العراقي المعاصر
  ٦٦٧  اللفظیة في تفسیر البحر المحیطالعوامل 

  ٥١٥  الخ..العوامل المؤثرة في تقدیر التعویض عن الفعل الضار
عوامل النجاح الحرجة واثرھا في االداء االستراتیجي بمنظور ادارة الجودة 

  الخ..الشاملة
١٣١٠  

    
  حرف الغین

    
  ٤٧١  نةسیفغرامة التأخیر في شحن وتفریغ ال

 الفضل احمد بن علي المعروف بابن حجر العسقالني     غرائس االساس البي  
  )ھـ٨٥٢(المتوفى 

٦٨٢  

  ١١٥٢  غربلة وتقویم عدد من تراكیب الرز  الوراثیة لتحمیل الملوحة
  ٦٧٦  الغریب في العربیة
  ١٥١٨  "دراسة فنیة"غزل بشار بن برد 

  ١٥٨٨  دراسة فنیة: ھـ٨٩٧/ ھـ٦٣٥الغزل في شعر بني االحمر 
    
    

  اءحرف الف
    

  ٦٦٠  الفارابي ناقدا
  ١٥٧  الفاعل في القرآن الكریم

  ٥٩٧  الخ..فاعلیة االفالم التاریخیة التعلیمیة وامصورات في تحصیل
فاعلیة االھداف السلوكیة والغذیة الراجعة في تحصیل الطالبات ودافعیتھتن    

  لتعلم الفیزیاء
٧٢٤  

  ٧١٥  الفاعلیة بین القیام بالفعل واالنصاف بھ
ادة       فاعل ي م ي ف امس العلم صف الخ الب ال صیل ط ي تح تعلم ف ة دوره ال ی

  االحیاء وتنمیة مفھوم الذات
٦٢٠  

  ١٣٥٥  فاعلیة المادة في النحت العربي الحدي
  ٥٢١  الفائدة في القانون المدني العراقي

  ٨٥  فتوة االحداث في العراق وبالد الشام حتى نھایة القرآن الرابع للھجرة



 

 ٥٩٢ 

  ١٢٨٧  رقابة الداخلیة للحسابات المخزنیة الممكنةفحص وتقییم نظم ال
  ١٢١  دراسة موضوعیة: الفخر واالختیال في القرآن الكریم

  ١٧٦٨  م٨٦١-٦٢٢/ ھـ٢٤٧-١الفداء في االسالم 
  ١٧٣  الفروق الداللیة في االسلوب القرآني

  ٨٨٦  فصل وتنقیة وتوصیف انزیم البروتینز من اوراق نبات الدیباج 
  ١٥٤٦  ي عند بشرى البستانيالفضاء الشعر

  ٢١٥  دراسة موضوعیة علمیة: فضل اهللا على االنسان في تسخیر ما في السماء
  ١٢٤  الفضل في القرآن الكریم

  ١٠٩٨  فعالیة انزیم االمیدیز  وخواصھ الحركیة في بعض الترب العراقیة
  ٨٩٢  الفعالیة ضد الجرثومیة لمستخلصات بعض النباتات البریة العراقیة

قوط      ف رض س سببي م د م ل ض ة للقرنف راعم الزھری صات الب ة مستخل عالی
  البادرات

٨٩٠  

  ٧٢٧  فعل االمر في اللغات السامیة
  ٧٤٣  الفعل الحاضر في بناءالجملة العبریة

  ١٣٤٣  فقدان تدریجیة بنیة المراكز القطاعیة المعاصرة
  ٣٦٥  فقھ االمام خارجة بن زید ومنھجھ فیھ

  ١٧١٠  فقھ البراء بن عازب
  ٨٠  الفكر االقتصادي االسالمي في ضوء الحدیث النبوي الشریف

  ٥٥٩  الفكر التربوي العربي االسالمي لدى الرازي والنووي وابن القیم الجوزیھ
  ٥٦١  الفكر التربوي عند الحسن البصري

  ١٦٨٤  الفكر الجغرافي عند الفالسفة المسلمین من الكندي حتى ابن سینا
  ١٦١٥  ر فاتان الترمانالفكر الصھیوني في شع

  ١٣٢٨  فكرة الخلود وانعكاسھا في فن التصویر المصري القدیم
  ١٦١٠  فكرة الماشیح وانعكاساتھا في االدب العبري الحدیث

  ٥١  فلسفةاالخالق عند صدر الدین الشیرازي
  ٥٧  الفلسفة السیاسیة عند ھیجل

  ٥٣  الفلسفة الطبیعیة عند جابر بن حیان
  ١٣٢٤  الخ..قھ المستقبلیة في العراقالفن البیئي وافا

  ١٤٩٩  الخ..دراسة موضوعیة : فن الھجاء في العصر العباسي االول
، ١٤٠٧  دراسة وتحلیل): ھـ٨٩٨ت (الفوائد الضائیة للجامي 

١٧٢٩  
  ١٠٦٨  فوائد وحیویة بذور الذرة الصفراء وزھرة الشمس المحصودة آلیًا

  ٣٦٢  انین الفقھیةفي لغات اشھب االمام مالك من خالل القو
  ٣٦٦  الفیروز أبادي ومنھجھ في التصوف من خالل كتاب البصائر ذوي القمتین

    



 

 ٥٩٣ 

    حرف القاف
    

  ١٥٠٧  القارئ عند الجاحظ
اھي      و الحسن النب ـ،  ٧٩٣ت (القاضي اب ا   ) م١٣٩١ھ ة العلی ة المرتب ولغای
  فیمن یستحق القضاء والفقھ

١٧٢٤  

  ٥٢٣  المارةقاضي الحمایة في قرطبة خالل عصر ا
  ٤٣٤  قاعدة العقد شریعة المتعاقدین في القانون الدولي العام

  ٢١٤  دراسة موضوعیة: قانون الزوجیة في القرآن الكریم
  ٤٤٩  نة واثره في تنازع القوانینسیفقانون علم ال

صادم          ئة عن الت صیریة الناش القانون الواجب التطبیق على المسؤولیة التق
  البحري

٤٩٣  

  ٥٤٠   او المكلف بخدمة عامة اثناء تأدیة واجبھ او بسببھقتل الموظف
  ٥٧٩  الخ..القدرة العقلیة وعالقتھا بنتائج االمتحان الوزاري

  ٧٠٩  دراسة نحویة وصرفیة: قراءة شیبة بن ناصح
  ٨٧  )قد(قراءة النص القرآني عند السید محمد الصدر 

  ٢٣٦  القراءات السبع في صحیح االمام مسلم
راءات ال اري       الق ام البخ صحیح لالم امع ال اب الج ي كت واترة ف ة المت قرآنی

  )رحمھ اهللا(
٢٢٧  

  ٢٣٧  دراسة نحویة لغویة): صلى الھ علیھ وآلھ وسلم(قراءات النبي 
  ٢٥٠  القرآن الكریم وضوابط اللغة العربیة

  ١٣٨١  القریة والمدینة في الرسم العراقي العاصر بین الواقع والمتخیل
  ٤٥٤  المحكمة الدولیة الجنائیةقرینة البراءة في 

  ٥١٦  دراسة مقارنة: قسمة المال والمشاع
  ١٥٣٦  دراسة في القیم الموضوعیة والنیة: القصائد المجمھرات

  ٢٤٧  وسلكھ سبأ في القرآن الكریم) علیھ السال(قصة نبي اهللا سلیمان 
  ١٥٧٩  القصد عند شراح دیوان ابي تمام ونقاده

  ٦٩٩  سة نحویة بالغیةدرا: التصریف في العربیة
قصص الخلیقة في العراق القدیم بین المعطیات المسماریة والكتاب المقدس 

  الخ..والقرآن الكریم
١٧٤٨  

  ٤٣٦  القضاء االداري الدولي
  ٥٢٧  قضاء الموظفین المدنیین في العراق

  ٥٢٤  قضاة مصر ودورھم في الحیاة االجتماعیة والفكریة في عصر الممالیك
  ١٦٠٨  )ھـ٥١٨ت (لغویة في مجمع االمثل للمیداني القضایا ال

  ١٥٢٦  قضیة الشعر بین االصولیین والنقاد حتى نھایة القرآن الخامس الھجري
  ١٦٢  دراسة نحویة): ٣٣٨ت (القطع واالئتناف للنحاس 



 

 ٥٩٤ 

  ٣٠٣  القطع والظن في االدلة المتفق علیھا عند جمھور االصولیین
  ١٤١٦  عراقيالقلق في اداء الممثل المسرحي ال

  ٤٥  قلق المستقبل وعالقتھ بدافع العمل
  ٤٤  القلق واالكتئاب لدى المرضى المصابین بالبھاق

  ٤٥١  القوانین التي تحجب حق التقاضي ومدى دستوریتھا
  ١١٧٣  قوة الھجین وقابلیة االتحاد في زھرة الشمس

اظ ركض       ا بانج وة والسرعة وعالقتھ رة  ١٠٠الق ى    : م ح بحث وصفي عل
  ٧٩م متقدمین١٠٠ي الساحة والمیدان ركض العب

١٤  

  ١٥٩٣  )/رشید سلیم الخوري(القومیة في شعر الشاعر القروي 
  ٧٨٧  قیاس تراكیز بعض العناصر المكونة للمعادن في الترسبات

  ٢٩  قیاس التشاؤم واالكتئاب عند المدمنین على الكحول
دى رؤو    رار ل اذ الق ي اتخ ؤثرة ف ة الم ضغوط االداری اس ال سام قی اء االق س

  العلمیة
٥٦٧  

  ١٣٠٥  قیاس فاعلیة وكفاءة امانة العاصمة وسبل تدعیمھا
  ٥٥٩  قیاس مفھوم الذات لدى مراھقات دور الدولة وقریناتھن

  ٤٢٢  قیاس وتقویم اداء المحافظ المالیة المكونة على وفق توقیت السوق
  ١٤١٩  القیم التربویة في مسرحیات قاسم محمد

ة ل  یم الجمالی رأة       الق ة للم اء التراثی ي االزی ة ف دات الزخرفی صامیم الوح ت
  العراقیة

١٣٨٧  

ي       ھا ف المیة وانعكاس ة االس داد العربی ة بغ صاویر مدرس ة لت یم الجمالی الق
  الرسم العراقي المعاصر

١٣٧٢  

  ١٣٨٠  القیم الجمالیة للجذب البصري في الملصق المعاصر
  ٥٩٦  )دراسة تحلیلیة(بتدائیة القیم السائدة في كتاب التاریخ في المرحلة اال

  ٥٠٧  دراسة مقارنة: القیود الواردة على التعاقد 
    

  حرف الكاف
    

  ٣١٠، ٣٠٩  كتاب االجارة من المحیط

  ٦٥٨  )٣١٥-٠٢٣٥(كتاب االختبارین لالخفش االصغر 
  ٦٧٤  دراسة اسلوبیة: كتاب االیام

  ٣٣٥  خال..كتاب البیوع من المحیط البرھاني في الفقھ النعماني
یط      . كتاب الجنایات  ى من المح سبعة االول ي    (الفصول ال اني ف یط البرھ المح
  الفقھ النعماني

٣١٣  

ة المسمى     شذرة الذھبی رح ال اب ش ة "كت ضة المھنی ي  " الف ة الب ي العربی ف
  العباس شھاب الدین احمد بن محمد بن ابي بكر بن زید العاتكي

٧٠٨  



 

 ٥٩٥ 

  ٣١٤  كتاب الشھادات من المحیط البرھاني
  ٣١٥  كتاب الفرائض الى آخر كتاب المحیط

  ٢٩٥  كتاب فك القفول لسلم الوصول
  ٣٣٨  كتاب الكفالة والضمان والحوالة من المحیط البرھاني في الفقھ النعماني

  ٣١٦  كتاب المحاضر والسجالت من كتاب المحیط
  ٣٣٦  كتاب المضاربة من المحیط البرھاني

  ٣٦٣  كتاب المعفوات
  ٣٥٩  ك في شرح تحفة الملوك في الفقھ الحنفيكتاب منحة السلو

  ٣٣٩  كتاب الھبة والصدقة وخمسة فصول من كتاب البیوع
  ١٦٩٠  كتاب الوحي ودورھم الحضاري في االسالم

  ٣٢٤  كتاب الوضوح شرح المحرر لالمام ابي القاسم عبدالكریم بن محمد الرافعي
  ٣٣٧  يكتاب الوكالة من المحیط البرھاني في الفثقھ النعمان

ھ             ي الفق اني ف یط البرھ ین من المح كتاب ولسي الى الفصل الخامس والثالث
  النعماني

٣٥٦  

  ٣٨٨  الخ..كتابات واحادیث السید الرئیس القائد صدام حسین 
  ٢٥١  كتب اعجاز القرآن حتى نھایة القرآن السادس الھجري

وعیة   : ١٩٧٠-١٩٢٠كربالء في الشعر العراقي الحدیث من       ة موض دراس
  نیةوف

١٥٦١  

سیي      دى تدری صیة ل رى الشخ ل الخمسة الكب ھ بالعوام ذات وعالقت كشف ال
  الجامعة والمحامین والصحفیین

٣٧  

یة    ا المرض ة للبكتری سموم المعوی ن ال شف ع  Staphy Iococcusالك
aureusفي االجبان الطریة باستخدام بعض الطرق المناعیة   

١٢٦٢  

  ٢١٩  من سورة المائدة) ٩٤(الكشف عن مشكالت الكشاف من اآلیة 
الكشف عن المواد المطفرة والمسرطنة في میاه الشرب باستخدام التحلیالت 

  الوراثیة والخلویة واالنزیمیة
٩٦٣  

  ١٦٥٠  ٢٠٠٥ – ١٩٧٢كفاءة تجھیز میاه الشرب لمدینة الرمادي 
ة  ة الفنی ة التربی ة لكلی اءة الداخلی سنوات -الكف ل لل ة باب -١٩٨١( جامع

١٩٩٨-١٩٩٧ (-)١٩٨٢(  
٦٣٨  

  ١١٠٤  كفاءة غسل الترب الملحیة باستخدام میاه مالحة وعالقتھا بالجزء المتحرك
ة         صات النباتی كفاءة الفورمالین ومبید الكیموكوز الخشري وبعض المستخل

  Cyprinus carpioفي معالجة اسماك الكارب االعتیادي 
١٢٢٤  

  ٢٤٢  كنز المعاني في شرح حرز االماني
  ١٧٢٢  ١٩٤٥ ودوره السیاسي في العراق حتى عام كینھان كورنوالیس

    
    



 

 ٥٩٦ 

  حرف الالم
    

  ١٥٦٢  دراسة نقدیة: ١٩٦١-١٩٢٠لغة شعر الجواھري 
  ١٧٤١  لغة شعر الشریف الرضي

  ١٥٣٥  اصحاب الرثاء(لغة الشعر في جمھرة اشعار العرب باب 
  ١٥٢٣  لغة الشعر في دیوان االخطل الصغیر

  ٩١   النساءلغة القرآن الكریم في سورة
  ٧٢٩  اللغة في اللغات السامیة

  ١٦٤  دراسة داللیة: لفظة االنسان في القرآن الكریم
  ١٢٣  لفظة أكل في القرآن الكریم

  ١٥٨٧  اللون في الشعر االندلسي حتى نھایة عصر الطوائف
  ٦٩٦  في النحو العربي واسالیب استعمالھا القرآني) ما(

س     ب    : ابوري المسمى المباحث البالغیة في تغییر النی رآن ورغائ ب الق غرائ
  الفرقان

١٩٢  

  ١٧٠٩  دراسة مقارنة: المباحث العقائدیة في كلیات ابي البقاء الكفوي
  ٦٥٧  م٢٠٠٠م الى ١٩٨٠المباحث اللغویة في الصحف العراقیة من 

  ١٦٩٤  المباحث اللغویة والنحویة في تفسیر ابن كثیر
  ٤٤٦  دولي العاممبادئ العدل واالنصاف كمصدر للقانون ال

    
    

  حرف المیم
    

  ٢٣١  دراسة تحلیلیة:مادة رھب في القرآن الكریم
سابوري المسمى      ب    : المباحث البالغیة في تغییر النی رآن ورغائ ب الق غرائ

  الفرقان
١٩٢  

  ٢٢١  المباحث التفسیریة في كلیات ابي البقاء الكفوي
  ٧١٨  ـھ٥٧٧المباحث الصرفیة عند ابي البركات االنباري ت 
  ١٧٠٩  دراسة مقارنة: المباحث العقائدیة في كلیات ابي البقاء الكفوي

  ٢٥٦  مباحث في الحدیث المسلسل
اب         ائف الكت ي لط سیر ف صائر ذوي التف ي ب ة ف ة والنحوی ث اللغوی المباح

  العربي
١٤٦  

  ٦٦٨  المباحث اللغویة والنحویة في كتاب الكاشف عن المحصول في علم االصول
  ٤٤٦   واالنصاف كمصدر للقانون الدولي العاممبادئ العدل

  ٢٤  مباھج الفكر ومناھج العبر
  ٤٤٨  مبدأ التكامل في المحكمة الجنائیة الدولیة



 

 ٥٩٧ 

  ١٣٠٤  دراسة مقارنة: مبدأ عدم رجعیة القرارات االداریة 
  ١٣٥٢  متطلبات تخطیطیة وتصمیمیة للمجمعات الصناعیة

  ١٥٣٨  المتن الحكائي في القصیدة الجاھلیة
صمیم      ي الت ضامین ف ي للم دفق الحرك الق ال ي اط ي ودوره ف ر المرئ المثی

  الطباعي
١٣٩١  

  ١٥٠٤  المجاز معیارا في النقد العربي القدیم
سي   شعر االندل ي ال ان ف ة  (المك قوط الخالف ى س تح حت ن الف ـ٩٢(م  - ھ

  )ھـ٤٢٢
١٥٨٣  

  ١٧١٩  "رحمھ اهللا"المجاھدة عند االمام الغزالي 
  ٣٣٤  كتابا البیوع والرھن:  مختصر القدوريالمجتبى في شرح

  ٣٢٣  المجتبى في شرح مختصر القدوري من كتاب الطھارة
  ١٦٧٨  مجمع اآللھة في حضارة وادي الرافدین في ضوء النصوص المسماریة

  ١٧١   دراسة داللیة-المحاجة في القرآن الكریم
ندوق ت       ي ص ة   المحاسبة عن نظم التقاعد الذاتیة دراسة تطبیقیة ف قاعد نقاب

  الصیادلة
١٢٧٩  

المحاسبة  والسیطرة على االدوات االحتیاطیة المنتزعة والمواد المستھلكة   
  المعاد تصلیحھا في ظل النظام المحاسبي الموحد

١٢٩١  

  ١٤١٨  أمثلة منتخبة(المحاكاة عند الجاحظ بین البنیة الحكائیة والبنیة الدرامیة 
ة     محاكاة منظومة تثلیج انضغاطیة باستخ   ى طبق ة عل یج االمیت دام موائع تثل

  االوزون
١٠٠٤  

  ٩٤٩  محاوالت في معالجة داء االكیاس العددیة الثانویة في الفئران المختبریة
  ٦٠٥  محتویات منھج قواعد اللغة العربیة للصف السادس االعدادي

تالل        ة االح ي مرحل سیاسي ف ائري ودوره ال شیرازي الح ي ال د تق محم
  )١٩٢٠-١٩١٨(البریطاني للعراق 

١٧٢٠  

  ٦٦١  محمد مھدي البصیر وجھوده النقدیة
  ١٧٤٠  دراسة في اعمالھ االدبیة: محمود عبدالوھاب 

  ٧٣١  مخطوطة قصة یوسف بن یعقوب للخطاط اونطونیوس
  ٦١٤  مدى اكتساب طلبة الصف الخامس االدبي للمفاھیم التاریخیة

  ٤٦٩  مدى سلطات الشریك المشتاع في الملكیة الشائعة
سیة   ام التدری ة للمھ ة الثانوی ي المرحل اء ف ي الكیمی ة مدرس دى معرف م

  وعالقتھا باتجاھھم نحو مھنتھم
٦٠٠  

  ٢٥٧  مدرسة الحدیث في الیمن في القرآنین االول والثاني الھجریین
  ١٣٤٧  المدرسة النظامیة

  ١٥٣٠  مدلوالت رموز افتتاح القصیدة في العصر الجاھلي
  ٥٣٩   في كبح ظاھرة الجریمةالمدینة التقلیدیة واثرھا

وي       صر االم ة الع ى نھای تح حت ذ الف رو من ة م ا   : مدین ي احوالھ ة ف   ١٧٥٩دراس



 

 ٥٩٨ 

  السیاسیة واالداریة واثرھا
  ٣٦١  مراتب السنة عند اصولیي الحنفیة ونماذج من التطبیقات علیھا في فقھم

ر          ي االحم د بن ي عھ شعر االندلسي ف ة  ): ھـ ٨٩٧-٦٣٥(المرأة في ال دراس
  عیة وفنیةموضو

١٥٨٥  

  ٣٤٩  مراحل اصالح الحیاة الزوجیة في الشریعة االسالمیة
  ١١٦٦  مراحل نمو وحاصل تراكیب وراثیة من زھرة الشمس بتأثیر موعد الزراعة

صفراء      ذرة ال ن ال ة م ب وراثی ل تراكی و وحاص فات نم ل وص مراح
Zeamays L.بتأثیر موعد الزراعة   

١٢٠٤  

  ٤٦٤  انوي في العقد االداريالمركز القانوني للمقاول الث
  ٢٧١  رحمھ اهللا في الكتب الستة) بھز بن اسد(مرویات االمام 

  ١٧٠٣  دراسة وتخریج: مرویات الصحابیة اسماء بنت عمیس في الكتب التسعة
  ١٣٧٦  المرئي والال مرئي وتحقیق الجمال في الملصق العراقي المعاصر

  ٧٤٤  ان للبیw-المسافة العرضیة ومتعددات حدود وینر
ي     وذج الخط اظر واالنم ل المتن ین التحلی ة ب ة العالق ي دراس ساھمة ف م

  واللوغارتمي
٧٥٩  

  ١٦٦٠  دراسة في الجیوبولتكس: مستقبل الكیان الصھیوني
مستوى تبني مزارعي البطاطا لصنفي دیزریھ ودراجا للتقنیات الموصى بھا 

  في زراعة المحصول
١٠٥٨  

 من بذور الحنطة للتوصیات العلمیة ذات مستوى تطبیق منتجي الرتب العلیا
  الصلة

١٠٥٩  

  ٦٣١  مستوى طلبة اقسام اللغة العربیة في كلیات التربیة في علم العروض
المستوى المعرفي لزراع النخیل باالضرار الجانبیة للمبیدات المستخدمة في 

  مكافحة
١٠٦٠  

  ١٥٤٩  )/ھـ٣٩٣ت (مستویات البناء الشعري عند ابن وكیع التنسیبي 
  ١٨١  مستویات التلقي وانماط في القرآن الكریم

  ١٨٤  دراسة تحلیلیة: المستویات الداللیة في القراءات القرآنیة االربع عشرة
  ١٦٢٢  مسح الموارد الطبیعیة في حوض وادي كفرنجة واستثمارھا

  ١٤١١  مسرحیات تشیخوف في عروض المسرح العراقي
ستاني ف    ي داود السج د أب ھ عن سكوت عن سنن  الم ھ ال ارة (ي كتاب الطھ

  )والصالة
١٦٩٦  

  ٣٢٧  مسوغات الجمع بین الصالتین
ب   ي الط ستحدثة ف الیب الم تخدام االس ن اس ب ع ة للطبی سؤولیة الجنائی الم

  والجراحة
٤٨٢  

  ٤٨٣  المسؤولیة الجنائیة للطبیب عن خطئھ في التشخیص
  ٤٨٤  )ة مقارنةدراسة تحلیلیة تطبیقی(المسؤولیة الجنائیة الناشئة عن االھمال 

  ٤٦٠  دراسة مقارنة: المسؤولیة السیاسیة لرئیس الدولة في النظام البرلماني



 

 ٥٩٩ 

  ٥١٢  المسؤولیة العینیة للحائز  في الرھن التأمیني
  ٤٩١  المسؤولیة المدنیة الناشئة عن استعمال وسائل االعالم

  ٥٠٦  مسؤولیة الوكیل في عقد الوكالة
ضاء  ي ق دي ف ي الح شروع االروائ دروز الم ة  :  بل ي الجغرافی ة ف دراس

  الزراعیة
١٦٦٨  

  ١٦٣٩  دراسة في جغرافیة الموارد المائیة: مشروع نھر العز
  ٢٦٦  دراسة مع تحقیق الجزء االول: مشكل الصحیحین

ي         ة ف مشكالت استخدام اللغة العربیة الفصیحة لدى طلبة اقسام اللغة العربی
  لبةكلیات التربیة من وجھة نظر التدریسیین والط

٦٤٣  

ر           ة نظ ة المتوسطة من وجھ مشكالت تدریس التربیة االسالمیة في المرحل
  مدرسیھا

٦٣  

ات     راق ومقترح ي الع ة ف ة االعدادی ي المرحل ة ف دریس المطالع شكالت ت م
  عالجھا

٦٠٣  

ر              ة نظ ة من وجھ ة االبتدائی ي المرحل ة ف ة العربی مشكالت تعلیم قواعد اللغ
  نشریفالمعلمین والم

٥٩٢  

  ١٥٧٠  ھـ٤٤٧راسة الشعر العباسي حتى عام مصادر د
  ١٥٩   داللیة-دراسة نحویة: المصادر في القرآن الكریم

  ٧١١  دراسة تحلیلیة: المصطلح النحوي في كتاب سیبویھ
  ٦٨٦  )ھـ٣٩٥(المصطلحات البالغیة والنقدیة عند ابي ھالل العسكري 
  ٦٧٤  مصطلحات الداللة العربیة في ضوء علم اللغة الحدیث

  ٣٣٦  تاب المضاربة من المحیط البرھانيك
  ٣٠٢  المطلق والمقید عند االصولیین واثرھا في العبادات

مسلسل ام كلثوم (المعالجة االخراجیة للسیرة الذاتیة في الدراما التلفزیونیة 
  )نموذجا

١٥٩٥  

  ١٠٢٨  معالجة ارتفاع مناسیب المیاه الجوفیة في مواقع المنشآت الصناعیة
  ١٧٧  دراسة في داللة البنیة الصرفیة: ت االفعال في القرآن الكریممعاني زیادا

  ١٣٢  في القرآن الكریم) صلح(معاني 
  ٦  المعاییر الحصینة في اختیار النماذج الخطیة المناسبة

  ٢٨١  معجزات االنبیاء في القرآن الكریم وتأثیرھا في واقعنا المعاصر
  ١٧٥٦  ء الحكم الساسانيواثرھا في انھا) فتح الفتوح(معركة نھاوند 

حالة من (المعلوماتیة وسبل احیاء النسیج التراثي العمراني للمدینة العربیة 
  )بغداد

١٣٣٥  

  ٤٤  معنى الحیاة وعالقتھ بالقلق الوجودي والحاجة للتجاوز
  ١٣٩٨  المعنى المكافئ لالخبار واالیماء في الحوارات الفلمیة

  ٥٦  المعیار العلمي عند كارل جوبیر
  ٥٦٣  )بناء وتطبیق(عیار العداد مدرسي اللغة االنكلیزیة في العراق م



 

 ٦٠٠ 

بناء (معیار الوعي البیئي لدى طلبة اقسام الجغرافیة في الجامعات العراقیة   
  )وتطبیق

٦٤٥  

  ١٧٠٢  دراسة وتحلیل: المغیرة بن شعبھ ومرویاتھ في الكتب التسعة
  ١٦٠٤  المفارقة في القصص الستیني العراقي

  ١٥٢٨  وراثة الشعر العربي في القرآن العشرینمفاھیم 
دیث         وء الح ي ض ا ف رق معالجتھ زن وط سرور والح ة لل اھیم الخاطئ المف

  النبوي الشریف
٢٦١  

  ١٥٦  دراسة نحویة داللیة": ال"المفردة القرآنیة بین التنكیر والتعریف بـ 
  ١٤٨  المفعول بھ غیر الصریح في القرآن الكریم

  ١٣٨٩   وتطبیقاتھ في رسومات كاندنسكيمفھوم االیقاع اللوني
  ١٣٦٣  مفھوم الذات في الرسم الحدیث

  ٢٣٣  مفھوم الرجولة في القرآن الكریم
ث         رن الثال الل الق المي خ ي االس وي العرب ر الترب ي الفك ل ف وم الفع مفھ

  الھجري
٢٥  

  ١٦٩  مفید أھل السنة على منظومة ابن الشحنة
  ٢٢٨  المفید في القراءات الثمان

  ١٠٦١  رنة اثر اداء المحراث تحت التربة المصنع محلیا والمستوردمقا
مقارنة بعض طرائق تقدیر معالم نماذج االنحدار الخطي بوجود بیانات غیر   

  تامة
١  

ي     دار الخط اذج االنح دیر نم ي تق ة ف ق الالمعلمی ض طرائ ین بع ة ب المقارن
  المتعدد

٧  

عصبیة ذات االتتشار العكسي مقارنة بین تنبؤات التنقیة المكیفة والشبكات ال
  في السالسل الزمنیة المختلطة

٧٦٥  

راث تحت               ي للمح ى االداء الحقل دم عل ة الق ل اجنح ة می رض وزاوی تأثیر ع
  التربة في التربة الطینیة القرینیة

١٠٧١  

راض     وع الغ سي المتن وى الجب ي ذات المحت یم االراض ق تقی ة طرائ مقارن
  الزراعة االروائیة

٤٢٣  

  ٤  ض اسالیب المقارنات المتعددة الحصینةمقارنة لبع
راوة   ریریة     Bacilius cereusمقارنة العوامل ض صادر س ة من م  المعول

  وبیئیة وغذائیة
٨٦٦  

  ٣٥٥  مقاصد الجھاد في الشریعة االسالمیة
  ٢٠٤  مقام االحسان عند أولیاء الرحمن

  ١٣٩٤  بغداد وكركوك والموصل: دراسة تحلیلیة مقارنة: المقام العراقي
رة        ار الكبی ر ذات االقط ائز حف ذ رك ة لتنفی یطرة نوعی یم س رح تنظ مقت

  ../باستخدام
١٠٣٠  

  ١٥٤١  دراسة نقدیة فنیة: المقدمة الطللیة في القصیدة العربیة الجاھلیة



 

 ٦٠١ 

  ١١٢٠  المكافحة البایولوجیة والكیمیائیة لمسبب مرض قرح ساق البطاطا
سي   شعر االندل ي ال ان ف ى س (المك تح حت ن الف ة م ـ٩٢(قوط الخالف  - ھ

  )ھـ٤٢٢
١٥٨٤  

  ١٥٥٩  المكان في شعر سامي مھدي
  ١٧٩  دراسة موضوعیة وفنیة: المكان ودالالتھ في القرآن الكریم

  ١٧٠٥  مكانة االمام ابي یوسف في الحدیث
  ١٧٣٥  مكانة الحاجب في االسالم

  ١١  المكتبات في العصر العباسي
  ١٤  ت المستفیدینمكتبات الوزارات ودورھا في تلبیة حاجا

  ١٥٢١   الرضيالشریفمالمح الرمز في غزل 
  ٦٩٠   في النحو العربيیفملحمة االعراب للحریري واثرھا في تیسیر التأل

  ١٤٢٠  الملحقات المسرحیة ودالالتھا التحویلیة في العرض المسرحي العراقي
  ٧٩  الملكیة في النظام االقتصادي االسالمي

دورة ا     اص       المماثلة العددیة ل راري خ ادل ح تخدام مب ضغاطیة باس ثلج االن لت
  لزیادة اداء الدورة

١٠٠٠  

  ١٠١٣  المماثلة العددیة لمثلج ماء انضغاطي باستخدام موائع تثلیج بدیلة عن مائع
للقاصة دفوراه ) حكایات(ممیزات االسلوب اللغوي في المجموعة القصصیة 

  باروف
٧٣٨  

ام زی          د االم ام عن ة االی دین  المناجیات وادعی سالم  (ن العاب ھ ال ة   ):علی دراس
  اولیة

٢٤٤  

  ١٦٨١  دراسة تقویمیة لالغراض السیاحیة: مناخ االنبار
  ١٦٢٨  "دراسة في الجغرافیة المناخیة"مناخ المرتفعات في العراق 

  ١٦٢٦  دراسة تطبیقیة على محافظة االنبار: المناخ واالمراض 
  ١٦٢١  ل الجغرافیة الطبیعیةمناھج البحث العلمي عند العرب المسلمین في حقو

  ٦٨١  المنجد في اللغة
  ١١٦  المنح االلھیة لالنبیاء في القرآن الكریم

  ٦٤٧  منظمة التجارة العالمیة وآلیة تسویق المنازعات
بس            ا یلت رحمن بكشف م تح ال منھج االمام ابي زكریا االنصاري في كتابھ ف

  من القرآن
١٦٩٢  

  ١٧١٧  دراسة وتحلیل:تاج الى شرح المنھاج منھج االمام الرملي في نھایة المح
  ١٦٩٩  منھج االمام محمد بن الحسن الشیباني في كتابھ االثار

  ١٤٩٥  المنھج التأویلي في النقد المسرحي
  ١٤٦٩  منھج تدریبي مقترح لتطویر القدرة الالھوائیة والھوائیة

  ٣٦٤  منھج الشیخ زین الدین الكلیباوي في فتح المعین
نھج الفیرو  ي      م صائر ف ھ ب الل كتاب ریم من خ رآن الك سیر الق ي تف ادي ف زاب

  لطائف الكتاب العزیز
٢٠٥  



 

 ٦٠٢ 

ارین         ض التم تخدام بع اري باس رعة االداء المھ ویر س رح لتط نھج مقت م
ي       : الحركیة المركبة  ة لالعب ارات الھجومی بحث تجریبي لتطویر بعض المھ

  الخ..المتتخب الوطن العراقي للناشئین

١٤٥٢  

  ٥٦٠  علیمیة الالزمة لمعلمات المواد االجتماعیةالمھارات الت
  ١٦٩٧  موارد الذھبي عن السیرة النبویة من خالل كتابھ تاریخ االسالم
دراسة في : الموارد المائیة ودورھا في االنتاج الزراعي في محافظة كربالء

  الجغرافیة الزراعیة
١٦٦٩  

  ١٢٨٣  اریةالموازنات التخطیطیة واھمیتھا في اتخاذ القرارات االد
  ١٠٢١  مواصفات البطاریة الحراریة

التحویل السلبي لعامل النوعیة من خالل تطویر وحل معادالت ... مواصفات 
  المعدل

٧٧٨  

دراسة تحلیلیة : المواضیع االقتصادیة في الصحافة االسبوعیة  المتخصصة
  في صحیفتي االتحاد واالقتصاد

١٨  

  ١٧٥٤  المواقف السیاسیة لألئمة االثنى عشر
  ٢١  -١٩٥٨مواقف الصحافة العراقیة من العالقات العراقیة التركیة 

  ٥٢٨  في مجال الوظیفة العامة) الترفیع(موانع الترقیة 
  ٢٠٧  موانع فھم القرآن الكریم

  ١٦  ١٩٤٦-١٩٤٥مؤتمر بوتسدام والقضیة االلمانیة 
  ٨٠٤  موثوقیة المضمون الھندسي النموذج البوزونات المتفاعلة

  ٥٣١  سة العسكریة االیرانیة في عھد رضا شاه بھلويالمؤس
دراسة تحلیلیة مقارنة "مؤشرات السیولة في المصارف الحكومیة العراقیة 

  "بین مصرفي الرشید والرافدین
١٣١٣  

ة     ة المرحل دى طلب ة ل ة الوالدی الیب المعامل ھ باس ضبط وعالقت ع ال موق
  الدراسیة المتوسطة

٩٦٠  

  ١٧٥٢  ١٩٣٩-١٩٣٦من الحرب االھلیة االسبانیة موقف االتحاد السوفییتي 
  ٤٠٠  )١٩٨٧-١٩٦٧(موقف تركیا من القضیة الفلسطینیة 

ي      سیاسیة ف ورات ال ن التط رف م ف االش ي النج ة ف وزة العلمی ف الح موق
  ١٩٢٤-١٩٢١العراق 

٣٨٩  

شوریا     ي من اني ف ع الیاب ن التوس ة م دة االمریكی ات المتح ف الوالی موق
١٩٣٣-١٩٣١  

١٧٩٧  

  ١٧٨٨  )١٩٧٤-١٩٦٠( الوالیات المتحدة االمریكیة من المشكلة القبرصیة موقف
  ٤٦٥  میعاد رفع دعوى االلغاء امام محكمة القضاء االداري في العراق

    



 

 ٦٠٣ 

 
    

  حرف النون
    

صر        الم والع در االس صر ص ي ع شعریة ف راض ال ي االغ ا ف ار وداللتھ الن
  االموي

١٥٦٤  

  ١٧٣٩  فنیةدراسة موضوعیة و: نثر نزار قباني
ى         التركیز عل ي االدارة ب ة ف ة عراقی ات مدرس ح واتجاھ د مالم و تحدی نح

  التدابیر االداریة المستنبطة من حملة اعادة االعمار والبناء
١٢٩٧  

وي          دیث النب ة والح ة القرآنی وء الرؤی ي ض ل ف ة للطف سفة تربوی و فل نح
  الشریف

١٢٧٨  

  ٤٤   القانون الدولي العامدراسة في ضوء: النزاع الحدودي بین قطر والبحرین
  ٤٦٢  دراسة مقارنة: نزع الملكیة للنفع العام

   ٢٧٨  النزعة التجدیدیة عند محمد اقبال
  ١٣٩٩  النزعة الذاتیة في تجسید الواقع في الفیلم الروائي

ارة             ي مھ رة ف انطالق الك ة ب رات البایومیكانیكی نسبة مساھمة بعض المتغی
  االرسال الساحق بالكرة الطائرة

١٤٥٧  

رة      ات ك ة مباری نسبة مساھمة ناتج الدفاع والنقاط المحرزة بسببھ من نتیج
  السلة

١٤٢٤  

  ١٧٥٥  النشاط العسكري العربي البحري في منطقة حوض البحر المتوسط
  ٧٣٩  نشید االناشید العبریة والسریانیة رؤیة تحلیلیة مقارنة
  ٢٣  نصائح القضاة وھدایة الوالة الى طریق العدل والنجاة

  ٣٦٩  النصرانیة عند الغساسنة والمناذرة
  ٢٣٢  قراءة وتوظیف: النصوص الصوتیة في مشاجر شروح المقدمة الجزریة

ة       صناعة العراقی ي ال ة ف اق تطبیقی ع وآف اء الواس ام االیم ة  : نظ دراس
  استطالعیة

١٣٠١  

  ٥٢٠  النظام القانوني لسندات قرض الشركة
  ٤٢٨  تاج النفطي في العراقالنظام القانوني لعقد التطویر واالن
  ٥١٧  النظام القانوني لعقد القرض العام
  ٥١٤  النظام القانوني للشركة القابضة

  ٤٩٦  النظام القانوني للصبي المأذون لھ التجارة
ي          نظام ممارسة مھنة مراقبة وتدقیق الحسابات العالمي ومدى مساھمتھ ف

  تطویر المھنة في العراق
١٢٨٨  

اف جسیم           النظریات الحركیة،  وافقي الیق ذب الت ر المتذب رون الح از االلكت  غ
  من المادة

٧٩٨  



 

 ٦٠٤ 

  ٤٧٧  نظریة البیان القانوني للنص العقابي
  ٢٩٢  الخ..نظریة التغیر في الفقھ السیاسي االسالمي

  ٤٧٦  النظریة العامة للجرائم ذات الخطر العام
  ٦٥٦  ییندراسة انتاج وتداول النظریة والمصطلح النقد: النظریة العربیة

  ١٧٣٥  نعمان ماھر الكنعاني حیاتھ واثاره وشعره
  ٢٨٣  نعیم الشراب الھل الجنة في القرآن الكریم

  ١٤٩٥  النقد االدبي في القیروان خالل القرآن الخامس الھجري
  ١٥١٦  نقد الشعر في البصرة في القرآنین الثاني والثالث الھجریین

  ٧٠٠  )ح المفصلشر(النقد النحوي عند ابن یعیش في كتابھ 
  ٧٢٨  دراسة مقارنة: النقوش الفینیقیة

وفى           وي المت ضال المجاشعي النح ن ف ي ب النكت في القرآن البي الحسن عل
  ھـ٤٧٩سنة 

١٦٠  

 من عالئق B١نمذجة لنسب معادن الطین المضافة المتصاص الفالتوكسین 
  الطیور الداجنة وقیمھا الغذائیة

١١٣٤  

  ٤٣٢  انالنمط االفضل اقتصادیا لالسك
  ٣٦   لذوي قدرات االدراك فوق الحسي(A.B)نمط الشخصیة 

  ١٠٣٤  نموذج االنتشار الزمني للملوثات في البحیرات
  ١٠٤٨  نموذج حاسوبي لدراسة شبكة محطات االمطار باستخدام مفھوم االتروبیا

اه     ة والمی شروبات الغازی ة الم ة والفیزیوكیمیائی ة المایكروی النوعی
  یتھاالمستخدمة في تصف

١٢٧٦  

  ٣٢٢  النوم واثره في العبادات
  ١٤٤  دراسة نحویة صرفیة: نیابة االسماء في القرآن الكریم

ا ل ومنطقتھ ى   : النی ة حت ة والفكری ة واالداری وال الجغرافی ي االح ة ف دراس
  نھایة القرن السابع الھجري

١٦٣٣  

    
    

  حرف الھاء
    
    

  ١٧٨٦  م١٢٢٠-٦١٧ھراة في العصر االسالمي حتى عام 
  ١٦٤٠  الھضبة الغربیة واالمن الوطني العراقي
ي   ار العمران ضاریة لالط ة الح ة  : الھوی صائص الفیزیاوی ة الخ دراس

   االجتماعیة للمنطقة السكنیة–والمضامین الثقافیة 
١٣٤٦  

  ١٦٣٨  ھیدرولوجیة شط الغراف واستثماراتھ
    



 

 ٦٠٥ 

    
  حرف الواو

    
    

رض الم     یاغة الع ي ص رج ف ائل المخ دى   وس تجابة ل ز االس سرحي لتعزی
  )نماذج مختارة(المتفرج 

١٤٠٨  

  ١٦٦  وصف االنسان وداللتھ في القرآن الكریم
-١٩٣٧(دراسة نقدیة في تقنیة بناء الوصف : الوصف في الروایة العراقي

١٩٩٠(  
١٦٠٢  

ام       ولي النسب واالیت : الوھم االجتماعي ومفھوم الذات االجتماعیة عند مجھ
   دور الدولة للرعایة االجتماعیةدراسة میدانیة في

٥٣٤  

شكل الفیلمي   اء ال ي بن اع ف ة االیق ار : وظیف الم انجم ي اف ة ف ة تحلیلی دراس
  بیرجمان

١٤٠٢  

  ١٤٠١  الوظیفة الجمالیة والدرامیة لالیجاز في الفلم التلفزیوني
ل       صالة   (الوعد االلھي الولى العزم من الرس سالم وال یھم ال رآن   ) عل ي الق ف

  الكریم
٢٤٨  

  ٤٦  وعي الذات وعالقتھ بالتوافق المھني
  ١٩٧  دراسة تحلیلیة: داللة اهللا تعالى في القرآن الكریم

  ١٩٥  دراسة موضوعیة: الویل في القرآن الكریم
  ١٧٩٣  م١١٧٥ -)ھـ٥٧١ت (واسط في تاریخ ابن عساكر 

نة          وفى س دي المت ن الحسن الزبی الواضح في علم العربیة البي بكر محمد ب
  ھـ٣٧٩

٧٠٢  

  ١٤٠٣  )بناء أنموذج مقترح(واقع االنتاج التلفزیوني الدرامى في العراق 
رق دوري       ى ف واقع تصویب العبي الخط االمامي بكرة الید بحث وصفي عل

  أندیة العراق للشباب بكرة الید المرحلة المكثفة للموسم
١٤٣١  

واقع مستوى بعض المھارات الحركیة االساسیة لدى طالبات االول متوسط     
  سنة) ١٣(بعمر 

١٤٢٩  

  ٤١٩  واقع واھمیة االسواق المالیة في دولتي االردن واالمارات العربیة المتحدة
وبائیة الطفیلیات المعویة وقمل الرأس لدى تالمذة بعض المدارس االبتدائیة 

  في قضاء المحاویل
٩٧٨  

  ٥٤٥  الوثیقة العراقیة للتأمین على الحیاة الحیاة لحالة الوفاة
  ١٦٨٩  في الرجالالوجیزة 

  ٤١٠  الوحدة العربیة في فكر القائد صدام حسین
 


