
 ١٦٨ 
 

  آشاف العناوين
  حرف االلف

  
-ال ابي طالب خالل الحكم العباسي: دراسة تحليلية للعالقات الطالبية

  في العصر العباسي االول...الخ / العباسية
١٧٢٢  

  ١٦٨٥  في شعر مهيار الدليمي : دراسة ادبية فنية / ال البيت (عليهم السالم)
العربية  ي في الدولةرال سعيد بن القاص ودورهم السياسي والفك

  /االسالمية
١٧١٦  

  ١٤٦  / االبتغاء في القران الكريم
  ١١٩٦  بعد الحداثة / االبعاد الجمالية لتوظيف الحرف في فن ما

  ١٥٢٤  ابعاد شخصية المرأة في مسرحيات اوغست سترندبغ /
  ١٢٦١  االبعاد المعرفية والجمالية للمالمح الصوفية في رسوم ماليفتش /

  ٦٥٧  رة اللغة /ابنية االسماء في جم
  ٦٥٥  االبنية الصرفية في آتاب العين /

لي ومنهجه االصولي من خالل آتابه المعتمد في عتزابو الحسن البصري الم
  اصول الفقه /

٢١٠  

  ١٧٦٢  / : دراسة تاريخية في االوضاع االقتصادية) ١٩٥٨-١٩٢١ابو الخصيب ( 
  ١٦٢٧  ابو السعود واراؤه الكالمية / 

  ١٦٣٠  راجكي واراؤه الكالمية /ابو الفتح الك
  ١٤٣٧  حديثا / ابو هالل العسكري في معايير النقد قديما و

  ١٢٨٥  االتجاه الثقافي للقنوات الفضائية / 
  ١٣٠٩  االتجاه الجمالي في تجربة الناقد عقيل مهدي / 

صادي لبلدان عربية اتجاه السياسة النقدية في ظل برامج االصالح االقت
  /٢٠٠٥-١٩٧٦مختارة للمدة 

٣١٦  

اتجاهات االنفاق العام في الدولة العربية الريعية ( المملكة السعودية 
  انموذجا ) /

٣٣٨  

دراسة تحليلية المضمون الثقافية في قناة الحرة العراقية:اتجاهات البرامج 
  للبرنامج الثقافي ابواب في قناة الحرة عراق انموذجا /

٦  

  ١٢٨٣  العراقية الفضائية واساليب تقديمها ...الخ /اتجاهات البرامج السياسية لقناة 
اتجاهات التحول الى القطاع الخاص : تجارب عالمية مختارة مع االشارة 

  الى العراق / 
٢٨٩  

  ٥٦٥  االتجاهات التعصبية وعالقتها باالمن النفسي لدى طلبة الجامعة / 
  ١١٢٣  مي / مفاهي اطار –االتجاهات الحديثة للمحاسبة االدارية الشاملة 

  ١٥٢٥  /)٢٠٠٧-١٩٧٠االتجاهات الحديثة في النص المسرحي الكوردي ( 
يين العراقيين ازاء اتجاهات الرأي العام لالعضاء العاملين في نقابة الصحف

  / ٢٠٠٩انتخابات مجلس المحافظات في العام 
٢٤١  

  ٢٦  اتجاهات الصحافة العراقية ازاء الفيدرالية : دراسة تحليلية ... الخ / 
  ١٤  اتجاهات الصحافة العربية الدولية ازاء العنف في العراق / 



 ١٦٩ 
 

  ٢٧  اتجاهات الصحافة المصرية نحو السياسة االمريكية في العراق ... الخ /
اتجاهات الطلبة المعلمين نحو مهنة التعليم قبل التطبيق وبعده في اقسام 

  معاهد الفنون الجميلة في بغداد /
٤٢١  

  ١٢  لصحفي في جريدة المشرق : دراسة تحليلية ... الخ / اتجاهات العمود ا
  ١٥٠٥  اتجاهات نقد رواية نجيب محفوظ االنطباعي والنفسي والفني / 

  ١٣٠٤  ٢٠٠٨-١٩٩٠اتجاهات النقد المسرحي الصحفي في العراق 
  ٥٩٥  اتجاهات الوالدين نحو ابنائهم ذوي صعوبات التعلم ... الخ / 

  ٢٦٩  ١٩٧٦-١٩٦١ه السياسي في مصر االتحاد االشتراآي ودور
  ٥٥١  االتهامات المضادة للذات وعالقتها باالغتراب النفسي لدى طلبة الجامعة / 
  ٢٠  االثار االجتماعية لالرهاب في الصحافة العراقية : دراسة تحليلية ... الخ / 

الترآيز على بلدان عربية  االثار االقتصادية للهجرة الدولية للعمل مع
  /مختارة

٣٠٥  

  ١٥٦٣  بيئية لالنشطة البشرية في الحافات الشمالية الشرقية لمدينة بغداد /االثار ال
  ٩١٨  االثار الصحية للتلوث بالمجال الكهرومغناطيسي في مدينة بغداد ... الخ / 

  ١٦١٩  مسعود ( رض ) في المواريث ... الخ /  اثار عبد اهللا بن
منظمة التجارة العالمية في القطاع االثار المحتملة النضمام العراق الى 

  الزراعي / 
٣٤٨  

  ٢١٥  االثار المدوية عن سيدنا في الفرائض : دراسة وتحليل /
مدينة في  في معايير البنية الحضرية دراسةاثر االبعاد االقليمية 

  ) / (مدينة آربالءآربالء
١٢١٢  

مو اثر اتجاه الخطوط وتوزيع النباتات في اعتراض الضوء وصفات الن
  وحاصل الذرة الصفراء / 

٨٢٤  

اثر استخدام استراتيجية تعليم االقران في تنمية بعض مهارات القراءة 
  الجهرية واالحتفاظ بها لدى تالميذ التربية الخاصة ... الخ / 

٥٩٦  

اثر استخدام اسلوب تحليل النص في تحصيل طلبة قسم التربية االسالمية 
  لتفسير وتنمية المفاهيم الخلقية لديهم / اآلية التربية االساسية في مادة 

٥٩٠  

اثر استخدام اسلوب التعلم الذاتي على وفق الحقيبة التعليمية في التعلم 
  ف الثقل /قذالحرآي والتحصيل المعرفي لفعاليتي الوثب الطويل و

١٢٩٥  

اثر استخدام اسلوب التنافس المقارن في التعلم واالحتفاظ بفن اداء بعض 
  رعة الحرة / مسكات المصا

١٤١٩  

اثر استخدام اسلوبي التشكيل والربط في تعليم بعض المهارات المرآبة في 
  ضي / االر كالجمناست

١٢٩٨  

  ٤٨٢  اثر استخدام االلعاب التعليمية والرسوم التوضيحية في اآتساب ... الخ /
  ٦٦٥  اثر استخدام انموذج التعلم البنائي في تدريس المفاهيم الرياضية ... الخ /

في اآتساب المفاهيم العلمية لدى طالبات  ثوياثر استخدام انموذج ريجيل
  الصف االول المتوسط في مادة العلوم العامة / 

٥٢٣  

اثر استخدام انموذج آلوزماير التعليمي في اآتساب طالب الصف الثامن 
  االساسي لبعض المفاهيم الجغرافية وتنمية تفكيرهم العلمي /

  

٤٤٨  



 ١٧٠ 
 

م انموذجا دورة التعلم في التنمية عمليات العلم االساسية اثر استخدا
  والتحصيل لدى طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الفيزياء / 

٥١٢  

اثر استخدام انموذجا جيرالك في التحصيل وتنمية التفكير االبداعي لدى 
  طالبات الصف الرابع العام في مادة االدب والنصوص / 

٥١٧  

دائل البيئية في تدريس الفيزياء في تحصيل طلبة الصف تخدام الباثر اس
  الثاني المتوسط وتنمية تفكيرهم االبتكاري /

٥٣٥  

اثر استخدام ثالثة اساليب من التغذية الراجعة في تحصيل طالب الصف 
  /الثاني متوسط وميلهم نحو مادة الرياضيات 

٥٣٠  

زيائية لدى طالب اثر استخدام خرائط المفاهيم في اآتساب المفاهيم الفي
  الصف الثاني المتوسط / 

٥٠٤  

راتيجي الخريطة الداللية والتدريس المتبادلي في تنمية مهارات اثر است
  القراءة الجهرية لدى تالمذة الصف الخامس االبتدائي / 

٤٩٠  

اثر استراتيجية صياغة التعميمات على وفق انموذج هيلداتابا في تحصيل 
  فكير العلمي لدى طالبات الخامس العلمي / مادة االحياء ومهارات الت

٥١٨  

اثر استراتيجية العصف الذهني في تنمية التفكير االستداللي لدى طلبة 
  الصف الرابع االعدادي عند تدريس مادة الجغرافية / 

٥٠٠  

وني في االداء العلمي والنظري لدى طلبة قسم اثر استراتيجيتين للتعلم التعا
  ية / آلية الترب –الفيزياء 

٥٩٤  

اثر استعمال اال سئلة المتشبعة في تحصيل طالبات الصف الرابع العام في 
  مادة التاريخ / 

٥٠١  

  ٥٣١  اثر استعمال انموذج رايجلوث في اآتساب المفاهيم الجغرافية ... الخ /

اثر استعمال انموذجي االنتقاء وفراير في اآتساب المفاهيم االسالمية وتنمية 
  لدى طالبات الصف الرابع العام ... الخ /  التفكير الناقد

٥١٣  

اثر استعمال انموذجي ثيلين وآمب في اآتساب المفاهيم التاريخية واالحتفاظ 
  بها لدى طالبات معهد اعداد المعلمات / 

٤٦٣  

اثر استعمال التعليم البنائي في تحصيل والتفكير الناقد لدى طالب المرحلة 
  /  االعدادية في مادة الرياضيات

٥١٥  

اثر استعمال خرائط المفاهيم في اآتساب المفاهيم الجغرافية واالحتفاظ بها 
  لدى طالب الصف االول المتوسط /

٥٠٩  

اثر استعمال خرائط المفاهيم في التحصيل والتفكير المنظومي لطلبة المرحلة 
  المتوسطة ... /

٥٢٩  

نمية التفكير اثر استعمال طريقتي االستقصاء والمناقشة الجماعية في ت
  االبداعي ... الخ / 

٤٦٤  

فاظ به لدى تاثر االستقصاء التعاوني في تحصيل مادة النقد االدبي واالح
  /آلية التربية  -الثالثة في اقسام اللغة العربية طلبة المرحلة 

٥٨٣  

اثر االستقصاء التعاوني وتنافس المجموعات في تحصيل مادة التربية 
  لدى طالب الصف الثاني المتوسط / االسالمية واالحتفاظ به 

٥٢٦  

  ١٤٦١  اثر االسالم في شعر النقائض /
  ٤٣٠  اثر اسلوب التشكيل في تعديل سلوك االبدال في النطق / 



 ١٧١ 
 

اثر اسلوب تعلم المهارات االجتماعية في خفض الشعور بالوحدة النفسية 
  لدى التالميذ المكفوفين في معهد روناآي /

٤٧٦  

لدى طالبات المرحلة  ني العاطفي في تنمية التفاؤلاثر االسلوب العقال
  / االعدادية

٣٤  

اثر اسلوبي التضمين واالآتشاف الموجه في اآساب فن اداء بعض مهارات 
  الكرة الطائرة ... الخ / 

١٣٣١  

اثر اسلوبين عالجيين في تحصيل مادة الجغرافية واالحتفاظ بها لدى طالبات 
  معهد اعداد المعلمات /

٤٥٩  

  ١٢٢٨  ثر االضاءة االصطناعية في االيحاء البصري للواجهات /ا
ماة على نخالة الحنطة في العليقة في ناثر اضافة مستنبت خميرة الخبز الم

  االداء االنتاجي وصفات الدم لفروج اللحم / 
١٠٨٤  

حرآي لدى اطفال الرياضة  -اثر االلعاب الصغير في تطوير االدراك الحس
  ) سنوات /٥بعمر (

٤٨٧  

اثر االندمادج في تحسين آفاية االداء : دراسة تطبيقية في عينة من 
  المصارف ... الخ /

٣١١  

جانييه في التحصيل وتنمية االتجاه نحو مادة الكيمياء لدى انموذج اثر
  طالبات الصف الثاني المتوسط / 

٥٣٧  

للمفاهيم اثر انموذجي التعلم البنائي والتعلم التعاوني في تعديل الفهم الخاطئ 
  الفيزيائية والتفكير االستداللي ... الخ /

٦٨٥  

اثر انموذجين من دورة التعلم في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في 
  مادة الكيمياء وتفكيرهن العلمي / 

٥٣٦  

  ٦٣٢  اثر البديع في النص الشعري في التراث النقدي والبالغي / 
  ٥٦٢  يل آفاءة الذات ... الخ /في خفض التوتر وتفعاثر برنامج ارشادي 

-اثر برنامج ارشادي في خفض الرهاب االجتماعي لدى طلبة آلية التربية
  جامعة البصرة / 

٥٥٤  

اثر برنامج ارشادي لتنمية الشخصية الديمقراطية لدى طالبات معاهد اعداد 
  المعلمات / 

٤٦٩  

داد المعلمين اثر برنامج ارشادي لتنمية القيم الخلقية لدى طلبة معاهد اع
  والمعلمات / 

٤٦٧  

ء الوجداني لدى طالبات اثر برنامج ارشادي معرفي في تنمية الذآا
  / االعدادية

٤٧٧  

اثر البرنامج التدريبي في تطوير مفهوم الذات لدى طالبات المرحلة 
  المتوسطة / 

٤٤١  

اثر برنامج تدريبي في تنمية مهارات التفكير االبداعي لدى طالبات آلية 
  تربية / ال

٥٥٨  

اثر برنامج تدريبي مقترح في تنمية بعض مهارات تدريس الحاسوب لدى 
  قسم علوم الحاسبات في آلية التربية / -طلبة الصف الرابع 

٥٨٧  

برنامج تربوي في تنمية المسؤولية االجتماعية لدى طالب معهد اعداد  ثرا 
  المعلمين في مدينة الموصل /

٤٢٢  



 ١٧٢ 
 

  ٤٨٥  تنمية مهارات االتصال لدى اطفال الروضة /  اثر برنامج تعليمي في
ادراآي مقترح لتنمية التفاعل االجتماعي  –مائي  –اثر برنامج حرآي 

  سنوات /  )١٠-٥الطفال التوحد عمر (
٤٧٩  

اثر برنامج الكورت في تحصيل وتنمية التفكير االبداعي لدى طالبات الصف 
  الرابع العام في مادة االدب والنصوص / 

٥١٦  

اثر بعض العلميات الزراعية على حاصل البذور ومكوناته لمحصول الجت 
Medicago Sativa  /  

١٠٦٤  

ون ضد يرقات مبيد الديازتياثر بعض المستخلصات النباتية في سمية 
  وعامالت خنفساء الطين الصدئية الحمراء ... الخ / 

٨٨٤  

وي:دراسة االماثر البيئة النجدية في الشعر العربي حتى نهاية العصر 
  /  موضوعية فنية

١٤٧٤  

تجارة الخدمات المالية في النمو االقتصادي لدول مجلس التعاون  اثر تحرير
  /  ٢٠٠٥-١٩٩١الخليجي للمدة 

٣٤٢  

السليكانية والحديد في  االطيان ن الكاربونات ومعادنداثر التداخل بين معا
  سلوك الفسفور المضاف / 

١٠٠٨  

رت في مادة العلوم العملي في تنمية مهارات التفكير اثر تدريس برنامج الكو
  العقلية لطالبات الصف الرابع معهد اعداد المعلمات / الناقد والمهارات 

٥٠٢  

اثر التدريس على وفق نظرية فيكوتسكي في التحصيل والتفكير العلمي لدى 
  طالب الصف الثاني متوسط في مادة الفيزياء / 

٦١١  

ة العربية وظيفيا في تحصيل طالب الصف الرابع اثر تدريس قواعد اللغ
  العام/

٥٠٥  

المعرفة الجغرافية في تنمية التفكير االبداعي واالتجاه نحو  تراآماثر 
  التخصص عند طلبة قسمي الجغرافية في آليتي االداب والتربية / 

٥٨٤  

  ٣٦٨  اثر التطور التكنولوجي في تطوير قواعد القانون الدولي / 
والحرجية (الحرج الخطط االنفعالية على مستوى توقع الكفاءة اثر تعديل 
  ) لدى المدخنين من طلبة الجامعة /الموقفي

٥٧٣  

  ٤٨٤  اثر التعلم االشتراطي االجرائي في تعديل سلوك السرقة لدى االطفال... الخ /
  ٥١٤  اثر التعلم التنافسي في تحصيل مادة قواعد اللغة العربية ... الخ / 

ليم المبرمج الخطي والمتشعب في تعليم بعض المهارات االساسية اثر التع
  بكرة القدم / 

١٢٩٧  

اثر تقلبات االيرادات النفطية في مؤشرات االقتصاد الكلي واداء اسواق 
  االوراق المالية في دول مجلس التعاون الخليجي / 

٣٥٨  

  ١٢٤٠  اثر التكنولوجيا على انماط المدنية العربية االسالمية / 
  ١١٦٥  اثر تكنولوجيا المعلومات في تحديد الخيار االستراتيجي للمنظمة ...الخ / 

  ١٢٣٧  اثر التكنولوجية في التكوين الشكلي لالبنية العالية / 
) الرقيقة  cdo:sb,cdo( اثر التلدين على الخواص البصرية الغشية 
  واستخدام تقنيات معالجة الصور ... الخ / 

٦٩١  

في عدد من ية مهارية باستخدام زمن المطاولة الخاصة اثر تمارين بدن
  المتغيرات البدنية والمهارية لالعبي آرة القدم الشباب / 

١٣٦٩  



 ١٧٣ 
 

اثر تمرينات خاصة في تطوير التوافق الحرآي ودقة اداء بعض المهارات 
  ) سنة / ١٥-١٣االساسية الهجومية لالعبي آرة السلة باعمار ( 

١٣٤٨  

  ١٣٤٠  واتخاذ القرار ... الخ / حرآي -لتطوير االدراك الحس اثر تمرينات مقترحة
اثر تمرينات المناطق المحدودة في تعلم بعض المهارات االساسية وتطوير 

  بعض عناصر اللياقة البدنية بكرة القدم للنساء / 
١٣٨٣  

ة المعلومات لدى طالب المرحلة اثر تنشيط الذاآرة في اساليب معالج
  / االعدادية ... الخ 

٤٤٠  

  ٤٩٦  اثر التنويم المغناطيسي في اداء التالميذ في الرسوم التوضيحية /
ستبقاء المعلومات لدى اثر ثالثة انواع من االسئلة الصفية في تحصيل وا

  طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية / 
٥٣٣  

  ٤٩٣  /بتدائية اثر سرد الحكايات في تنمية التعبير الفني لدى تلميذات المرحلة اال
  ١٢٤٦  االثر الجمالي لتقنيات االظهار للعمارة الداخلية /

اثر الحجم الدقائقي لمادة التدعيم في متراآب ذي اساس معدني على خواص 
  المتراآب / 

٩٦٣  

اثر الخصائص السكانية واالجتماعية على الحاجة السكنية لمدينة بعقوبة 
  /  ٢٠٢٦والتنبؤ بها حتى عام 

١٢٣٨  

  ثر الداللي للقران الكريم في نهج البالغة / اال
الحرآي لدى اطفال الرياض  –اثر االلعاب الصغيرة في تطوير االدراك الحس 

  ) سنوات / ٥بعمر (

١٣١  
٤٨٦  

  ٤٩٤  اثر سرد الحكايات في تنمية التعبير الفني لدى تلميذات المرحلة االبتدائية / 
ف االلم النفسي لدى طالبات تخفياثر السلوك التصريحي واالسترخاء في 

  معهد اعداد المعلمات / 
٤٧٠  

دراسة تطبيقية في عينه من  ت القيادية في الرؤية التنظيمية:اثر السما
  / مجمع االداب -آليات جامعة بغداد 

١١٤٩  

  ٣١٧  سات النقدية والمالية في مؤشرات سوق االوراق المالية ... الخ /ااثر السي
خيم في بلدان نامية مختارة ي معدالت التضاثر السياسة النقدية ف

  / )٢٠٠٣-١٩٨٠للمدة(
٣١٨  

  ٥٣٢  بي في التعبير /  اثر صحيفة مدرسية في تحصيل طالب الخامس االد
عند تدريس االدب والنصوص في تنمية التذوق االدبي  اثر الصور البالغية

  لدى طالبات الصف الرابع العام / 
٥١٩  

  ٣٩١  القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد ... الخ /اثر الصياغة القانونية في 
اثر الضغوط في المنظمات الصحية : دراسة موقفية على عينة من العاملين 

  في دائرة صحة نينوى / 
١٠٢٣  

اثر طريقة االستقصاء في تنمية بعض المفاهيم الجغرافية واالستطالع 
  العلمي ... / 

٥٨٩  

في التحصيل وتنمية المهارات العقلية لدى  اثر الطريقة االستكشافية باللعب
  تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم / 

٤٨٨  

اثر طريقة حل المشكالت في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى طالبات معهد 
  اعداد المعلمات /

٦٤٢  



 ١٧٤ 
 

اثر طريقة حل المشكالت في التحصيل واالتجاه نحو مادة التربية 
  /...الخ االسالمية

٥٢٥  

اثر طريقة حل المشكالت في التفكير الشكلي والتحصيل الدراسي لدى 
  طالبات الصف الرابع الثانوي في مادة الرياضيات /

٥٣٤  

  ١٤٠٨  اثر الطريقة المختلطة في تطوير بعض المتغيرات الكينماتيكية ... الخ /
حالة  –اثر عجز الموازنة الحكومية على سعر الصرف االجنبي اليابان 

  / ٢٠٠٥-١٩٩٠دراسية 
٣٤٠  

في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي في مادة اثر العصف الذهني 
  البالغة /

٥٠٦  

اثر العالج العقالني االنفعالي في تعديل االتجاة المضاد للمجتمع لدى طالب 
  المرحلة االعدادية / 

٤٧٤  

  ٤٧٥  النفسية / اثر العالج العقالني االنفعالي وتوآيد الذات في تنمية الصالبة 
  ٤٢  اثر العالج المعرفي في خفض المشكالت لدى امهات المعاقين عقليا /
  ٤٠٨  اثر العالقة بين الذآاء االستراتيجي وقرارات عمليات الخدمة ... الخ /

استعماالت االرض في قضاء فولوجية في اثر العمليات الجيومور
  الخ / آويسنجق...

١٥٣٩  

  ٩٥٥  النمو الجنيني في الثلث االخير من الحمل /  اثر الغذاء وعمر االم في
  ١٧٣٨  هـ / ٧٥٤-٦١٨اثر الغزو المغولي على الحياة العلمية في العراق 

هـ : ٤٢٢هـ حتى سنة ٣٩٩نة القرطبية في الشعر االندلسي من سنة اثر الفت
  دراسة موضوعية فنية / 

١٤٨٤  

في معجم لسان العرب  اثر القران الكريم في بناء المعجم العربي : دراسة
  البن منظور ... الخ /

٦٢٧  

  ١٩٧  اثر القران الكريم في علم االصول / 
  ١٢٦  االثر القراني في نهج البالغة : دراسة في الشكل والمضمون / 

  ٤٨٣  اثر اللعب في تنمية بعض المفاهيم العلمية لدى اطفال الحضانة / 
يمي لنظم المعلومات اثر متغيرات بيئة االعمال على العرض المفاه

  المحاسبية ... الخ /
١١٠٦  

الرئيسة في اثر متغيرات التنمية البشرية في انتاجية المحاصيل الزراعية 
  دول مختارة /

٢٩٣  

اثر المجتمعات التعليمية في تحصيل طالبات معاهد اعداد المعلمات في مادة 
  قواعد اللغة العربية /

٤٦٠  

لحنطة والشعير في اراضي حوض نهر ديالى ية اجاثر المطر الفعال في انتا
  في العراق / 

١٥٣٤  

  ١١٢١  اثر مكونات تكنولوجيا التصنيع الفعال في اداء العمليات / 
  ١٨١  اثر المنطق في اثبات مسائل العقيدة /

مهاري ) في بعض الصفات البدنية  –اثر منهاج تدريبي هوائي ( بدني 
  م الشباب / والمهارات االساسية لالعيبي آرة القد

١٣٦٢  

  ١٣٨٤  اثر منهج باستخدام االجهزة وبدونها في تطور بعض القدرات البدنية...الخ /
  ١٤٠٠الخاص باستخدام االسلوب  اثر منهج تدريبي مقترح لتطوير التحمل



 ١٧٥ 
 

  ...الخ / الدائري
  ٥٦  اثر المنهج الظاهراتي في فلسفة سارتر/
  ١٧١٨  /هـ ) ١٣٢ -هـ ٤١صر االموي (اثر الموالي في الحياة العسكرية خالل الع

مياه شط النشاط البشري في التباين الزماني والمكاني لتلوث اثر 
  /الحلة...الخ

١٥٧٨  

اثر نظرية الوآالة في التطبيقات المحاسبية في الشرآات المملوآة 
  للدولة...الخ/

١١١٤  

 من االستجواب في تحصيل طالب الصف الرابع العام في مادة نمطيناثر 
  التربية االسالمية وتنمية تفكيرهم االستداللي / 

٤٩٩  

  ٧٨ اجتماع العقوبات المقدرة على الجاني في الفقه االسالمي والقانون العراقي /
اجراءات اختيار وتعيين االفراد : دراسة تحليلية الراء عينة من المتعينين 

  في بعض آليات المجموعة الطبية في جامعة الموصل / 
١١٣٨  

  ٢٣٦  لفقيه / اجزاء عند اوصليي االمامية وبعض اثاره الا
  ١٣٢  اجمع اية القران الكريم للخير والشر: دراسة موضوعية / 

  ٦٢٤  احاديث التعبد النبوية في ضوء نظرية الحقول الداللية / 
  ١٧٣  احاديث حقوق الفرد والمجتمع في الكتب السنة: دراسة تحليلية / 

  ١٧٤  النسائي /احاديث المرسلين في سنن 
  ١٦٦  احاديث الوضوء في صحيح ابن خزيمة: دراسة وتحليل /

  ١٥٨  االحالة في القران الكريم /
  ١٢٥  االحتراس في القران الكريم: دراسة بالغية / 

  ١٩٩  احكام االموال العامة في الفقه االسالمي /
  ١٨٧  احكام التاديب في الفقه االسالمي / 

  ٦٤٠  لنحو العربي : دراسة تحليلة /التقويمية في ااالحكام 
االحكام الخلقية لدى طلبة جامعة تكريت وعالقتها باتجاهاتهم نحو انفسهم 

  ونحو االخرين / 
٥٤٨  

  ٢٠٧  احكام الديار في الفقه االسالمي : دراسة مقارنة / 
  ١٩٥  االحكام الشرعية المستنبطة من سورة الحجرات /

  ٧٢  ية في العهد االموي /االحكام الفقهية للظواهر السياس
عالئق فروج اللحم احالل القمح الشيلمي ( الثريتكمالي ) محل الحنطة في 

  وتأثير انزيم الفايتيز...الخ /
١٠٨٢  

  ١٦٧٠  احمد مختار عمر جهوده اللغوية / 
  ٦٢٩  احمد مطلوب وجهوده البالغية /
  ٦١٧  احمد مطلوب وجهوده اللغوية /

-١٥٨٠النيل : العصر االمبراطوري ( بالد وادي االحوال االجتماعية فيي 
  /) ق.م ١٠٨٥

١٧٠١  

  ١٦١١  لالمام فخر الدين الرزاي من خالل تفسيره مفاتيح الغيب/االختبارات الفقهية 
  ٣٨٠  االختصاص الجنائي في الجرائم المرتكبة على متن الطائرات /

  ١٤٩  في تنوع المعنى / رثاختالف القراءات القرانية وا
  ١٦٥٦ارات ابن عابدين في المعامالت المالية من خالل حاشيته رد المحتار اختي



 ١٧٦ 
 

  على الدر المختار دراسة مقارنه /
  ٢٠٢  االختيارات االصولية من خالل آتاب الورقات المام الحرمين ... الخ /

  ١٦٥٢  اختيارات االمام ابن البناء الحنبلي في العبادات والمعامالت المالية ... الخ /
اج الصفحة االخيرة في الجرائد العراقية اليومية تحليل الشكل الفني اخر

  للصفحة االخيرة في جرائد الصباح ... الخ / 
١٩  

  ١٢٢٥  االخر في العمارة / 
عند الفالسفة العرب والمسلمين (ابن  االخالق قاعدة لمنهج التربية والتعليم

  ) انموذجا / خلدون
٦٧  

يات التربية واالداب في الفرات االوسط دراسة االداء التعبيري لدى طلبة آل
  موازنة / 

٣٨٠  

االداء الحقلي للمحراث الحفار المرآب المزودة بعازقات في تربة طينية 
  غرينية / 

٩٩٩  

اداء الرسول ( ص) والخلفاء النقدية في الشعر والشعراء حتى نهاية العصر 
  االموي / 

١٤٦٠  

ري في مستشفى اليرموك التعليمي ادارة االخطاء الطبية والفشل السري
  دراسة حالة /

١١٣١  

ادارة ازمة شحة االدوية والمستلزمات الطبية : دراسة ميدانية في دائرة 
  صحة نينوى / 

١١٣٣  

  ادارة االنفعاالت واستقطاب التعبير وعالقتهما بأنماط التفكير ... الخ /
  امعة المستنصرية /ادارة االنفعاالت وعالقتها بفاعلية الذات لدى طلبة الج

٥٧٧  
٥٦١  

ارد نظم معلومات الموارد ادارة المعرفة ودورها في تعزيز مو
  /البشرية...الخ

١١٥٥  

ادارة الوقت لدى مديري المدارس االبتدائية وعالقتها ببعض المتغيرات في 
  مدينة آرآوك / 

٤٥٤  

  ١٥١٣  ادب االمام الحسين ( عليه السالم ) قضاياه الفنية والمعنوية / 
  ١٤٣٩  ادب الجاحظ في معايير نقاده المعاصرين /

  ١٦٥   دراسة وتحليل  الكريم في الحديث النبوي الشريف:ادب قراءة القران 
  ١٢٤٥  ادراك االبهام البصري لصورة النتاج المعماري /

االدراك الحسي الحرآي لدى طلبة المتفوقين والمتأخرين دراسيا في 
  المدارس االعدادية /

٤٢٩  

  ١١٠٥  ليم المحاسبي ... الخ / عوات تكنولوجيا المعلومات ودورها في التاد
  ٦٠  دراسة مقارنة / ثة الكبرى ونظرتها الى االنبياء:االديان الثال

  ١٦٣٦  اراء ابن حزم االندلسي السياسية : دراسة فقهية مقارنة /
سة زاد المعاد:درااالراء الفقهيه البن القيم في النكاح من خالل آتابه 

   /مقارنة
١٦٣٧  

  ١٦٣٥  االراء الفقهيه لالمام ابي عبيد القاسم بن سالم في غير العبادات ... الخ/
  ١٦٩٦  هـ في آتبه /٧٦١ها ابن هشام االنصاري حاالراء الكوفية التي رج

  ١٧٤٤  / ١٩٢٥-١٧٩٥االرساليات المسيحية في ايران خالل العهد القاجاري 
  ١٢١٨  طبيقية لالزاحة في العمارة العربية المعاصرة/االزاحة في العمارة : دراسة ت



 ١٧٧ 
 

  ٧٧  م /١٠٥٥-٧٤٩، هـ٤٤٧-١٣٢االزمات االقتصادية في العراق 
  ٢٨  ازمة نظرية المجموعات /

  ٤١  مة الهوية واالفكار الالعقالنية وعالقتهما بالعنف لدى المراهقين /زا
العاملين في  اساليب التعامل مع االجهاد وعالقتها بالصحة النفسية لدى

  الشرآة العامة للصناعات الكهربائية /
٤٥  

اساليب التعامل مع الظغوط النفسية لدى مدراء المدارس المتوسطة 
  / الواطئة –ات الكفاءة الذاتية العالية عواالعدادية ذوي توق

٤٣٨  

  ٨٥  اساليب التعبير القراني في سورة النحل / 
  ١٢٥  سماوية االخرى /اساليب الحوار االسالمي مع االديان ال

اساليب الدعاية في قناة الجزيرة الفضائية ( برنامج المشهد العراقي 
  انموذجا ) / 

٢٧٥  

  ١٥٩٥  م /١٩٥٠-م١٨٠٠اساليب صيانة المباني التراثية العراقية للفترة 
االساليب العلمية في المنهج االصالحي للسيد الشهيد محمد محمد صادق 

  الصدر ... الخ /
٨٢  

  ٦١٦  ستاذ الدآتور محمد حسين ال ياسين لغويا /اال
االستثمار االجنبي المباشر في ظل التحول القتصاد السوق ( الجزائر حالة 

  ) /٢٠٠٦-١٩٩٤دراسية للمدة 
٣٣٣  

  ٣٣٢  ثمار االجنبي واثره على التطبيقات المحاسبية في العراق ... الخ /تاالس
  ١٥٤٠  ان في محافظة واسط /استثمار المياه الجوفية في حوضي بدرة وجص

مختلفة من الراحة االستجابات الوظيفية والبايوآيميائية بعد استخدام شدد 
  متر / ٢٠٠االيجابية بعد عدو 

١٤٠١  

  ٧٩٥  استجابة اجزاء مختلفة من نباتات الهيل لالآثار خارج الجسم الحي /
ي نصنف زي " Prunus Armeniacalاستجابة اشجار المشمش "

  العضوي والمعدني /للتسميد 
١٠٣٩  

(حالة  ٢٠٠٢-١٩٨٢راق للمدة استجابة عرض محصول العدس في الع
  /دراسية في محافظة نينوى)

٣٥١  

ا في النمو مثيرهاستجابة نبات الحلبة لموعد الزراعة ونقع البذور وتأ
  وحاصل البذور وبعض مكوناته الفعالة /

٨٢٣  

 Ceratoniaكر لشتالت استحداث التضاعف الكروموسومي والتقيم المب
Siliqual  والروبينياRobinia pseudoacacial  /    

١٠٤٣  

استحداث درس خماسي آرة القدم للطالبات ومتطلبات نجاحه في آليات 
  التربية الرياضية في العراق / 

١٣٢٩  

استخدام اساليب التمهيد المويجيه في تشخيص بعض من نماذج السالسل 
  م المحاآاة / الزمنية الالخطية باستخدا

٦٧٧  

سلوب التعلم االتقاني في بعض حرآات بساط االرضية ااستخدام 
  بالجمناستك... الخ /

١٤١٤  

  ١١٠٩  استخدام اسلوب آايزن في دعم استراتيجية اقل آلفة ... الخ /
مقترح لتمونيات الباليومترك لتطوير القوة  استخدام برنامج تدريبي

  ب الساحق في الكرة الطائرة / على اداء الضر هاالنفجارية واثر
١٣٥٩  



 ١٧٨ 
 

استخدام بعض تمرينات التهدئة على وفق مؤشر النبض في سرعة استعادة 
  م /١٥٠٠رآض وانجاز  ةا في تحمل السرعة الخاصماالستشفاء وتأثيره

١٤٠٣  

  ٨٥٠  استخدام بعض الفطريات في المعالجة الحيوية لملوثات البيئية المائية /
التدريبية في تطوير القوة الخاصة واثرها في  استخدام بعض الوسائل

  المستوى الرقمي ... الخ /
١٣٣٤  

استخدام تدريبات البليومترك مع الكرة واثره على بعض الصفات 
  البدنية...الخ/

١٣٦٨  

استخدام التعتيق الرطب و الجاف في الصفات النوعية والحسيه للحم الدجاج 
  البياض المسن / 

١٠٨٦  

  ١٠٤٢  الزراعة النسيجية في اآثار اشجار العرعر والزعرور / استخدام تقانة 
استخدام تمارين مهارية مقترحة لتطوير مهارات الهجوم السريع لدى العبي 

  سنة /  ١٧-١٦آرة السلة للشباب باعمار 
١٣٥١  

  ١٣٧٦  مهارية لتطوير مهارة الجري ... الخ / –ستخدام تمرينات بدنية ا
في تعليم بعض القررات الحرآية ومستوى االداء استخدام تمرينات مقترحة 

  لبعض المهارات بكرة السلة / 
١٣٥٠  

  ١٣٩١  استخدام جهاز ميكانيكي مقترح في تقويم المسار الحرآي للثقل ... /
  ١٠٩٦  استخدام الدبس والطحينية بدائل في تصنيع بعض المنتجات الغذائية / 

  ٤٣٩  لتذآر عند طلبة ... الخ / ستخدام ستراتيجية ( التصور العقلي ) في اا
  ٦٨٣  استخدام طريقة المربعات الصغرى المتناقصة والتمهيد المباشر ... الخ /
الت ماستخدام عقود المبادالت في التحوط دراسة تطبيقية على مجموعة ع

  عالمية / 
٣٢٠  

استخدام الكايتوسان في تحضير بعض البوليمرات الهالمية المختلفة لدراسة 
  ق المسيطر عليه لعقار معالجة ارتفاع ضغط الدم ... الخ /الطالا

٩٢٣  

  ٦٦٢  استخدام مبرهنة الغاية المرآزية لوصف سلوك اللطخة العشوائية / 
ويبل لتوزيع  الشكل لمعلمةاستخدام المحاآاة في مقارنة مقدرات التقلص 

  لبيانات المراقبة /
٢  

استخالص االلومينا في  استخدام مخلفات البوآسايت العراقي الناتجة من
  انتاج مواد عازلة حراريا / 

٧١٠  

  ٣٢٥  استخدام معدل القطع في تحديد المحفظة االستثمارية المثلى ... الخ / 
  ٢٨٨  بعرض النقد لدولة قطر /في التنبؤ  ARIMAاستخدام نماذج 

استخالص بعض المرآبات الفعالة من بذور نبات الحلبة ودراسة فعاليتها 
  ريا ... الخ / ضد البكت

٩٠٩  

والكاليكوسيدات ودراسة الفعالية المضادة للبكتريا في استخالص التانيتات 
  نبات اليقطين ... الخ /

٨٥٨  

  ٧٣٩   في المحاليل المائية ... الخ / Aucl4استخالص الذهب على هيئة 
استخالص وتشخيص المرآبات الكيمياوية من بعض الطحالب الخضر 

)Chlorophyta/ (  
٨١٤  

ية جزيئة النزيم الفسفور اليبيز من الفطرين ودراسة بعض نقاستخالص وت
  تأثيراته الفسيولوجية في ذآور الفئران المختبرية /

٧٩٩  



 ١٧٩ 
 

استخالص وتنقية وتشخيص مواد فعالة من بعض الفطريات البازيدية 
  واختبار فعاليتها الضد ميكروبية مختبريا /

  

٨٥٦  

رات التنوع االيكولوجي في تطور خطيط الحضري وتأثيتاستدامة ال
  المدن...الخ/

١٢١٢  

  ١٢٠٨  / االستدامة في المدن الصحراوية منطقة الدراسة ( مدينة الرطبة)
  ٤٣  / االستدالل الحدسي وعالقته بالذاآرة االنفعالية والذاآرة الالشعورية
  ١٦٤٦  االستدالالت االصولية للخطيب الشربيني في آتابة مغني المحتاج /

تراتيجيات التكيف الحداث الحياة الضاغطة وعالقتها بالتوافق الجامعي اس
  لدى طلبة الجامعة /

٥٤٦  

استراتيجيات ماوراء المعرفة لدى العاديين والمتميزين والموهبين من طلبة 
  المرحلة المتوسطة /

٤٢٧  

  ١٣٧٢  / استراتيجية معالجة المعلومات واثرها في المعالجة المعرفية ... الخ
تعمال االستشعار عن بعد لدراسة انعكاسية االغطية االرضية وعالقتها اس

  ببعض صفات التربة في منطقة ابي غريب /
١٠٠٤  

الدايفينهايدرامين للوقاية والعالج في نموذج  H1استعمال ضاد الهستامين 
  الحاد بالمبيدات الحشرية ... الخ /التسمم 

١٠٧٢  

لسطين قطاع مرآز الرصافة في استعماالت االرض الحضرية في ناحية ف
  بغداد ... الخ /

١٥٥٥  

  ٦٤٣  االستغناء في آتاب سيبويه /
  ١٢٣١  استلهام الموروث التقليدي في العمارة المعاصرة مدينة بغداد انموذجا /

  ٩٧١  استنباط معامل نوعية المياه لنهر دجلة بين الشرقاط والبوعجيل /
  ١٠٨٩  ستخدام الجراحة المنظارية /االستئصال الجزئي للطحال في الكالب با

  ١٤٧  اسرار الحذف في سور المفصل : دراسة بالغية /
  ١٦٠٧  م/١٩٥٨-١٩٢٠اسرة بحر العلوم ودورها في تاريخ العراق 
  ١٤٧  االسس المنهجية في تفسير النص القراني /

  ١٥٦٤  االسكان الحضري ومشكالتة في مدينة هيت /
وعالقته بالقدرة على اتخاذ  االستقبالي) -ابييعاالسلوب المعرفي ( االست

  القرار /
٣٣  

المرونة) وعالقته بتشكيل هوية االنا لدى طلبة  -االسلوب المعرفي ( التصلب
  الجامعة /

٥٦٧  

) وعالقته بحل المشكالت لدى طلبة الثبات -االسلوب المعرفي ( الصقل
  المرحلة االعدادية /

٤٢٣  

در) وعالقته بالذاآرة الحسية لدى طلبة الخ -االسلوب المعرفي ( المجازفة
  الجامعة / 

٥٤٧  

اسهام البطاقة التموينية في دعم دخل الفرد العراقي : دراسة تطبيقية على 
  نينوى/ –ة الشرآة العامة لتجارة المواد الغذائي

٣٥٥  

اسهام مؤرخي الكوفة في التدوين التاريخي في القرنين االول والثاني 
  الهجريين /

١٦٧٤  



 ١٨٠ 
 

  ١٦٠٧  شارات العلمية في القران الكريم من خالل تغيير االساس ... الخ /اال
  ٦٥٨  اشتقاق االبنية الصرفية من الجذور الثالثية : دراسة في سيفيات المتنبي /

من البيانات  لشوراشتقاق الخصائص المورفومترية لحوض وادي ا
  / )GISالرادارية باستخدام نظم المعلومات الجغرافية (

١٥٩٠  

  ١٧٢٣  االشعريون في اقليم الجبال حتى منتصف القرن الرابع الهجري /
في قناة البغدادية  االشكال واالساليب الفنية للبرنامج الحوارية

  ...الخ/الفضائية
٦٠٠  

  ٩  اشكال ومضامين البرامج االخبارية في قناة الشرقية الفضائية ...الخ/
  ١٢٧٢  اشكالية الحرية في الرسم الحديث /

  ٦٥٠  صل والفرع في شرح الرضي االستراباذي على آافية ابن الحاجب /اال
  ٣٢٨  االصالح االقتصادي واثره في جذب االستثمار االجنبي المباشر الى مصر /

  ٢٠٩  اصول التشريع الدستوري في االسالم /
  ٥٩  االصول الدينية للتعايش االنساني في االديان السماوية /

  ١٢٢٩  تاج المعماري المعاصر /االضافة المبدعة في الن
  ١٢٣٦  االضافة وتعبير العمارة /

االضطرابات الشخصية وعالقتها بالنظرة المستقبلية لدى االيتام في المرحلة 
  المتوسطة /

٤١٧  

  ٩٥٠  اضطرابات النوم وعالقتها باساليب التعامل مع الضغوط /
  ١١٣٢  ت الصحية ... الخ/اعتماد بطاقات االداء المتوازن في تقييم االداء للمؤسسا

مدخل الفجوة واالدراك في قياس جودة  SERVQUALاعتماد نموذج ال 
  الخدمات ... الخ /

١١٢٨  

اعداد معايير وطنية الختبار الذآاء ثالثي االبعاد لستيرنبوغ لطلبة المرحلة 
  االعدادية /

٣٦  

بغداد االعداد المهني لمدرسي المرحلة الثانوية في آلية ابن رشد جامعة 
  ... الخ /جامعة عين شمس  –وآلية التربية 

٤٤٧  

  ١٤٠  دراسة تحليلية موضوعية / :االعذار في القران الكريم
  ١١٨١  االعالن التفزيوني: دراسة تحليلية التجاهات المعلنين والجمهور ... الخ /

  ٢٣٩  ثمارها / –االعمال القلبية المحمودة مقاصدها 
  ١٦٤،١٦٣  / اشكاالت الحديث ستغيث على حل بعضاغاثة الم

  ١٤٣٠  / : دراسة فنيةالتراث العربي حتى العصر االموي االطفال فياغاني ترقيص 
  ٦٣٥  : دراسة نحوية /االفعال الجامدة

  ١٢٧٨  : دراسة تحليلية ... الخ /لقنوات المتخصصةافالم الجريمة المنظمة في ا
  ١٦٢  االفهام لما في البخاري من االبهام /

  ١٩١  له واحكامها في الشريعة االسالمية /االقا
  ٣٠٢  االصالح االقتصادي/االقتصادات النامية بين االزمات المالية وتحديات 

حالة الدراسة تلوث هواء مدينة بغداد بسبب  –اقتصاديات التلوث البيئي 
  عوادم المرآبات /

٩١٧  

  ٢١٧  اقتصاديات الوقف واثارها االقتصادية /
  ٤٢٤  غبة الدراسية لدى طلبة الدراسة المتوسطة /لي وعالقته بالراالآتئاب التفاع



 ١٨١ 
 

  ٨٤٣   خارج الجسم الحي / Aoeveraاآثار نبات الصبار 
  ٤٢٠  االآتشاف المبكر للسلوك المشكل ودوره في وقاية االحداث من الجنوح /

  ٣٧٠  التزامات الدولة المحتلة اتجاه البلد المحتل /
  ٣٩٣  خالفتها : دراسة فقهية مقارنة /التزامات المستأجر واثار م

  ٣٩٨  االلتزامات والحقوق الناشئة عن عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية ... الخ/
  ٧١٧  لمعادن النبيلة ... الخ/اعلى سطوح  COااللتصاق الكيميائي لذرة الكوبلت 

  ٩٠  الفاظ االعالم ومدلوالتها في القران الكريم /
  ٦٢٣  : دراسة لغوية /د لها من لفظها في القران الكريمفرالفاظ الجموع التي الم

  ١٢٢  آريم وصفاته : دراسة داللية /االلفاظ المعبرة عن اسماء القران 
  ٢٥٣  االلم االجتماعي وعالقته بالذاآره الصدمية واالخفاقات المعرفية /

  ١٢٧٦  االليات اشتغال السرد الحديث في بنية الفلم الروائي /
-٨٦١هـ/٤٦٨-٢٤٧السالمية في بالد القفقاس: دراسة سياسية االمارات ا
  م/١٠٧٥

١٧٣٧  

  ١٥٩  والتأويل / : دراسة في المنهج والنقدامالي المرتضى
  ١٦١٧  / االمام ابن حبان ومنهجه في آتابه الصحيح

  ١٦٥٩  االمام ابو حامد الغزالي وموقفه من االلهات /
  ١٦٧٦  في آتابه المسند /االمام احمد بن حنبل مؤرخا: دراسة منهجه 

  ١٦٢٩  /اني ومنهجه في شرح العضدية : دراسة تحليلية االمام جالل الدين الدو
ي منهجه وارؤه االصوليه التي خالف فيها االمام الشافعي في نياالمام الجو

  تاب البرهان /آ
١٦٥١  

  ١٦٠٠  االمام حسن البنا ومنهجه في التربية /
  ١٦٠١  لتفسير /االمام الشعراوي ومنهجه في ا

  ١٧٠٠  هـ): دراسة مقارنة /٣٦٠االمام محمد بن الحسين االجري البغدادي (
  ١٦١٢  في التفسير والرواية / االمام محمد الجواد (ع) واراؤه

  ٧٣٥  امتزاز بعض االدوية على سطح طين الكاؤولين العراقي االبيض /
  ١٥١٩  : دراسة بالغية /االمثال العربية القديمة

  ١٨٢  بالمعروف والنهي عن المنكر في فقه االمامية /االمر 
  ١٥٧٩  االمكانات الجغرافية لزراعة الخضروات في محافظة ذي قار /

امكانات السياستين النقدية والمالية في التأثير على بعض المتغيرات 
  : دراسة حالة /مصر واليابان –االقتصادية الكلية 

٣٣٩  

 ٢٠٠٦ -١٩٩٠محافظة البصرة للمدة  االمكانيات واالنتاج النباتي في
  واجراءات تنميتها في المستقبل /

٣٥٣  

لالطفال بعمر  ٣ –امكانية تحضير اغذية مدعمة باالحماض الدهنية اوميغا 
  سنوات / ٣-١

١١٠٠  

: دراسة جودة الشاملة في المنظمات الصحيةامكانية تطبيق ادارة ال
  ت محافظة نينوى /في عينة من مستشفياطالعية الراء المدراء است

١١٣٧  

  ٢٤٧/ تطبيقات شبكة الحماية االجتماعية...الخاالمن االنساني لالسرة العراقية في 
  ٥٤٥  ية االجتماعية لدى طلبة جامعة االنبار /لاالمن النفسي وعالقته بالمسؤو

  ١٥٠٢  االنا واالخر في روايات حسن حميد الشخصية اليهودية انموذجا /



 ١٨٢ 
 

  ٧٠٧  زر في منظومات االتصاالت البصرية الالسلكية /انتقال حزمة اللي
  جذبية الشديدة /انحناء الضوء في المجاالت ال

  
٦٩٦  

انسب مناطق زراعة البقوليات على وفق نتائج الموازنة المائية المناخية 
  لبعض المحافظات الشمالية في العراق /

١٥٤١  

  ٥٥٦  جامعة /االنسحاب االجتماعي وعالقته بقوة االنا لدى طلبة ال
رة العمل والشؤون االنشطة االتصالية للعالقات العامة في وزا

  ...الخ/االجتماعية
١١٧٩  

، واثرها في اداء بعض الحرآات االساسية لذوي االنشطة الحرآية،االدراآية
  االعاقة العقلية المتوسطة /

١٣٣٣  

  ١٢٥٩  انظمة العالقات في رسوم بول آلي /
  ٣٦٣  اهرة الفقر في البلدان النامية ... الخ /عكاسات العولمة على ظنا

انفرادات االمام ابي حنيفة عن االئمة الثالثة مالك والشافعي واحمد في باب 
  الحدود ... الخ /

٢٢٥  

انفرادات االمام ابي حنيفة عن االئمة الثالثة مالك والشافعي واحمد في باب 
  الطهارة : دراسة مقارنة /

٢٣٤  

ة والشافعي واحمد في الك عن االئمة الثالثة ابي حنيفانفرادات االمام م
  آتابي الجنايات والديات ... الخ /

١٦٤١  

  ٤٥٠  انماط السلوك القيادي السائرة لمديري المدارس االعدادية ... الخ /
انماط الشخصية على وفق نظرية االنيكرام وعالقتها بالقيم والذآاء 

  االجتماعي لدى طلبة الجامعة /
٥٧٠  

نماط القيادية وعالقتها بادارة االزمات لدى القيادة االدارية في المديريات اال
  العامة للتربية في محافظة بغداد /

٤٠٤  

 -المسيحية -اليهوديةاهم االماآن المقدسة في االديان السماوية الثالثة 
  /االسالم

٢٤٠  

  ١٣٥٦  خ/اهم المتغيرات النفسية وعالقتها بمستوى اداء لضرب الساحق من ...ال
البيئية لتحديد الدخل الخاضع اهمية االفصاح عن المعلومات المحاسبية 

  لضريبة الشرآات ... الخ/
١١١٢  

اهمية توزيع العناصر الرئيسة واالثرية والترابية النادرة في دراسة التاريخ 
  الجيولوجي ... الخ /

٧٨٧  

  ١٧٣٩  /١٨٤١-١٨٣١االوضاع الداخلية في بالد الشام 
  ٢٦٢  ١٩٧١-١٩٤٥السياسية واالجتماعية واالقتصادية في ابو ظبي  االوضاع

  ٢١١  ايات االحكام في القران الكريم : دراسة فنية /
  ١٣٧  ايات االدبار في القران الكريم : دراسة وتحليل /

  ٨٧  ايات الخصومة في القران الكريم : دراسة تحليلية /
  ٨٨  / : دراسة تحليليةايات الردة في القران الكريم

  ٨٩  / ايات عتاب االنبياء ( عليهم السالم ) في القران الكريم ( دراسة تحليلية )
  ١٢٢  ايات المشاآلة في القران الكريم /

  ٨٥٤    منتجة النزيم  Penicilliumايجاد عزلة محلية من فطر ال 



 ١٨٣ 
 

GlucoseOxidase/   
  ١٠٩٩  الطبية /ايجاد مرتكزات تصميميه السرة االطفال 

  ١٧٤٣  /١٨٤٨-١٨٣٤في عهد محمد شاه  ايران
  ١٤٨٩  في ديوان ( الجداول ) / –انماطه ودالالته  –االيقاع 

  ١٢٧٤  االيقاع في قصيدة العمود من خالل الخطاب النقدي العربي /
                                                      

  حرف الباء
  

  ١٢١  / الخوئيالبحث الداللي في ايات االحكام عند السيد 
  ١١٢  / في القران الكريمالبحث الداللي في توصية المتشابه اللفظي 

  ٨١  ني عند الدآتور محمد حسين علي الصغير / أالبحث القر
-هـ ١٤١٩عند السيد محمد محمد صادق الصدر ( قدس )  البحث القرأني

  م /١٩٩٩
١٦٠٩  

  ٦٣٧  فر النحاس...الخ/هـ وابي جع٣٢٨البحث النحوي عند ابي بكر بن االنباري 
  ٦٤٤  البحث النحوي في آتب فقه اللغة /

  ٥٤٩  البخل وعالقته بالصحة النفسية لدى طلبة الجامعة /
البرامج الحوارية في قناة ( الحرة عراق ) برنامج ( حديث النهرين ) 

  انموذجا /
١٢٨٤  

 برنامج تدريبي في دراسة تأثير المعاملة الحرارية السطحية في الخواص
  سبائك معدنية مختلفة /لالميكانيكية 

٩٥٨  

برنامج تعليمي الآساب طلبة قسم التربية الفنية مهارات استخدام االلوان 
  الزيتية /

١٢٦٩  

العربية:دراسة تحليلية الشكال برنامج  BBCبرنامج الحوار في اذاعة 
  حديث الساعة ... الخ /

٨  

الفنون  –م التربية الفنية بطارية اختيار للطلبة المتقدمين للقبول في قس
  جامعة بغداد /   -الجميلة

٥٧٨  

  ٣٠٧  بطالة الشباب: دراسة ميدانية لعينة من العاطلين عن العمل في مدينة بغداد/
بعض اوجه المناعة الموضعية والجهازية للجراثيم المصاحبة للحروق 

  الجلدية /
٩٢٦  

امية وعالقتها بعض الخصائص التكونية والفسيولوجية والتشوهات القو
  بأالم اسفل الظهر لدى بعض طالبات آلية التربية الرياضية /

٩٢٥  

حرآي للذراعين  -ماتيكية وعالقتها باالدراك الحسنبعض المتغيرات البايوآي
عاليا لالعبات نادي الفتاة الرياضي في  زصويب بالقفوالرجلين لمهاره الت

  آرة اليد /

١٣٤٣  

  ١٣٤١  ة وعالقتها بدقة التصويب ...الخ /يرات البوآينماتيكيغبعض المت
ثيرها على االنجاز للعداءات في المتغيرات البيو آيميائية والنفسية وتأبعض 

  مرحلتي.../
١٣٢٣  

  ١٢٠  في القران الكريم / مشاهد الجنة والنارالبناء االسلوبي في 



 ١٨٤ 
 

لمعلمين اي ومديرات معاهد بناء انموذج للكفايات االدارية لمدير
  ات...الخ/والمعلم

  

٤٤٩  

بناء برنامج تعليمي باستخدام الوسائط المتعددة واثره في تعلم طالبات 
  عام بعض المفاهيم الفنية /الصف الرابع لل

٤٩٤  

تعلمي ) في الفيزياء واثره في تحصيل الطالب  –بناء برامج ( تعليمي 
  واتجاههم نحو المادة /

٥٠٧  

 وجيهها واثره في المهاراتبناء برنامج تعليمي في صياغة االسئلة وت
  في قسم اللغة العربية /التدريسية للطلبة المطبقين 

٥٨٥  

بناء برنامج لتدريب مادة االمالء لطلبة الصف االول المتوسط في ضوء 
  اهداف المادة وتطبيقه /

٥٢٤  

  ٥٩١  بناء برنامج لتدريس مادة مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها ... الخ /
  ٥٨٦  لمادة العروض لطلبة اقسام اللغة العربية في آليات ... الخ/ بناء برنامج

  ٤٨١  بناء بطاريتي اللياقة الحرآية والمؤشرات الجسمية للتالميذ بطيئي التعلم /
  ١٦٧٩  بناء الجملة في الشعر السيد محمد سعيد الحبوبي/

  ١٥٠٤  بناء الشخصية في ثالثية نجيب محفوظ /
  ١٤٧٥  االموي / البناء الفني عند االخطل

  ١٦٩٢  هـ /٧٩٣البناء الفني في شعر ابراهيم بن الحاج النميري االندلسي 
بناء معايير محكية المرجع لبعض القدرات العقلية والحرآية الختيار االشبال 

  في المبارزة /
١٤٢٤  

بناء مقياس االتجاه النفسي للمعاقين حرآيا نحو ممارسة االنشطة الرياضية 
  نوى /في محافظة ني

١٣٢٢  

  ١٣٧٠  ام آرة القدم في العراق /كبناء مقياس الضغوط النفسية لح
  ٤  بناء مكنز ثنائي اللغة في علوم الحاسبات/

بناء منظومة قيم تربوية للتنشئة االجتماعية في ضوء القران الكريم 
  والحديث النبوي الشريف /

٧٩  

  ٩٧٨  صناعية/ بناء نظام حاسوبي الختيار استراتيجية الصيانة لمنشأة
  ١  بناء نموذج محاآاة لتحسين اداء انشطة مرآز اورام سرطان البصرة /

بناء وتطبيق برنامج ارشادي في االتجاه النفسي نحو التربية 
  الرياضية...الخ/

١٢٩٤  

اس للمستوى المعرفي وعالقته بمهارات االتصال لمدربي يبناء وتطبيق مق
  رفع االثقال ... الخ/

١٣٩٣  

  ١٣١٢  بطارية اختبارات بدنية انثروبومترية النتقاء الشباب ...الخ/ قنينبناء وت
بناء وتقنين مقياس التجاهات تدريسيي جامعة االنبار نحو ممارسة 

  الرياضة/
١٣٢٠  

  ١٣١٩  بناء وتقنين مقياس االغتراب لدى بعض االلعاب الفردية والفرقية /
  ١٣١٥  عاب الفرقية ...الخ/بناء وتقنين مقياس الذآاء المتعدد لالعبي االل

بناء وتقنين مقياس مستوى الطموح الرياضي لالعبي االلعاب الفرقية 
  سنة لبعض محافظات الفرات االوسط / ٢٢ -١٨بأعمار 

١٣١٦  



 ١٨٥ 
 

  ١٣٠  البنى االسلوبية في صحيح البخاري مئة حديث انموذجا /
  البنى السردية في شعر عبد الوهاب البياتي /

  
١٤٧٠  

دورهم في التاريخ العربي قبل االسالم وحتى نهاية عصر بنو اشجع و
  الرسالة /

١٦٩٩  

  ١٤٥١  البنية االيقاعية في شعر شعراء الطبقة االولى الجاهلية /
  ١٢٦٧  بنية تصميم الزخارف االسالمية في الروضة الحيدرية /

  ١٤٤٨  /١٩٩٠-١٩٦٠بنية التضاد في الشعر العربي المعاصر في منطقة الخليج 
  ١٥١٢  ة الخطبة في نهج البالغة دراسة في ضوء نظرية ارسطو في الخطابة /بني

  ١٤٩٥  البنية السردية في االدب القصصي /
  ١٢٥٢  البنية المنطقية لعملية التصميم المعماري /
  ١٧٩  بيان االعتقاد ومايكثر اليه احتياج العباد /

وب الصليبية بيت المقدس في مؤلفات المؤرخين المسلمين المعاصرين للحر
  /م) ١١٩٣-١٠٩٨هـ (٥٨٩-٤٩٢

١٧٣٥  

لوجية من بيئة االنسان العراقي الطبية والصحية : دراسة تحليلية انثروبو
  منظور الثقافة والمجتمع ... الخ /

٢٤٢  

  ٢١ بيئة العمل الصحفي في العراق: دراسة تحليلية لتأثير العامل السياسي...الخ/
  ١٠٢٩  االوراق في الموصل / وحياتية ومكافحة حشرة قفازبيئية 

  
  حرف التاء

  
  ١٠٨٧  تأثير ازالة الغدة الزمكية قبل النضج الجنسي ...الخ /

تأثير اساليب وآميات وفترات الري في بعض صفات النمو لشتالت 
  الروبينيات واالآاسيا بعد الغرس في محافظة نينوى /

١٠٤٤  

ة الموارد في الزراعة في البنية التحتية على نمو انتاجيتثمارتأثير االس
  العراقية /

٣٢٢  

  ١٣٣٠  تأثير استخدام اساليب تدريس مختلفة في تعلم بعض انواع ...الخ /
تأثير استخدام بعض التمرينات الخاصة لتنمية القوة السريعة وانجاز عدو 

  متر حرة للشباب /٤٠٠
١٣٩٩  

 تأثير استخدام بعض الوسائل التدريبية المساعدة في تطوير القوة
  الخاصة...الخ /

١٣٢٦  

الدائري والمحطات في تطوير  تأثير استخدام تمرينات البليومترك بأسلوبي
  القوة االنفجارية لبعض انواع التصويب لفئة الشباب بكرة اليد /

١٣٣٧  

تأثير استخدام تمرينات مقترحة لبعض القدرات البدنية المرتبطة بالصحة 
  سنة / ٥٥-٥٠لتفادي امراض قلة الحرآة العمار 

٩٢٤  

ومستوى االداء تأثير استخدام حقيبة تعليمية على بعض الصفات البدنية 
  الفني في فعالية الوثب الطويل للصم والبكم /

١٤٠٩  



 ١٨٦ 
 

وبذور الحلبة في بعض الصفات الفسلجية  C,Aتأثير استخدام فيتامين 
  والنسيجية لذآور امهات فروج اللحم /

١٠٨٣  

فة من البروتين ومسحوق حبة البرآة في تأثير استخدام مستويات مختل
  بعض الصفات التناسلية واالنتاجية لالرانب المحلية /

١٠٦١  

تأثير استخدام نسب مختلفة من االعالف المرآزة والخشنة على الصفات 
  واسية /الكمية والنوعية لذبائح الحمالن الع

١٠٨١  

ساب بعض تأثير استخدام الواجبات االضافية لتصحيح االخطاء في اآت
  المهارات الهجومية االساسية بكرة السلة /

١٣٤٦  

تأثير استخدام الوسائل البصرية والسمعية في تعلم بعض المهارات 
  االساسية على جهاز الحرآات االرضية في الجمناستك /

١٤١٥  

تأثير استخدام وسائل تعليمية مساعدة في تحسين الضويتين االرضيتين 
  االرضي ... الخ /االمامية والخلفية بالنس 

١٣٨٧  

رفعه الخطف وبعض المهارات تأثير استراتيجيات التعلم التعاوني في تعليم 
  في آرة السلة ... الخ /

١٣٤٩  

ليا محل الحيواني تأثير استعمال مرآز البروتين النباتي المحضر مح
  المستورد ... الخ /

١٠٩٠  

االساسية في  تأثير اسلوب االدخال على تعلم واحتفاظ بعض المهارات
  / الجمناستك الفني للنساء

١٤١٣  

القوة العضلية لرباعي تاثير االسلوب الهرمي التنازلي المستمر في تطوير 
  ذوي االحتياجات الخاصة المتقدمين /

١٣٩٢  

لبطيئ والتنفيذ المباشر والمؤجل في تعلم تأثير اسلوبي العرض االعتيادي وا
  /بعض مهارات الريشة الطائرة ... الخ 

١٣٨٦  

تأثير اسلوبي المتسلسل والعشوائي في تعلم بعض المهارات الحرآية في 
  /الجمناستك الفني 

١٤١٦  

تأثير االسلوبين التبادلي والتضميني بحضور الزمالء في تعلم بعض مهارات 
  الكرة الطائرة /

١٣٥٥  

  ١٣٥٧  / والتعاوني في تطوير اداء البرنامج الحرآي ... الخ تأثير االسلوبين الذاتي
خلفات الحيوانية واليوريا في نمو وحاصل نبات تأثير االسمدة الحيوية والم

  البطاطا صنف دبزيريه /
١٠٤٧  

  ٩٧٢  ) في الخواص الميكايكية ...الخ /Zro2تأثير اضافة الزرآونيا (
  ٩٧٩ /Al-%٤ Cu-%١,٥ Mgتأثير اضافة عنصر النيكل الى سبيكة 

 في والمستويات المختلفة من الكالسيوم Cن تأثير االضافة الغذائية لفتامي
  النتاجية /ابعض الصفات 

١٠٧٣  

عرق السوس على اداء تأثير اضافة مستويات تغذوية مختلفة من مسحوق 
  النمو ... الخ /

١٠٩٢  

 Curcuma Longaتأثير اضافة مستويات مختلفة من مسحوق الكرآم 
  الى العليقة ... الخ /

١٠٨٥  

الى العلف في بعض الصفات  Probioticالحيوي  تأثير اضافة المعزز
  الكمية والنوعية لذبائح الحمالن العواسي /

١٠٦٣  



 ١٨٧ 
 

تأثير االليات الداخلية للحاآمية في االداء والمخاطر المصرفية لعينة من 
  المصارف االهلية العراقية ... الخ /

  

٣١٣  

المرضعات ين مع االلبندازول المستخدم في الجرذان سلوآسافتأثير االنرو
  على نمو وتطوير الرضع /

١٠٦٩  

للسيطرة على داء السكري ومستوى  االلمازةتأثير انيولين درنات 
  الدهون...الخ /

٩١١  

تأثير االوزان المضافة لالطارات القائدة في الساحبة ونوع المحراث وعمق 
الحراثة في بعض مؤشرات االداء للوحدة الميكنية وبعض الصفات الفيزيائية 

  ربة / للت

٩٩٧  

المضافة الى العليقة في   Cokiandrum Sativumlتأثير بذور الكزبرة 
  بعض الصفات االنتاجية وصفات الدم لفروج اللحم / 

١٠٨٨  

م المناولة الصدرية والتهديف من الثبات تأثير برامجيات الحاسوب في تعل
  للطالبات بكرة السلة /

١٣٥٢  

  ١٤٢٦  بعض المتغيرات الوظيفية ...الخ /تأثير برنامج بالتهدئة النفسية في 
تأثير برنامج حرآي مقترح بأستخدام الوسائل التصويرية واالشارة في 

  تطوير بعض القابليات الحرآية للصم والبكم /
١٣٣٢  

  ٤٤  تأثير برنامج نفسي في تطوير مهارتي ادارة الوقت وصيانة اهداف الحياة /
حة لتطوير دقة وزمن االستجابة تأثير بعض التمارين التطبيقية المقتر

  الحرآية ...الخ /
١٣٢٧  

تأثير بعض عناصر االدارة المتكاملة في السيطرة على الحلم ذي البقعتين 
  حصول القطن /معلى 

٨٨٠  

  ٨١٤  تأثير بعض العناصر الثقيلة في نمو الطحلب ... الخ /
لوحدات تأثير بعض العوامل البيئية على نمو االحياء المجهرية في بعض ا

  االنتاجية لالدوية لمصنع ادوية سامراء /
٨٠٣  

تأثير بعض العوامل الداخلة في الحفظ بالتجميد العميق الجنة اسماك الكارب 
  االعتيادي ... الخ /

٧٨٩  

  ٢٥٤  تأثير بعض المتغيرات في التكاسل االجتماعي /
للحدث المكورات العنقودية الذهبية  ير بعض المضادات الحيوية على جمعتأث

  تجريبيا في الجرذان /
٩٠٤  

  ٧٠٢  تأثير التجاوز في تصادم االيونات المتعددة مع المواد الكثيفة /
تأثير تحميل الساحبة ورطوبة التربة في بعض معايير رص التربة تحت 

  اعماق مختلفة /
١٠١٠  

تأثير تحميل الكاربوهيدرات في بعض المؤشرات البيوآيميائية واالبحار 
  م /٥٠٠٠م و١٥٠٠لعدائي 

١٤٠٢  

 Trichoderma Harzianum Rifai الفطرتأثير التداخل بين 
  والفطر...الخ/

٨٥١  

مختلفة االرتفاعات والمسافات في بعض  تأثير التدريب على منحدرات
  القدرات البدنية ...الخ /

١٣٩٧  



 ١٨٨ 
 

تأثير التدريب الفردي على بعض الصفات البدنية الخاصة والتصرف 
  كرة القدم ... الخ /الخططي الهجومي ب

  

١٣٧٣  

يكية واالداء تأثير تدريب القوة الخاصة في بعض المتغيرات البايوآينمات
  الهوائية ... الخ / الفني لمهارة القلبه

١٣٨٩  

تأثير تدريبات السرعة الحرجة وفقا للطاقة الحرآية في تطوير بعض 
  المتغيرات البدنية ... الخ /

١٤٠٤  

قا لمديات المفاصل العاملة في تطوير بعض الصفات تأثير تدريبات القوة وف
  لالعبين الشباب بالكراتيه /البدنية والقدرات الحرآية والمهارية 

١٤٢٠  

ومحاولة القوة في ترآيز هرموني النمو تأثير تدريبات مطاولة السرعة 
  م حرة ... الخ /٤٠٠والتستوستيرون وانجاز رآض 

١٤٠٥  

صائص الفيزيائية والميكانيكية لمكبوسات تأثير لتدعيم المشترك على الخ
  االلمنيوم /

١١٩٥  

تراآيز وعدد رثات بعض منظمات النمو ومستخلص عرق تأثير 
  السوس...الخ/

٨٤٦  

تأثير الترآيب البيئي في نمط الحالة الصحية للسكان في محافظة 
  البصرة...الخ/

٩١٥  

ض تأثير التسميد بالبوتاسيوم والرش بالنحاس في امتصاص بع
  المغذيات...الخ/ 

١٠٢١  

تأثير التسميد بالنتروجين ورش عنصري الحديد والزنك في نمو وحاصل 
  /  Allium Sativumlونوعية الثوم 

١٠٤٩  

تأثير التضخم الرآودي على النمو االقتصادي في الدول النامية للمدة 
٢٠٠٢-١٩٨٤ /  

٣١٤  

  ٦٩٣  لكهربائية ...الخ /على الخواص الترآيبية وا Pbتأثير التعويض الجزئي لـ 
على الخواص الترآيبية والكهربائية  Srو Phتأثير التعويض الجزئي لـ 

  للمرآب ... الخ /
٦٩٤  

  ٨٤٧  فين من القمح /نتأثير التغايرات البيئية في نمو وحاصل ص
تأثير التغذية االضافية الصناعية في انتاج الملكات وبعض النواحي 

  الوظيفية...الخ /
١٠٩١  

ثير التغذية الورقية بمراحل نمو مختلفة في نمو وحاصل نبات تأ
  الحنطة...الخ /

٨٢٧  

  ٣٩٩  ات االستراتيجية في مجال ... الخ/تأثير التغير البيئي وخصائص القرار

تأثير تقانة المعلومات في تحقيق القيمة المضافة دراسة الراء عينة من 
المستلزمات الطبية في لصناعات االدوية والعاملين في الشرآة العامة 

  نينوى/

١١١٨  

تأثير تقصير الفروع والرش بكبريتات المنغنيز في نمو وحاصل خمسة 
  اصناف من العنب ... الخ /

١٠٤١  

  ١٢٢٦  تأثير التكنولوجيا في انشاء االبنية العالية /
  ١٤١٢  تأثير تمارين في الجمناستك لتنمية اللياقة الحرآية للصف االول المتوسط /



 ١٨٩ 
 

زمنة مختلفة في تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة أير تمرينات بتأث
  وعالقتها باالداء المهاري لدى العبات سالح الشيش /

  

١٤٢٥  

تأثير تمرينات تحمل السرعة في تطوير بعض القدرات البدنية والحرآية 
  والمهارات الهجومية ... الخ /

١٣٣٨  

هم المهارات االساسية والقدرات تأثير تمرينات التربية الحرآية في تطوير ا
  الحرآية لالطفال ... الخ /

٤٠  

ي المصاحب لالداء المهاري في تطوير ترآيز لتأثير تمرينات التصور العق
  االنتباه ... الخ /

١٣٦١  

تأثير تمرينات خاصة على تطوير سرعة اداء الدحرجة ودقة المناولة 
  /لالعبين الناشئين بكرة القدم 

١٣٤٥  

  ١٣٤٤  تمرينات الخاصة على تعبئة الطاقة النفسية واداء بعض ... الخ /تأثير ال
  ١٣٦٧  تأثير تمرينات خاصة في تطوير دقة تنفيذ الرآلة الحرة بكرة القدم ... الخ /

تأثير تمرينات خاصة في تطوير بعض القدرات البصرية ودقة المهارات 
  الهجومية ... الخ /

١٣٤٥  

القوة االنفجارية وبعض القدرات  تطويرلتأثير تمرينات خاصة 
  سنة / ٢٠-١٧الالاوآسيجينية برفعة الخطف لالعبين الشباب 

١٣٩٥  

لالعبين تأثير تمرينات الدفاع الضاغط في تطوير بعض المهارات الدفاعية 
  المتقدمين بكرة السلة ... الخ /

١٣١٠  

ن تأثير تمرينات على تطوير سرعة اداء الدرجة ودقة المناولة لالعبي
  الناشئين بكرة القدم /

١٣٦٣  

 والقدرات في تطوير اهم المهارات االساسية تأثير تمرينات للتربية الحرآية
  سنوات / ٥-٤الحرآية الطفال ماقبل المدرسة بعمر 

٤٠  

تأثير تمرينات مشابهة للعب في اآتساب بعض الصفات الحرآية والمهارات 
  االساسية بخماسي آرة القدم /

١٣٧٤  

  ١٢٩٦  مرينات المنافسة باستخدام مقاومات متنوعة ... الخ /تأثير ت
تأثير الشراب الكبير على التئام النسيج العظمي والرخوي التالف تجريبيا في 

  الكالب /
٩٥٦  

تأثير الجبريللين والكلتار في نمو صنفين من الباقالء على مستويات ملحية 
  مختلفة /

٨٢٥  

لصفات الخضرية والكيمياوية والخزنية تأثير حامض االبسيك والكبريت في ا
  / Alliumcepalللبصل 

١٠٤٨  

تاثير حامض الجبريليك في حيوية وقوة االنبات لبذور الذرة البيضاء 
sorghum bicolor L.moench   الناتجة من الكثافات النباتية

  المختلفة/

١٠٥٥  

هما خلوالسماد العضوي مخلفات االغنام وتدا GA3تأثير حامض الجبريليك 
  نتاجية لنبات القمح ... الخ /افي بعض الصفات المظهرية والفسيولوجية و

٨٤٨  

  ٨١٧  تأثير حجم البذور والجبريلين ونوع السماد في نبات الباقالء ... الخ/
  ٩٥٧تأثير الحقن المباشر في الخواص الدنياهوائية لمقاطع االجنحة ذات العتبات 



 ١٩٠ 
 

  المواجهة للخلف /
دراسة  االداء الفسلجي للغدة اللبنية: بة السوداء علىتأثير الحلبة والح

  مقارنة/ 
٨٣٩  

ية والتخصيبية في ذآور لتأثير خالت السايبروتيرون في الكفاءة التناس
  الجرذان البيض /

٨٦٠  

 Toxoplasma gondiiتأثير الخمج التجريبي بداء المقوسات الكونية 
اجنة وامهات الفأر  على احداث بعض التشوهات الظاهرية والنسيجية في

  /  Balbicساللة  Mus musculusاالبيض السويسري 

٩٠١  

  ١٠٤٦  تأثير الرش بالبوتاسيوم والكالسيوم وااليون للبطاطة ... الخ /
تأثير الرش بالزنك ومستخلص عرق السوس في نمو وحاصل صنفين من 

  الشليك ... الخ /
١٠٤٠  

  ١٠٥٨  ... الخ /مو وازهار نباتتأثير الرش بالمغنسيوم والبنزل ادنين في ن
الثمار لنبات تأثير الرش بالنتروجين والكالسيوم في نمو وحاصل ونوعية 

  الرقي ... الخ /
١٠٥٠  

  ٤٠٢  تاثير الرؤية االستراتيجية في ادارة االزمة ... الخ /
تأثير الرؤية االستراتيجية في ضمان وتحسين جودة الرعاية الصحية 

  ت المتخصصة ... الخ /المقدمة في المستشفيا
١١٢٧  

واالسمدة العضوية والتداخل بينهما في  DAPتأثير السماد الفوسفاتي 
الصفات السايتولوجية والمورفولوجية والفسيولوجية والنتاجية لنبات 

  فستق الحقل ... الخ /

١٠٢٢  

تأثير زاوية ميل بدن المحراث القرصي في بعض متطلبات القدرة وعدد من 
  ائية للتربة /زيلفياالصفات 

١٠٠٠  

  ١٠٢٤  تأثير الزراعة المتداخلة في الكثافة السكانية لحشيرة من اللهانة ... الخ /
تأثير زمن ودرجة حرارة الحرق في الخوص الميكانيكية لمكبوسات 

  االلمنيوم المدعمة بأوآسيد السيليكون /
٩٦٤  

ابة المناعية تأثير السكر المتعدد الدهني المستخلص من بكتريا في االستج
  العددية الثانوي / سايلفئران البيض ضد الخمج بداء االآ

٨٩٥  

  ٧٠١٠  تأثير السيئ على انتشار حزمة النبضات في االلياف البصرية /
  ٨٨٥   ... الخ /تأثير السمي لبعض المستخلصات النباية الباذنجان والفجل 

 Chlorellaالتأثير السمي للكادميون والرصاص في نمو الطحلبين 
Vulgaris chlophyta oscillatoria amoena cyanophyta 

٨١٣  

  ٣٦٤  تأثير سياسات ادارة الطلب في الفقر لدول نامية مختارة /
حرآية اآسدة ت العزل الكهربائية للمذيب على تأثير الشدة االيونية وثاب

  االحماض ... /
٧٥١  

عينة من العاملين في راء امة في الرضا الوظيفي تحليل تأثير الشفافية المنظ
  ديوان هيئة التعليم التقني /

١١٥٠  
  

ة الحرارية في نمو وحدوث االقتران بين تأثير الصدمة الكهربائية والمعامل
  البكتريا المعوية ... الخ /

٩٣٤  

  ١٠٣١تأثير طرائق التعبئة ومدة الخزن في حيوية وقوة بذور اصناف من الرز 



 ١٩١ 
 

Oryza Satival  /  
ت مرور االالت الزراعية على الصفات الفيزيائية للتربة تأثير عدد مرا

  المحروثة / 
٩٩٥  

ات على محتواها من سموم عجنالم مليات التصنيفية لبعض انواعتأثير الع
  االفال وخواصها النوعية /

١٠٩٧  

تأثير عنصري الرصاص والنيكل في ترآيب االنسجة وبعض المؤشرات 
  /البايولوجية في نبات الماش 

٨١٦  

 Tuoifix Tabifexتأثير العوامل البيئية على الوفرة الموسمية لديدان 
في بعض فروع  Oligorhaetn قليلة االهالب :Annelidaديدان حلقية 
    الرباط ، الخندق ،الخورة / :شط العرب

٨٧٥  

التأثير الفسلجي لمستويات عدد من الهرمونات ومكونات الدم في النساء 
  مستشفى تكريت التعليمي /العقيمات من المراجعات ل

٩١٠  

مياه الري في نمو وانتاج صنفين من التأثير الفسلجي لنوعية 
  الطماطة...الخ/

٨٢٦  

تأثير فرط القمة النامية في نمو وحاصل ثالثة اصناف من الباميا 
Abelmoschus Esulentusl Moench  تحت ظروف الزراعة

  المحمية/
١٠٥٤  

سي في بعض المظاهر الحياتية لبرغوث تأثير الكادميوم والكروم السدا
  الماء...الخ /

٨٨٧  

تأثير الكثافة النباتية في الصفات الحقلية والنوعية لبعض اصناف القطن 
  االيلند ... الخ /

١٠٣٣  

  ١٠٦٠  تأثير الكثافة النباتية وخف االوراق في نمو وحاصل زهرة الشمس ... الخ/
  ٤٠٣  االحتراق النفسي للعاملين ...الخ/ والثقة المنظمية فيتأثير آل من العدالة 

تأثير الكيتوسز تحت السريري في معايير النطف والهرمونات الجنسية 
  لذآور االبقار /

١٠٧١  

  ١٠٢٦  تأثير مبيدات وطرائق معاملة مختلفة في ذبابة الياسمين البيضاء ... الخ /
المبيد ومشابه هرمون االنسالخ و Applaudتأثير مثبط تخليق الكايتين 

  الحيوي في االداء الحياتي لدودة ورق القطن /
١٠٢٥  

بالزما التفريغ  تتأثير المجال المغناطيسي المستعرض في متغيرا
  التوهجي...الخ/

٧١٥  

النمو الخضري  تأثير محتوى التربة الرطوبي وعدد الجنيات في
  وحاصل...الخ/

١٠٣٢  

 Convolvulusيد تأثير المستخلص القلويري الخام الوراق نبات المد
Arvensisl / في االنقسام الخلوي  

٨٣٢  

في   Nigella Sativalتأثير المستخلص الكحولي لبذور الحبة السوداء 
  آفاءة الجهاز التناسلي الناث الجرذان /

٩٠٢  

  ٨٩٤  تاثير المستخلص الكحولي لبذور الحلبة ... الخ /
 ط الخاليا السرطانيةتأثير المستخلص المائي الخام لقشور الرمان على خطو

  ٨٣٨  النامية في الزجاج والفئران /



 ١٩٢ 
 

تأثير المستخلص المائي لبذور الكمون وحبة البرآة ومنظمي النمو في 
  انبات ونمو بادرات الشعير والرويطه والماش /

  
٨٢٢  

تأثير مستخلصات بعض النباتات البرية في مكافحة مرضى اللفحة 
  في الحمص في محافظة السليمانية / االسكوآايتية والذيول القيوزاريومي

٨٢٨  

على الخطوط الخلوية  Silybum متأثير المستخلصات الخام لحبوب الكلفا
  السرطانية والطبيعية /

١٠٦٥  

على  Sevvioda L.Lactucaتأثير المستخلصات الخام لسيقان نبات 
  الخطوط لخلوية السرطانية والطبيعية / 

١٠٦٦  

عدة ونومي البصرة والفلفل االحمر في حيوية تأثير مستخلصات نباتات الج
  الرؤيسات االولية للمشوآات ...الخ /

٩٠٧  

تأثير المستخلص الكحولي والمائي الخام الوراق الكرفس على الخصوبة في 
  انبات الفئران البيض /

٩٠٥  

تأثير مستويات السمادي النتروجيني والعضوي في صفات المورفولوجية 
  صول الحنطة ... الخ /والفسيولوجية ونمو مح

١٠٣٠  

في حاصل  DAPتأثير مستويات الكبريت الزراعي والسماد المرآب 
  الحبوب ومكوناته للذرة البيضاء ... الخ /

١٠٥٧  

تأثير مستويات والمدة بين رشة واخرى للمحلول المغذي في بعض الصفات 
  الخضرية الشجار المشمش صنف زيني /

١٠٣٨  

اسي ومستوى وطريقة اضافته في نمو وانتاجية تأثير مصدر السماد البوت
  الذرة الصفراء ومكوناته ونوعيته ... الخ /

٨٢٠  

في بعض الجوانب الوظيفية للجهاز E  C,تأثير مضادات االآسدة فيتامين 
  التناسلي /

٩٠٠  

تأثير المعاملة ببعض المواد الكيميائية في الصفات الخزنية لثمار التفاح 
  / Red Delicious ,Golden Deliciousصنفي 

١٠٣٥  

تأثير مغنطة مياه الري في بعض الصفات الفيزيائية لعينات ثالث ترب آلسية 
  / Zea Mayslوجبسية ونمو الذرة الصفراء 

١٠١١  

تاثير المقتربات الخططية في تطوير اداء بعض المهارات االساسية 
  بي آرة اليد الناشئين /عوالتصرف الحرآي لدى ال

١٣٧١  

في بعض الجوانب الحياتية  Naclملح آلوريد الصوديوم تأثير 
  للقشري...الخ /

٨٧٧  

  ٨٧٨  تأثير الملوحة مختبريا في بعض الجوانب الحياتية للحيوان العشري...الخ /
تأثير ملوحة وصودية ماء الري وتداخالتهما مع التربة في بعض الخصائص 

  المائية... الخ /
١٠٠٩  

  ٨١٩  ... الخ /نبات ونمو وانتاج الخيارونوع السماد في اتأثير منظم النمو النباتي 
تأثير منهج تدريبي باستخدام تدريبات التحكم بالتنفس في تطوير انجاز 

  متر سباحة حرة ... الخ / ١٠٠
١٣٢٤  

تأثير منهج تدريبي باستخدام الجمل الخططية وفق بعض مبادئ الهجوم 
الالعبين الشباب بكرة  الفردي والجماعي على تطوير سرعة االداء لدى

١٣٧٨  



 ١٩٣ 
 

  /الخ القدم ...
  تأثير منهج تدريبي باسلوب الباليومترك لتطوير القوة االنفجارية ... الخ /

  
١٤١٠  

تأثير منهج تدريبي في تطوير بعض القدرات الحرآية والمهارات االساسية 
  والتطبيقات الهجومية لالعبي خماسي آرة قدم الشباب /

١٣٨١  

ويجي مفتوح في التخفيف من الضغوط النفسية للطلبة تأثير منهج تر
  / الخالمقيمين في االقسام الداخلية ...

١٣١٧  

تأثير منهج تعليمي باستخدام اسلوب االستكشاف الموجه في تعلم حرآة 
  القفزة العربية وقفزة اليدين االمامية في الجمناستك ... الخ /

١٣٩٠  

ميل العالي للوتر االخيلي لالعبي تأثير منهج عالجي وتأهيلي الصابة التح
  المنتخبات الوطنية ... الخ /

١٣٨٨  

تأثير منهج مقترح على تعليم مسافات اللكم المختلفة للناشئين 
  بالمالآمة...الخ /

١٤٢٣  

للعاملين في  Gstm19,Gstt1تأثير الهيدروآاربونات على طفرات للجنين 
  مصفى نفط الجنوب /

٨٠٧  

ية في المواصفات المرضية في حالة التهاب الخلب تأثير المؤازرات الحيو
  االنتاني التجريبي في الجرذان /

١٠٧٤  

تأثير موبيدات وطرائق معاملة مختلفة في ذبابة الياسمين البيضاء على 
  اشجار وشتالت البرتقال في منطقة الراشدية في محافظة بغداد /

١٠٢٦  

اته ونسبة الزيت تاثير مواعيد الزراعة والحصاد على الحاصل ومكون
  وحاصله لمحصول السمسم ... الخ /

١٠٣٤  

روجيني على نمو تتأثير مواعيد الزراعة ومواعيد اضافة السماد الني
  وحاصل نوعية الذرة الصفراء ... الخ /

١٠٥٦  

تأثير موعد الزراعة في نمو وحاصل ونوعية بذور ثالثة اصناف من 
  / .Citrullus Lanatus Lمحصول الرقي 

١٠٥١  

تأثير نسب البروتين المختلفة في العالئق المعاملة بالفورمالديهايد على 
  االداء االنتاجي ... الخ /

١٠٦٢  

تأثير نظم الحراثة ومعدات التنعيم وسرعة الساحبة في اداء المجموعة 
  المكنية وثباتية تجمعات التربة وايصاليتها المائية /

٩٩٨  

  ١٠٣٧  في القابلية الخزنية لثمار التفاح...الخ/ تأثير نوع المعاملة بامالح الكالسيوم
تأثير وسط ومرحلة نمو الشتالت في نمو وازهار وحاصل الزيت العطري 

  لنبات الريحان ... الخ / تهونوعي
٨٤٤  

تأثيرات انواع مختلفة من التظليل على نمو شتالت البونسيانا 
Poincianan Regia Bojer  والروبينياRobinia Pseudoacacia 

  في المشتل/ Ailanthus Altissimalmillولسان الطير 

١٠٢٠  

التأثيرات الفسلجية والكيموحيوية لعدد من المستخلصات النباتية في دم 
 Rattus Norvegicusوالجهاز التناسلي الذآري في الجرذان البيض 

  المعرضة للكرب التاآسدي /

٩٠٣  

  ١٠٩٤  ك الذهبية ... الخ /في االسما Cr+6تأثيرات الكروم السداسي التأآسد 



 ١٩٤ 
 

بز المنقى جزئيا من لبأ  اوآسيد بولي امينالتأثيرات المناعية النزيم 
  .../االبقار

٧٩٨  

  ٩٦  ي : دراسة تقويمية نحوية بالغية /تأويل النص القرأن
تباين خصائص السكان والمؤشرات التنموية في مملكة البحرين للمدة 

  وافاقها المستقبلية / ٢٠٠١-١٩٩١
١٥٦٧  

  ٩١٣  التباين المكاني لبعض مؤشرات الصحة االنجابية في محافظة البصرة /
  ١٥٣  تبصرة المبتدي وتذآرة المنتهي /

بني افكار االسالم واحكامه في مجال العمل الفردي وميادين المسؤولية ت
  الجماعية : دراسة اصولية فكرية /

٢١٢  

  ٦٧٥  بيق عملي /مع تط نيةالتبؤ باستخدام منظومة المعادالت اال
  ٣٠٦  التبؤ بطلب القطاع الصحي الحكومي على فئتي االطباء والممرضين ...الخ/

  ١٧٦١  /١٩٦٨-١٩٣٢التاريخ االجتماعي للنجف 
  ١٧٥٦  /١٩٣٩-١٩٢١ )بغداد (تاريخ امانة العاصمة

  ١٧٠٣  نذ ظهورها حتى اختراع االبجدية /تاريخ الكتابة في بالد الرافدين م
ليزر ثاني اوآسيد الكاربون المستمر ودراسة بعض  تاهيل منظومة

  معلماتها/
٧٠٣  

  ١٣٤  تأويل المتشابه عند المفسرين: دراسة مقارنة /
  ١٦٦٧  هـ في مفاتيح الغيب /٦٠٦التأويل النحوي عند الفخر الرزاي 

تثبيط التأآل بالفناديوم الحاصل في مراجل حرق الوقود باستعمال اوآسيد 
  المغنيسيوم/

٩٨٠  

التجديد الحضري ومدينة الغد: دراسة تحليلية مقارنة في المدن التقليدية 
  والمعاصرة/

١٢٤٣  

  ١٢٥٤  لرحيم الوآيل /االتجريد والقدرة التعبيرية في منحوتات عبد 
  ٣٨٩  تجزئة العقد /

 ١٥٨٣،١٥٨٢  تحديث خرائط استعماالت االرض الحضرية في مدينة بعقوبة ... الخ /
ية آدافع لتطوير اهم المتغيرات البدنية والحرآية لالعبي تحديد اهداف مرحل

  ربية بغداد الرصافة الثانية في االلعاب الفرقية /تمنتخبات 
١٢٩٩  

تحديد البحوث في مجال الزراعة المستدامة في موضوع وقاية الخضراوات 
  وبعض المؤشرات ذات الصلة بنقلها /

٩٩١  

في الكاس  Fusarium Oxysporumتحديد بعض دالئل المقاومة لفطر 
  ونباتات الرقي المتكون /

٨٥٣  

تحديد تراآيز واصل المرآبات الهيدروآاربونية في مياه ورواسب وبعض 
  احياء هور الحويزة جنوب العراق ومصادر توزيعها /

٩١٦  

ديد الحضري ومدينة الغد دراسة تحليلية مقارنة في المدن التقليدية جالت
  والمعاصرة /

١٢٤٣  

المالئمة لنشوء البراعم  Msمستويات امالح الوسط الغذائي تحديد 
  االولية...الخ /

٨٤٥  

تحديد مستويات معيارية لبعض القدرات البدنية والحرآية مؤشرا الختيار 
  االشبال لفعاليات القفز والوثب بالعاب القوى في مرآز محافظة ديالى /

١٤٠٧  



 ١٩٥ 
 

  ار ... الخ /تحديد مواقع المدن الصحراوية في محافظة االنب
  
  

١٢٠٧  

لتحري عن انتشار مرض التفحم العادي على الذرة الصفراء المتسبب عن ا
الفطر في محافظتي واسط والقادسية وتحديد اهمية المرض والصفات 

  المظهرية للفطر ومقاومته /

٨٣٢  

تحسين انتقال الحرارة بالحمل الحر باستخدام انبوب مزعنف مغمور داخل 
  حيز مسخن /

٩٧٦  

تحسين تثبيت النتروجين الجوي تكافليا في نباتات الجت المحموله وراثيا 
  ببكتريا في خارج الجسم الحي /

٨٣١  

  ٦٨١  تحسين طريقة الآرانج لحل مسائل البرمجة الخطية /
  ٢٥٧  لتحضر والقبيلة في مرآز مدينة الرمادي: دراسة انثربولوجية ... الخ/

المحضرة بطريقة الترسيب  Aiبـ الرقيقة والمشوبة  Znoتحضير اغشية 
 الكيميائي الحراري /

٦٩٥  

تحضير اغشية قابلة لالآل من الجالتين وهريس التفاح واستعمالها في 
  تقليص بعض المواد الغذائية /

١١٨٧  

ين رتحضير امالح الحوامض السلفونية للنفثالين ومخلفات البولي ستاي
  سمنت البورتالندي/واستخدامها آمارنات صلبة لتحسين بعض خواص ال

١١٨٤  

تحضير بعض راتنجات الفسفور العضوية وبوليمراتها شبكية التداخل 
  الجديدة المعتمدة على البالتال ودراسة خواصها الميكانيكية والحرارية/

٧٧٩  

  ٧٧٠  قواعد شف الجديدة ودراسة فاعليتها الحيوية/ -تحضير بعض مرآبات ازو
ازول بطريقة االآسدة التحويلية اوآساداي ٤-٣-١تحضير بعض مشتقات 

  ودراسة فعاليتها البايولوجية /
٧٤٢  

  ٧٦٨  تحضير بعض المشتقات الجديدة من البنزوفثاريدين /
تحضير بعض مشتقات المرآبات خماسية الحلقة غير المتجانسة ودراسة 

  فعاليتها البايولوجية /
٧٢٦  

ض الكواشف تحضير عدد من مرآبات الجالكون ودراسة فاعالتها مع بع
  النيوآليوفيلية /

٧٤٣  

  ٧٨٠  ايمايد جديدة بتحوير آوبوليمرات ... الخ/-تحضير آوبوليمرات استر
فة اثيلين واطئ الكثاتحضير مبادالت ايونية جديدة مشتقة من البولي 

ودراسة امكانية استخدامها في استخالص االحماض االمينية في محاليها 
  المائية / 

١١٨٢  

مع  co(11),N2(11),cu(11),ca(11),Hg(11)ايونات تحضير معقدات 
  بنزل /-٤بنزوثيازوليل ازو  -٢الليكاند 

٧٦٤  

و  zn(II),cu(II),Ni(II),Co(II)تحضير معقدات ايونات 
Hg(II),cd(II) بنزايل اوآسي فنيل ازو ) -٤( -٢الجديدة  دمع الليكان-

  ) وتشخيصها / BOPAIثنائي فنيل اميد ازول (-٥،٤

٧٥٢  

  ١١٩٢  ير مواد مطاطية مرآبة ودراسة استخدامها في الوسائد ... الخ /تحض
  ٧٦٧تحضير وتشخيص بعض المشتقات البوليمرية الجديدة للبومي ( فاينايل 



 ١٩٦ 
 

  الكحول )/
  
  

لقات حتحضير وتشخيص بعض مشتقات المالئيمايد الجديدة الحاوية على 
يتها السايولوجية اون / ثابون ودراسة فعل -١-٢بابرازولين وبايرمدين -٢

  ثم بلمرتها ذاتيا او مع بعض معوضات الفاينيل /

٧٧١  

تحضير وتشخيص بعض مشتقات المالئمايد الجديدة الحاوية على حلقة 
واوآسادبازول ودراسة فعاليتها البايولوجية وبلمرتها ذاتيا او مع  ١،٣،٤

  بعض معوضات الفاينيل / 

٧٧٢  

) الحاوية على هجين من IIتحضير وتشخيص بعض معقدات الزئبق (
ليكاندات احادية وثنائية الفوسفين والمرآبات الحلقية غير المتجاسة الحاوية 

  على الثايون/

٧٥٨  

  ٧٦١  ...الخ/ Mn(II),co(II)تحضير وتشخيص عدد من المعقدات الجديدة 
  ٧٥٧  تحضير وتشخيص عدد من معقدات السلسلة النتقالية االولى .../

) االنتقالية الحاية على 3dمن معقدات عناصر (تحضير وتشخيص عدد 
  مزيج من الليكندات/

٧٣٦  

تحضير وتشخيص عدد من معقدات قواعد شيف الحلقية وغير الحلقية مع 
  )/ii) والنحاس ( ii) والنيكل (iiالكوبلت (

٧٥٤  

) مع قواعد iii) والحديد (iiiتحضير وتشخيص عدد من معقدات الكروم (
  يتيل اسيون وبعض االحماض االمينية/شيف المشتقة من االس

٧٦٣  

تحضير وتشخيص مرآبات حلقية غير متجانسة ( الترايا زوالت) بطريقة 
  الحولقة لالزايدات العضوية /

٧٦٦  

  ٧٥٥ النتقالية مع ليكندات قواعد شيف/تحضير وتشخيص معقدات بعض العناصرا
ت نتروجينية تحضير وتشخيص معقدات بعض العناصر االنتقالية مع ليكاندا

  ودراسة فعاليتها الحيوية/
٧٥٦  

تحضير وتشخيص معقدات فلزية متضمنة ليكاندات غير متجانسة الحلقة 
  ومجموعة هايدروآسيل اوآاريوآسيل / Nبذرة 

٧٥٤  

) iiiير وتشخيص معقدات قواعد شيف ثنائية النوى المتجانسة للحديد (ضتح
  ) /ii) والنحاس (ii) والنيكل (iiوالكوبلت (

٧٦٠  

تحضير وتشخيص معقدات لبعض مشتقات الحامض االميني الكاليسين مع 
  امالح بعض العناصر الفلزية /

٧٥٩  

تحضير وتشخيص معقدات للروديوم واالوآسوفناديوم لقواعد شف ودراسة 
  فعاليتها التحضيرية في تفاعالت عضوية /

٧٧٤  

  ٧٧٥  خ /البلمرة المشترآة ... ال البلمرة و تحضير وتشخيص ودراسة
  ٧٧٣  تحضير وتشخيص ودراسة طيفية وديناميكية لبعض مشتقات االيزونازاين/

اوآساد ايازول  ٤و٣و٢و١تحضير ودراسة بايوآيميائية لبعض مشتقات 
  الجديدة /

٧٢٧  

تحضير ودراسة بعض الخصائص الفيزياوية والميكانيكية لمتراآبات 
  االيبوآسي الدقائقية الهجينية /

٦٩٠  



 ١٩٧ 
 

اسة خصائص خلطات متنوعة من مادة البورسلين المستعملة تحضير ودر
  في صناعة االسنان /

  

٦٨٨  

امينوانتيبايرين االزويه  -٤تحضير ودراسة طيفية لبعض مشتقات 
  ومعقداتها مع النحاس والخارصين /

٧٢٩  

اوآساد  ١،٣،٤ الفعالية البايولوجية لعدد من معوضاتتحضير ودراسة 
  ترايازول / ١،٢،٤ايازول وتاياد ايازول 

٧٤١  

التحضير والدراسة الكيميائية والبويولوجية لمعقدات جديد لالوآساد 
  ايازول...الخ / 

٧٦١  

  ٧٢٨  تريتوفان ...الخ / DLاستيل  Nتحضير ودراسة معقدات مختلطة للمشتق 
  ١٥١٨  تحقيق حكم االمام علي ( ع ) ومواعظه في شروح نهج البالغة .../

  ٢٣٣  في فقه الخالف /تحقيق منظومة لنفي 
يق وتشخيص طيفي لبعض قواعد شف المشتقة من تكاثف بعض تحل

  مرآبات السلف ... الخ /
٧٢٥  

تحليل اتجاهات االستثمار االجنبي المباشر وقياس اثره في بعض المتغيرات 
  االقتصادية ... الخ /

٣٢٧  

  ١١١٣  خ /تحليل االرباح التفاضلي باستخدام نظرية القيود ودورها في... ال
تحليل اقتصادي الداء الشرآات المساهمة في العراق مع اشارة خاصة 

  /٢٠٠٤-١٩٩٩٢للشرآات الزراعية المساهمة للمدة 
٣٥٩  

التحليل االقتصادي لدول انتاج وتكاليف محصول الذرة الصفراء في محافظة 
  واسط /

٣٤٤  

راق للمدة تحليل اقتصادي لالسثمار في استصالح االراضي الزراعية في الع
٢٠٠٦-١٩٨٩/  

٣٢١  

  ٩٦٦  تحليل االهتزاز في مولد منزلي بسيط /
  ٩٦٧  تحليل االهتزاز لكاتمة صوت غاز العادم /

تحليل البيانات الثنائية لدراسة العوامل المؤثرة في حدوث الوالدات 
  المشوهة في مستشفى البصرة للنسائية واالطفال /

٦٧٨  

 Garch & Archخطية من النوع تحليل نماذج السالسل الزمنية الال
  للرتب الدنيا باستخدام المحاآاة /

٦٧٩  

لكمي لمرآبات الكيالت البنزين المستقيمة في ترآيبة االتحليل النوعي و
  المنظفات بتقنية آروماغرافيا الغاز السائل /

٧٤٧  

-٢٠٠٥ية في العراق للمدة تحليل وتقيم ستراتيجية التنمية الوطن
  الخ/...٢٠٠٧

٣٤٦  

رض النقود والناتج المحلي االجمالي عيل وقياس العالقة السياسية بين لتح
  /٢٠٠٦-١٩٨٠في بلدان مختارة السعودية ومصر للمدة 

٣١٩  

التحول في السياق الحضري: دراسة تحليلية في النظامين الكامن والظاهر 
  لمدينة دمشق القديمة باستخدام تقنيات التحسس النائي/

١٢١٩  

  ١٢٩٠  لممثل في المسرح العراقي: نموذجان منتخبان /تحوالت اداء ا
  ١٢٨٦  تحوالت التشكيل الحرآي في العرض المسرحي /



 ١٩٨ 
 

  ١٣٠٧  ية لمناظر المسرح العراقي خارج مسرح الحلبة /نالتحوالت التق
  التحوالت في الهوية المعمارية للبيئة الحضرية ... الخ /

  
٩٨٨  

 ١٩٧٦نة في العراق لعامي تحليل تغير خريطة التوزيع المراض متوط
  / ٢٠٠٢و

٩١٤  

  ١٥٣٢  تحليل جغرافي للتباين المناخي بين محطات القائم وسامراء وخانقين /
 ٢٠٠٧تحليل السياسة الزراعية لنظام محصول الرز في العراق خالل العام 

  باستعمال مصفوفة تحليل السياسة /
٣٥٤  

محافظة آربالء للمدة  تحليل العالقات المكانية لنمو السكان وتوزيعه في
٢٠٠٧-١٩٧٧/  

١٥٧١  

تحليل قدرة االئتالف وقوة الهجين واالرتباط في نمو وحاصل قرع 
  الكوسة...الخ/

١٠٥٢  

تحليل قدرة االئتالف وقوة الهجين والفعل الجيني في الطماطة 
Lycopersicon Spp. /  

١٠٥٣  

لمستقيم التحليل الكينماتيكي لبعض المتغيرات لمهارة الضرب الساحق ا
العالي من المنطقة االمامية لالعبات المنتخب الوطني العراقي بالكرة الطائرة 

  ومقارنته باالنموذج /

١٣٥٤  

التحليل المكاني للجزر النهرية لمجرى نهر دجلة بين مصب الزاب االسقل 
  وسدة سامراء /

١٥٥٠  

التحليل النواع تنفيذ الضربات الثانية وتنظيم حرآة الالعبين 
  ومية...الخ/الهج

١٣٦٤  

 ١٨تحليل مستوى اداء بعض النواحي الفية الخططية لفرق خليجي 
 ٢٠٠٦ومقارنتها مع فرق الدور نصف النهائي  ونهائي بطولة آأس العالم 

  بألمانيا بكرة القدم ... الخ/

١٣٨٢  

التحليل المكاني لتوطين صناعة االسمنت واستراتيجية تنميتها في 
  العراق...الخ/

٢٩٨  

  ٧٧٨  وير بوليمر الكحول الفاينيلي وبلمرة البوليمرات ... الخ /تح
تحوير المواصفات الريولوجية لالسلفت تأثير اضافة مرآبات الكبريت 

  آبريت / -المؤآسدة في مزائج اسفلت
١١٨٥  

البالزميدي في الجراثيم المعزولة من المرضى  DNAتجيد محتوى الـ 
  في مدينة الموصل /المصابين بالتهاب المجاري البولية 

٩٤٨  

  ٢٠٤  التخريج االصولي لمسائل متن الغاية والتقريب /
  ١٦٤٨  التخريج االصولي لمسائل متن القدروي /

  ٢٩٧  تخصيص الموارد االقتصادية باستخدام اسلوب البرمجة الخطية ... الخ/
  ٣٠٣  التخصيصية والتنمية االقتصادية قطار عربية مختارة /

  ١١١٧  استخدام مدخل التوريد الخارجي ... الخ /تخفيض التكاليف ب
كاثف بعض تتخليق وتشخيص طيفي لبعض قواعد شف المشتقة من 

  مرآبات السلف ... /
٦٣٣  

  ١٢٣٣  التخمين في العمارة المعاصرة /



 ١٩٩ 
 

  ١٢٩١  تداخل اساليب االداء التمثيلي في عروض المسرح العراقي /
  ١٤٦٤  تداخل الفنون في شعر سعدي يوسف /

  ١٠٣  التداخل المعرفي بين النمو والعلوم الدينية والمنطق /
  ٢٠٤  التدرج في المنظور االسالمي /

تدريبات فترة االستشفاء بين التكرارات وفق معدل النبض والزمن 
  واثرها...الخ/

١٣٩٨  

  ٣٦٩  تدويل مظاهر السيادة ودوره في حفظ السلم واالمن الدوليين /
  ١٥٥١  في العراق / ٣٦٠لمطري شمال دائرة عرض الترابط المكاني للهطول ا

  ١٥٩٤  التراتيل في العراق القديم في ضوء المصادر المسمارية / 
  ١٠١٣  تربية زهرة الشمس والذرة الصفراء والبيضاء بطريقة خلية النحل /

  ٢٠٨  الترتيب واثاره الفقهيه /
  ١٦٣٩  تابة المغني/ترجيحات االمام ابن قدامه المقدسي في باب الزآاة من خالل آ
  ١٦١٦  ترجيحات االمام ابي جعفر الطبري في فقه النكاح في تفسيره /

ترجيحات القاضي ابي الوليد سليمان بن خلف الباجي الفقهيه في باب 
  الطهارة من خالل آتابة ... /

١٦٤٠  

  ٦٩  الترغيب والترهيب في دعوة اولي العزم من الرسل /
عين من اسماك المياه العذبة العراقية ابو الترآيب النسيجي للجلد في نو

  الزمير /
٨٨٩  

  ٥٣٨  التشاؤم الدفاعي وعالقته بالمرونة النفسية لدى طلبة الجامعة /
  ١٤٧٧  التشاؤم في شعر ابن الرومي /

تشخيص الجرب السوروبتي في االغنام باستخدام االليزا المحور ومحاولة 
  تحضير لقاح مضاد للجرب /

١٠٧٨  

  ١٤٧٣  االيقاعي ودالالته في شعر يوسف الصائغ /التشكيل 
  ١٤٣٥  قدي والبالغي واطار تنظيري/نالتشكيل المجازي في الخطاب ال

  ١٢٥٥  تصاميم المشاهد التصويرية في الخزف االسالمي/
صيل مادة حتعلمي على وفق النظرية البنائية واثره في ت -تصميم تعليمي

هارات التفكير االبداعي لدى طلبة آلية وها وتنمية محالرياضيات والدافعية ن
  التربية االساسية /

٥٩٢  

تصميم تعليمي تعلمي وفقا لنظرية النداواثره واثره في اآتساب المفاهيم 
  الكيميائية ... الخ /

٥٢٣  

  ٥٠٣  تصميم تعليمي وفقا لنظرية التعلم المستند الى الدماغ واثره ... الخ /
استخدام نظم المعلومات الجغرافية تصميم خرائط سكان مدينة الصدر ب

GIS/  
١٥٨٦  

  ٦٩٨  تصميم مرشح التداخل المزدوج الفجوة الغير متناظر /
تصميم نظام استخالص التراآيب الصوتية من النصوص العربية باعتماد 

  تفعيالت على العروض /
٣  

  ١١٦٠  تصميم نظام التطبيق معايير تقسييم قواعد تتابع جدول االنتاج ...الخ /
تصميم نموذج لتطوير نظام المعلومات المحاسبية لدعم قرارات ادارة 

  العمليات /
١١٢٤  



 ٢٠٠ 
 

  ١١٦١  تصميم النموذج المزجي المحوسب في بيئة االنتاج حسب الطلب...الخ/
  ١٣٦٦  تصميم وبناء بعض االختبارات المهارية الهجومية...الخ/

  ٧٠٦  تصميم وبناء منظومة اتصاالت ليزرية /
  ٧٠٩  ء منظومة حرارية منزلية باستخدام الطاقة الشمسية /تصميم وبنا

تصميم وتقنين اختيارات لقياس الذاآرة قصيرة المدى وسرعة االستجابة 
  الحرآية المرآبة .../

١٣٥٨  

تصنيع الغذاء العراقي التراثي المتخمر ( الكشك الموصلي ) ودراسة 
  خواصه النوعية /

١١٨٦  

  ١١٩١  اليم مع الرمل المحلي / –جاج الصودا تصنيع مرشحات سيراميكية من ز
  ٩٦٠  ي لقياس مقاطع عرضية مختلفة /سازاحة تالم تحستصنيع وتقييم اداء م

  ١٥٨٩  تصنيف منحدرات سطح االرض لمنطقة بيرة مكرون ... الخ /
ومول اتطبيق تفاعل االقتران التأآسدي في تقدير الطيفي للباراسيت

  هيدروآلوريد /والكليوآونيول والبرميثازين 
٧٣٨  

  ٦٤  التطرف واثره في الفكر االسالمي /
  ٢٤٣  التطور التقني لالتصال وتأثيره الثقافي ( الفضائيات انموذجا ) /

  ١٥٣٨  التطور الجيومورفولوجي لمروحة الشهابي الفيضية /
  ١٣٤٢  تطور القدرات الحرآية باستخدام تمرينات خاصة وتأثيرها في اداء ... الخ /

  ٣٩  معرفة االطفال ببنية الكلمة / تطور
تطور مهارات التدريس لدى مدرسي التربية الفنية على ضوء اسلوب 

  التعليم الثانوي /
٤٩١  

  ٢٨٧  م /١٣٩٩تطور المؤسسة البرلمانية في انكلترا حتى ثورة عام 
  ٢٩٠  / ١٩١٤-١٨٦٩التطورات االقتصادية واالجتماعية في العراق 

  ٢٦٧  /١٩٧٩-١٩٧٣افغانستان  التطورات السياسية في
  ٢٦٥  /١٩٣٢-١٩١٧التطورات السياسية والتنظيمات االدارية في ديالى 

  ١٣٢٨  حرآي على وفق منهج تدريبي...الخ/ –تطوير اهم القدرات البدنية والحس 
  ٣٨٨  التعاقد من الباطن: دراسة مقارنة /

  ١٦٠  التعبير القراني في سورة الحواميم /
اثره في البنية السياسية لنجيريا دراسة في الجغرافية التعدد االثني و

  السياسية /
١٥٦٦  

  ١٤٨٣  تعدد القراءات النقدية في شعر ابي تمام /
تعدد الوجوة االعرابية في الحديث النبوي الشريف دراسة نحوية في آتب 

  اعراب الحديث النبوي /
٦٣٧  

  ١١٣  ة /تعدية االفعال بالحروف في القران الكريم:دراسة داللي
  ٤٤٥  التعزيز التفاضلي للسلوك النقيض والنقصان التدريجي... الخ/

  ٥٧٤  التعصب وعالقته بالتوافق النفسي االجتماعي لدى طلبة الجامعة /
  ١٢٤٢  التعقيد في المدينة الكسرية: دراسة تحليلية لجزء من منطقة االعظيمية /

  ٦٤٥  تعلق شبه الجملة في نهج البالغة /
  ٦٢٢  اللغوي عند الفراء/التعليل 

  ٦٣٣  التعليل النحوي في آتاب االيضاح في شرح المفصل /



 ٢٠١ 
 

  ١٧٥٨  راسة تاريخية /د: ١٩٧٠-١٩٥٦التعليم العالي في العراق 
  التغاير الداللي في تفسير النص القراني /

  
١٢٩  

تغايرات وفعل االنتخاب لبعض صفات حنطة الخبز بتأثيره مسافات خلية 
  النحل /

١٠١٤  

التغطية الصحفية لقضايا الهجرة والمهجرين: دراسة تحليلية لصحف 
-١/٣/٢٠٠٦بغداد نموذجا للمدة من  –العدالة  -االحزاب دراسة السالم

  م /٣١/٨/٢٠٠٦

٢٢  

  ١٧٥٢  /١٨٤١-١٦٩٧التغلغل االوربي في جبل لبنان في عهد االمارة الشهابية 
  ٦٠٢  يرة العنكبية ...الخ /التغير االجتماعي في النسق االقتصادي في قرى عش
  ١٥٨٧  ...الخ/٢٠٠٦-١٩٨٦تغير استعماالت االرض الحضرية لمدينة عنه للمدة 

-١٩٨٧تغير استعماالت االرض الزراعية في ريف ناحية البغدادي للمدة 
٢٠٠٧/  

١٥٣٧  

  ١٥٥٤  تغيير استعماالت االرض في مدينة الصدر: دراسة في جغرافية المدن/
النسيجية في القلب والرئتين والكلى المحدثة بفرط التغيرات المرضية 

  / Musmusculusوالكالسيوم في الفئران المهفاء  D3جرعات فيتامين 
٨٩٧  

التغيرات الموسمية الكيموحيوية وهرمونات التناسل وانسجة االرحام في 
  النوق وحيدة السنام /

١٠٨٠  

هويه الرياضية التفاؤل والتشاؤم الرياضي وعالقته بتحقيق االهداف وال
  واالنجاز لدى العبي العاب القوى /

١٣٢١  

  ١٢٤٤  التفرد في انتاج العمارة /
التفسير الفرويدي للتاريخ: دراسة مقارنة في فلسفة حضارة وادي 

  الرافدين...الخ /
٣٠  

التفضيل الجمالي وعالقته بأنماط الشخصية لمرآز المشاعر وفق نظام 
  ن الجميلة /االنيكرام لدى طلبة معهد الفنو

٤٣٣  

  ١٣٣٦  التفكير االبداعي وعالقته ببعض المهارات االساسية لحراس مرمى ... الخ/
التفكير الحاذق وعالقته بالتفضيل المعرفي والقدرة على حل المشكالت لدى 

  طلبة الجامعة /
٥٦٠  

  ٥٦٩  التفكير الشمولي وعالقته بتوليد االفكار لدى طلبة الجامعة /
في اطار الربط بين رأس المال االجتماعي ونظم ادارة تفوق المنظمات 
  المعرفة ...الخ /

٤٠١  

  ١٤٩  تقارب االصوات وتباعدها في القراءات القرانية في المفردة والترآيب /
التقارير االخبارية في القنوات الفضائية العراقية قناة العراقية الفضائية 

 ...الخ/٣١/٣/٢٠٠٨غاية م ول١/١/٢٠٠٨انموذجا دراسة تحليلية للمدة من 
٤١٢  

تقانات المعلومات واثرها في عملية ادارة المعرفة في المنظمات 
  الصحية...الخ /

٤١٢  

تقدير اثر التفاعل بين المتغيرات االقتصادية المستقلة في انموذج االنحدار 
  الخطي المتعدد /

٢٩٦  

  ٩٢١لسائل عالي تقدير مامعنى الميفيناميك بالطرائق الطيفية وآروماتوغرافيا ا



 ٢٠٢ 
 

  االداء تطبيقات في مستحضرات صيدالنية /
ربة من مصر والسعودية والعوامل المحددة موال الهاتقدير حجم رؤوس اال

  /٢٠٠٥-١٩٩٠لها للمدة 
  

٣٦٦  

تقدير الخصائص الفيزيائية والكيمائية لمياه االبار المحلية بواسطة 
  تقنيات...الخ /

٧٤٨  

  ٢٥٩  وعالقتها بمعدل النمو السكاني في العراق / المومة الصافيةاتقدير دالة 
تقدير دالة انتاج محصول الطماطة المغطاة في منطقة الجزيرة قضاء الدجيل 

  في محافظة صالح الدين : دراسة ميدانية /
٣٥٠  

  ٤٢٥  تقدير الذات لدى المدرسين وعالقته باتجاهاتهم نحو الطلبة /
) باستعمال ii) والرصاص (iii) والحديد (iiالتقدير الطيفي اليونات النيكل (

  انتبايرايل ازو ) ريدوسينول /  -٤( -٤الكاشف 
٧٤٤  

  ٧٤٠  التقدير الطيفي لخليط الثايوآبريتات والكبريتيت التطبيق على نماذج مائية /
 ELISAبطريقة  B(PSPB)التقدير الكمي للبروتين المختص بالحمل نوع 

  حمل وهالك االجنة وعسر الوالدة ...الخ/وتطبيقاته في التشخيص المبكر لل
١٠٧٩  

  ٨٣٤  تقدير العالم الوراثية لبعض سالالت الذرة لصفراء/
تقدير وتحليل معدالت نمو الناتج واالنتاجية الزراعية في دول عربية 

  مختارة...الخ /
٣٥٢  

بأمالح الكالسيوم   Triticum Aestiruml تقنية بذور الحنطة
  واثره...الخ/

١٠١٥  

  ١٥٣٦  قسيم الكفاءة الخزنية الكمية والنوعية الجدة في سد سامراء /ت
المثلية مترافق ذات االبعاد الثالثة في االتقصي في خوارزميات التدرج ال

  الالخطية/
٦٧٠  

  ٥٨١  تقويم اداء خريجي قسم العلوم االجتماعية آلية التربية االساسية/
  ٤٥٣  نظر الهيأة التدريسية/تقويم اداء مديري اعداديات الزراعة من وجهة 

  ٥٨٨  تقويم اداء مطبقي اقسام اللغة العربية في آليات التربية االساسية ...الخ/
تقويم اداء معلمات الصفوف الخاصة في ضوء آفاياتهن التعليمية وعالقته 

  بأتجاهاتهن نحو التالميذ البطيئي التعلم /
٤٨٠  

  ١١٢٦  ستشفيات العراقية... الخ/تقويم ادارة النفايات الطبية الخطرة في الم
تقويم االسئلة االمتحانية على وفق تصنيف جاالجر واشنر لمادة الكيمياء 

  للصف الخامس العلمي /
٥٢١  

 Baragoتقويم بعض التأثيرات المناعية والنسيجية لنباتي لسان الثور 
Officinalis   وزنبق المطرZephyranthes Candida  في تثبيط فعل

  رانيل في الجرذ االبيض /خالت اليو

٨٠٢  

تقويم بعض المؤشرات البدنية والمهارية والفسيولوجية على وفق تصنيفات 
  بدنية... الخ /

١٣٧٧  

  ١٢٠٩  تقويم التوجهات التخطيطية لالستعماالت االرض في مدينة الهيت/
 –تقويم فاعلية ادارة عالقات الزبون باستعمال بطاقة الدرجات الموروثة 

  راتيجي... الخ /مدخل است
١١٥٣  



 ٢٠٣ 
 

  ٤٩٧  تقويم آتابي المحادثة العربية لتالميذ المرحلة االبتدائية .../
تقويم آفاءة استخدام التخصيصات المالية في الوحدات الحكومية غير 

  الهادفة للربح /
١١٠٢  

تقويم آفاءة بعض المستخلصات النباتية الخام في نمو الفطريات الخزن 
  ن الديوانية /لحبوب الحنطة في مخاز

٨٥١  

تقويم محاور التوسع لمدينة الحلة باستخدام تقنيات االستشعار عن 
  بعد...الخ/ 

١٢١٠  

تقويم مستوى تحصيل طالبات معاهد اعداد المعلمات في مادة اصول تدريس 
  المواد االجتماعية /

٤٥٧  

  ٤٤٤  تقويم مناهج مدارس المتميزين واقتراح معايير لتطويرها /
  ٦٥٦  نهج الصرفي /تقويم الم

  ١٥٦٢  تقويم مهارات الخرائط لدى طلبة اقسام الجغرافية في آليات التربية /
تقويم مهارات العمل المختبري في مختبرات علم االحياء لطلبة آلية 

  التمريض /
٥٧٢  

تقويم الموروث العمراني على وفق المواثيق الدولية : دراسة تحليلية 
  ة /للمرآز التاريخي في الكاظمي

١٢٣٢  

تقويم النشاط التسويقي في المنظمات الغير ربحية: دراسة استطالعية في 
  عينة من مستشفيات مدينة الموصل /

١١٣٥  

  ١١٢٥  تقويم وتصميم نظام السجالت الطبي على اسس معيارية...الخ /
  ١١٠١  تقييم اثر الثقافة المحاسبية في تعزيز في الوحدة االقتصادية .../

الة رش المبيدات تحت سطح التربة المصنعة محليا لمكافحة بذور تقييم اداء 
  االدغال باستعمال مبيد الترفالن /

٩٩٦  

  ١٠١٦  تقيم اداء معمل تنقية بذور صنفين من الحنطة الناعمة ... الخ /
الخلوية والمناعية للمستخلص لنبات  –تقييم بعض التأثيرات الوراثية 

الحي ( ذآور الفأر االبيض والزجاج)  في Achillea Millefoliuالقصيوم 
  خاليا لمفية بشرية /

٨٦٣  

الخلوية والمناعية لمستخلص الهكسان  –تقييم بعض التأثيرات الوراثية 
  لنبات القطب... الخ /

٨٠٨  

  ١٢١٤  تقييم التأثيرات البيئية على المشهد الحضري للشوارع التجارية... الخ /
ات ادارة المعرفة وادارة عالقات تقييم جودة الخدمات على وفق عملي

  الزبون...الخ /
١١٢٢  

تقييم جودة طحين بعض اصناف الحنطة المخلوطة بنسب من الحنطة 
  المصابة بالسونة وسبل تحسينها /

١٠٩٥  

  ١٥٤٢  التقييم الجيو مورفولوجي لسهل ديبكة /
التقييم الجيومورفولوجي لمنطقة طوزخورماتو باستخدام التقنيات 

  ة/الجغرافي
١٥٤٧  

تقييم الخدمات التعليمية في محافظة بغداد / الرصافة منطقة الدراسة قاطع 
  بلدية الغدير... الخ /

١٢٠٠  

  ١١٥٩  تقييم دور ثقافة المنظمة ونجاح ادارة المعرفة في تطوير الميزة...الخ/



 ٢٠٤ 
 

  
على االطوار  Nanavo Lone Decanoateتقييم الفعالية العالجية 

  غة لطفيلي ... الخ /البالغة وغير البال
٨٧١  

-١٩٩٦تقييم آفاءة االداء االقتصادي للشرآة العامة للسمنت العراقية للمدة 
  م/٢٠٠٥

٢٩٠  

  ١٥٦١  تقييم مشاريع االسكان الحكومية في مدينة الموصل /
  ٩٨٦  الى مصفى الدورة / K2تقييم وتحسين اداء انابيب نقل النفط الخام من 

  ١٣٠١  رافيا العرض المسرحي /التقنيات الحديثة في سيتوغ
  ١٢٤٧  التقنيات الكرافيكية لتطوير االبداع في التصميم المعماري /

  ٥٤٢  تقنين اختبار ايزنك للذآاء لدى طلبة الجامعة /
  ١٨٦  تقنين االسس الدستورية من منظور اسالمي /

التكامل بين استراتيجيات التصنيع الفعال واساليب التصنيع الرشيق واثرهما 
  في تعزيز االداء العلمياتي... الخ /

١١٢٠  

  ١٢٠٤  التكامل الحضري في المراآز التاريخية: دراسة تحليلية...الخ /
  ١٢٥٠  التكامل الفني في التصميم الداخلي للفضاءات الداخلية للمباني العامة...الخ /

  ١٢٥١  التكاملية البصرية للعمارة والنبات في الفضاءات الخارجية/
  ١٢٣٠  تصميم البيئة السمعية والبصرية للفضاءات المتخصصة سمعيا/تكاملية 

  ١٢٢٧  تكنولوجيا الواقع االفتراضي في العمارة /
  ٢٥٥  التكيف االجتماعي وعالقة باالنجاز الدراسي لطالبات االقسام الداخلية /

  ٦١٠  التلقي للصحيفة السجادية: دراسة تطبيقية في النقد العربي الحديث /
  ١٤٧٩  الشعرية في العصر العباسي بين النظرية والتطبيق / التلمذة

التلوث البيئي بعنصري الرصاص والكادميوم لمدينة االسكندرية والمناطق 
  المحيطة بها العراق /

٧٢٠  

الحرآي وسلوك المنافسة لالعبي آرة السلة  –التماسك االجتماعي 
  المتقدمين وعالقتهما بنتائج الفرق /

١٣٥٣  

السري وعالقته بالسلوك المضاد للمجتمع لدى طلبة التماسك ا
  المرحلة...الخ/

٢٤٨  

 Poeciliaتمايز بعض انواع النسيج الرابط في سمكة المولي االسود 
Sphonops /  

١٠٩٣  

  ٢٥٠  تمايز الذات وعالقته بالتماسك االسري لدى موظفي الجامعة المستنصرية/
  ١١٩٣  وتقويته بااللياف الزجاجية / تمتين البولي اثلين العالي الكثافة بالمطاط

  ٦٧٤  تمثيل فضاء الحالة لنماذج السالسل الزمنية الترآيبية ونماذج بوآس ...الخ/
التمثيل الكارتوآرافي الستعماالت االرض الزراعية في ناحية قضاء قلعة 

  م/٢٠٠٦صالح لسنة 
١٥٦٥  

  ٧٤  مقارنة/ تنازع االختصاص القضائي بين الشريعة والقانون: دراسة فقهية
  ٣٧٢  تنازع القوانين في االمتيازات البحرية/

  ١٤٦٥  ناص في الشعر العراقي المعاصر قراءة في نماذج من الشعر البصري /تال
التناصات الفكرية والتربوية لشخصيات ملحمة آلكامش والنص المسرحي 

  العراقي /
١٣٠٦  



 ٢٠٥ 
 

  ٦٧٥  مي /التنبؤ باستخدام منظومة المعادالت االنية مع تطبيق عل
التنبؤ بدرجة المقاومة لبعض االمراض التناسلية باستخدام الخطوط الجلدية 

  لمحظم ابقار الهولشتاين/
١٠٧٠  

التنبؤ بمستوى االداء المهاري بداللة اهم الصفات البدنية والحرآية ومظاهر 
  االنتباه لدى العبي المالآمة /

١٤٢١  

  ١١٤١  / ... الخشفياتتنشيط الهندسة البشرية لتعزيز وظائف المست
التنظيم االجتماعي في الفكر االسالمي فكر االمام علي بن ابي طالب (ع) 

  انموذجا ... الخ/
٢٤٦  

  ١١٧٨  تنظيم وادارة نشاط العالقات العامة في وزارة البلديات واالشغال...الخ/
  ١٢٥٣  تنوع تقنيات االظهار في النحت العراقي المعاصر/

  ١٤٥٣  لجاهلي: دراسة تحليلية /تنوع الخطاب الشعري ا
تنوع الممارسة لصميم البرامج الحرآية واثره في تعلم بعض المهارات 

  االساسية ...الخ/
١٤١٧  

  ٢٧٢  التهجير القسري واثاره االجتماعية على االسر المهاجرة...الخ/
التوافق المهني لدى ذوي المهن الصحية في مستشفيات جراحة القلب في 

  ه ببعض المتغيرات/العراق وعالقت
٤٧١  

 –توجهات مرآز الظبط لدى طلبة الجامعة ذوي مشاعر التماسك العالية 
  الوطئة /

٥٣٩  

  ٦١١  توجيه الخالف في آتب التصحيح اللغوي في العراق في العصر الحديث/
  ٦٣٥  هـ/٦٨٠توجيه علل النحو في آتاب المفتي في النحو البن فالح اليمني 

  ٦١٣  هـ: دراسة لغوية ونحوية /٦٣٩باز توجيه اللمع البن الخ
  ١٠٨  توجيه المنصوبات المتشابهة في القران الكريم /

التوجيه النحوي لاليات القرانية وقراءتها البن شقير في آتاب المحلي وجوة 
  النصب /

٩٨  

  ٩٤  التوجيه النحوي للقراءات في زاد المسير/
هـ في آتابة معاني ٣٣٨التوجيه النحوي للقراءات القرانية عند النحاس 

  القران/
١١٠  

التوجيه النحوي للمسائل المشكلة في القران الكريم: دراسة وصفية في 
  التوجيه المشكل/

١٠٩  

التوجيهات النحوية في القراءات القرانية عند الزمخشري المتوفي سنة 
  هـ في الكشاف /٥٣٨

١٥٠  

  ٥٢  اليهودية )/ –سيحية الم -التوحيد في الديانات السماوية الثالث ( االسالم
  ١٥٨١  االطلس اللغوي: دراسة في آتاب سيبويه / –التوزيع اللغوي الجغرافي 

  ١٥٧٧  التوسع العمراني واثره على االراضي الزراعية في ريف مدينة الخالدية /
  ١٥٥٣  التوسع المساحي لمدينة سامراء واثره في تقديم الخدمات /

م ذاتيا وعالقتهما باشكال الذآاء المتعدد لدى توسيل المعلومات والتعلم المنظ
  طلبة الجامعة/

٥٥٩  

  ١٨  توصيف التقنيات الحديثة في االفراج الصحفي /
  ٩٢٧البالزميد في الجراثيم المعزولة من  DNAتوصيف جزئي لمحتوى الـ 



 ٢٠٦ 
 

  اخماج الحروق من مستشفيات مدينة الموصل /
مسعود المحبوبي المتوفي  التوضيح في حل غوامض التنقيح لعبيد اهللا بن

  هـ باب السنة واالجماع /٧٤٧سنة 
٢٠٣  

  ١٠٩٨  توظيف االقمشة القطنية في تصاميم مالبس االطفال /
  ١٦٧٨  توظيف التراث في خطاب عمر الطالب القصصية /

حية للصفحة يثة في االخراج الصحفي: دراسة مستوظيف التقنيات الحد
  .الخ/االولى من جريدتي الصباح والزمان..

١٨  

  ١٢٧٧  التوظيف الفني والجمالي للخيال في الخطاب الصوري الموجه للطفل /
  ١٤٩٦  توظيف المرجعية التراثية في الرواية العراقية /

  ١٩٢  تيسير الفتوى ضوابط ... وصور علمية /

  
  حرف الثاء

  
  ١٠١٩  الثبات المظهري لعدة اصناف من الرز /

  ١٤٥٧  اء المعلقات السبع /الثنائيات القيمية في دواوين شعر
  ١٤٦٢  الثنائيات المتضادة في شعر الصعاليك والفتاك الى نهاية العصر االموي/

  ١٤٥٨  الثنائيات المتضادة في شعر المخضرمين /
  

  حرف الجيم 
  

موز شرح مختصر الوقاية لالمام محمد القهستاني الحنفي المتوفي رجامع ال
  ة الوتر /هـ من بداية آتاب الصالة الى صال٩٥٠

٢٢٩  

جامع الرموز شرح مختصر الوقاية لالمام محمد القهستاني الحنفي المتوفي 
  هـ ن بداية آتاب الصلح الى نهاية آتاب الجنايات /٩٥٠نحو 

٢٣٠  

م:  ١٩٧٩ -١٩٤٩اليرانية االجبهة الوطنية ودورها في السياسة الداخلية 
  دراسة تاريخية /

١٧٤٥  

  ١٢٦٠  ن الرقمي /جدل التقنية في جمالية الف
جرائم االرهاب المعلوماتي وبعض تطبيقاته في القانون العراقي: دراسة 

  مقارنة /
٤١٩  

  ٣٨٣  جرائم تخريب االموال العامة في قانون العقوبات العراقي /
  ٣٧٩  الجرائم الماسة بحقوق الملكية الفكرية االلكترونية /
  ١١٤  بالغية / الجزء االخروي في القران الكريم: دراسة وضوعية
  ١٥٣١  جزر نهر الفرات في العراق : دراسة جيومورفية /

  ٩٧٤  جمالية بنية الخطاب التلفزيوني الموجه للطفل /
  ١٢٨  البصرية في القران الكريم / ةجماليات الصور

  ١٦٥٤  الجهد االصولي عند العالمة الحلي: دراسة تطبيقية في الفقه...الخ /



 ٢٠٧ 
 

ات الحنطة صنف ابي غريب ورطوبة التربة ونمو الجهد االليلوبائي لمخلف
  وانتاجية نوعين من الحنطة /

٨٤٩  

  ٣٥  الجهد البالغي وتشتت المؤولية وعالقتهما بالمعتقدات الجامدة /
  ١٦٠٥  جهود االمام طاوس بن آيسان في التفسير /

باب التأويل في معاني جهود الخازن البالغية في تفسيره المسمى ل
  /الخالتنزيل...

١١٧  

  ١٤٤٢  جهود شوقي ضيف النقدية االدب العباسي انموذجا /
  ٦١٨  م/١٩٨٤ -١٩١٢جهود طه باقر اللغوية 

  ١٦١٥  جهود عطاء بن ابي رباح في التفسير : جمع ودراسة /
  ١٦٦٩  جهود قطرب في معاني القران واعرابه /

  ١٦٦٨  الجهود اللغوية عند الشيخ محمد محمد صادق الصدر ( رحمه اهللا )
  ١٠٣  الجهود اللغوية عند الشيخ محمد جعفر الكرباسي / 

  ١٥٢  جهود المالقي الصوتية في آتاب الدر النثير والعذب النمير ... الخ/
  ٢٣٧  جواهر الكلمات في العقود وااليقاعات في الفقه الجعفري/

  ٥٤٤  جودة الحياة وعالقتها بتقبل الذات لدى طلبة الجامعة /
  ٢٦٦  ١٩٥٦-١٩٣٠اثره السياسي والعسكري في االردن جون باجوت غلوب و

  ١٦٦٠  /١٩٦٣-١٩٦١جون آيندي وسياسته تجاه قضايا المشرق العربي 
  ١٥٣٥  جيومورفولوجية الجزر النهرية في نهر دجلة بين الدبوني وسدة الكوت/

ار عن بعد شعجيومورفولوجية منطقة سد حمرين باستخدام تقنيات االست
  جغرافية /ونظم المعلومات ال

١٥٤٣  

  ١٥٢٩  الفحيمي في هضبة العراق الغربية /جيومورفولوجية وادي 

  

  حرف الحاء
  

  ١٦٢٢  الحارث بن ربعي ومروريانه في الكتب التسعة : دراسة وتحليل /
  ١٤٤  حاشية الكشف على الكشاف... الخ /

  ٢٩٥  الحالة االقتصادية واالجتماعية في محافظة ذي قار ... الخ /
  ٣٩٦  قرار القضائي في االثبات المدني: دراسة موازنة /حجية اال

  ١٩٧  حجية القراءات واثرها في الفقه /
حدود تطبيقات تكنولوجيا االتصال في الصحافة العراقية مع دراسة الستخدام 

  الوسائط المتعددة في الصحافة االلكترونية العراقية /
٢٤  

  
ة آتاب صحيح البخاري دراسة بالغي –الحذف في حديث النبوي الشريف 

  انموذجا /
١٦٨  

  ٢٦٣  : دراسة تاريخية سياسية / ٢٠٠٢-١٩٨٠الحرآات االسالمية في ترآيا 
حرآة السكان في قضاء حلبجة واثرها على تشتت وترآز المستقرات 

  البشرية الريفية /
١١٩٨  

  ١٧٠٢  م / ٢٢٦ –ق.م  ٩٢الرومانية وثرها على آوردستان  –الحروب الفرثية 



 ٢٠٨ 
 

ف المعاني المزيدة عند علماء العربية حتى نهاية القرن الرابع حرو
  الهجري/

٦٥١  

  ١٨٠  حرية العقيدة والراي في الفكر االسالمي /
الحس العددي وعالقته بالتحصيل الرياضي لدى تالميذ الصف السادس 

  االبتدائي/
٤٩٨  

  ٧٢١  حساب تراآيز ومعامل االنتقال لليورانيوم في االسمدة ... الخ /
  ٧١٢  حساب جهد شحن السطح خالل عملية غرز االيون /
  ١٥٤  حفص بن عمر الدوري ورواياته للقراءات القرانية /

  ٣٨١  حق التقاضي في الدعوى الجزائية /
  ١٤٩٨  الحقيقي والتخيل في الرواية العراقية: روايات مهدي عيسى الصقر نموذجا/

  ٦٠٤  ائية/حكايات آليلة ودمنة البن المقنع: مقاربة سينم
  ٥٥٧  ي وعالقته بمفهوم الذات لدى طلبة جامعة االنبار/قالحكم الخل

  ٣٨٤  الحماية الجنائية لوسائل االتصال : دراسة مقارنة /
  ٣٦٧  حماية المدنيين اثناء االحتالل /

  ٩٨٤  حماية الملحومات من التأآل باستعمال مثبطات عضوية /
  ٤١٤  لعقاب: دراسة مقارنة /حمل السالح بين تجريم النشاط وتشديد ا

الحوافز وتأثيرها في الرضا الوظيفي دراسة استطالعية لعينة من االطباء 
  في مستشفيات محافظة نينوى /

١١٤٥  

  ١١١٥  : دراسة تطبيقية ...الخ/AHPحوسبة وتطبيق اسلوب التحليل الهرمي 
  ١٧٦٠  ...الخ/الحياة االجتماعية في لواء الحلة خالل مرحلة االنتداب البريطاني 

  ١٧٥٩  م/١٥-٤/١٠الحياة االجتماعية للكورد بين القرنين 
-١٣٢الحياة االجتماعية في المشرق االسالمي في ضوء الموارد الجغرافية 

٣٣٤/  
١٧٢٤  

  ١٧٣١  الحياة االقتصادية في امارة حلب في القرنين السادس والسابع الهجريين/
الخامس عشر  –سع الهجري الحياة الفكرية في الحلة خالل القرن التا

  الميالدي/
١٧٣٢  

حياتية والبيئية من الخوخ االخضر واختبار آفاءتها في نقل فايروس 
  في منطقة الموصل / PVYالبطاطا واي 

١٠٢٨  

  ١٤٦٦  /٢٠٠٠-١٩٧٠الحيوان رمزا في الشعر العراقي الحديث 

  
  حرف الخاء

  
  ١٧٢١  ... الخ/ خراسان في االستشراق االمريكي ريتشارد فراي انموذجا

  ١١٤٠  بين االطباء والمرضى دراسة ستطالعية / خصائص االتصال الكف
  ١٢٩٢  خصائص االداء التمثيلي للمجاميع في عروض المسرح العراقي /

  ١٤٧٨  خصائص االسلوب في شعر البحتري /
  ١٤٧١  / ١٩٨٠-١٩٢٠خصائص االسلوب في شعر الجواهري 



 ٢٠٩ 
 

الجنوبي من السهل الرسوبي في الخصائص الحرارية للجزء االوسط و
  العراق ... الخ /

٧٨٣  

  ١٤٩١  خصائص الحوار في نصوص يوسف الصائغ المسرحية /
  ١٥٣٠  خصائص ظاهرة الرآود الهوائي واثرها في طقس العراق ومناخه /

الخصائص العقلية والنفسية المرتبطة بنصفي الدماغ وعالقتها بالتحصيل 
  الدراسي لدى طلبة االعدادية /

٤٣٧  

  ١٢٦٨  االسالمية في الزخرف الفاطمي / الخصائص الفنية للزخارف
  ١٢٦٦  الخصائص الفنية للمدرستين العراقية والفارسية في اعمال الرسم ...الخ/

الخصائص اللحنية وااليقاعية في االغنية البغدادية لعقد الستينات: دراسة 
  تحليلية/

١٢٧٣  

ا المكانية في تربية االبقار وعالقته الخصائص المناخية في العراق
  وانتاجها/

١٥٢٨  

خصائص نظام ادارة منظمات الرعاية الصحية بالترآيز على قيمة 
  المخرجات ... الخ /

١١٣٩  

الخصائص القيادية الختيار رؤساء الفرق في االلعاب الرياضية 
  الجماعية...الخ /

١٣١١  

  ٣٦١  الخصخصة اتجاهات التحول الى القطاع الخاص /
  ٣٤٣  صة قطاع الخدمات العامة في الميزان االقتصادي.. تطبيقات مختارة /خصخ

الخضوع االجباري وعالقته بتوقع السلوك لدى طلبة معاهد اعداد المعلمين 
  والمعلمات /

٤٣٥  

  ١٥٩٢  الخط العربي على الخزف االسالمي حتى نهاية القرن الرابع الهجري/
  ١٤٩٣  من القرن العشرين / خطاب الرواية العربية في النصف الثاني

  ١٤٨٢  الخطاب السياسي في شعر المديح العباسي /
  ١٤٣١  الخطاب الشعري في االندلس: دراسة فنية عصر الطوائف انموذجا /

  ١٥٠٨  الخطاب العربي وخصائصه عند الجاحظ /
  ١٥٠٩  الخطاب في نهج البالغة: بنيته وانماطه ومستوياته /

  ١٥١٢  راسة في ضوء نظرية ارسطو في الخطابة /الخطاب في نهج البالغة: د
  ١٥١١  الخطاب في نهج البالغة: دراسة موضوعية فنية /
  ١٤٤١  الخطاب النقدي عند الشريفين الرضي والمرتضى /

  ١٥١٠  خطب الرجال الفاتحين في عصر صدر االسالم: دراسة مضمونية فنية /
القرن االول الهجري: خطب سيدات البيت العلوي عليهن السالم حتى نهاية 

  دراسة موضوعية فنية /
١٥١٥  

  ١٥١٤  خطب واقوال اهل البيت عليهم السالم في واقعة الطف: دراسة تاريخية /
  ٦٥٢  الخالف النحوي بين المحدثي /

  ١١١  الخالف النحوي في تفسير القرطبي الجامع الحكام القران /
  ١٩٤  ... الخ /الخالفات االصولية وادلتها في ضوء آتاب التمهيد 

دي الخامس االمام الحسن بن علي عليهما السالم: دراسة الخليفة الراش
  تاريخية /

١٦٥٣  

  ١٦٧  الخمار في احاديث الكتب التسعة /



 ٢١٠ 
 

  ٧٢٤  /Znالرقيقة المشوبة بـ  CDTEالخواص االلكتروبصرية الغشية 
  ٩٨٧  الخواص الميكانيكية ونمو المقاومة لخرسانة الزجاج /

  ٥٥٠  االتصال االجتماعي وعالقته بالشخصية المزاجية...الخ/ الخوف من
  ١٤٥٩  الخوف واثره في تشكيل المعنى في شعر العصر االسالمي /

الخير والشر في الفلسفة نخبة من اديان الشرق القديم حتى الفلسفة 
  الحديثة/

٣٢  

  
  

  حرف الدال
  

              ٥               طويريةلوطنية في العراق: دراسة تقويمية تادار الكتب والوثائق 
  ٦٦٣  الة القطعة واالنتروبي في النظام الديناميكي /د

  ٦٥٩  الدر المعون في علوم الكتاب المكنون للسمن الحلبي...الخ /
دراسات حول متالزمة المبيض النتعدد االآياس وتأثير بعض العقاقير 

  اث الجرذان /المنشطة للخصوبة في مبايض ان
٨٩٩  

  ١٦٢٦  الدراسات القرانية عند االمام ابن قتيبة الدينوري...الخ /
  ١٦٧١  الدراسات اللغوية والنحوية عند الدآتور عبد االمير الورد /

دراسات وراثية خلوية ومظهرية لثالثة انواع من شبوطيات المياه العذبة 
  العراقية ... الخ /

٨٩١  

  ٩٨٢  المنيوم ... الخ / –الليثوم وي دراسة استخدام مرآب العض
 –دراسة اقتصادية تحليلية لواقع تسمين الحمالن في منطقة آوآحجلي 

  محافظة نينوى... الخ/
٣٤٨  

دراسة اقتصادية قياسية النتاج محصول زهرة الشمس محافظة السليمانية 
  النموذج تطبيقي / –

٣٤٦  

لى بعض معايير الدم واثره ع C,Bدراسة التهاب الكبد الفيروسي نوعي 
  الفسلجية والمناعية /

٩٤٤  

دراسة انتاج بعض القلويدات المورفينية من نبات الخشخاش خارج الجسم 
  الحي /

٧٩٤  

  ٧٩٧  دراسة بعض التأثيرات الوراثية والمناعية لمستخلصات القصب ...الخ/
دراسة بعض التفاعالت العضوية للبولي ستابرين والبولي اسنيفثالين 

  ضة بمجاميع النايترو وحامض السلفونيك /المعو
٧٦٥  

  ٦٨٤  سراميك / –دراسة بعض الخصائص الميكانيكية لمتراآب بوليمر 
  ٩٩٠  دراسة بعض الصفات الفيزيائية والكيميائية والحياتية لمياه نهر دجلة...الخ/

 دراسة بعض المتطلبات الضرورية من الفيتامينات واالحماض االمينية 
ي /صنف البرح -و والفحم المنشط في اآثار نخيل التمرومنظمات النم   

٧٩٣  

دراسة بعض المتغيرات الفسلجية وترآيز البروستاالندتنات عند مرض 
و/الرب  

٩٤٣  

  ٨٦٢دراسة بعض المتغيرات الفسلجية والنسيجية والكيموحيوية لخالت 



 ٢١١ 
 

/الرصاص في اعضاء الجهاز الشبكي  
متحولة الفسلجية بين االشخاص في دراسة بعض مظاهر امراضية الخمج بال

/مدينة سامراء  
٩٣٣  

... الخ /دراسة بعض المعايير الدموية والكيميوحيوية للجاموس   ٧٨٨  
دراسة بعض المؤثرات الوراثية الخلوية لتأثير مادة الكلورفورم على الغار 

  /االبيض
٨٩٣  

المعزولة  دراسة بكتريولوجية ووراثية لبكريا المكورات العنقودية الذهبية
/من اضماد الجروح   

٩٣٧      

دراسة بلستريولوجية ووراثية للمكورات العنقودية الذهبية المقاومة 
/للمثيسيلين المعزولة من قبل مستشفيات مدينة النجف   

٩٣٢  

دراسة تأثير ازالة معادن الكاربونات واآاسيد الحديد على امتزاز وتحرير 
/ترب شمال العراق البوتاسيوم من مفصول الطين في بعض   

١٠٠٧          
   

الرقيقة المحضرة بطريقة  cd2sno2دراسة تأثير بعض الخواص الفيزيائية 
  الرش الكيميائي الحراري /

٦٩٢ 

دراسة تأثير بعض العوامل على تردد الجنين لدى المصابات بسرطان الثدي 
  /في البصرة

٩٥٣  

  ٧١٤  / ص الشيئيةوايدية على الخقلتدراسة تأثير تشبع االقطاب المغاطيسية الال
دراسة تأثير التغير في البناء البلوري للفحم النفطي العراقي على الخصائص 

/الكهربائية   
١١٨٩ 

 ١٠٣٦  / ANNA دراسة تأثير التلقيح الخلطي في عقد وصفات ثمار التفاح صنف
لخ/...ادراسة تأثير الجهد البدني القصوي في بعض المؤشرات البيوآيميائية  ١٣٣٥ 

 دراسة تأثير شحنة النواة على الصفات الفيزيائية لبعض الذرات وااليونات 
/Z-2,8,4,5  

٧٢٣ 

دراسة تأثير الكادميوم والسيلينوم على الطبيعة الفسلجية للخصية في 
/الفئران البيض السويرية   

٨٦١ 

 ٨٢١  ...الخ/دراسة التأثير الكهرومغناطيسي في التغايرات الكروموسومية
ط لبعض المستخلصات النباتية على بعض الفطريات مثبدراسة التأثير ال

/المرضية   
٨٥٤ 

دراسة تأثير المستخلص المائي لبذور العنب في االجهاد التأآسدي المتحدث 
  /ببيروآسيد الهيدروجين في ذآور الجرذان

٩٠٦  

دراسة تأثير المستخلص المائي لنبات حشيشة الليمون ومقارنتها مع 
آمضادين لالآسدة في ذآور الجرذان المعرضة لالجهاد  C امين فيت

  /والتأآسدي

٨٩٦ 

 Aeromonas  مستخلص النمو الخام لبكتريادراسة تأثير 
hydrophila/ الخ...  

٩٣٦ 

  ٨٢١  دراسة التأثير الكهرومغناطيسي في التغايرات الكروموسومية ... الخ /
فطريات الجلد المعزولة من دراسة تأثير مستخلصات نباتية مختلفة على 

  / مرضى مستشفى تكريت التعليمي
٩٣٨ 

 ٨٩٨ Cryptosporidium Parvum دراسة تجريبية للبويفيات الخبيئة



 ٢١٢ 
 

 /المعاملة بدرجات حرارة مختلفة في الفئران البيض 
دراسة التحسين اللوتي لالب والهاب المنتجين في الشرآة العربية 

 /لكيمياويات المنظفات 
٧٦٩ 

راسة تحليلية في قيم بعض المتغيرات الكينماتيكية للتصويب بالقفز د
 /الخ  ...المحتسب بثالثة نقاط بين جانبي السلة 

١٣٤٧ 

 ٤٥٦ /آتب الجغرافية في معاهد اعداد لمعلمين والمعلمات  السئلة دراسة تحليلية
دراسة تحليلية لتشكيالت استقبال االرسال وانواع االعداد للضرب الساحق 

 /٢٠٠٧بطولة آأس العالم بالكرة الطائرةلدى الفرق المشارآة في 
١٣٦٠  

دراسة تشخيص لمسبب داء المتحوالت االميبي بواسطة تقنية تفاعل البلمرة 
 /وامكانية تنمية مختبريا في محافظة البصرة  PCRالمتسلسل 

٨٧٤ 

ة دراسة تشريحية ونسجية مقارنة للعين في نوعين من اسماك المياه العذب
 .... /وتأثير االشعاعات 

٨٦٥ 

 ٧٠٤ /دراسة تصميمية للتحليالت الحرارية لموسع ومستقبل الحزمة الليزرية
دراسة تصميمية لمرايا عاآسة آليا واخرى عاآسة جزئيا لمرنان ليزر 

 /ياك  –النيريميوم 
٧٠٥ 

 Cymatiinae6 Corixinaeدراسة تصنيفية لبعض انواع عويلتي 
 /الخ  ...لعائلة 

٨٨١ 

الدراسة التصفيفية واالنتشار الطباقي الوستراآودا تكوين الفتحة المايوسين 
 /الخ  ...االوسط

٧٨٤ 

دردراسة تصنيفية وبيئية لبعض عوائل رتبة ثنائية االجنحة المسببة لتدوير 
 /في بعض اهوار البصرة 

٨٧٦ 

 ٨٤١ /دراسة تصنيفية وتشريحية للجنس في العراق 
راري والضوئي لمتعدد آلوريد الفاينيل باستخدام امالح دراسة التفكك الح

/فلزية   
 

١١٨٣ 

دراسة تقويمية لكتاب طرائق التدريس العامة في معاهد اعداد المعلمين 
 /والمعلمات من جهة نظر المدرسين والطلبة 

٤٥٨ 

دراسة التكاوين الجيولوجية والتربة لسد الموصل باستخدام نظم المعلومات 
 / GISالجغرافية

١٥٨٤ 

 دراسة التوزيع المكاني لخدمات االتصاالت السلكية في مدينة بغداد باستخدام
GIS / 

٥٩٩ 

 ٦٨٦ /دراسة جودة الصور التلفزيونية لقنوات البث التلفزيوني االرضي 
دراسة جيوديناميكية للحافة الشمالية الشرقية من الطبق العربي باستخدام 

 /معطيات االقمار الصناعية 
٧٨٦ 

ة البلمرة الآريالت المثيل المثيلية وبلمرته المشترآة مع يرآحدراسة 
 /الستايرين 

٧٧٦ 

من خالل تحسين طريقة  8009دراسة حول تطوير تحضير سبيكة االلمنيوم 
 /الخ  ...التصنيع 

١١٩٥ 

 ٨٨٨ /دراسة حياتية وبيئية الزنبور االصفر في وسط العراق 



 ٢١٣ 
 

 ٨٧٩ /الخ  ...شرة السونة دراسة حياتية وديناميكية تعداد ح
دراسة الخصائص البصرية اللواح االيبوآسي المطعمة بصبغة الرودامين 

G6  وتأثيرها في آفاءة الخلية الشمسية/ 
٦٧٩ 

 الغشية دراسة الخصائص الترآيبية وتأثير السمك على الخصائص البصرية
ZNO  الرقيقة المحضرة بطريقة التحلل الكيميائي الحراري/ 

٧٤٣ 

 ١٢٠١ /٥٣٦راسة الخصائص العمرانية والديموغرافية لمدينة الصدر محلة د
 ٧٠٠  /دراسة الخواص البصرية والكهربائية الشباه الموصالت العضوية 

 ٩٨٣ /راسة الخواص الترايبولوجية لمادة متراآبة ذات اساس نحاس د
 Pmmaولغشاء بوليمري  -2 دراسة الخواص الطيفية لصبغة الكومسرين

   /م بهذه الصبغة مطع
٧٠٨ 

  ٩٦٢  دراسة الخواص الفيزيائية والميكانيكية لمادة السيراميك ... الخ /
دراسة الخواص الميكانيكية والحرارية لمواد متراآبة باستخدام بعض 

 /االلياف 
٦٨٩ 

دراسة دموية وآيموحيوية للخمج الطبيعي بديدان المعدة واالمعاء في 
 /الضأن المحلي في الموصل 

١٠٦٨ 

 ٩٧٣ /بيراليت –دراسة سلوآية العزل الحراري ومقاومة الحرائق لمؤنة سمذت 
دراسة شروط استقرارية النموذج االسي ذي االنتقال االملس لالنحدار 

 /الخ  ...الذاتي
٦٧٢ 

دراسة شروط استقرارية نموذج آوشي ذي االنتقال االملس لالنحدار الذاتي 
 /مع تطبيق 

٦٦٩ 

لفيزيائية لترب بعض مالعب آرة القدم وبعض الحلول دراسة الصفات ا
 /المقترحة لمعالجتها 

١٠٠٦ 

 ٨٦٧ / Bai6-c دراسة طفيلية تجريبية لطفيلي في الفئران ساللة
دراسة طيفية االمتزاز صبغتي االيوسين والزرقاء الفعالة على سطوح 

 /مخلفات الخشب 
٧٣٠ 

 -لي لزهر الشاي االحمردراسة طيفية وجهرية للمستخلص المائي والكحو
 / راتاشاي آوج

٧٤٩ 

دراسة عدد من المتغيرات الفسلجية والكيموحيوية لدى مجموعة من النساء 
 /المتزوجات المصابات بالتهاب السيل البولي في مدينة آرآوك 

٩٤٧ 

دراسة العالقات بين بعض الصفات الفيزيائية والمورفولوجية لسالسل 
 /في العراق الترب لوحدات فيزيوغرافية 

١٠١٢ 

 ٩٤٩ /دراسة العالقة بين مجاميع الدم واضرار النطف في الرجال قليلي الخصوبة 
دراسة عملية التثبيت الحراري لبولي آلوريد الفاينيل باستخدام بعض 

 /معقدات العناصر االنتقالية 
٧٧٧ 

 ٩٦١ /دراسة عملية عن تأثير الحز النافذ على اداء ناشرة ثنائية البعد 
 ٩٥٩ دراسة عملية ونظرية لتأثيرات ابعاد االنابيب في المنظومات ...الخ/

دراسة العوامل المؤثرة على امتزاز بعض معوضات الفينول واالثيلين 
  ازة مختلفة/مباستخدام مواد 

٧٣٢ 

 ٩٨١ دراسة العوامل المؤثرة في خواص مسحوق القصدير المنتج ...الخ/



 ٢١٤ 
 

اء الجهاز العصبي المرآزي ...الخ/دراسة عيانية ونسيجية لبعض اجز  ٨٩٠ 
 ١٠٧٧ دراسة فرط االباضة واستحصال االجنة في النعاج العواسي العراقية /
دراسة فسلجية آيموحيوية وخلوية لتأثير عدد من الملوثات المنبعثة 

  من...الخ/
٩١٩ 

ملة حدراسة فسلجية وتشريحية مقارنة لبعض النباتات الصحراوية المت
  جنوب العراق / للملوحة في

٨١٨ 

 ١٢٧٩  دراسة في توظيف التقنيات الصوتية الرقمية في الدراما التلفزيونية /
 ٧١٦  دراسة في حسابات الخواص البؤرية للعدسات المغناطيسية /

 ٨٠٩  دراسة في وبائية داء اللشمانيا االحائية في مدينة بغداد وضواحيها /
ومتناظراته  LHDدروخير ليديها دراسة آيمائية حياتية النزيم الالآتيت 

 المنقاة جزئيا من ادرار المرض المصابين بأورام البروستات...الخ /
٩٠٨  

دراسة لفطريات الجلدية والكيراتينية المعزولة من بعض االشخاص 
  والحيوانات في محافظة ميسان/

٩٥٢ 

 ٩٤٢  دراسة لمستويات الصوديوم والبوتاسيوم في آريات الدم الحمر ...الخ /
 ٦٩٩  دراسة ليزرات االلياف البصرية احادية النمط والمطعمة باالربيوم...الخ/
 ٧٣١  دراسة المتغيرات الثرموديناميكية المتزاز بعض االصباغ الملونة...الخ /

روتينات الشحمية لمرضى داء السكري بدراسة مستوى بعض اللبيدات وال
 النوع الثاني في محافظة القادسية /

٩٤٦ 

 ٩٥٤  المشعرة المهبلية والجراثيم المرافقة لها في نساء مدينة تكريت /دراسة 
 ٨٣٥  / CTTRUSLدراسة مظهرية وتشريحية لمقارنة بعض انواع جنس 

دراسة مظهرية وتشريحية مقارنة النواع في اجناس معينة من العائلة 
 المرآبة... الخ /

٨٣٦ 

 ٨٣٧  دراسة مظهرية وتشريحية وخلوية للسرخس ...الخ/
دراسة مظهرية ونسيجية مقارنة للعين في نوعين من اسماك المياه العذبة 

 العراقية /
٨٦٤ 

دراسة معلمات التفريغ التوهجي المستمر للهواء الجاف خلف القطب 
  السالب باستخدام محبس النكمور المزدوج /

٦٨٧ 

  ١١٥٧  والحديثة في نظرية ادارة المشروع / التقليديةدراسة المفاهيم 
اسة مقارنة بين فاعلية بعض المستخلصات النباتية ومبيد در

  وس... الخ /فالدايكلور
٨٨٣  

  ٤٢٨  دراسة مقارنة في التحصيل الدراسي والتوافق النفسي ... الخ /
دراسة مقارنة في التفكير التشعبي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية على وفق 

  متغيري الجنس والعمر /
٤٤٢  

الكرات ذات المسار يم بعض المتغيرات الكينماتيكية بين دراسة مقارنة في ق
  المرتفع والمنخفض.../

١٣٧٩  

  ٢٥٨  دراسة مقارنة لطرائق تقدير انموذج انحدار خطي متعدد ... الخ/
تزان االمتزاز لبعض مرآبات اراسة مقارنة للعوامل المؤثرة على ثوابت د

  االزو /
٧٣٧  

  ١٥٣٣التحسس النائي ونظم المعلومات  دراسة مقارنة لهور الحويزة باستخدام



 ٢١٥ 
 

  الجغرافية ... الخ /
دراسة مقارنة مظهرية ونسيجية للقناة الهضمية لطائر الحب 

Melopsittacus unsulats gould 1840  وطائر الزاغCorvus 
f.frugilegus linnaeus 1758 /  

٨٩٢  

 دراسة موسمية لبعض المتغيرات البيئية لمياه ورواسب اهوار جنوب
  محافظة ذي قار /

٧٤٥  

ن نوعيتها بطريقة يراسة المياه الجوفية في سامراء ومحاولة تحسد
  الترسيب الكيمياوي والتبادل االيوني /

٩٨٩  

الت اليورانيوم المائية على بعض االعضاء الداخلية خسيجية لتأثير ندراسة 
  في الفئران المختبرية / 

٨٦٦  

  ٧٩١  ي الجاموس المحلي ... الخ /دراسة نسيجية وآيمياء سيجية للجلد ف
  ٧٩٢  دراسة نسيجية وآيمياء سيجية في جلد الدجاج الرومي المحلي ... الخ/

البروتون المنبعثة من التفاعالت  –دراسة نظرية لحساب طاقة النيوترون 
  / D-Dووية االندماجية الحرارية نوع نال

٧١٨  

  ٧١١  دراسة نظرية اللمنيوم تحت الضغط العالي /
  ٩٧٧  راسة نظرية وعملية النتاج غاز الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية /د

دراسة نوعية مياه االمطار وتأثيرها على بعض خصائص التربة في قضاء 
  الطوز /

٩٦٩  

  ٩٤٥  دراسة وبائية التهاب الكبد الفيروسي لسكنة هور الجبايش في العراق/
هائية والوسطية صابة المضائف النادراسة وبائية حيوية حول 

  بطفيلي...الخ/
٨٦٨  

  ٨٠٥  دراسة وبائية على طفيلي المشعرات المهبلية ... الخ /
المسببة لداء  Candida albicansدراسة وبائية وانزيمية لخميرة 

  المبيضات... الخ /
٨٠٤  

دراسة وبائية لداء الجيارديات في بعض الحيوانات الحقلية واالنسان في 
  /محافظة الديوانية 

١٠٧٥  

في مدينة  cyclospora cayetansisدراسة وبائية وتشخيصية لطفيلي 
  ا /تكريت والمناطق المجاور له

٩٣٩  

  ٩٣٠ في اطفال مدينة...الخ/ girdiasisدراسة وبائية وسريرية لمرض الجيارديا 
في الدجاج في محافظة  Ascaridia galliدراسة وبائية ومرضية لطفيلي 

  النجف /
٨٧٠  

وراثية خلوية ومناعية ومؤشرات صحة التكاثر للعاملين في معمل  دراسة
  نسيج الديوانية ... الخ /

٩١٢  

  ١١٦  ومنهجه / –الدرس البالغي في ثالث رسائل في اعجاز القران اصوله 
الدرس الصرفي والدرس النحوي في آتاب آشف المشكالت وايضاح 

  المعضالت... الخ /
٦٥٤  

  ٦١٩  محكم البن سيده االندلسي ... الخ /الدرس الصوتي في آتاب ال
  ٦١٥  الدرس النحوي في آتاب المحلي وجوه النصب البن شقير النحوي ... الخ/

  ١٧٥٣  / ١٩٨٩ -١٩٤٣الدروز ودورهم السياسي في لبنان 



 ٢١٦ 
 

دعاية االنتخابية عبد الملصقات الجدارية النتخابات مجلس النواب ال
  /دعائية العراقي: دراسة تحليلية للمضامين ال

١١٦٧  

  ١٢٥٦  الدالالت الرمزية لالعمال الفخارية في العراق القديم /
  ٦٢٥  داللة الفعل المزيدة في شعر المتنبي /

  ٦٥٠  داللة مصطلح النحو عند القدامى والمحدثين: دراسة تاريخية موازنة/
  ٦٤٦  هـ /٥٢الداللة النحوية في اختبارات المفصل بشرح التبريزي 

في مرض  GADA & A1-A2المضادة لخاليا البنكرياس  دور االجسام
  السكري /

٩٢٨  

دور ادارة الحكمة في مواجهة التحديات االستراتيجية للقطاع الخاص 
  العراقي... الخ /

١١٦٦  

  ٣٣١  دور االستثمار االجنبي المباشر في عملية التنمية االقتصادية ... الخ /
ت المديرين دراسة ميدانية الراء دور استراتيجيات التدريب في تنمية مهارا

  عينة من مديري المستشفيات الحكومية في محافظة نينوى /
١١٤٣  

ية للمتلقي في الفضاءات دور البعد الرابع في تحقيق المتعة الحس
  الخ /الخارجية...

١٢٤٨  

دور بعض االساليب االحصائية في تطبيق الحيود السداسي دراسة تطبيقة 
  وت النباتية في ميسان /في مصنع المعتصم للزي

٦٧٣  

  ١٢٥٧  فخار العراق القديم /دور البيئة في تنوع انماط 
دور التحكم المؤسسي في تخفيض ممارسات المحاسبة االبداعية وتحقيق 

  التوافق بين مصالح اطراف الوآالة ... الخ /
١١١٦  

  ١٢٣٩  دور التغير في حاجات الساآن على خصائص تشكيل واجهة المسكن /
  ١١١٠  ر تقنيات ادارة الكلفة في تخطيط التكاليف وتخفيضها ... الخ /دو

  ١٢٢١  دور التكيف في تطوير عمارة المساجد /
  ٣٦٢  دور التوقعات العقالنية في التحليل االقتصادي الكلي /

دور الحاآمية في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة في العراق: دراسة 
  حالة /

٤٠٩  

الجتماعية في المجال الطبي ومعوقاته دراسة ميدانية في مدينة دور الخدمة ا
  بغداد /

٤١٦  

 دور الخدمة االجتماعية في معالجة التسرب الدراسي في المدارس
  االعدادية...الخ /

٥٢٨  

دور خنفساء اللوبياء الجنوبية في تلوث بعض انواع بذور البقوليات 
  المخزونة بالفطريات /

٨٨٢  

  ١٧٥١  / ١٩٤٦-١٩٢٠سي في سورية دور الدروز السيا
دور الرقابة الداخلية في تخفيض تهديدات نظام المعلومات المحاسبي 

  تمت لتحقيق قيمة للمنظمة والزبون /المو
١١٠٤  

  ١١٥٢  دور الرؤية االستراتيجية في نجاح المؤسسات التعليمية ... الخ /
  ٣٥٧  لمالية الدولية /دور سعر الفائدة وسعر الصرف االجنبي في حرآة التدفقات ا

  ٤١٠  دور السلطات العامة في مكافحة ظاهرة الفساد االداري في العراق /
  ٣٤٠دور السلطة التشريعية في اقرار الموازنة العامة وتطبيقاته في 



 ٢١٧ 
 

  العراق...الخ/
الدور السياسي والعسكري للضباط العراقيين في الدولة العثمانية والمشرق 

  /١٩٢١-١٩٠٨العربي 
١٧٤٧  

دور الصحافة العراقية في تشكيل االتجاهات السياسية لطلبة جامعة 
  بغداد...الخ/

٢٣  

الذهبية عن منظمات المجتمع المدني دور العالقات العامة في بناء الصورة 
  المعنية بشؤون التدريسين /

١١٧٠  

دور العالقات العامة في التوعية البيئية : دراسة مسحية لواقع العالقات 
  في وزارة البيئية العراقية /العامة 

١١٧١  

  ٤٦٦  في اخراج االفالم التعليمية /دور عناصر الوسيط الفني 
التأآسدي في  وبذور الحلبة في التقليل من اثر االجهاد A,Cدور فيتامين 

  والتناسلي الباء فروج اللحم /االداء الفسلجي 
٨٥٩  

 Rattusجية ذان النرويوالجر mus museulusدور الفئران المنزلية 
norvegicus  في وبائية بعض االمراض الطفيلية من اوالي الدم واالنسجة

  في مدينة تكريت وضواحيها /

٩٥١  

دور مجمعات المنافذ الحدودية في نمو المستقرات البشرية الحدودية في 
  محافظ االنبار /

١٥٥٦  

  ٣٧٣  دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود البحرية /
دور المخلفات العضوية في تقليل تأثير المياه المالحة وجاهزية وامتصاص 

NPK / ونمو وحاصل زهرة الشمس ... الخ  
١٠٥٩  

  ١١٦٣  دور المزيح التسويقي السياحي في تحقيق الميزة التنافسية ... الخ /
  ٣١٢  دور معايير التدقيق الداخلي في رفع آفاية اعمال التدقيق الداخلي ... الخ/
  ١١٠٨  دور معلومات محاسبة التكاليف في تقويم اداء مرآز المسؤولية ...الخ /

دور المعلومات المحاسبية في التنبؤ بفشل الشرآات المساهمة 
  الصناعية...الخ/

١١٠٣  

-١٩٦٤دور المملكة العربية السعودية السياسي في جامعة الدول العربية 
١٩٧٥/  

١٧٤٠  

م ١٠٥٩-٧٣٩ -هـ ٥٤١-١٢٢تامسن دولة بني طريف البرغواطيين في 
  دراسة في احوالها السياسية والدينية /

١٧٢٨  

  ١٧٤٢  الدولة الحفصية النشأة : دراسة سياسية /
-٩٠٥ -هـ ٣٦٢-٢٩٦الدولة الفاطمية في بالد المغرب: دراسة سياسية 

  م /٩٧١
١٧٣٣  

  ١٧٣٦  /: دراسة تاريخية الدولة والدين في الفكر الساساني
والمجتمع المدني: دراسة سوسيولوجية تحليلية في علم  الديمقراطية

  االجتماع السياسي /
٢٧٠  

ديناميكيات التعاون والتنافس بين منظمات االعمال في اطار التحالفات 
  الستراتيجية ... الخ /

١١٥١  

  ١٤٨١  ديوان بشار بن برد : دراسة في الفضاء الشعري /
  ١٦٨٣  ويةديوان الشريف المرتضى: دراسة لغ



 ٢١٨ 
 

  ١٤٤٤  الديوان والغربال: مقارنة نقدية /

  
  حرف الذال

  
  ١٣٠٢  الذات االنسانية وتحوالتها في العرض المسرحي العراقي /

الذآاء المتعدد لدى طلبة مدارس المتميزين واقرانهم االعتياديين في 
  المرحلة الثانوية /

٤٤٣  

  ١٠٢٧  الذبول الفيوزاريومي على بعض نباتات الزينة وطرق مكافحته /

  
  حرف الراء

  
ة تحليلية الراء عينة سراس المال الفكري واثره في ادارة اداء العاملين درا

  من رؤوساء االقسام العلمية في جامعة الموصل /
١١٤٧  

  ١٧٠٠  الراية في العراق القديم : دراسة فنية وتاريخية /
  ١٤٢٨  ريين /الرثاء السياسي في العصر العباسي في القرنين الثالث والرابع الهج

  ١٤٨٠  ر العصر العباسي االول ... الخ /عرثاء القادة العباسيين في ش
  ١٦٢٥  ومروياته في بعض آتب السنة النبوية /رجاء بن حيوة 

  ١٤١  /ردود القران الكريم على العقائد الضالة : دراسة موضوعية 
  ١٥١٦  بنيوية تكوينيه /رسائل االمام علي عليه السالم : دراسة 

  ٥٤١  رعاية النفسية والتربوية للشباب الجامعي وبناء انموذج التعامل معهم /ال
الرؤيا المعاصرة لتخطيط المدن في ضوء مفهوم العمارة الخضراء 

  المستدامة ... الخ/
١٢١٣  

  ١٢٨٨  : دراسة نقدية /جعفر السعدي فنانالروئية االخراجية لل
  ١٥٠٧  / روايات حنان الشيخ : دراسة في الخطاب الروائي

  ١٥٠١  /٢٠٠٣-١٩٧٩العراقية من عام رواية المنفى 
  ١٤٩٤  رواية المنفى في االدب العراقي الحديث: روايات شاآر االنباري انموذجا/

  ١٢٦٢  الريادة الجمالية في الرسم  العراقي الحديث /

  
  حرف الزاي

  
  ١٧١٣  الزراعة في شبة جزيرة العرب في عصر الرسالة والعصر الراشدي/

يادة انتاج فايروس نيوآاسل في اجنة الدجاج باستخدام مادة ز
  الصوديوم...الخ/

١٠٦٧  

  



 ٢١٩ 
 

  حرف السين
  

سترايجيات التصميم والتخطيط المؤثرة على التشكيل العمراني في المناطق 
  الحارة الجافة /

١٢٤١  

  ١١٤٦  راسة ميدانية ... الخ/د: مريظيستراتيجيات المحافظة على المالك الت
المعلمين  –تدريسية لتنمية مهارات الحس العددي لدى لطلبة ة ستراتيجي

  واثرها في تنمية مهارات الحس العددي لدى تالميذها /
٦٦٨  

  ١٢٨٧  ستراتيجية التفكيك في العرض المسرحي المبادئ واالجراءات /
عيبي االرتكاز سرعة رد فعل وعالقتها بدقة االداء المهاري والخططي لال

  بكرة القدم /
١٣٧٥  

  ٣٧  السرعة المعرفية وعالقتها باالبداع والذآاء الوجداني لدى االطفال /
  ١٥٦٨  : دراسة في جغرافية السكان / ٢٠٠٤-١٩٨٦سكان دولة قطر للمدة 

  ٥٦٨  سلوك العنف وعالقته بالشعور بالندم واالحكام الخلقية لدى طلبة الجامعة /
ؤساء االقسام العلمية في السلوك القيادي وعالقته بالمناخ التنظيمي لدى ر

  جامعة واسط من وجهة نظر التدريسيين /
٥٧٥  

زين: دراسة تحليلية باستخدام التحسس السلوك المكاني لمستقرات المتجاو
  النائي ... الخ /

١٢٠٦  

انطوني تابيس وشاآر حسن ال  السمات التعبيرية التجريدية في رسوم
  : دراسة تحليلية مقارنة /سعيد

١٢٧١  

لتكوين في الرسم الحديث وتوظيفها في تحصيل طلبة قسم التربية سمات ا
  الفنية /

٤٩٥  

  ١٢٥٨  السمات الجمالية للترآيب الشكلي في الخزف العراقي المعاصر /
  ١٣٧  السنن االلهية في القران الكريم واثرها في الدعوة الى اهللا تعالى /

  ٨٦  سورة مريم : دراسة لغوية /
  ١٧٥٠  /١٩٥٨-١٩٤٦العربي سورية وقضايا المشرق 

  ٢٤٥  المجتمع العراقي نموذجا / –سوسيولوجيا االزمة 
  ١٤٩٧  /١٩٨٠-١٩٧٠سوسيولوجيا الواقع في الرواية العراقية 

سياسات تحرير التجارة الخارجية وانعكاساتها على االقتصاد العراقي للمدة 
٢٠٠٧-٢٠٠٢/  

٥٩٦  

  ١١٩٧  حضر في اطار الالمرآزية/سياسات التنمية االقليمية لمواجهة مشاآل الت
  ٣٣٦  سياسات الدعم الحكومي بين القبول الفكري وآلف التطبيق ... الخ /

  ١٧١٠  /١٩٥٢-١٩٤٥سياسة االحتالل االمريكي في اليابان 
السياسة االموية المضادة لالمام علي عليه السالم: دراسة في سياسة 

  السب/
١٧١٩  

  ٢٦٠  /١٩٢٤-١٩١٧تية سياسة بريطانيا تجاه روسيا السوفي
  ١٧٥٥  /١٩٣٢-١٩١٤سياسة بريطانيا تجاه آرد العراق 
  ٢٧٧  م /١٩٣٩-١٩١٨السياسة البريطانية تجاه سورية 

  ٢٦١  /١٩٦٦-١٩٦٣السياسة البريطانية تجاه العراق  



 ٢٢٠ 
 

-١٨٧٩سياسة التحالفات االوربية واثرها في العالقات السياسية االوروبية 
  لدبلوماسية االوروبية /: دراسة تاريخية في ا١٩٠٨

٢٧٦  

  ١٥٧٥  سياسة تنظيم االسرة في محافظة بغداد: دراسة في جغرافية السكان /
  ٢٧٣  م /١٨٩٩-١٧٨١السياسة الدولية تجاه الصين 

:دراسة ١٩١٩-١٨٣٩سياسة الواليات المتحدة االمريكية تجاه الصين 
  تاريخية / 

٢٨٥  

  ٩٢  تطبيقية / السياق واثره في الكشف عن المعنى : دراسة
  ١٥١٧  السيرة الذاتية الروائية في النصف الثاني من القرن العشرين /

  
  حرف الشين

  
  ٦١٢  الشاهد في النقد العربي القديم الى نهاية القرن السابع الهجري ... الخ/

: ٢٠٠٥الشخصية الثانوية في الرواية العربية منذ منتصف القرن العشرين 
  دراسة نقدية /

١٤٩٢  

صية المشاآسة لدى طلبة المرحلة المتوسطة وعالقتها ببعض الشخ
  المتغيرات /

٤٧٨  

  ٢٢٤،٢٢٣  شرح تنقيح االصول /
  ١٥٧  قسم االول / –شرح سلم الهداية للشيخ داود التكريتي 

  ٢٢٠  شرح مجمع البحرين وملتقى النهرين ... الخ /
  ٣٨٩  الشرط المألوف في العقد : دراسة مقارنة /

ين التعاوني: دراسة استطالعية على عينة من علماء الدين في شرعية التأم
  مدينة الموصل /

٤١٣  

  ١٦٨٧  شعر ابراهيم الطباطبائي : دراسة موضوعية وفنية /
  ١٦٨١  شعر ابن معصوم المدني: دراسة موضوعية وفنية /

  ١٦٧٧  شعر ابي صخر الهذلي: دراسة اسلوبية /
  ١٤٩٠  م /١٩٥٧-١٨٨٩شعر ايليا ابو ماضي : دراسة فنية 

  ١٤٥٥  شعر التحذير واالنذار في عصر ماقبل االسالم /
  ١٤٥٠  الشعر الجاهلي بين الغنائي واالنواع االخرى /

  ١٤٦٧  شعر حافظ جميل: دراسة لغوية /
  ١٦٨٦  شعر ربيعة بن مقروم الضبي: دراسة موضوعية وفنية /

  ١٦٩١  شعر السيد الحميري: دراسة لغوية /
  ١٦٨٩  هـ : دراسة لغوية /٥١٥ئي الشعر الطغرا

  ١٦٨٢  هـ /٥٢٨شعر ظافر الحداد ابن االسكندرية 
  ١٦٩٥  ضوعية وفنية /هـ: دراسة مو٢٤٠ -هـ ١٨٥شعر عبد الصمد بن المعذل 

  ١٤٦٣  حسن الياسري: دراسة فنية  / شعر عيسى
عبد ربه الندلس وابن هـ ٢٠٨شعر الغزل بين مسلم بن الوليد 

  نة /هـ:دراسة مواز٣٢٨
١٤٤٥  



 ٢٢١ 
 

  ١٤٨٦  الشعر في ظل بني االفطس /
  ١٦٩٤  شعر مصطفى جمال الدين: دراسة لغوية /

  ١٠٥  الشواهد القرائنية في آتاب شر جمل الزجاجي البن عصفور االشبيلي...الخ/
ئية في آتاب شرح شذور الذهب للشيخ جمال الدين بن عبد اهللا الشواهد القرا

  نحوية  هـ : دراسة٧٦١بن هشام االنصاري 
٩٥  

  ١٦٢١  الشيخ البهائي وجهوده في مصطلح الحديث /
  ١٦٥٧  الشيخ حسين الحلي واراؤه الفقهية في مستحدثات المسائل /
-١٩٧١الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان ودوره في السياسة العربية 

  م/٢٠٠٤
١٧٤١  

ائد الشيخ عبد الكريم المدرس واراؤه الكالمية في آتابه جواهر الكالم في عق
  اهل االسالم /

١٦٢٨  

  ١٦١٣  الشيخ محمد باقر الناصري ومنهجه في التفسير المقارن /

  
  حرف الصاد

  
  ١٥٩٦  الصحابي ابو الطفيل عامر بن واثله سيرته وجهاده ومروياته /

  ١٥٩٧  الصحابية ام سلمة (رض) ودورها في الحياة الفكرية والسياسية /
ي: دراسة تحليلية لصفحة الراي في الصحافة العراقية وقيم المجمع المدن

  جريدة الصباح والزمان والؤتمر...الخ /
١٧  

  ١٣  الصحة االسلوبية في صياغة االخبار: دراسة اسلوبية ... الخ /
صعوبات التعلم لذوي القدرة العقلية العامة المالية والتحصيل المتحفظ من 

  طلبة المرحلة االعدادية /
٤٣٢  

رنسية في مدارس المتميزين والمتميزات في صعوبات تعليم اللغة الف
  محافظة بغداد... الخ /

٦٦١  

  ٢٣٨  صالة الجمعة في الفقه االمامي /
  ٦١  االسالم / –المسيحية  –الصالة في االديان السماوية الثالثة اليهودية 

  ٢١٦  اقتصادية / –صناديق الوقف االستثماري: دراسة فقهية 
ام ابو الحسن علي بن عمر الدارقطني الصناعة الحديثية في سنن االم

  هـ /٣٨٥
١٦١٨  

  ٣٠١  ية ...الخ /الصناعة في مدينة الصدر واثرها في تلوث البيئ
  ٣٠٠  الصناعة في ناحية الفحامة: دراسة في جغرافية الصناعة /

اقع وضرورات والصناعة النفطية االستخراجية في العراق ال
  االستثمار...الخ/

٣٥٦  

  ٢٥٦  دى المواطن العراقي: دراسة ميدانية في مدينة بغداد/صورة االرهابي ل
  ١٤٥٢  تري /البياتية في شعر البحالصورة 

  ٤٣٦  جامعة الموصل / ةوعالقتها بالخجل االجتماعي لدى طلبصورة الذات 
  ١١٦٨الصورة الذهنية لوظيفة العالقات العامة لدى القيادات االدارية في 



 ٢٢٢ 
 

  /المؤسسات الحكومية... الخ 
  ١٦٧٥  الصورة الشعرية عند بلند الحيدري /

  ١٥  صورة العراق السياسية في الصحافة العربية .../
  ١٤٤٦  الصورة الفنية في الشعر الصوفي في القرن السابع الهجري /

  ١١٨٠  الفضائية / MBCصورة المرأة في اعالنات قناة 
وعالقتها بالقلق الصورة النمطية للمرأة العراقية آما تدرآها طالبات الجامعة 

  االجتماعي /
٦٠٣  

  

  حرف الضاد
  

  ١٦٣٣  الضحاك بن مزاحم الهاللي واراءه الفقهية /
  ٢١٣  ضرورة االجتهاد وفق مقتضيات التطور الحضاري المعاصر ... الخ /

  ١٤٢٢  الضغوط النفسية وعالقتها باالداء المهاري للمالآمين المتقدمين /
  ٣٤٤  شريع العراقي: دراسة مقارنة /ضمانات تحصيل دين الضريبة في الت

  ٢١٤  الضوابط الشرعية في العالقات المالية: دراسة فقهية مقارنة /
  ٧٠  الضوابط الشرعية للقائم باالتصال في االعالم االسالمي... الخ /

  
  حرف الطاء

  
  ١٧١٧  الطالبيون في العصر االموي دراسة سياسية /

سة بالغية في متن صحيح راالطباق في الحديث النبوي الشريف: د
  /البخاري

١٧٠  

  ١٠٠٢  العراقية /الجبسية طبيعة تواجد معدن الباليكورسكايت في بعض الترب 
  ١٥٢٣  الطبيعة في النثر العباسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري/

  ٥٧  طبيعة ودور الضمير في الفلسفة الغربية من شافتسبري الى ليفي بريل /
يبه في العصر االموي االمام محمد الباقر عليه طرائق التعليم واسال

  / السالم...الخ
٤٦٥  

  ٦٦  الطرائق واالساليب التعليمية السائدة في عصر الخالفة الراشدة...الخ /
  ١٦٤٩  الطرطوشي ومنهجه في آتابه سراج الملوك /

  ١٧١٢  الطرق التجارية بين بالد الشام والحجاز قبل االسالم /
سينوبريل عقاري هيدروآلوريد البايريدوآسين والالي طريقة مطورة لتقدير

  ببناء اقطاب بوليمرية نتقائية غشائية وبالطرق الطيفية /
٩٢٠  

  ١٧٨  الطغيان اسبابه وعالجه واثاره على النفس والمجتمع /
طالء الزجاج بمواد سيراميكية ذات صفة انتقائية للحماية من االشعاع 

  الحراري /
١١٩٠  

  



 ٢٢٣ 
 

  حرف الظاء
  

: ١٩٥٨-١٩٢١هرة االغتياالت السياسية في العراق خالل العهد الملكي ظا
  دراسة تاريخية /

١٧٥٥  

  ١١٩  ظاهرة التعويض في القران الكريم: دراسة صوتية وصرفية /
  ١١٩٩  ظاهرة السكن العشوائي في بعض المدن العربية: دراسة تحليلية ...الخ /

لشرقية من العامة لالجزاء الظروف الهيدروجيولوجية والجيوموفولوجيةة ا
  محافظة ميسان /

١٥٤٦  

  ١٣٠٣  الظواهر االجتماعية في النص المسرحي الحلي /
  ١٤٣٨  الظواهر النقدية في رسالتي التوابع والزوابع والغفران /

  ٦٤١  هـ ... الخ /١٨٠ظواهر شكلية في آتاب سيبويه 

  
  حرف العين 

  
  ١٤٥٦  ة /المعادلة في الشعر الجاهلي : دراسة تحليلي

العاصفة المطرية واثرها في فيضان شوارع مدينة بغداد خالل السنوات 
٢٠٠٦-١٩٦٩/  

٧٨٢  

  ١٦٣١  العباس بن علي بن ابي طالب عليهم السالم سيرته وجهاده في االسالم /
هـ ٦٨ق.هـ، ٣رضي اهللا عنه حياته ومروياته التاريخية عبد اهللا ابن عباس 

  م / ٦٨٧-٦١٩ /
١٦٢٤  

  ١٦٤٤  /١٨٩٩-١٨٨٥التعايشي ودوره السياسي في السودان  عبد اهللا
  ١١٣٦  العدالة التنظيمية وادراآات العاملين: دراسة استطالعية ... الخ/

  ٣٧٧  عرض العفو على المتهم: دراسة موازنة /
  ١٦٦٥  عز الدين سليم وفكره السياسي /

عزل انواع من الفطريات المرضية ودراسة تأثير بعض المستخلصات 
  النباتية عليها لمرضى في مستشفى تكريت التعليمي /

٩٤٠  

  ٧٩٠  عزل بعض الفطريات من تربة مناطق هور الحمار... الخ /
عزل وتشخيص انواع من البكتريا الفطرية غير الدرنية من ماء الشرب 

  لمحافظة البصرة ومدى حساسيتها للكلور وبعض المضادات الحيوية /
٩٤١  

العنقودية السالبة النزيم الخثرة من خالت مرضية لبكتريا اعزل وتشخيص 
  مختلفة ودراسة مقاومتها للمضادات الحيوية /

٧٩٦  

عزل وتشخيص البكتريا المنتجة لالميليز من بعض ترب مدينة الرمادي 
  والعوامل المؤثرة في انتاجه /

٨٥٧  

  ٩٢٩  ...الخ / Pseudomalleiعزل وتشخيص جرثومة 
والكشف عن  Salmonella Typhimuriumعزل وتشخيص جرثومة 

ي االول باستعمال تقنية تفاعل دبليق النوع الهخالجين المشفر لت
١٠٧٦  



 ٢٢٤ 
 

  سلسلة...الخ /
وممرضات اخرى في  Helicobacterpyloriعزل وتشخيص جرثومة 

  مياه الشرب في محافظة البصرة /
٨٠٦  

عزل وتشخيص سالالت البكتريا المسببة لمرض اللفحة الهالية على 
  الفاصوليا في بعض محافظات العراق واختيار طرق مختلفة لمكافحتها /

٨٢٩  

  ٨٦٩  عزل وتشخيص طفيلي المقوسة الكوندية ... الخ /
الطفيليات الخارجية والديدان المتطفلة في الجهاز الهضمي  عزل وتشخيص

  للحمام الطوراني في مدينة الديوانية /
٨٧٢  

دراسة ساسيتها للمضادات عزل وتشخيص مسببات اخماج الجروح و
  الحيوية والمطهرات في مستشفى مدينة آرآوك العام /

٩٢٢  

عزل وتشخيص لمكورات العنقودية المقاومة لالوآزاسيميلين في عينات 
  سريرية وبيئية من مستشفى الخنساء في مدينة الموصل /

٨٠٠  

في محافظة  Slime Moldsعزل وتشخيص وحياتية االعفان الهالمية 
  ة /البصر

٨٣٠  

النتاج  Candida Utilis SA3عزل وتنمية ساللة محلية من خميرة 
  آلوآان / -البيتا

١١٨٨  

  ٤٢٥  /دواني لدى طلب المرحلة االعداديةالعزلة االجتماعية وعالقتها بالسلوك الع
في تعديل مبادئها  CPAالعقود الحكومية ودور سلطات االئتالف المؤقتة 

  العامة /
٣٨٧  

ين لدى طالبات المرحلة االعدادية وعالقته بالشعور بالندم عقوق الوالد
  والشعور باالثم /

٤٧٢  

  ٢٨٦  م / ١٩٤١-١٩٣٩ية ناليابا –العالقات االمريكية 
  ٢٨٠  العالقات بين لبنان والسعودية وموقفهما من قضايا المشرق العربي /

  ٢٧٩  / ١٩٨٩-١٩٧٩االيرانية  –العالقات الترآية 
  ٢٧٨  /١٩٨٢-١٩٧٥االمريكية  –ية العالقات السعود

  ٢٨٣  : دراسة تاريخية /١٩٦٥-١٩٦٤البريطانية  –العالقات السياسية المصرية 
  ٢٨٢  /١٩٨١-١٩٦٩العالقات السياسية واالقتصادية بين مصر والسودان 

العالقات العامة في الجهاز المرآزي لالحصاء وتكنولوجيا المعلومات: 
  دراسة مسحية ... الخ /

١١٧٥  

  ١١٧٦  العالقات العامة في شبكة االعالم العراقي /
العالقات العامة في شرآة الخطوط الجوية العراقية والمنشأة العامة للطيران 

  المدني /
١١٧٧  

العالقات العامة في مجال االعمار واالسكان دراسة مسحية الساليب ممارسة 
  نشاط العالقات العامة في وزارة االعمار واالسكان /

١١٧٢  

العالقات العامة ودورها في تحفيز االداء الوظيفي للعاملين في المؤسسات 
  قناتا الجزيرة والعربية: دراسة مقارنة /االعالمية 

١١٦٩  

  ٢٨١  / ١٩٨٠-١٩٦٣العالقات العراقية الهندية 
  ٢٨٤  : دراسة تاريخية سياسية /١٩٧٠-١٩٦٤السعودية  –العالقات المصرية 

  ٣٢٩-١٩٩٥بي مع بعض متغيرات االقتصاد الكلي للمدة عالقة االستثمار االجن



 ٢٢٥ 
 

  ترآيا ومصر انموذج / ٢٠٠٥
  ٤٨٨  عالقة االمن النفسي بالرضا الوظيفي لدى معلمات رياض االطفال /

  ١١٥٤  العالقة بين ثقافة المعلومات واالتصاالت ونظم المعلومات االدارية / 
واثرها في جودة االداء...  ير االداءالخالقيات ومعاياالعالقة بين الجودة و

  /الخ
١١٢٩  

العالقة بين الحس العددي والحساب الذهني في مادة الرياضيات لدى طلبة 
  الصف الثالث المتوسط /

٥٢٠  

-١٩٩٠العالقة بين الخصخصة والبطالة في بعض االقتصادات النامية للمدة 
٢٠٠٥/  

٣٠٨  

ة وتاثيرهما في النجاح العالقة بين الخيارات السترايجية والقيادة التحويلي
  التنظيمي ... الخ /

١١٥٧  

  ١١٣٠  العالقة بين الرسمية والمرآزية وتأثيرهما في جودة الخدمة الصحية ... الخ/
غوط النفسية وااليثار لدى مدرسي معاهد اعداد المعلمين ضالعالقة بين ال

  والمعلمات ومدرساتها /
٤٤٦  

د جودة حياة العمل دراسة العالقة بين عمليات ادارة المعرفة وابعا
  استطالعية في الشرآة العامة لصناعة االلبسة الجاهزة في محافظة نينوى /

١١١٩  

العالقة بين عومل االبداع الفردي وعمليات ادارة المعرفة دراسة الراء عينة 
من العاملين في المستشفى الجامعي التخصصي لكلية طب االسنان جامعة 

  الموصل / 

١١٣٤  

بين معايير ثباتية تجمعات التربة والمسامية وبض الخصائص العالقة 
  المائية لترب مختلفة النسجة واالستخدام /

١٠٠١  

  ٥٦٤  عالقة الذآاء بالتحصيل في مادة االنشاء التصويري /
عالقة الرياح الجنوبية الشرقية باالمطار وظاهرة الغبار في وسط وجنوب 

  شرق العراق /
  ضا الوظيفي / عالقة الزمن النفسي بالر

١٥٢٧  
  

٤٨٧  
  ٣٠٤  العالقة السببية بين الصادرات والنمو االقتصادي: دراسة قياسية ... الخ /

لمفاصل الجسم ببعض متغيرات الكيمنماتيكية لمسار عالقة المدى الحرآي 
  لخطف ... الخ /اقضيب الثقل للجانبين في رفعة 

١٣٩٦  

لمناعية في االصابة في عالقة مستوى الزنك والنحاس ببعض المعايير ا
  محافظة آرآوك مع محاولة عالجية في الفئران المختبرية /

٨٧٣  

  ٦٥٣  التاريخي واهميتها الشمولية / العالقات االعرابية من حيث تطورها
  ١٦١  علل التعبير القرائي في السورة المقننة بالحمد من اهم الكتب التفسير...الخ/

ية من القرن االول الهجري حتى سنة علماء المدائن ومروياتهم التاريخ
  هـ /٦٥٦

١٧١١  

  ١٤٤٩  علي الفوار شاعرا /
  ١٢٣٥  العمارة الذآية في تصميم المسكن المعاصر /

  ١٥٤٤  العمل الجيومورفولوجي للرياح في هضبة االنبار الغربية / 
  ١٢٧٠  العمليات االدراآية وتطبيقاتها في الرسم الحديث /

  ١١٤٨المجالت الوظيفية واثرها في تحقيق الميزة عمليات االعمال في بعض 



 ٢٢٦ 
 

  التنافسية ... الخ /
  ١٦  م/٣١/١٢/٢٠٠٧-١/١/٢٠٠٧العمود الصحفي في صحيفة االتحاد للمدة 

  ٢٧١  العنف ضد االطفال االناث: دراسة ميدانية في مدينة بغداد /
  ٣٧٦  العنف العائلي في القانون الجزائي /

  ١٣٠٥  لمسرحي العراقي /العنوان ودالالته في النص ا
  ١٧٠٥  العواصم االشورية: دراسة تاريخية في طبيعة المدنية االشورية /
  ٦٦٤  العوامل المرافقة في تحليل القياسات المتكررة متعددة المتغيرات /

العوامل المؤثرة في تطوير اداء البرامج االخبارية والسياسية التلفزيونية 
  ومة لها ... الخ /ودورها في تحقيق االهداف الموس

١٢٨٢  

العوامل المؤثرة في جودة التدقيق انموذج مقترح لتضيق فجوة التوقات بين 
  المدققين والمستثمرين في سوق العراق لالوراق المالية /

١١١١  

العوامل المؤثرة في جودة المنتجات في اطار ادارة الجودة الشاملة بالتطبيق 
  الموصل / -الشمال على هيئة توزيع المنتجات النفطية في

١١٦٢  

  
  حرف الغين 

  
غربلة اصناف الشعير وآفائتها المتاص بعض العناصر الصغرى وتأقلمها 

  تحت ظروف التربة الكلية /
١٠٠٥  

  ١٥١  الغرة البهية شرح الدرة المضية /
-١٩٢٠الغزوات الوهابية على العراق في سنوات االنتداب البريطاني 

  : دراسة تاريخية /١٩٣٢
١٧٥٧  

  ٧٥  غصب مال الغير بين الشريعة االسالمية والقانون الوضعي /
  ٣٨٢  غلق الدعوى الجزائية في موحلة التحقيق االبتدائي في القانون العراقي /

  ١٥٢٠  الغموص في النثر الصوفي حتى نهاية القرن الرابع الهجري: دراسة داللية/

  
  حرف الفاء

  
  ٣٣٠  ماء المناطق الحرة ... الخ /فاعلية االستثمار االجنبي المباشر في ان

فاعلية االسلوب الحلزوني في تدريس االعداد المرآبة في تحصيل طلبة 
  الصف السادس العلمي /

٥٠٨  

فاعلية االسلوب الحلزوني واستراتيجية خرائط المفاهيم في اآتساب 
  المفاهيم الرياضية /

٦٦٧  

ادي في العراق للمدة فاعلية االنفاق الحكومي في تحقيق االستقرار االقتص
٢٠٠٦-١٩٩١ /  

٣٣٧  

فاعلية برنامج ارشادي باستخدام اسلوب المهارات االجتماعية في تنمية 
  السلوك القيادي لدى طالبات معهد اعداد المعلمات /

٤٦٨  



 ٢٢٧ 
 

فاعلية برنامج تعليمي مقترح في اسلوب التفسير الموضوعي للسيد محمد 
  باقر الصدر ... الخ /

٥١٠  

ريس بالعصف الذهني في تحصيل طالبات الصف الثاني معاهد فاعلية التد
  اعداد المعلمات ... الخ /

٤٦٢  

تعلمي باستخدام نمطين من منشطات استراتيجيات  –فاعلية تصميم تعليمي 
  االدراك ... الخ /

٥٢٧  

فاعلية الذات وعالقتها بالدافع المعرفي لدى مدرسي المرحلة الثانوية في 
  /مرآز محافظة نينوى 

٤٣١  

فاعلية السياسة النقدية في تحقيق االستقرار االقتصادي في العراق 
  للمدة...الخ/

٢٩٢  

  ١٦٤٢  الفاآهاني واراؤه الفقهية من خالل آتاب مواهب الجليل: دراسة مقارنة /
لى اة لخير الدين الرملي من بداية آتاب الشفعة الفتاوي الخيرية لنفع البري

                                                                          اخر آتاب الرهن /
٢٣٥  

  ١٩٠  فتح الذرائع واثره في الفقه االسالمي /
  ١٧٣٠  م /٦٤٥-٦٣٤/ هـ ٢٥-١٣فتوحات بالد الشام ومصر 

  ١٤٦٩  الفخر عند الفرزدق والمتنبي /
  ٤١٠  الفساد االداري وتطبيقاته في العراق: دراسة مقارنة /

  ٣١٠  الفساد االقتصادي واثاره على عملية التنمية االقتصادية في البلدان النامية /
  ٨٤٠  فعالية نبات زهرة النيل ... الخ /
  ٦٣  ديات الفكرية المعاصرة /الفكر االسالمي في مواجهة التح

  ١٨٤  الفكر السياسي عند المعتزلة: دراسة نقدية /
  ٤٨  الفكر السياسي في الفلسفة اليوانية بين افالطون وارسطو ... الخ /

  ١٧٦  الفكر السياسي واالدراي للرسول (ص) في تاسيس الدولة االسالمية /
  ١٤٦٨  فنية موضوعية/ م: دراسة١٩٥٨-١٩٠٠الشعر العراقي الحديث  الفكر في

  ١٨٢  الفكر الكالمي في مدرسة النجف الحديثة: دالئل الصدق انموذجا /
  ٦٠٩  الفكر اللساني عند الدآتور مازن الوعر /

  ٥٠  فكرة الكمال عند الفارابي : دراسة فلسفية /
  ٥٣  فلسفة الحضارة عند الفارابي ومسكويه: دراسة مقارنة /

العربية االسالمية حتى نهاية العصر العباسي الفنون الحربية في الدولة 
  م /٨٦١-٦٢٢هـ / ٢٤٧-١االول 

١٧٢٥  

الفهم الكيفي والكمي للمفاهيم الفيزيائية لطلبة المرحلة االولى في اقسام 
  الفيزياء لكليات التربية ... الخ /

٥٨٢  

فواتح الرحمون بشرح مسلم الثبوت مسائل من السنة ومسائل االجماع: 
  يق /دراسة وتحق

٢٠١،٢٠٠  

  ٢٦٤  /١٩٧٥فؤاد عارف ودوره العسكري والسياسي في العراق حتى عام 
فوعه بعض انواع المنقلبات المعزولة من خمج االذن الوسطى في 

  بعقوبة...الخ /
٨٠١  

في تحصيل مادة اصول الدين (العقائد) لدى طالب معاهد اعداد معلمي 
  التربية االسالمية /

٦٨  



 ٢٢٨ 
 

  ١٢٢٤  / الفيزياء والعمارة
  ٥٧٦  فيض الخبرة وعالقته بالحاجة الى المعرفة لدى تدريسي الجامعة /
الفئة المثقفة العراقية دراسة تاريخية في تكوينها وتطورها الفري 

  / ١٩١٤-١٨٦٩والسياسي 
١٧٥٤  

  
  حرف القاف

   
  ١٤٣٣  ي الجرحاني في معايير النقد العربي قديما وحديثا /القاض

  ١٦٩٧  سالم حتى نهاية العصر الراشدي... الخ /يلة مزينة قبيل االبق
قدرات تقانه النعلومات ودورها في االبداع االستراتيجي: راسة 

  تطبيقية...الخ /
١١٥٦  

  ٥١  القراءة العلمية التاريخية للفكر االسالمي عند محمد ارآوان /
  ١٥٥  القصيدة الطاهرة في القراءات العشر /

  ١٥٧٠  /١٩٩٧-١٩٧٧السكان  قضاء الدجيل دراسة في جغرافية
  ١٥٥٩  قضاء الرمادي: دراسة في الجغرافية االقليمية /

القلق االجتماعي وعالقته بالحساسية المفرطة السلبية لدى طلبة الجامعة 
  المستنصرية /

٥٥٣  

لطلبة بعض آليات التربية  القلق االمتحاني وعالقته بالتحصيل االآاديمي
  الرياضية /

١٣١٤  

  ٦٢  وعالقته بصورة المستقبل والهوية الدينية / قلق العولمة
  ٥٤٠  القلق من التفاوض وعالقته بالكفاءة الذاتية لدى طلبة الجامعة /

  ١٥٩٣  قناطر مدينة الموصل في العصر العثماني /
  ١٥٦٩ دراسة في جغرافية السكان/ ١٩٩٧-١٩٨٧القوى العاملة في العراق لعامي 

  ١٠١٨  في هجن ثالثية للطمامة /قوة الهجين وقابلية االئتالف 
وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى تدريسي معاهد اعداد القيادة الصفية 

  المعلمين والمعلمات /
٤٥٥  

قياس اعداد االنتقال اليونات امالح النيكل في المحليل المائية ودراسة بعض 
  صفاتها الفزيائية /

٧٣٣  

  ٢٤٤  ... الخ /قياس االغتراب الثقافي لدى طلبة جامعة بغداد 
  ٧٢٢  قياس تراآيز اليورانيوم والرادون في تربة بعض المناطق الشمالية ...الخ /

قياس راس المال الفكري واثره في ربحية المصارف دراسة تحليلية في 
  بعض المصارف العربية الخاصة /

٣٦٥  

قياس الرضا الوظيفي للمالآات الطبية والمساعدة والساندة دراسة الة في 
  شفى الكاظمية التعليمي /مست

١١٤٤  

قياس السلوك العدواني في المدارس المشمولة وغير المشمولة باالرشاد 
  التربوي /

٤٧٣  

  ٧١٩  قياس مستويات االشعاع لمياه من نهر دجلة في محافظة صالح الدين /



 ٢٢٩ 
 

قياس مقروئية آتب اللغة العربية للمرحلة االبتدائية في اقليم آردستان 
  العراق /

٤٨٩  

  ١٦٥٨  القيم التربوية في فكر االمام زين العابدين عليه السالم /
  ١٢٨٩  قيم التكوين الدرامية في العرض المسرحي العراقي /
  ١٤٣٢  هـ /٢٣١-١٣٢القيم الجمالية للمراة في شعر العصر العباسي االول 

  ٢٧٤  القيم الواردة في آتاب صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي ... الخ/
  ١٣٨٠  القيمة التنبؤية لبعض المهارات االساسية بكرة القدم ... الخ /

قدرات البدنية القيمة التنبؤية للمستوى المهاري بداللة بعض ال
  والوظيفية...الخ/

١٣٦٥  

  

  حرف الكاف
   

  ١٤٥  آتاب اولى ماقيل في ايات التنزيل /
  ١٥٢٢  آتاب البديع في وصف الربيع: دراسة تحليلية فنية /

  ٢١٩  آتاب تنوير العين ام العينين في اختالف االمامين ... الخ /
  ٦٢٦  آتاب الرد على الليث لال زهري دراسة وجمع وتحقيق /

  ١١٥  آتاب العقائد /
  ١٢٢٠  الكسرية في العمارة: دراسة تحليلية للبيوت التراثية في بغداد / 

  ٦٧١  الكسوريات وانظمة الدوال التكرارية مع التطبيق /
  ١٣٩  الكشف على الكشاف وهو حاشية على تفسير الكشاف ... الخ /
  ٨٣  الكشف على مشكالت الكشاف من صورة النور الى سورة سبا /

  ٦٣٩  آشف الوافية في شرح الكافية /
: دراسة تطبيقية على اسهم شرآات فاءة سوق العراق لالوراق الماليةآ

  القطاع المصرفي /
٣٢٦  

  ١٥٧٦  لبرية في محافظة االنبار دراسة في جغرافية النقل /آفاءة شبكة الطرق ا
آفاءة طرائق حساب مساحات وحدات خرائط الترب الرسوبية في وسط 

  السهل الرسوبي /
  

١٠٠٣  

الكفاليات االدارية والتنظيمية في االندية الرياضية للمنطقة الشمالية من 
  العراق /

١٢١٦  

  ٧٥٠ باستعمال الكاشف...الخ/ (II)منغنيز وال(II)  الكميات الضئيلة من النحاس 
  ١٦٩٨  م /٥٤٠-٤٦٠آندة القبيلة والمملكة 

  ٢٣٢  هـ/٧١٠آنز الدقائق البي البرآات عبد اهللا بن احمد النسفي المتوفي 
ر االسالم علي بن محمد البزدوي خآنز الوصول الى معرفة االصول لف

  الحنفي... الخ /
٢٢٢،٢٢١  

  ١٦٦١  ق.م / ٣٠-٥١يرة الذاتية واالنجازات السياسية آليوباترا السابعة: الس

  



 ٢٣٠ 
 

  حرف الالم 
  

  ١٥٠٠  م/ ١٩٧٤لغة القصة القصيرة عند االدباء العراقيين الستينين حتى عام 
  ٦٦٠  لهجات القبائل في همع الهوامع: دراسة نحوية /
  

  حرف الميم 
  
  ٣٧٤  /١٢٢٥-١٢١٥الماآنا آارتا وبدايات التطور الدستوري في انكلرا 

  ٦٣٤  مباحث الداللة النحوية في شرح المفصل /
  ١٦٨٠  هـ /٣٥٤المباحث الداللية في شروح ديوان المتنبي 

  ١١٨  المباحث الداللية في مواهب الرحمن في تفسير القران /
  ٦١٤  المباحث الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ... الخ /

  ١٣٣  ير القران /مباحث علوم القران في الكشف والبيان في تفس
  ٢٠٦  مباحث علوم القران في آتب اصول الفقه /

  ١٣٣  مباحث علوم القران في الكشف والبيان في تفسير القران /
  ٦٢١  المباحث اللغوية في منهاج البراعة في شرح نهج البالغة /

  ١٦٣٤  مباحث من االلفاظ االصولية عند ابي جني في آتابه الخصائص /
عند محمد بن ابي بكر الرازي في انموذج جليل في اسئلة المباحث النحوية 

  واجوبة غرائب ابي التنزيل /
٩٧  

  ١٠٧  المباحث النحوية في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح /
  ١٧٢  مبارق االزهار في شرح مشارق االنوار /

المبارآفوري وجهوده في التفسير في آتابه تحفة االحوذي شرح جامع 
  الترمذي /

١٥٩٩  

  ٣٩٤  مبدأ تخصيص الرهن: دراسة مقارنة 
  ٦٠٦٠  المتخيل الشعبي اصوله وتجلياته في الف ليلة وليلة ... الخ /

المتشابه اللفظي في الخطاب القصصي القراني : قصة موسى عليه السالم 
  نموذجا /

٩١  

المتلقي للقران الكريم بعد عصر الرسالة من القرن الرابع الهجري الى نهاية 
  قرن لثامن الهجري ... الخ /ال

١٢٧  

المجتبى شرح مختصر القدروي: من باب صفة الصالة الى باب من يجوز 
  دفع الصدقة ... الخ /

٢٢٦  

  ٢٢٧  المجتبى شرح مختصر القدوري: من آتاب االعتاق الى آتاب السرقة /
  ٢٢٨  المجتبى شرح مختصر القدروي: من آتاب لسرقة وقطاع الطريق... الخ/

  ١٢٦٤  في الصحافة العراقية ... الخ / ت استخدام الكاريكاتيرمجال
  ٩٧٥  محاآاة تحليلية لدراسة انتقال الحرارة في مجمع شمسي مستوي ... /

لدراسة  IBM-1محاآاة حاسوبية جديدة النموذج البوزونات المتفاعلة 
  االنحناء الخلقي في نظائر ... الخ /

٧١٣  



 ٢٣١ 
 

الت الذرة الصفراء بتأثير مستويين من محتوى الكلوروفيل في هجين وسال
  الكثافة النباتية والنايتروجين /

١٠١٧  

محددات اساسية لقبول الطلبة في آليات التربية الرياضية واقسامها في 
  جامعات الفرات االوسط ... الخ /

٥٧٩  

محددات انتاج عينة من الصناعات الصغيرة الملوثة في ظل معطيات التنمية 
  الخ /المستدامة ... 

٣٤٥  

ثماري في اقليم آوردستان العراق محافظة دهوك تمحددات المناخ االس
  انموذجا ... الخ 

٣٢٣  

  ١٦٥٥  المحقق الحلي واراؤه الفقهية /
  ١٦٠٨  م ومنهجه في تفسيره زهرة التفاسير /١٩٧٤-١٨٩٨محمد ابو زهرة 

  ١٦٩٠  محمد بن بشير الخارجي حياته وشعره: دراسة موضوعية وفنية /
  ١٦٩٣  محمد بن صالح الثمار وروياته التاريخية /

  ١٥٩٦  م /١٩٨٦-١٩٠٥هـ / ١٤٠٢-١٣٢٣محمد البهي مفرا 
  ١٦٦٢  محمد مصدق حياته ودوره السياسي في ايران /

حتى عام  ١٨٨٨محمود فهمي النقراشي ودوره السياسي في مصر من عام 
  ... الخ / ١٩٤٨

١٦٦٦  

  ١٦٤٣ حنيفة في الطهارة والصالة والجنائز ... الخ/مخالفات االمام مالك لالمام ابي 
مخالفات محمد بن الحسن لالمام ابي حنيفة في العبادات من خالل آتاب 

  القدوري /
١٦٣٨  

  ١٦٤٥  مخالفات المزني لجمهور الشافعة في العبادات /
هـ في اعراب ٢٢٤هـ البي عبيد القاسم بن سالم ٣٣٨مخالفات النحاس 
  ية نحوية /القران دراسة لغو

١٠١  

  ٥٩٨  في البلدان النامية/مدى فاعلية التصحيح التلقائي الختالل ميزان المدفوعات 
  ١٧٣٤  م/١٢٦٠-٦٥٨/١١٧٤-٥٧٠المدارس في بالد الشام في العصر االيوبي 

  ١٤٤٧  المديح في الشعر العراقي في القرن الثامن عشر /
  ١٥٥٨  / مدينة تكريت ترآيبها الداخلي وعالقتها االقليمية

  ١٥٥٦  مدينة الصقالوية: دراسة في ترآيبها الداخلي وعالقتها االقليمية /
  ٦٠١  مدينة الكاظمية القديمة مرآزا دينيا وتجاريا ... الخ /

  ١٢٠٢  المدينة المتضامة دراسة تحليلية لجزء من منطقة الكاظمية /
  ٣٣٥  /٢٠٠٦-١٩٨٠مديونية العراق الخارجية الواقع واالثار للمدة 

  ١٥٠٣  المراة في روايات محفوظ والكيالني: نماذج مختارة /
  ١٨٨  مراتب االدلة المختلف فيها عند االصوليين /

  ١٢١٧  المراآز الثقافية في بغداد دراسة حضرية /
يات الثقافية الموروثة في الشعر االندلسي عصري الطوائف عالمرج

  والمرابطين /
١٤٨٧  

  ١٢٦٣  د الحداثة /مرجعيات الشكل في تشكيل مابع
  ٣٧٥  المرآز القانوني لمدينة بغداد: دراسة خاصة في العصور الحديثة /

  ١٦٠٤  مرويات االمام السدي في التفسير: دراسة وجمع 
  ١٦٢٣  مرويات االمام محمد بن المنكدر في الكتب التسعة: دراسة تحليلية /



 ٢٣٢ 
 

  ١٦٢٠  مرويات التابعي الجليل زياد بن عالمة : جمع ودراسة /
-٧٤٩هـ/٤٤٧-١٣٢المرويات التاريخية لعلماء النهروان من سنة 

  م/١٠٥٥
١٦٧٢  

  ١٦٧٢  /المرئي والالمرئي في التنظيم الشكلي لتصاميم الفضاءات الداخلية 
  ١٦٨٤  المزرد بن ضرار الذبياني: دراسة موضوعية وفنية /

  ٣١٤  خ /المزيج التسويقي المصرفي واثره في الصورة المدرآة للزبائن... ال
  ١٧٦٨  : دراسة تاريخية ١٩٩١-١٩٥٤المسألة االمازبغية في الجزائر 

المساندة االجتماعية واحداث الحياة الضاغطة وعالقتهما بالتوافق النفسي 
  واالجتماعي لدى طلبة الجامعة /

٥٥٥  

مساهمة صناديق االستثمار في استقرار سوق راس المال: تطبيق على 
  عربية /عينه من اسواق الدول ال

٣٢٤  

  ١٩٢  المسائل الفقهيه في آتاب الحيوان الكبرى للدميري: دراسة مقارنة /
  ٨١٢  المستأجرات الشائعة المسببة لالرجحية في مدينة بعقوبة... الخ /

  ٢٩٤  مستقبل الدولة الريعية في العراق /
  ٥٨  المستقبل والحضارة عند الغني  توفلر /

في آلية التربية جامعة بابل في قراءة مستوى طلبة قسم اللغة العربية 
  النصوص القرانية /

٥٩٣  

  ٥٦٢  المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالحكم الخلقي لدى طلبة الجامعة /
المسؤولية االجتماعية وعالقتها بالنسق القيمي لدى طلبة المرحلة 

  االعدادية/
٤٣٥  

  ٣٧٨  المسؤولية الجزائية لالطباء /
  ٨٠  دنية عن اخطائه المهنية في الفقه االسالمي /مسؤولية الطبيب الم

  ٣٨٦  ملين فيها /المسؤولية المدنية الدارة المستشفى عن اخطاء االطباء العا
المسؤولية الوطنية وعالقتها بالنسق القيمي لدى طلبة الجامعة 

  المستنصرية/
٥٥٢  

  ١٦٩  النوار النبوية من صحاح االخبار المصطفوية /امشارق 
امعة جالقنوات الفضائية الرياضية نشر الثقافة الرياضية بين طلبة مشاهدة 
  ديالى /

١٢٨١  

  ٣٦٠  المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة ودورها في معالجة ... الخ /
الدارة الصفية التي يوجهها مدرسو المرحلة المتوسطة في امشكالت 

  محافظة واسط /
٤٥٢  

  ١٥٧٣  يوليتيكية ... الخ /مشكلة االسكندرونة وابعادها الجيو
  ٢٥١  مشكلة تأخر بين الزواج لدى المراة العراقية ... الخ /

  ٧٨١  مشكلة التصحر في منطقة الفرات االوسط واثارها البيئية... الخ /
  ١٥٤٨  مشكلة التحضر في محافظة المثنى وبعض تأثيراتها البيئية /

  ١٥٧٢  .. الخ /في االمن الوطني السوداني .مشكلة دارفور واثرها 
المشهد الحضري السواق المدينة االسالمية: دراسة لالسواق التراثية 

  والمجمعات التسويقية الحديثة في المدينة االسالمية /
١٢١٥  

  ١٧٦٥م: دراسة في تطوراتها ١٩٢٢-١٩١٤مصر في عهد الحماية البريطانية 



 ٢٣٣ 
 

  السياسية /
ولة ددور اليدانية الطفال المضامين االجتماعية في الدمج االسرى: دراسة م

  في مدينة بغداد /
٢٤٩  

مضامين البرامج السياسية في القنوات العراقية الفضائية: دراسة 
  تحليلية...الخ/

١٢٨٠  

  ١٣٠٠  المضامين الفكرية في نصوص داريوفو المسرحية /
  ٦٠٥  المضامين النفسية لالساطير في ادب بالد الرافدين /

  ٣٧١  /١٨٥٤-١٨١٥مضائق البسفور والدردنيل 
  ١٤٨٨  هـ /٨٣٧-٦٣٥المطوالت الشعرية في عهد بني االحمر 

  ١٥٨٨  /GISالمظاهر الجيومورفولوجية الكارستية في وادي المعز بداللة تقنيات 
  ٢٥٢  مظاهر السلوك المنحرف لدى طلبة االعدادية ... الخ /

  ١٢٦٥  ون الحداثة/المعالجات االسلوبية والتقنية في الرسم التكعيبي واثرها في فن
  ١٣٠٨  المعالجات الدرامية للشخصية التاريخية في النص المسرحي العراقي/
معالجة المخلفات السائلة لبعض وحدات معمل البان تكريت باستخدام 

  الهجيني المكون من المرشح الالهوائي وغطاء الحمأة / المفاعل
٩٧٠  

خدام مرشح الهوائي معالجة المخلفات السائلة لمعمل البان تكريت باست
  متبوع بمعالجة هوائية /

٩٦٨  

  ١٢٢٣  معالجة المشكال البيئية في عمائر الموصل خالل العصور االسالمية /
  ٦٢٩  م/٢٠٠٣-١٩٩٥المعاني النبوية الشريفة في البحث الجامعي العراقي 

المعايير التصميعيه لمنظومة ري بالتنقيط ودراسة اثيرها على التوزيع 
  لملحي في تربة منطقة الزبير/الرطوبي وا

٩٩٤  

  ١٧١٤  المعتقدات الدينية الوثنية عند العرب قبل االسالم في القران الكريم /
معدنية وجيوآيميائية تكوين الجامه المايوسين االعلى في منطقة دهوك 

  زوانيه شمال العراق /
٧٨٥  

  ١٢٤٩  معطيات المكان وسبل تحقيق العمارة المستدامة /
  ٩٣  تفسير الكشاف / المعنى في

  ٤١٧  المعوقون واالندماج االجتماعي: دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة بغداد /
  ٤٧  مفهوم التسامح في الفلسفة الحديثة /

  ٦٥  مفهوم حرية المراة في ضوء الفكر التربوي االسالمي /
  ٥٤٣  مفهوم الذات االآاديمي المهني لدى طلبة الجامعة المستنصرية /

  ٤٣٣  م الذات وعالقته باتخاذ القرار لدى مدراء المدارس االبتدائية / مفهو
  ١٤٣  مفهوم الطغيان والطغاة في القران الكريم /

  ٣١  مفهوم المكان في الفلسفة والعلم /
  ٤٩٢  المقاربات الوظفية بين التربية الفنية وتمثيل التفكير البصري ... الخ /

  ٦٧٦  لدوال التمييزية مع تطبيق عملي /مقارنة بعض المقررات الحصينة في ا
  ١٢٠٥  مقارنة بين البناء السكني العمودي واالفقي اقتصاديا واجتماعيا /

  ٦٨٢  مقارنة بين مقدرات التقلص البيزية ومقدرات التقلص.... الخ /
مبيد المالثيون ببعض المستخلصات النباتية على حشرة مقارنة تأثير 

  / Tribolium castaneam (herbst)خنفساء الطحين الصدئية 
٨٨٦  



 ٢٣٤ 
 

 Oleaمقارنة الصفات ذات الهمية التصنيفية لبعض اصناف الزيتون 
europaeal  / النامية في محافظة نينوى  

٨٤٢  

  ٨١٠  مقارنة فحص االمتزاز المناعي المرتبط باالنزيم ... الخ /
بية مقارنة في بعض االستجابات الوظيفية الدورية التنفسية بعد درس التر

  الرياضية بين الطلبة من مرآز واطراف محافظة ديالى ... الخ /
١٣١٨  

  ١٦٤٤  مقاصد الشريعة عند االمام ابن الجوزية /
المقاطعات السياسية وانعكاستها على مستوى المشارآة في الدورات 

  االولمبية الحديثة /
١٣١٣  

  ٢٥  فتتاحي /المقال االفتتاحي في جريدة الصباح: دراسة تحليلية للمقال اال
  ١٥٠٦  مقامات الزمخشري: دراسة صوتية وصرفية ومعجمية /

  ٩٦٥  مقاومة البلى لخالئط بوليمرية متصلدة حراريا /
 Pinusمقدار ونوعية السواقط الواصلة الى مشاجر الصنوبر البروتي 

trutiaten  والحبة الخضراءpistacia khinjuk stock  في قضاء
  عقرة /

١٠٤٥  

  ١٠٠  نشائي لجملة االسناد في القران الكريم /المقيد اال
  ٩٨  مقيدات الفعل الزمنية في التعبير القراني /

  ١٥٢١  /مكاتبات ابن المعتز النثرية: دراسة موضوعية وفنية  
  ١٤٨٥  المكان في شعر ابن زيدون /

  ١٠٦ المكمل في شرح المفصل لمظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن ...الخ/
  ١٦٨٨  الشخصية الرئيسية في روايات نجيب الكيالني السياسية /مالمح 

  ١٦٦٣  الملك الناصر داود االيوبي: دراسة في جهوده السياسية والحضارية... الخ/
  ٦٢٠  المماثلة الصوتية في اللهجات العربية /

المناخ التنظيمي السائد في جامعتي واسط والمستنصرية من وجهة 
  نظر...الخ/

٤٥١  

  ١٤٢٩  رة اللغوية واثرها في الدرس اللغوي حتى نهاية القرن الثالث للهجرة/المناظ
  ٦٠٨  المناهج اللسانية وتطبيقها في تحليل النص الشعري تحليل ونقد /

  ١٧١  مناهج المحدثين في عصر التدوين /
  ١٤٢٧  / ٢٠٠٥-١٩٨٠مناهج النقد االدبي في العراق من 
  ٤٦  لمعاصر /المنطق في الفكر الفلسفي العراقي ا

  ١٥٥٧  منطقة زنكورة الواقع الجغرافي والتوجهات التنموية /
  ١٨٩  نظومة والمفهوم عند االصوليين ونماذج من تطبيقاتها الفقهية /مال

  ٨٤  منقول التفاسير ليوسف االصم سورتان الفرقان والشعراء /
  ٢٣١  منهج االستدالل بالسنة عند االصوليين الحنفية /

  ١٦٧٣  يخي عند ابن الدبيثي مقارنة مع ابن النجار... الخ /المنهج التار
منهج تدريبي باستخدام جهاز مساعد على وفق متغيرات االنطالق 

الميكانيكية واثره في تطوير القدرة االنفجارية واالنجاز لرماة الرمح 
  الشباب/

١٤١١  

  ١٤٠٦  .. الخ/منهج تدريبي واثره في تنمية القوة السريعة واالنجاز في المستويات.
  ١٧٧  منهج الحافظ ابن آثير في نقد الحديث في آتابه البداية والنهاية /



 ٢٣٥ 
 

  ١٧١٥  منهج الخلفاء الراشدين ( رض) واساليبهم في تغير المنكر: دراسة تطبيقية/
  ٧١  المنهج الدعوي عند اولى العزم من الرسل /

  ١٦١٤  منهج الفيض الكاشاني في آتاب الوافي /
  ١٤٢  الكريم في تغير الباطل /منهج القران 

  ١٦٠٣ الخ/ني اللغوية في القران الكريم ...نهج مشاهير المفسرين في تفسير المعام
  ١٥٢٦  منهجية ابن خلدون في تدوين السيرة النبوية وتفسيرها /

المهاجرون العرب في الواليات المتحدة االمريكية ونشاطاتهم السياسية 
  م /١٩٧٣-١٩٥٦واالقتصادية والفكرية 

٤٠٧  

مهارات االتصال لدى العاملين باالرشاد الزراعي في محافظة نينوى 
  وعالقتها ببعض الخصائص الشخصية والوظيفية /

٩٩٣  

  ٤٦١  المهارات اللغوية الالزمة لمعلمي اللغة العربية في المرحلة االبتدائية /
  ١١٤٢  دية ...الخ/مهارات المدراء االستراتيجيين وتأثيرهما في تحديد انماطهم القيا

المواءمة بين وصف الوظائف الطبية االدارية ومواصفاتها في اطار التحليل 
  الوظيفي ... الخ /

٤٠٥  

المؤثرات االفراج الصحفي على صفحات االطفال في الصحف العراقية... 
  الخ/

١٠  

  ٣٠٩ مؤشرات التغير االجتماعي لعمل المراة: دراسة انثروبولوجية ميدانية...الخ/
  ٦٤٧  هـ من النحو الكوفي في مصنفاته /٦٧٢موقف ابن مالك 

  ١٧٠٩  م /١٩٥٣-١٩٥٠موقف االتحاد السوفيتي من الحرب الكورية 
-١٩٤٥موقف االحزاب السياسية الترآية من قضايا المشرق العربي 

١٩٧٤/  
١٧٤٨  

  ١٧٢٠  / ١٩٤٩-١٩٤٤الموقف االمريكي من الحرب االهلية الصينية 
البيت عليهم السالم من الغلو والفرق الغالية حتى وفاة موقف ائمة اهل 

  االمام الصادق علية السالم /
١٨٥  

  ١٧٠٨  /١٩٣٩-١٩٣٦موقف بريطايا من الحرب االهلية االسبانية 
موقف بريطانيا من المعاهدات واالحالف السياسية في منطقة البلقان 

١٩٣٩-١٩٣٠/  
١٧٠٧  

  ١٧٦٦  م /١٩٣٤-١٩٣٤االثيوبي  –موقف بريطانيا من النزاع االيطالي 
  ٢٦٨  م / ١٩٦٧-١٩٥٦موقف تونس من قضايا المشرق العربي 

  ١٧٦٣  م / ١٩٧٩-١٩٧١موقف العراق من القضية الفلسطنية 
  ١٢٣٤  الموقف القيمي لجماليات العمارة العراقية المعاصرة /

-١٩٥٦موقف المغرب من التطورات السياسية في الجزائر للمدة 
  ...الخ /١٩٧٠

١٧٦٧  

  ١٠٢  موقف النحويين من القراءات السبع : راسة نحوية /
الموقف القدي لمفكري العراق المعاصرين: من الفلسفة الحديثة حمد باقر 

  الصدر انموذجا /
٥٤  

  ٩٨٥  المونتاج في العمارة المعاصرة /
  ١٣٩٤  ميكانيكية اصابة المنطقة القطنية لدى العبي رفع االثقال خالل ... الخ /

  ١٦٣٢  ميمون بن مهران واراؤه الفقهية : دراسة مقارنة /



 ٢٣٦ 
 

  

  حرف النون 
   

  ١٧٤٩  / ١٩٩٧-١٩٦٩نجم الدين اربكان ودوره في السياسة الترآية 
نحو تصميم نظام لمحاسبة التكاليف الحتساب آلفة خدمات النقل بالسكك 

  الحديدية ... الخ /
١١٠٧  

  ٥٥  ي المعاصر ... الخ /النزعة العقالنية في الفكر الفلسفي العراق
: دراسة اجتماعية ٢٠٠٧-٢٠٠٣النساء المعيالت السرهن للمدة من 

  ميدانية في مدينة بغداد /
٤١٥  

نسبة مساهمة بعض القدرات البدنية الوظيفية في مستوى اداء بعض 
  المهارات ... الخ /

١٣٢٥  

  ١٣٣٩  في انجاز دوري الخبة بكرة اليد / A-Bنسبة مساهمة نمطي الشخصية 
  ٤٩  النسبية في الفلسفة الغربية المعاصرة اتجاهات مختارة /

  ٢١٨  نشأة الحسبة وتطورها في الدولة العربية االسالمية: دراسة تاريخية /
  ١٧٢٧  النشاط االقتصادي في االندلس في آتب البلدانيين /

  ١٧٢٩  م /٧٤٩هـ ، ١٣٢النشاط االقتصادي في مصر منذ الفتح حتى عام 
  ١٧٤٦  ط البحري العثماني في البحر المتوسط خالل القرن السادس عشر /النشا

النشاط الهيمواليني لبكتريا المكورات العنقودية الذهبية المعزولة من حاالت 
  مرضية مختلفة ومقاومتها لمضادات الحياة / 

٩٣٥  

  ٧  النثرات االخبارية في االذاعات المحلية : دراسة تحليلية ... الخ /
  ١٧٠٦  ق.م /٦٤-٣١٢لدولة السلوقية وقيامها: دراسة تاريخية نشوء ا

  ٦٠٧  النص الديني االسالمي في حكايات الف ليلة وليلة /
نصوص مسمارية غير مدروسة من عصر ساللة اور الثالثة في سلسلة 

  الجزء السادس / TIMالمتحف العراقي 
١٧٠٤  

  ١٩٦  النصيحة في االسالم احكاما وادبا : دراسة موضوعية /
  ١٧٦٤  النظام السياسي في تونس: دراسة تاريخية /

  ٣٩٧  النظام القانوني الموال الدولة الخاصة: دراسة مقارنة /
  ٣٩٥  النظام القانوني لعقد التراخيص باستعمال العالمة التجارية... الخ /

  ٣٨٥  النظام القاوني للمحكمة الجنئية العراقية العليا /
  ٣٩٢  اء الحقوق التجارية /النظم القانوني لعقد شر

  ٧٦  نظرية التوزيع في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر ... الخ /
  ١٤٧٢  نظرية الشعر عند الجاحظ /

  ٦٢٧  نظرية النظم واالسلوبية: دراسة توثيقية نقدية /
  ١٢٧٥  نظم االنتاج السينمائي العالمي واليات توظيفها في العراق /

  ١٤٣٤  م/٢٠٠٥-١٩٨٠ي جهود الباحثين العراقيين المحدثين النقد العربي القديم ف
  ١٣٨٥  االرضي ...الخ/نقل اثر التعلم المتبادل لمهارة االرسال بين لعبتي التنس 

  ١٥٦  النكات الحسان على شرح شيخ االسالم لمقدمة تجويد القران /
  ١٦٠٦  نماذج من اختبارات االمام الواحدي الفقهيه في تفسيره الوسيط /



 ٢٣٧ 
 

النمذجة المكانية للعمليات الجيومورفولوجية لحوض نهر نارين باستخدام 
  تقنيات الستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية /

١٥٤٩  

 –النمذجة وثرها في تطوير المهارات التمثيلية لطبة آلية الفنون الجميلة 
  قسم الفنون المسرحية /

١٢٩٣  

اسات الجسمية في المصارعة الجانبي للقيالنمط الجسمي وشبكة الشكل 
  الحرة والرومانية لفئة المتقدمين في محافظتي نينوى وآرآوك /

١٤١٨  

  ٤٠٠ النمط القياي المالئم الدارة المراآز الصحية التخصصية والمستشفيات...الخ/
  ١٢٠٣  النمو الحضري في بلديات محافظة بغداد /

  ١٥٧٤  لمدن /النمو الحضري في مدينة النجف: دراسة في جغرافية ا
م ٢٠٠٧-١٩٧٠النمو الصناعي في دولة االمارات العربية المتحدة للمدة 

  دراسة في جغرافية الصناعة /
٢٩٩  

نمطي تفكير نصفي الدماغ االيمن وااليسر وعالقته باالحكام الخلقية لدى 
  طلبة المرحلة الجامعية /

٥٧١  

ه الواحد واالختبار نموذج القياسات المتكررة المتعدد المتغيرات ذو االتجا
  الكروي /

٦٨٠  

  ٢٩  نهاية التاريخ واالنسان االخير بين االسطورة والفسلفة /
  ١٣٧،١٣٦  نواهد االبكار وشواهد االفكار حاشية على تفسير البيضاوي ... الخ /

  
  حرف الهاء

  
  ٤٠٦  /١٩٧٨-١٩٥٤الهجرة الجزائرية الى فرنسا: دراسة تاريخية 

  ١٥٨٠  احل المصري على البحر االحمر /هيدروجيومورفولوجية الس
  ١٥٤٥  والقرنه / –هيدروجيومورفولوجية نهر الفرات بين قضائي الحضر 

  ٥٦٦  الهوية االجماعية للطالب الجامعي وعالقتها بالتوجه نحو الهوية االمريكية /

  
  حرف الواو

  
واقع الخدمة االرشادية لمزارعي الخضروات المحمية في محافظتي النجف 

  بالء المقدستين /وآر
٩٩٢  

  ١٥٨٥  واقع الخرائط المدرسية للمرحلة المتوسطة في جمهورية العراق /
  ١٥٦٢  واقع ومستقبل خدمتي الماء الصافي والمجاري في مدينة بعقوبة ... الخ /

وبائية وتشخيص داء االآياس الصدرية في االنسان والحيوانات المجتره في 
  محافظة ذي قار / 

٨١١  

هـ / ٦٥٦ -هـ ٤٤٧الكتاب في العصور العباسية المتأرة من سنة  الوزراء
  م /١٢٥٨-١٠٥٥

١٧٢٦  

  ١١٦٤وسائل تنشيط المبيعات وانعكاساتها على بعض العوامل المؤثرة في 



 ٢٣٨ 
 

  السلوك... الخ /
  ٧٣  وسائل الضمان في االقتصاد االسالمي /

 وسائل النقل المائية في ضوء النصوص المسمارية حتى سقوط بابل
  ق.م /٥٣٩

١٥٩١  

  ١٤٧٦  وصف الجنة في الشعر االموي: دراسة موضوعية فنية /
  ١١٧٣  الوظيفة االتصالية للعالقات العامة في برلمان اقليم آردستان /

  ١١٧٤  الوظيفة الصالية للعالقات العامة في الجهاز المصرفي الحكومي ... الخ /
ي بنية العمارة العربية الوظيفة االخالقية للعمارة دور الفعل االخالقي ف

  االسالمية والتفكيكية /
١٢٢٢  

  ١٤٥٤  الوقعة الطلليه في الشعر العربي بين الموت والحياة /
  ٦٤٨  الوهم في نسبة االداء النحوية الى الكوفيين في ضوء آتب الخالف النحوي /

  
  حرف الياء

   
  ١٤٩٩  يوسف يعقوب حداد : دراسة في فنه القصصي /

  


