
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فيا الرسائل الجامعيةاوغريببل

 1122 لسنة   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
 ةوزارة الثقاف 
 ار الكتب والوثائقد
 المكتبة الوطنية 

 

 

 

 غرافيا الرسائل الجامعية يوببل

 1122لسنة

 

 

 

 

 

 

 

 القسم االول                     1122 –بغداد              العاشرالعدد 

 



 

 

 

122120 
 710ع 

 
 وزارة الثقافة1 دار الكتب والوثاثق1العراق

 –1/ الوزارة1122غرافيا الرسائل الجامعية لسنةيوببل
 1122بغداد: دار الكتب والوثائق1 

 سم17ص؛ 205
 العدد العاشر

 العنوان  –ببليوغرافيا    أ –الرسائل الجامعية –2
 
 

 

 

 1122لسنة  ( 2381 اع في دار الكتب والوثائق ببغداد)رقم االيد
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 المقدمة

 يالببليوغرافي احد الوسائل المهمة المستخدمة في توثيق النتاج الفكريعد العمل     

صل بفـ ةالجديدلخصوص شرعت دار الـكتب والوثائق وفـق سياستها وبهذا ا والتعريف به1

العـدد االول الـذي الببليوغرافيا الوطـنية العراقية اعـتبارا من  الرسائل الجامعية عــنحقـل 

ويسر الدار ان تقدم الى  .ضمن فصولها وذلك الهميتها بعد ان كانت تصـدر 1112صدر عام 

العاشر من  باحثين في مختلف ميادين العـلم والمعرفة العـددطلبة الدراسات العليا والى ال

 ببليوغرافيا الرسائل الجامعية الذي يصدر بقسمين والتي اودعت في المكتبة الوطنية خالل

الذي يلزم الجامعات العراقية  2501( لسنة  80وفقا لقانون االيداع رقم )  1122العام 

على التراث الوطـني والنتاج الفكـري الحفاظ  د مـن رسائلهم  كـجزء منواح بايداع نسخة

ير مة على تطو1 كما ذكرنا سلفا فان الدار عازالرسائل الجامعية العـراقي ونظرا الهـمية

متخصصة في مجال معين من الليضم الببليوغرافيات  في هذا الجانبعملها الببليوغرافي 

ارات كجزء من واجبات واهداف تلك االصد مجاالت المعرفة وسوف تشهد االيام القادمة مثل

وياتي هـذا االصدارالجديد ليساعد الباحثـين والدارسين  .دار تجاه الباحثين وطـالب العـلمال

من نتاج فكري في حقل اختصاصهم لكي  والمتتبـعين في معرفة ما وفرت تلـك الرسائــل

في هذا المجال او  به من سبقه يستيفيدوا منه في بحوثهم ودراساتهم ويجنبهم تكرار ماقـام

( رسالة باللـغة 372رسالة مطـبوعة باللغة العربية و ) ( 1383ذاك .ويضـم هـذا العـدد )

.  مـت بـارقـام تسلسلـيةوقـد رتبت مداخلها بحسب تصنيف ديـوي العشري ورقـ االنكلـيزية

. وتود دار رسائلهمطلبة والثاني بعـنـاويـن بكشافين االول باسماء اله كـما الحـق في نهايت

الكتـب والوثائق ان تتقـدم بالشكـروالـعرفان الى الجامعات التى ساهمت بايداع رسائلها في 

بدورها تعميما للفائدة ومساهمة منها في لنا امل ان تقـوم بقية الجامـعـات ـالمكـتبة 1 وك

الجهد  المتواضع   علـى هذا  خدمة الباحثيـن والدارسيـن . كما تود الدار ان تشكر القائمين

سعدي وسحر و رغد صبري  حمودمن قسم الببليوغرافيا وهم الذوات مسؤول القسم نضال م

وهيفاء صالح و عبد الكـريم ل وزينة عامرو لمعان عبد الرحمن و ايمان فاضو ايمان جوج 

 علـي  لما  قدموه من تعاون ودقة في طبع هذا العدد .

 ومن هللا التوفيق

 حسن العالّقعالء أبو ال 1د                                                                         

 مدير عام دار الكتب والوثائق                 
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 المحتويات

 القسم االول

 

 

 الرسائل الجامعية باللغة العربيةالقسم االول: 
 

 رقم الصفحة

 المعارف العامة ) العموميات(
 

                 3-23 

 الفلسفة والظواهر غير الطبيعية 1 علم النفس
 

25-82 

 الديانات
 

81-51 

 العلوم االجتماعية
 

                 58-118 

 اللغات
 

117-173 

 883-175 العلوم الطبيعية
 

 782 -880 التكنلوجيا ) العلوم التطبيقية (
 

 الفنون الجميلة والزخرفية -الفنون
 
 االدب 

 
 

781-213 

 
059-057 
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 القسم االول

 الرسائل الجامعية 

 باللغة العربية
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 المعارف العامة )العموميات(
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224،100 
 253أ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اسيل مسلم عيسى 

بعض المقدرات شبه المعلمية لتقدير دالة استهالك مقارنة 
الطاقة الكهربائية لمدينة بغداد / اسيل مسلم عيسى .ـ بغداد 

 1122: جامعة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

Iـv  130سم 13ص: ايض ؛ 

 رسالة ماجستير علوم االحصاء 
 ـ الطاقة الكهربائية )مدينة بغداد( 1ـ الطرائق االحصائية  2

 أـ العنوان 

 
2 

 
 
 
 
 
 
 

 
1121711 

 157ج 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الجبوري 1 هند وليد عبد الرحمن 

طرائق تقدير معلمات االنموذج المختلط الخطي الطبيعي 
الملتوي في حالة القياسات المكررة مع تطبيق عملي / هند 

وليد عبد الرحمن الجبوري .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛ 282
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء 

 ـالطرق االحصائية     أـ العنوان 2

1 
 

 
 
 

1121711 
 513ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الحيالي 1 نضال بهجت محي 

كامن في تجارب تقدير الفعالية النسبية النموذج القطع الم
نسبة الميل لقياس تأثير زيتي الزعتر والكتان على الوزن / 

محي الحيالي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  نضال بهجت
 1122االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص ؛210
 رسالة ماجستير في علوم االحصاء 

 ـالزعتر والكتان أـالعنوان 1ـالطرق االحصائية  2

8 

1121711 
 551ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 زينب علي عبد الحسين 

مقارنة بعض طرائق تقدير معلمات توزيع كمبل للقيمة 
المتطرفة العظمى باستخدام المحاكاة مع تطبيق عملي على 

.ـ بغداد :  العواصف الغبارية / زينب علي عبد الحسين
 1122جامعة بغداد ـكلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص ؛ 35
 رسالة ماجستير علوم في االحصاء 

 ـالطرق االحصائية 2
 ـالعواصف الغبارية      أـ العنوان 1
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224،100 
 715س
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السراي 1 علي حميد يوسف 

مقارنة بين اسلوب بيز وطريقة االمكان االعظم لتقدير دالة 
المعوليه للنظام المتسلسل والنظام المتوازي مع تطبيق 

عملي / علي حميد يوسف السراي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 1122كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛ 50
 رسالة ماجستير علوم في االحصاء 

ـ النظام 8ـالمعولية ـ داله 1ئية  ـاالساليب االحصا2
 ـ النظام المتوازي           أـ العنوان7       المتسلسل

2 

17012 
 531أ 

 
 نعام زاير جاسم ا

بناء نظام معلومات الدارة االزمات في وزارة الصناعة 
الجامعة المستنصرية  والمعادن / أنعام زاير جاسم .ـ بغداد :

 1122ـ كلية االداب 1 
 سم 13ص؛ 212

 اطروحة دكتوراه فلسفة علم المعلومات والمكتبات 
 ـالمكتبات الحكومية         أـ العنوان 2
 

3 

1101230 
 257ر

 
 رشيد حميد فريد

قياس تطبيق ادارة الجودة الشاملة لخدمات المعلومات في 
ـدراسة تطبيقية / رشيد حميد المكتبات الجامعية العراقية 

 1122فريد.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1 
 سم 23ص؛223

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم المعلومات والمكتبات 
 ـادارة الجودة 1ـالمكتبات الجامعية ـ العراق  2

 أـ العنوان 
 

0 

1101230 
 173ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العادلي 1 أميمة حميد عبد هللا علي 

تطبيقات تكنلوجيا المعلومات واهميتها في تنمية المهارات 
العلمية والعملية لطلبة اقسام المعلومات والمكتبات 

بالجامعات العراقية / أميمة حميد عبد هللا علي العادلي .ـ 
 1122بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1 

 سم 13ص؛ 122
 وحة دكتوراه فلسفة في علم المعلومات والمكتبات اطر

 ـ المعلومات ـ تكنلوجيا 1ـالمكتبات الجامعية ـ العراق   2
 ـالمهارات ـ تنمية      أـ العنوان 8

3 



 

44 
 

 

1011252 
 718ف
 

 
 الفراجي 1 يوسف حسن محمود فاضل 

العنف في برامج االخبارية التلفزيونية واشاعة القلق لدى 
الجمهور )دراسة جمهور محافظة بغداد / يوسف حسن 

بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1 محمود فاضل الفراجي .ـ 
1122 

 سم13ص؛112أـ س :ايض 1
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم 

 ان ـالقلق أـالعنو1ـاالخبار في التلفزيون   2
 

5 

1011252 
 315ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 القطبي 1 حيدر أحمد علو 

القيم االخبارية في القنوات الفضائية الموجهة الى المنطقة 
العربية دراسة تحليلية مقارنة لنشرات االخبار المرئية التي 

عربي / حيدر  bbcتقدمها قنوات الحرة وروسيا اليوم و

أحمد علو القطبي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االعالم1 
1122 
 سم 13ص؛ 717

اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم / الصحافة االذاعية 
 والتلفزيونية 

 ـاالخبار في التلفزيون     أـالعنوان 2

21 

1011252 
 531ل
 
 
 

 
 ليلى علي جمعة 

الفضائيات العراقية المعالجة االعالمية الزمة كركوك في 
دراسة تحليلية للبرامج السياسية في قنوات الحرية 

م 2/2/1115والعراقية واشور وتركمان ايلي للمدة من 
ليلى علي جمعة .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ   82/21/1115

 1122كلية االعالم 1
 سم 13ص؛103

رسالة ماجستير في االعالم قسم الصحافة االذاعية 
 والتلفزيونية 

 ـاالخبار ـدراسات 1ـاالخبار في التلفزيون  2
 ـ اشور تركمان ايلي 7ـالحرية والعراقية     8

 أـالعنوان 
 

22 

1011252 
 851م

 
 مثنى محمد فيحان 

دور الفضائيات العراقية في تشكيل صورة الحكومة لدى 
 جمهور مدينة بغداد / مثنى محمد فيحان .ـبغداد : جامعة 

21 



 

40 
 

 
 

 1122االعالم 1بغداد ـكلية 
 سم 13ص؛ 255

 رسالة ماجستير في االعالم الصحافة االذاعيه والتلفزيون 
 ـالحكومة العراقية 1ـاالخبار في التلفزيون  2

 أـ العنوان 
 

1011252 
 525م

 
 الموسوي 1 سعد معن ابراهيم 

دور التلفزيون في اشاعة ثقافة حقوق االنسان ـ دراسة 
السجون العراقية / سعد معن مسحية على النزالء في 

ابراهيم الموسوي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االعالم 
11122 

 سم 13ص؛107
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الصحافة االذاعيه والتلفزيونيه 

ـالسجون 8ـحقوق االنسان  1ـاالخبار في التلفزيون    2
 العراقية                أـ العنوان 

 

28 

101172 
 570ب
 

 
 بيرق حسين جمعة موسى 

الجرائد االلكترونيه العراقية فن االخراج الصحفي لمواقع 
بيرق حسين  دراسة تحليلية )الصباح الزمان والدعوة ( /

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1 جمعة موسى 
 سم 13ص ؛112

 في االعالم قسم الصحافة رسالة ماجستير 
 ـاالخراج الصحفي     أـ العنوان 2
 

27 

101172 
 731ز
 

 
 الزركاني 1 حسين جاسم جابر جاعد 

تعرض جمهور مدينة بغداد للقنوات الفضائية المتخصصة 
)دراسة ميدانية (/ حسين جاسم جابر جاعد الزركاني .ـ 

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1 
 سم 13ص؛ 813

عالم قسم الصحافة االذاعيه اطروحة دكتوراه في اال
 والتلفزيونيه 

 ـالصحافه االذاعيه ـ العراق أـ العنوان 2
 

22 

1011782 
 153ر

 
 الربيعي 1اكرم فرج عبد الحسين 

 المعالجة االسلوبيه والدالليه في صياغة عناوين االخبار
 
 

23 



 

41 
 

 
دراسة تطبيقيه في قياس مستوى الكفاءة االتصاليه في  

جريدتي الزمان والمشرق / اكرم فرج عبد الحسين الربيعي 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1 

 سم 13ص ؛857
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم 

 ـاالخبار ـ عناوين 8ـاالسلوبيه والدالليه  1ـالخبر الصحفي 2
 ـالزمان والمشرق    أـالعنوان 2ـالكفاءة ـ مستوى 7
 

1011782 
  112ع
 

 
 عباس ناجي حسن 

اساليب تحرير الخبر في الصحافة العراقية :دراسة مقارنة 
بين الصباح الورقية والرافدين االلكترونية / عباس ناجي 
حسن .ـ هولندا :الجامعة الحرة في هولندا ـ كلية الصحافة 

 1122الحرة 1
 سم 13ص ؛832أـ ج:ايض ؛

 رسالة ماجستير في االعالم 
 ـالصحافة العراقية ـ دراسات 1ـالخبر الصحفي  2

 أـالعنوان 
 

20 

10117381 
 157ج
 

 
 الجبوري 1 زهرة محمد علي 

اشكال ومضامين صحافة االطفال في العراق بعد عام 
 1115ـ 1113للمدة من  م )مجلة مجلتي انموذجا (1118

/ زهرة محمد علي الجبوري .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122االعالم 1 

 سم 13ص؛ 113
 رسالة ماجستير في االعالم قسم الصحافة 

 ـاالطفال في العراق أـالعنوان 1ـاالطفال ـ صحافة   2
 

23 

10117381 
 551ز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 زينة سعد نوشي 

برامج االطفال : دراسة تحليلية لبرامج توظيف الخيال في 
الى  2/21/1121االطفال في قناة نكلودين للمدة 

/ زينة سعد نوشي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  82/21/1121
 1122كلية االعالم 1 

 سم 13ص: ايض وصور ؛282
رسالة ماجستير في االعالم من قسم الصحافة االذاعية 

 والتلفزيونيه 
 
 
 
 

25 



 

41 
 

 
 ـ االطفال ـبرامج 8ـالخيال ـ توظيف 1حافة ـاالطفال ـ ص2

 أـالعنوان
 

10215281 
 153ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الربيعي 1ظمياء حسين غضيب 

التغطية الصحفية الزمة الحوثيين في اليمن دراسة مسحية 
لجرائد السفير اللبنانية 1االتحاد االماراتيه والزمان العراقية 

/ 82/21/1115لغاية  2/3/1115)طبعة لندن( للمدة من 
ظمياء حسين غضيب الربيعي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـكلية 

 1122االعالم 1 
 سم 13ص؛ 115

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم 
 ـالصحافة اليمنيه ـدراسات 2
 ـالحوثيين في اليمن    أـالعنوان 1

11 

 
10215230 

 758أ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اريج ناظم يونس سيالة 

دراسة تحليلية للمقال : ابراهيم صالح شكر صحفيا 
م 2510/تموز /22االفتتاحي في جريدة الزمان للمدة من 

/ اريج ناظم يونس سيالة .ـ بغداد 2513/ايلول /23الى 
 1122:جامعة بغداد ـكلية االعالم 1

 سم13ص؛187
 رسالة ماجستير في الصحافة 

صالح شكر ـابراهيم 1ـالصحافة العراقية ـدراسات  2
 نـالزمان ـ جريدة     أـ العنوا8)صحفي(    

12 

10215230 
 075ت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 تغريد فاضل حسين 

دور الحمالت الصحفيه في تشكيل اتجاهات الرأي العام ازاء 
القضايا الوطنيه االنتخابات البرلمانيه في العراق لعام 

:جامعة م انموذجا / تغريد فاضل حسين .ـ بغداد 1121
 1121بغداد ـكلية االعالم 1

 سم 13ص ؛850
 طروحة دكتوراه فلسفة في االعالم قسم الصحافة ا

 ـالرأي العام ـ العراق 1ـالصحافة العراقية  2
 ـ االنتخابات ـ العراق 7ـالقضايا الوطنية   8

 أـالعنوان 
 
 
 
 
 

11 



 

45 
 

 
10215230 

 577ح
 
 
 

 
 حيدر شهيد هاشم 
الصحفية في الصحافة العراقية ازاء اتجاهات المقاالت 

العنف في العراق دراسة تحليلية في جريدة الصباح 
/ حيدر  81/3/1113ولغاية  2/2والمشرق للمدة من 

 1122شهيد هاشم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم 13ص ؛185

 رسالة ماجستير في االعالم 
ـالعنف في العراق  1      ـالصحافة العراقية ـ دراسات2

  أـالعنوان          ـالصباح والمشرق 

 
18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10215230 

 013د
 
 
 
 
 
 

 
 الدفاعي 1 محمد زهير نعم

موضوعات الوحدة الوطنية في الصحافة العراقية / مد زهير 
 1122نعمة الدفاعي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1 

 سم13ص؛ 237
 الصحافةرسالة ماجستير في 

 ـالوحدة الوطنية1ـالصحافة العراقيه ـدراسات  2
 أـالعنوان

 
17 

 
 

10215230 
 07ر
 

 
 رغد عبد الستار ابراهيم 

التغطية الصحفية لموضوعات الفساد في الصحافة العراقية 
على  82/21/1115ـ 2/2/1113دراسة مسحية للمدة من 

جرائد )الصباح 1 المشرق والمدى ( / رغد عبد الستار 
 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1ابراهيم 

 سم 13ص؛122
 رسالة ماجستير في االعالم قسم الصحافة 

 ـالصحافة العراقية ـدراسات أـالعنوان 2
 

12 

10215230 
 513ر
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رياض محمد كاظم 

ملكية المؤسسات الصحفية العراقية وادارتها بعد عام 
والزمان والمدى انموذجا / مؤسسات الصباح  1118

رياض محمد كاظم .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االعالم 
11122 

 سم 13ص؛ 708
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم 

 
 
 

13 



 

46 
 

  
 الصحافة العراقية أـالعنوان  ـ2
 

10215230 
 375ش
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشمري 1صباح جاسم عودة 

الجمهور بعد دور الصحافة العراقية في ترتيب اولويات 
م دراسة تحليلية في جريدتي الصباح والزمان / 1118ـ7ـ5

صباح جاسم عودة الشمري .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية 
 1122االعالم 1 

 سم 13ص؛722
 طروحة دكتوراه الفلسفة في االعالم قسم الصحافة ا

 ـالجمهورـ اولويات 1ـالصحافة العراقية ـدراسات  2
 ـالصباح والزمان          أـ العنوان 8
 

10 

10215230 
 155ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الطائي 1دريد شدهان محمود 

اتجاهات الصحافة العراقية ازاء مواقف دول الجوار من 
العراق :دراسة تحليلية لمضامين المقاالت االفتتاحية في 

الجرائد )الصباح 1 الدستور 1االستقامة 1دار السالم 1 التاخي 
/ دريد 82/21/1115لغاية  2/2/1113( للمدة من 1بغداد 

ة االداب شدهان محمود الطائي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلي
1122 
 سم 13ص :ايض ؛821

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم ـ قسم الصحافة 
 ـالصحافة العراقية ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

13 

10215230 
 157ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العبودي 1عالء صالح فياض 

توظيف الوسائط المتعددة في المواقع االلكترونية الصحفية 
المتمدن 1اصوات العراق 1عراق العراقية مواقع )الحوار 

الغد ( انموذجا / عالء صالح فياض العبودي .ـ بغداد : 
 1122جامعة بغداد ـكلية االعالم 1

 سم 13ص؛815
 رسالة ماجستير في االعالم )قسم الصحافة (

 ـالوسائط ـ توظيف 1ـالصحافة العراقية   2
 ـالعراق ـ اصوات        أـالعنوان 8
 

15 

10215230 
 157ع
 
 
 
 

 
 العبيدي 1حبيب خلف ملح 

تعرض طلبة بغداد للصحافة االلكترونية واالشباعات 
 المتصفحة منها / حبيب خلف ملح العبيدي .ـ بغداد : جامعة 

 
 

81 



 

47 
 

 
 
 

 
 

 1122بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم 13ص:ايض ؛111

 رسالة ماجستير في قسم الصحافة 
 ـالصحافة االلكترونية 1ـالصحافة العراقية   2

 أـالعنوان 
 

10215230 
 311ع 
 

 
 عالء عبد هللا عذاب 

دراسة تحليلية صفحات الشكاوي في الجرائد العراقية / 
 عالء عبد هللا عذاب لجرائد الصباح والزمان والدعوة / 

 1122.ـ بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم 13ص؛122

 رسالة ماجستير في الصحافة 
 ـالصحافة العراقية ـ دراسات         أـ العنوان 2
 

82 

10215230 
 525م

 
 فلحي سراء جاسم االموسوي 1 

الخصائص المهنية للقائم باالتصال في الصحافة العراقية 
دراسة ميدانية للعاملين في جريدتي الصباح والتأخي / 

سراء جاسم فلحي الموسوي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية ا
 11122 االعالم
 سم 13ص؛ 872

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم قسم الصحافة 
 ـالصباح والتأخي 1ـ الصحافة العراقية ـ دراسات  2

 أـالعنوان 
 

81 

10215230 
 518م
 

 
 المياحي 1 محمد ساهي عواد 

م / محمد 1118ـ8ـ7ـ5الصحافة الساخرة في العراق بعد 
بغداد ـكلية االعالم ساهي عواد المياحي .ـ بغداد :جامعة 

11122 
 سم 13ص؛ 181

 رسالة ماجستير في االعالم 
 ـالصحافة العراقية ـ تاريخ      أـالعنوان 2
 

88 

10215230 
 811ن
 
 
 
 

 
 نجاة جبار كاظم 

 اتجاهات المقال االفتتاحي في مجلتي نرجس ونون النسوية 
الى 1113دراسة تحليلية للمدة من تموز 5/7/1118بعد 

.ـ بغداد ـكلية االعالم / نجاة جبار كاظم 1115تموز 
11122 

87 



 

48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 سم 13ص؛123

 رسالة ماجستير في االعالم /قسم الصحافة 
ـالصحافة العراقية تاريخ 1الصحافة العراقية ـ دراسات   ـ2

 حديث       أـ العنوان 
 

102152332 
 525ع
 

 
 العيساوي 1ريكان احمد صميط 

لعرب اليوم االردنيتين ازاء اتجاهات جريدتي الرأي وا
م دراسة تحليلية للمقاالت 1118ير في العراق عام التغي

االفتتاحية لجريدتي الرأي والعرب اليوم االردنيتين للمدة من 
م / ريكان احمد صميط 82/21/1118الى 2/2/1118

 1122اد كلية االعالم 1العيساوي.ـ بغداد : جامعة بغد
 سم 13ص؛182

 رسالة ماجستير في االعالم /قسم الصحافة 
 ـالصحافة االردنية ـدراسات 2
 ـالتغيير في العراق 8ـالرأي والعرب     1

 أـالعنوان 
 

82 



 

49 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفلسفة 1الظواهر غير الطبيعية 1علم النفس

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

02 
 

 

228 
 753ك
 

 
 كريم موسى حسين 

فلسفة العلم من العقالنية الى الالعقالنية / كريم موسى 
 1122حسين .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االداب 1

 سم 13ص؛870
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الفلسفة 

 ـالعلم ـ فلسفة أـالعنوان 1ـفلسفة الطبيعة    2
 

83 

27513 
 215ع

 
 لقمان محمد خلف حسين  1 العزاوي

اثر برنامج ارشادي للتخفيف من التشاؤم لدى طالب 
صالح  العزاوي.ـالمرحلة المتوسطة / كريم موسى حسين 

 1122:جامعة تكريت ـكلية التربية 1 الدين 
 سم 13ص؛ 277

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـالتشاؤم          أـ العنوان 2
 

80 

221 
 531ش
 

 
 شيماء نجم صفر 

وتحلل الشخصية وعالقتهما بالكرب النفسي / تشظى الذات 
 1122شيماء نجم صفر .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االداب 1

 سم 13ص؛278
 اطروحة دكتوراه في علم النفس 

 ـالشخصية 8ـالذات ـ تشظي  1ـ علم النفس   2
 أـالعنوان 

 

83 

22112511 
 03ن 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نغم سعيد مهدي

الطلبة المتميزين في المرحلة الثانوية اساليب التفكير لدى 
وعالقتها باتجاهاتهم نحو انفسهم ونحو االخرين / نغم سعيد 

مهدي .ـ تكريت :جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 
11122 

 سم 13ص؛ 223
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 

 ـالتفكير  ـ اساليب 1ـالقدرات العقلية    2
 أـ العنوان 

 
 
 
 
 

85 



 

04 
 

 
22112578 

 255ح
 

 
 حسين حسين زيدان 

اثر برنامج ارشادي في تنمية السلوك التواصلي لدى طالب 
المرحلة المتوسطة / حسين حسين زيدان .ـ ديالى :جامعة 

 1122ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص ؛178

رسالة ماجستير اداب في التربية  االرشاد النفسي والتوجيه 
 التربوي 

 ـالسلوك )علم النفس(2
 ـاالرشاد النفسي        أـ العنوان 1
 

71 

221170 
 375ش 

 
 الشمري 1علي عبد الكاظم عجه 

التفكير االنفعالي وعالقته بالستراتيجيات المعرفية وتنظيم 
االفكار لدى متعاطي الحشيش / علي عبد الكاظم عجه 

 1122الشمري .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص ؛ 812

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب علم النفسم 
ـالحشيش 8ـ االفكار ـ تنظيم   1ـاالنفعاالت النفسية   2

 )مخدر(          أـ العنوان 
  

72 

228 
 353ع

 
 العكيلي 1 جبار وادي باهض 

الذكاء الشخصي وعالقته باالقناع االجتماعي واالستهواء 
جبار وادي باهض العكيلي المضاد لدى الطلبة المتميزين / 

 1122.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛ 180

اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه 
 التربوي 

 ـاالقناع االجتماعي 8ـالذكاء االخالقي  1ـالذكاء  2
 أـالعنوان 

 

71 

22817 
 751 ث
 

 
 ثريا علي حسين 

وتحليل الوسيلة ـ الغاية وعالقتهما بانتهاك التفكير النفعي 
القانون لدى موظفي الدولة / ثريا علي حسين .ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛ 121

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم اداب في علم النفس 
 
 
 

78 



 

00 
 

 
 
 ـ الوسيلة ـ تحليل   8ـالتفكير النفعي   1التفكير   2
 ـالعنوان أ    ـالقانون ـ الدولة ـ موظيفي 7
 

227111 
 357ع 

 
 احمد العكيدي 1 حسين صالح صباح 

السيطرة وقوة األنا لدى مدرسي المرحلة االعدادية / حسين 
صالح صباح احمد العكيدي .ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 

 1122التربية للعلوم االنسانية 1 
 سم 13ص؛ 270

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـاألنا ـ علم النفس        أـالعنوان 2
 

77 

22211 
  157ج 
 

 
 الجبوري 1 أحمد محمود طعمة 

تنظيم الذات وعالقته بالتفكير السلبي وااليجابي لدى طلبة 
صالح أحمد محمود طعمة الجبوري .ـ المرحلة االعدادية / 

 1122التربية 1: جامعة تكريت ـ كلية الدين 
 سم 13ص؛288

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـالسلبي االيجابي 1ـالذات ـ علم النفس    2

 أـ العنوان 
 

72 

22211 
 53ر
 

 
 ريم سالم محمد علي 

تأثير نمط الشخصية الصباحي ـ المسائي في دورة النوم ـ 
بغداد اليقظة واالهتمامات الصحية / ريم سالم محمد علي .ـ 

 1122: جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 
 سم13ص ؛832

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس 
 ـالنوم ـ دوره 1ـ الشخصية   2

 أـ العنوان 
 

73 

22211 
 715س 

 
 
 
 
 
 
 

 
 السراي 1 زمن هاشم كشيش 

الشخصية اليقظة وعالقتها بالكفاية المهنية لدى االعالميين 
.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية / زمن هاشم كشيش السراي 

 1122االداب 1
 سم 13ص؛ 281

 
 
 

70 



 

01 
 

  
 

 في علم النفس ادابرسالة ماجستير
 ـ الكفاية المهنية 1ـ الشخصية     2

 أـ العنوان 
 

22211 
 137ش
 

 
 الشاكري 1 ساجدة مراد اسكندر 

المعنى الوجودي للحياة وعالقته بقوة تحمل الشخصية لدى 
الموظفين في دوائر الدولة / ساجدة مراد اسكندر الشاكري 

 1122.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛272

 في علم النفس اداب رسالة ماجستير
 ـ الشخصية       أـ العنوان 2
 

73 

22211 
 571ع 
 

 
 العيداني 1 عبد الكريم غالي محسن 

االستقرار المهني وعالقته بأنماط الشخصية والتوافق 
االسري / عبد الكريم غالي محسن العيداني .ـ بغداد : 

 1122الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛173

االرشاد النفسي والتوجيه اطروحة دكتوراه فلسفة في 
 التربوي 

 ـ التوافق االسري 1ـالشخصية   2
 أـالعنوان 

 

75 

22217 
 35ع
 

 
 علي عبد الرحيم صالح محسن 

وعالقتها بالوعي االنفعالي لدى  لرتبةنظرية العقل عالي ا
االطفال / علي عبد الرحيم صالح محسن .ـ بغداد :جامعة 

 1122بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛ 110

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس
 ـ االطفال ـ علم النفس 2
 ـالعقل ـ نظرية     أـ العنوان 1
 

21 

22212 
 517ت 
 
 
 
 
 

 
 التياري 1انيتا دانيل انوية

االستبعاد االجتماعي وعالقته بارتباك الدور لدى المراهقين 
التياري .ـ بغداد االيتام وغير االيتام / انيتا دانيل انوية 
 1122:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛231
 

22 



 

01 
 

 
 
 
 

 
 

رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
 )الصحة النفسية( 

 ـ االيتام 1ـالمراهقون ـ علم النفس    2
 أـ العنوان 

 
222128 

 112أ 
 
 بتسام ابراهيم امين ابراهيم ا

المدركة وعالقتها ببعض المظاهر المعاملة الوالدية 
تسام ابراهيم امين باالسلوكية السلبية لدى المراهقين /

 1122ابراهيم .ـ تكريت :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص: ايض ؛133أـ ت 1 

 جستير في علم النفس التربوي ارسالة م
 ـالمراهقون ـ العراق   أـ العنوان 2
 

21 
 

222128 
 251أ

 

 
 شواق صبر ناصر حسين ا

اضطرابا عناد التحدي وتنافس االشقاء وعالقتهما باالساءة 
شواق صبر ناصر حسين .ـ بغداد االجنسية لدى المراهقين / 

 1122:جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 
 سم13ص؛ 120

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس 
 ـ االشقاء ـ تنافس 1ـ المراهقون ـ العراق   2

 أـ العنوان 
 

28 

222128 
 155ط
 

 
 الطائي 1رغداء عباس عبد 

تطور المعنى في الحياة لدى المراهقين وعالقته بانماط 
.ـ بغداد  المعاملة الوالدية / رغداء عباس عبد الطائي 

 1122:جامعة بغداد ـ كلية التربية ـابن رشد 1 
 سم 13ص؛ 233

علم نفس  ـ رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي
 النمو 

 ـ المعنى في الحياة 1ـالمراهقون ـ العراق   2
 أـ العنوان 

 

27 

222128 
 117ع
 
 
 
 

 
 العبادي 1 علي سلمان حسين 

تطور الهوية لدى المراهقين وعالقتها بالتمرد النفسي / 
علي سلمان حسين العبادي  .ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية ـابن رشد 1 
 سم 13ص؛ 115

22 



 

05 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي ـ علم نفس 
 النمو 

ـ التمرد 8ـ الهوية ـ تطور  1ـ المراهقين ـ العراق   2
 النفسي       أـ العنوان 

 
2221377 

 557س
 

 سهير سلمان أحمد حسين 
التطورات المستقبلية والصورة االجتماعية وعالقتهما 

 سهير سلمان أحمد حسين لدى االرامل /بالكرب النفسي 
 1122بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية /

 سم 13ص؛113
اطروحة دكتوراه فلسفة التربية في االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي 
 ـالصورة االجتماعية 1ـاالرامل  ـ علم النفس   2

 أـ العنوان 
 

23 

22210 
 775ب
 

 
 البدري 1مريم هاشم حمد هاشم 

التغيرات التطورية في التمييز بين الواقع والخيال لدى 
االطفال / مريم هاشم حمد هاشم البدري  .ـ بغداد:جامعة 

 1122بغداد ـ كلية التربية ـابن رشد 1 
 سم 13ص؛ 373

علم النفس ـ رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 
 النمو 

 النفس  ـ النمو ـاالطفال ـ علم 2
 ـ الواقع والخيال         أـ العنوان 1
 

20 

22210 
 315ح

 
 الحلبوسي 1 قاسم محمد نده 

تطور التوجهات نحو السلطة لدى االطفال والمراهقين / 
قاسم محمد نده الحلبوسي .ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية ـابن رشد 1 
رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي ـ علم النفس 

 النمو 
 ـاالطفال  ـ المراهقين 1ـعلم نفس النمو   2

 أـ العنوان
 

23 

22210 
 375س

 
 السعدي 1 ايناس ناجي علي 

 تطور مفهوم الذات لدى االطفال الصم واقرانهم من العاديين 
 

25 



 

06 
 

 
 

بغداد ـ كلية / ايناس ناجي علي السعدي .ـ بغداد:جامعة 
 1122التربية ـابن رشد 1 

 سم 13ص؛228
 رسالة ماجستير في علم نفس النمو 

 ـعلم النفس ـ النمو 2
 ـ االطفال أـ العنوان 8ـالذات ـ مفهوم     1
 

22210 
 750ش
 

 
 الشريفي 1 حسن محمد انور سعيد 

تطور الشعور باالنتماء لدى االطفال والمراهقين / حسن 
سعيد الشريفي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية محمد انور 

 1122التربية ـ ابن رشد 1
 سم 13ص؛281

رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي ـ علم النفس 
 النمو

 ـ الشعور باالنتماء 1ـ علم النفس النمو   2
 ـ االطفال والمراهقين     أـ العنوان 8
 

31 

22210 
 551ش 

 
 شه وبو شمس الدين سليمان سالح شور 

 حادية ـ ثنائية مدى فعالية استخدام نماذج االستجابة للفترة )ا
ـ ثالثية ( البارامتر في بناء اختبار تحصيلي في مادة علم 

.ـ نفس النمو / شه وبو شمس الدين سليمان سالح شور
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية ـ ابن رشد 1

  سم13ص؛ 533
اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي قياس 

 وتقويم 
 ـ االستجابة ـ نماذج 1ـ علم النفس ـ النمو  2

 أـ العنوان 
 

32 

22012 
 215ع

 
 العزاوي 1لقاء محمد صالح مرعي 

مدى انتشار ظاهرتي القلق والشعور باليأس لدى مدرسي 
ومدرسات المرحلة الثانوية / لقاء محمد صالح مرعي 
العزاوي.ـ تكريت :جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 

11122 
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 
 ـ الشعور باليأس أـ العنوان 1ـالقلق    2
 
 

31 



 

07 
 

22310 
 551ل
 

 
 اللهيبي 1ياسين درويش حديد حمد 

الضغوط المهنية وعالقتها بالرضا الوظيفي لدى رؤساء 
العلمية في كليات جامعة تكريت / ياسين درويش االقسام 

.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية  حديد حمد اللهيبي
11122 

 سم 13ص؛ 213
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 

 ـ الرضا الوظيفي  ـ علم النفس 2
 أـ العنوان 

 

38 

231 
 175ف 
 

 
 فادية ياقو خنانو 

الفلسفي / فادية ياقو خنانو .ـ بغداد : المرأة في تاريخ الفكر 
 1122جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 188
 رسالة ماجستير في الفلسفة 

 ـ الفكر الفلسفي 1ـ الفلسفة القديمة    2
 ـ العنوان 2
 

37 

231110 
 313ع 
 

 
 عصام عبودي علي 

اشكالية العدم بين المعتزلة والوجوديه ـ دراسة مقارنة / 
عبودي علي .ـبغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية عصام 

 1122االداب 1
 سم 13ص ؛ 182

 اطروحة دكتوراه في الفلسفة 
 ـ العدم ـاشكالية  1ـالفلسفة القديمة ـ دراسات    2
 ـ المعتزلة والوجودية أـ العنوان 8
 

32 

231 
 511ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الجنابي 1 حامد عبد الحمزة محمد علي 

التاريخ عند هيجل واثرها في منهج البحث التاريخي فلسفة 
/ حامد عبد الحمزة محمد علي الجنابي .ـ الكوفة :جامعة 

 1122الكوفة ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛117

 رسالة ماجستير في الفلسفة 
 ـ هيجل )فيلسوف (1ـ الفلسفة اليونانية   2

 أـ العنوان 
 

33 



 

08 
 

 
231 

 583م
 

 
 ميثم محمد يسر 

والدولة عند هيغل / ميثم محمد يسر .ـ بغداد :جامعة الدين 
 1122بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛172
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة 

 ـ هيغل )فيلسوف(1ـ الفلسفة اليونانية   2
 أـالعنوان 

 

30 

238 
 775ب
 

 
 البدري 1 زينب والي شويع 

شويع الوجود االلهي في فلسفة كانط النقدية / زينب والي 
 1122البدري.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 270
 رسالة ماجستير اداب في الفلسفة 

 ـ الفلسفة اليونانية   كانط )فيلسوف(2
 أـ العنوان 

 

33 

23512 
 171أ 
 

 
 براهيم موحان تايه ا

االلوهيه في الفلسفة االسالمية ـ دراسة تحليلية مقارنة / 
موحان تايه .ـ :الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب براهيم ا
11122 

 سم 13ص؛ 101
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة 

 ـ الفلسفة االسالمية ـ دراسات أـ العنوان 2
 

35 

23512 
 775ب 

 
 البدري 1بتول سعدون كاظم عزيز 

النبوة بين جدل الفلسفة االسالمية والدين )دراسة جدلية( / 
عزيز البدري .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ بتول سعدون كاظم 

 1122كلية االداب 1
 سم 13ص؛ 111

 رسالة ماجستير اداب في الفلسفة 
 ـالفلسفة االسالمية ـدراسات أـالعنوان 2
 

01 

23512 
 577ح

 
 حيدر عباس شلب

الفكر السياسي واالخالقي عند اخوان الصفاء / حيدر عباس 
 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االداب 1 شلب
 سم 13ص؛228

 رسالة ماجستير في الفلسفة 

02 



 

09 
 

 
 
ـالصفاء ـ 8ـالسياسي واالخالقي  1ـالفلسفة االسالمية   2

 اخوان           أـالعنوان 
 

2351210 
 35ح

 
 الحلو 1 حسنين جابر حيدر 

محمد عبده ومحمد عابد الجابري بين خطاب النهضة 
حسنين جابر حيدر الحلو.ـ الكوفة :جامعة الكوفة  والحداثة /

 1122ـ كلية االداب 1
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 ـالفلسفة االسالمية ـدراسات 2
 ـ الجابري 1 محمد عابد 8ـمحمد عبده)فيلسوف(  1

 ـالنهضة والحداثة   7)فيلسوف(    
 أـ العنوان 

 

01 

251 
 071أ

 
 فراح عبد الوهاب حبيب جاسم ا
طر الفلسفية لمفهوم المواطنة في الفكر العربي المعاصر الا

فراح عبد الوهاب حبيب جاسم .ـبغداد ا)نماذج منتخبة( / 
 1122:الجامعة المستنصرية ـكلية االداب 1

 سم 13ص؛ 137
 رسالة ماجستير في الفلسفة

  ـالمواطنة ـ الفكر العربي1ـالفلسفة الحديثة    2
 أـ العنوان 

 

08 

251 
 581ع
 

 
 العيثاوي 1كفاح علي عثمان سلطان 

/  الفكر العربي المعاصر نماذج منتخبةفلسفة االخالق في 
كفاح علي عثمان سلطان العيثاوي .ـ بغداد :الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية االداب 1
 رسالة ماجستير في الفلسفة

 ـاالخالق ـ فلسفة 1ـالفلسفة الحديثة  2
 ـالفكر العربي        أـ العنوان 8
 

07 

251 
 752ق
 

 
 القريشي 1زينة علي كاظم محمد 

الميتافيزيقا واصولها في فلسفة القدسي اوغسطين / زينة 
علي كاظم محمد القريشي .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية 

 1122ـكلية االداب 1
 سم 13ص؛235

 رسالة ماجستير في الفلسفة
 ـاوغسطين )فيلسوف( 1ـ الفلسفة المسيحية    2

02 



 

12 
 

 
 

 أـالعنوان 
 

251 
 230م
 
 
 
 
 
 
 

 
 مصطفى نبيل مجيد 

مفهوم السعادة في الفلسفة الغربية الحديثة / مصطفى نبيل 
 1122مجيد .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االداب 1

 سم 13ص؛225
 رسالة ماجستير في الفلسفة 

 ـالسعادة ـمفهوم 1ـالفلسفة الحديثة    2
 أـ العنوان 

03 

251110 
 171غ
 

 
 غادة عبد الستار مهدي 

 نظرية التطور عند دارون وبرجسون 
دراسة تحليلية / غادة عبد الستار مهدي .ـبغداد :جامعة 

 1122بغداد ـكلية االداب 1
 سم 13ص؛ 725

 أطروحة دكتوراه في الفلسفة 
 ـالفلسفة الغربية الحديثة ـ دراسات 2
 لعنوان ا ـ دارون وبرجسون  أـ1
 

00 

252 
 713ق
 

 
 القره لوسي 1أخالص جواد علي مير 

ة( / لفكر العربي المعاصر )شخصيات منتخبابن خلدون في ا
أخالص جواد علي مير القره لوسي.ـ بغداد :الجامعة 

 1122المستنصرية ـكلية االداب 1
 سم 13ص؛117

 رسالة ماجستير اداب في الفسفة 
 ـالفكر العربي المعاصر 1ـالفلسفة العربية الحديثة    2
هـ( 313ـ 018ـابن خلدون عبد الرحمن بن محمد )8

 فيلسوف مؤرخ      أـ العنوان 
 

03 

251110 
 137س
 

 
 الساعدي 1هالة صدقي ناصر 

الليبراليه واالخر في فكر جون رولز دراسة تحليلية / هالة 
صدقي ناصر الساعدي.ـ الكوفة :جامعة الكوفة ـكلية االداب 

11122 
 سم 13ص؛220

 رسالة ماجستير في الفلسفة 
 ـ رولز1جون1ـ الفلسفة االمريكية ـدراسات    2
 

05 



 

14 
 

 
 م(  فيلسوف أـ العنوان 1111ـ2512) 

 
258 

 87س
 
 
 
 
 
 
 

 
 سحر كريم عبد العالي 

التصوير / سحر كريم ملكه الحكم الجمالية عند كانط وفن 
 1122عبد العالي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االداب 1

 سم 13ص؛201
 رسالة ماجستير في الفلسفة 

 ـ الحائط )فيلسوف(1ـالفلسفة االلمانية   2
 ـالتصويت ـ الفن أـالعنوان 8
 

31 

258 
 837م
 

 
 المحمداوي 1علي عبود مالك 

االشكاليه السياسية للحداثة عند هابرماس من فلسفة الذات 
 الى فلسفة التواصل / علي عبود مالك المحمداوي .ــ بغداد 

 
 1122:جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛881
 اطروحة دكتوراه في الفلسفة 

 ـ هابرماس )فيلسوف(1ـالفلسفة االعالميه  2
 ة ـالتواصل  ـفلسف7ـالذات ـفلسفة    8

 أـ العنوان 
 

32 

258115 
 251ح
 

 
 الحسناوي 1رائد عبيس مطلب 

النظرية النقدية لمدرسة فرانكفورت )يورغن هابرماس( 
الحسناوي .ـ الكوفة :جامعة انموذجا / رائد عبيس مطلب 

 1122الكوفة ـكلية االداب 1
 سم 13ص؛187

 رسالة ماجستير في الفلسفة 
 ـالفلسفة االلمانية ـ نقد أـالعنوان 2
 

31 

257 
 315ك

 
 زهرة الزم جبر الكعبي 1فالح عبد ال

االنسان في فلسفة ديكارت / فالح عبد الزهرة الزم جبر 
 1122الكعبي .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 283
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفلسفة 

(1 2321ـ2253)رينيهـديكارت 11    ـالفلسفة الفرنسية2
 فيلسوف    أـ العنوان 

 
 

38 



 

10 
 

 
   

 

 

 

 

 

 

 الديانات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 
 

 

 
111 

 151ز
 

 
 زانا محمد امين سعيد 

مدينة القدس وهويتها الدينية دراسة مقارنة في االديان السماوية 
الثالثة / زانا محمد امين سعيد .ـ بغداد :الجامعة العراقية ـ كلية اصول 

 1122الدين 1
 سم 13ص؛130

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص اديان ـ مقارنة 
 ـ االسالم 7ـ المسيحيه  8ـ اليهوديه 1ـ الديانات 2
 ـ القدس ـ مدينه        أـ العنوان 2
 

37 

111 
 157ع
 

 
 العبيدي 1لؤي عبد الحميد شنداخ 

الحميد شنداخ الحدود وتطبيقاتها في االديان السماوية / لؤي عبد 
 1122العبيدي .ـ بغداد :الجامعة االسالمية ـ كلية اصول الدين 1 

 سم 13ص؛101
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص اديان 

 االسالم ـ 7ـ المسيحيه  8ـ اليهوديه  1االديان   
 أـ العنوان 

 

32 

111 
 215ع

 
 العزاوي 1بان ياسين محمد امين 

شبهات اهل الكتاب حول الرسول )ص هللا عليه وسلم (ومنهج 
:الجامعة المسلمين في الرد / بان ياسين محمد امين العزاوي .ـ بغداد 

 1122العراقية ـ كلية اصول الدين 1 
 سم 13ص ؛222

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص اديان 
 عليه وسلم ـ محمد رسول هللا صلى هللا8ـ اهل الكتاب  1ـ االديان   2
 هـ()النبي العربي (22ق هــ ـ 28)

 أـ العنوان 
 

33 

11110 
 735س
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 سركون خالد محمد 

الزواج في نظلر االديان السماوية الثالثة دراسة مقارنة / سركون خالد 
 1122محمد .ـ بغداد :الجامعة االسالمية ـ كلية اصول الدين 1

 سم 13ص؛131
 رسالة ماجستير في العقيدة االسالمية تخصص اديان 

ـ 2ـ االسالم    7ـ المسيحيه 8ـ اليهوديه  1ـ الديانات ـ دراسات   2
 الزواج       أـ العنوان  

 

30 



 

11 
 

 
 

11110 
 5ط

 
 الطه 1 عبد الباسط احمد حسن 

النظام االخالقي في مصادر الديانات السماوية الثالث ـ دراسة مقارنه / 
الباسط احمد حسن الطه .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية عبد 

 1122االمام االعظم 1
 سم 13ص؛ 275

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص اديان 
 ـ المسيحية8ـ اليهودية  1ـ الديانات ـ دراسات  2
 ـ االسالم            أـ العنوان 7
 

33 

12112 
 171أ 

 
 ابراهيم عدنان محمد 

عوامل النفسية واالجتماعية لالنحراف العقدي / ابراهيم عدنان محمد ال
 1122.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1 

 سم 13ص؛ 203
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص )فكر اسالمي( 

 ـ النفسية واالجتماعية  1ـ الفكر االسالمي  2
 ـ االنحراف العقدي       أـ العنوان  8
 

35 

12112 
 378أ 

 
 االعرجي 1محمد كاظم هاشم مهدي 

الدولة في الفكر السياسي االسالمي الشيعي المعاصر/ محمد كاظم 
هاشم مهدي االعرجي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسية 

11122 
 سم 13ص:أيض؛ 181أـ خ1 

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية 
 ـ االسالم ـ فكر          أـ العنوان 2
 

51 

12112 
 585ب

 
 البنجويني 1محمد عبد هللا احمد 

ني في التعامل مع االختالف دراسه فكريه / محمد عبد هللا آالمنهج القر
احمد البنجويني .ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 

11122 
 سم 13ص؛ 772

 وم االسالمية : تخصص الفكر االسالمي اطروحه دكتوراه في العل
 ـ الفكر االسالمي       أـ العنوان 2
 

52 

12112 
 157ج 

 
 الجبوري 1ثامر حسن صبر 

 دور الفقهاء في الحياة السياسيه أئمة المذاهب االربعة انموذجا / ثامر 
 

51 



 

15 
 

 
 

 حسن صبر الجبوري .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 
11122 

 سم 13ص ؛771أـ خ 1
 في اصول الدين )تخصص فكر اسالمي (اطروحة دكتوراه فلسفة 

 ـ الفكر االسالمي         أـ العنوان 2
 

12112 
 751ز

 
 زريان امين محمود 

الخروج على ولي االمر في الفكر االسالمي / زريان امين محمود .ـ 
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم 13ص؛123
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 

 قسم اصول الدين تخصص )فكر اسالمي(
 ـ الفكر االسالمي       أـ العنوان 2
 

58 

12112 
 137س

 
 السامرائي 1يونس حسن محمد الحسني 

التعليم االسالمي المعاصر في العراق )الصعوبات من وجهة نظر 
يونس حسن محمد الحسني المدرسين والطلبة وسبل معالجتها (/ 

السامرائي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم ـ قسم 
 1122الدعوة والخطابة والفكر 1

 سم 13ص؛ 801)ب ـ ك( 1 
 رسالة ماجستير تخصص في الفكر االسالمي 

 ـ المدارس االسالميه   1ـ الفكر االسالمي   2
 أـ العنوان 

 

57 

12112 
 811ع

 
 صالح عبد الجبار حميد 

الغزو الفكري المعاصر واثره على اعتقاد المسلمين / عبد الجبار حميد 
 1122صالح .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم 13ص؛ 811
 رسالة ماجستير في اصول الدين 

 ـ المسلمين ـ اعتقاد 1ـ الفكر االسالمي   2
 أـ العنوان 

 

52 

12112 
 157ع 

 
 العبيدي 1 نزار عامر حسين عبد الجليل 

مالمح الفكر االسالمي المعاصر في العراق / نزار عامر حسين عبد 
 1122الجليل العبيدي .ـ بغداد : الجامعة العراقية : كلية اصول الدين 1

 
 

53 



 

16 
 

 
 سم 13ص؛ 818

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين تخصص فكر اسالمي
 ـالفكر االسالمي        أـ العنوان 2
 

12112 
 37ع 

 
 عمر حميد عبد الرزاق 

الحداثة في الفكر االسالمي سلبياتها وايجابياتها / عمر حميد عبد 
 1122الرزاق .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم 13ص؛ 117
 رسالة ماجستير في فكر اسالمي 

 ـ الفكر االسالمي      أـ العنوان 2
 

50 

12112 
 521ع 

 
 العيساوي 1 محمود جاسم معيدي 

الفكر الوسطي واثره في العراق / محمود جاسم معيدي العيساوي .ـ 
 1122بغداد :ديوان الوقف السني ـكلية االمام االعظم 1

 سم 13ص ؛250
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 1فكر اسالمي 

 ـ الفكر االسالمي       أـ العنوان 2
 

53 

12112 
 215م

 
 المشايخي 1 كمال الدين سعدون جميل 

وسائل حمايه الفكر االسالمي من االنحراف نماذج وتطبيقات / كمال 
الدين سعدون جميل المشايخي .ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـكلية 

 1122االمام االعظم 1
 سم 13ص؛230

 فكر اسالمي رسالة ماجستير في 
 ـ الفكر االسالمي       أـ العنوان 2
 

55 

1211210 
 312هـ 

 
 الهماشي 1 حسين رحيم عزيز 

الفكر التربوي االسالمي عند االماميين جعفر الصادق وزيد بن علي 
)عيهما السالم( دراسة تحليلية / حسين رحيم عزيز الهماشي .ـ بغداد 

 1122: جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛ 228

 اطروحه دكتوراه فلسفة اداب في )اصول التربية( 
ـ جعفر الصادق 1 جعفر بن محمد 1ـ الفكر االسالمي ـ دراسات  2

 هـ( 1سادس االئمة االثني عشر   273ـ31الباقر )
 هـ( امام هاشمي 211ـ  05ـ زيد بن علي بن الحسين )8

 أـ العنوان 
 
 

211 



 

17 
 

 
1211215 

 375س
 

 السعدي 1 ربيع نايف داود 
تراث الفكر العراقي في فهرست ابن النديم / ربيع نايف داود السعدي 

 1122ـ كلية التربية 1 .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية 
 سم 13ص؛ 381

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ العربي االسالمي 
 هـ( وراق 783ـ 11ـ ابن النديم 1 محمد بن اسمان )2

 أـ العنوان 
 

212 

12117 
 525م

 
 الموسوي 1 حميده حسن نعمه 

يني لالمرأة في الحديث النبوي الشريف صحيح البخاري والكافي للك
انموذجا / حميده حسن نعمه الموسوي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية )ابن رشد( 1
 سم 13ص؛ 133

 ابها اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية واد
 ـ المرأة في االسالم        أـ العنوان 2
 

211 

12110 
 117ج

 
 الجابري 1 نجم عبد لفته 

تقويم كتاب التربية االسالميه للصف االول لالعداديات المهنية في 
بغداد من وجهة نظر االختصاصيين التربويين والمدرسين / نجم عبد 

للدراسات التربوية لفته الجابري.ـ بغداد : المعهد العربي العالي 
 1122والنفسيه 1

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير اداب في طرائق تدريس التربيه االسالميه 

 ـ التربيه االسالميه ـ طرق التدريس 2
 أـ العنوان 

 

218 

12110 
 751غ 

 
 الغريباوي 1 محمد حسين فاضل 

تقويم كتاب التربيه االسالميه للصف الثاني اعدادي مهني من وجهة 
االختصاصيين التربويين والمدرسين في بغداد / محمد حسين  نظر

فاضل الغريباوي .ـ بغداد : المعهد العربي العالي للدراسات التربويه 
 1122والنفسيه 1

 سم 13ص؛280
 رسالة ماجستير اداب في التربيه طرائق تدريس التربيه االسالميه 

 ـالتربيه االسالميه طرق التدريس 2
 أـ العنوان 

 
 
 

217 



 

18 
 

 
12112 

 213ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 البصام 1 شيماء ياسين حسين 

بناء االسرة واثره في الحد من ظاهرة الطالق في ضوء الكتاب والسنة 
/ شيماء ياسين حسين البصام .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن 

 1122رشد 1
 سم 13ص؛207

 رسالة ماجستير في علوم القرأن والتربية االسالمية 
 ـ الطالق ـ ظاهره 1ـ االسالم واالسرة   2
 ـ الكتاب والسنة      أـ العنوان 8

212 

12113 
 33أ 

 
 امل سهيل عبد 

الحقوق في الكتاب والسنة )اهل البيت عليهم السالم انموذجا ( / امل 
 1122سهيل عبد .ـ الكوفة :جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1

 سم13ص؛713
 اطروحة دكتوراه 

 ـ  الكتاب والسنة 1ـ االسالم وحقوق االنسان  2
 ـ اهل البيت النبي عليهم السالم   أـ العنوان 8
 

213 

12113 
 571ف 
 
 
 
 
 
 

 
 عبد الفهداوي 1احمد مخلف 

حقوق االنسان مفهومه وتطبيقاته في القرأن الكريم / احمد مخلف عبد 
 1122االسالمية 1الفهداوي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 سم 13ص: 321
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين 

 ـ االسالم ـ حقوق االنسان     أـ العنوان 2
 

210 

128 
 515ز

 
 الزهاوي 1ميسون عبد الرحمن جلبي احمد 

المرأة ودورها في الدعوة الى هللا )عز وجل( / ميسون عبد الرحمن 
العراقية ـ كلية اصول الدين جلبي احمد الزهاوي .ـ بغداد :الجامعة 

11122 
 سم 13ص؛ 231أـ ت1 

 رسالة ماجستير / تخصص )دعوة(
 ـ المرأة في االسالم 1ـ الدعوة االسالمية    2

 أـ العنوان 
 

213 

128 
 170ص

 
 صادق منصور محمود 

معوقات الدعوة في العصر الحاضر وسبل معالجتها / صادق منصور 
 الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1محمود.ـ بغداد .ـ رئاسة ديوان 

  

215 



 

19 
 

 
 

1122 
 سم 13ص؛ 718

رسالة ماجستير في العلوم االسالمية قسم الدعوة والخطابه والفكر 
 تخصص )دعوة(

 ـ الدعوة االسالمية         أـ العنوان 2
 

128 
 325ع

 
 عبد العزيز محمد محسن محمد 

العزيز محمد محسن المصلحة واثارها في االساليب الدعويه / عبد 
 1122محمد .ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم 13ص؛ 237
 رسالة ماجستير في الدعوة والخطابة والفكر 

 ـ الدعوة االسالمية        أـ العنوان 2
 

221 

128 
 152ك

 
 الكبيسي 1 اسامة عبد المنعم شاكر حمدان 

دراسة دعويه / اسامة عبد المنعم  فقه الدعوة في االربعين النووية ـ
شاكر حمدان الكبيسي .ـ بغداد :رئاسة ديوان الوقف السني ـ كلية 

االمام االعظم ـ الدراسات العليا ـ قسم الدعوة والخطابة والفكر 
 1122االسالمي 1 

 سم 13ص؛873
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص )دعوة(

 ة ـ فقه أـ العنوان ـ الدعوة االسالمية      الدعو2
 

222 

12718 
 157ج

 
 الجبوري 1 محمد صالح ياسين 

االخذ بالدالالت المجازية في قرارات مجمع اللغة العربية بالقاهرة من 
م( حتى الدورة الخامسة والسبعين سنة 2587)الدورة االولى سنة 

م / محمد صالح ياسين الجبوري .ـ صالح الدين : جامعة 1115
 1122التربية 1 تكريت ـ كلية 

 سم 13ص؛ 303
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ علم البيان )الحقيقة والمجاز(2
 أـ العنوان 

 

221 

127181 
 353د

 
 الدليمي 1 سمير عبد الحسين احمد 

قواعد السياسة الشرعية فيما النص فيه / سمير عبد الحسين احمد 
 1122غداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1الدليمي .ـ ب

 
 

228 



 

12 
 

 
 سم 13ص؛ 137

 سياسة شرعية (تخصص : )رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية 
 ـ السياسة الشرعية            أـ العنوان 2
 

127181 
 112ع

 
 العباسي 1 صبيحة عالوي خلف 

)دراسة  حكم تولي المرأة للوظائف العامة بين الشريعة والقانون
تأهيليه تطبيقيه ( تخصص سياسه شرعيه / صبيحة عالوي خلف 

 1122العباسي .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية الشريعه 1 
 سم 13ص؛130

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالميه 
 ـ الخدمة العامة 1ـ السياسه الشرعيه    2
 ـ الشريعة والقانون         أـ العنوان 8
 

227 

127181 
 571ف 

 
 الفهداوي 1 حسين زبير ثلج 

حروب المصالح في السياسة الشرعيه والقانون دراسه مقارنه / 
حسين زبير ثلج الفهداوي .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية الشريعة 

 11122 
 سم 13ص؛772

اطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة والعلوم االسالمية تخصص سياسه 
 شرعيه 

 ـ السياسة الشريعة     أـ العنوان 2
 

222 

127181 
 715و

 
 الورتي 1 ياسين عبد هللا رسول 

ضوابط حرية التعبير عن الرأي في الشريعة االسالمية والمذاهب 
الفكرية المعاصرة / ياسين عبد هللا رسول الورتي .ـ بغداد : الجامعة 

 1122العراقية ـ كلية الشريعة 1 
 سم 13ص؛ 172

رسالة ماجستير في فلسفة الشريعة االسالمية  تخصص )سياسة 
 شرعية( 

 ـ حرية التعبير 1ـ السياسه الشرعيه     2
 أـ العنوان 

 

223 

127181 
 525و
 

 
 الويسي 1رحيم احمد صبيح 

الضرورة احكامها وتطبيقاتها في السياسة الشرعية / رحيم احمد 
ـ كلية االمام االعظم  صبيح الويسي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني

11122 
 سم 13ص؛ 202

 

220 



 

14 
 

 
 رسالة ماجستير في الدعوة والخطابة 

 ـ السياسه الشرعيه       أـ العنوان 2
 

127188 
 551أ 

 
 ايوب محمد جاسم 

تحقيق االمن الغذائي في منظور االقتصاد االسالمي / ايوب محمد 
 11122  .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية الشريعةجاسم 
 سم 13ص؛313

 اطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالميه تخصص اقتصاد اسالمي 
 ـ االمن الغذائي 1ـاالقتصاد االسالمي    2

 أـ العنوان 
 

223 

127188 
 017ع

 
 عبد القادر احمد عابد 

 االزمات االقتصاديه والمالية العالمية ومعالجتها وفق ضوابط االقتصاد 
 

القادر احمد عابد .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية االسالمي / عبد 
 1122الشريعة 1

 سم 13ص؛ 818
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالميه تخصص اقتصاد اسالمي 

 ـ االقتصاد االسالمي       أـ العنوان 2
 

225 

127118 
 157ع

 
 العبيدي 1 جالل غزال حسين 

االسالمية / جالل غزال حسين الجودة الشاملة في ضوء المعايير 
 1122العبيدي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1 

 سم 13ص؛ 813
 رسالة ماجستير ـ فلسفة سريعة اسالمية تخصص اقتصاد اسالمي 

 ـ االقتصاد االسالمي     أـ العنوان 2
 

211 

127187 
 275أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 االسدي 1 حيدر حسن ديوان 

االختصاص دراسة فقهيه مقارنه / حيدر حسن ديوان االسدي .ـ حق 
 1122الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية 

 ـ االختصاص ـ حق 1ـ االسالم والقانون    2
 أـ العنوان 

 
 
 
 

212 



 

10 
 

 
127187 

 157ج
 

 الجبوري 1 ختام مزهر حمد 
العقوبات المالية / نظرة فقهية معاصرة )) المصادر انموذجا(( / ختام 
مزهر حمد الجبوري .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ـ ابن رشد 1 

1122 
 سم 13ص؛210أـ ر 1

 رسالة ماجستير في علوم القرأن والتربية االسالمية 
 ـ االسالم والقانون     أـ العنوان 2
 

211 

127187 
 351خ 

 
 الخطيب 1 سعد محمود ناصر 

اعتراف المتهم واالثار المترتبه عليه دراسة مقارنه بين الشريعه 
االسالميه والقانون / سعد محمود ناصر الخطيب .ـ بغداد : الجامعة 

 1122االسالمية ـ كلية الشريعة 1
 سم 13ص؛837

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية تخصص سياسه شرعيه 
 ـ المتهم ـ اعتراف 1ـ االسالم والقانون  2

 أـ العنوان  
 

218 

87 1127 
 575د

 
 الدوري 1 منذر رزوقي ويس خضر 

أجر العامل في الشريعة والقانون / منذر رزوقي ويس خضر الدوري 
 1122.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية القانون 1

 سم 13ص؛ 203
 رسالة ماجستير في القانون العام 

 ـ العامل ـ أجر 1ـ االسالم والقانون    2
 أـ العنوان 

 

217 

127187 
 757غ 

 
 الغريري 1 ثمينة اسماعيل حنش 

أثر الفقه المالكي في التشريعات االوربية والقانون الفرنسي انموذجا 
(/ ثمينة اسماعيل حنش الغريري .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية 

 1122الشريعة 1 
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالميه تخصص فقه 
 ـ الفقه المالكي  1ـ االسالم والقانون  2
 ـ التشريعات االوربيه       أـ العنوان 8
 

212 

127183 
 157ع

 
 العبيدي 1 شذى عبد الصاحب عبد الحسين 

 مجتمع مكة من خالل القرأن الكريم دراسة تاريخية / عبد الصاحب 
 

213 



 

11 
 

 
لعبيدي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـكلية التربية ابن رشد عبد الحسين ا

11122 
 سم 13ص؛782

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في التاريخ االسالمي 
 ـ االسالم والمجتمع         أـ العنوان 2
 

11218 
 318ص

 
 صالح جبار خريبط 

المناسبات بين السور وااليات )دراسة تطبيقية على سور المسبحات( / 
 1122صالح جبار خريبط .ـ بغداد :الجامعة االسالمية ـ كلية االداب 1 

 سم 13ص؛118
 رسالة ماجستير في علوم القرأن تخصص تفسير 

 ـ القرأن الكريم ـ السور وااليات 2
 ـ المسبحات ـ سور       أـ العنوان 1
 

210 

117 
 775أ

 
 ادريس سليمان مصطفى 

معجم مقاييس اللغة البن فارس  المشترك الجذري في القرأن الكريم ـ
انموذجا / ادريس سليمان مصطفى .ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية 

 1122التربية 1
 سم 13ص؛ 172

 
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية /اللغة 

 ـ اللغة العربية ـ معاجم  1ـ القرأن الكريم ـ الفاظ    2
 ـ احمد بن فارس )لغوي واديب( 8

 أـ العنوان 
 

213 

117 
 123ب

 
 باسم عبد الحسين راهي 

 الخلقمنهج االقتران اللفظي في دراسات عالم سبيط النيلي )اصل 
باسم عبد الحسين راهي .ـ البصرة :جامعة  وامر السجود انموذجا(/
 1122البصرة ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛113
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ النيلي 1عالم سبيط )عالم باللغة( 1القرأن الكريم ـ الفاظ   
 ـ السجود ـ امر 7ـ الخلق ـ اصيل  8

 أـ العنوان  
 

215 

117 
 117ج

 
 الجابري 1 ايمان مسلم عباس 

 
 

281 



 

11 
 

 
التوجيه النحوي في كتب متشابه القرآن اللفظي من القرن الرابع حتى 

عباس الجابري.ـ الكوفة : نهاية القرن الثامن الهجري / ايمان مسلم 
 1122جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 257
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ تاريخ 1ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   2
 أـ العنوان 

 
117 

 305ح
 

 الحلفي 1 شكيب غازي بصري 
م دراسة لغوية / شكيب االلفاظ الواردة مرة واحدة في القرآن الكري

 1122غازي بصري الحلفي .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛822

 اطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية 
 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ الفاظ   2

 أـ العنوان 
 

282 

117 
 718د

 
 الدراجي 1 طاهر زاير سلمان 

ده المعنى / طاهر زاير سلمان االلفظ وار مشاكلفواصل االية وبين 
 1122الدراجي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 113
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ معاني 1ـ القرآن الكريم ـ اعراب    2
 أـ العنوان 

 

281 

117 
 311ر

 
 الركابي 1 مخلص بالسم سعدون جبر الزامل 

الفاظ الحق والباطل في القرآن الكريم دراسة لغوية / مخلص بالسم 
سعدون جبر الزامل الركابي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 1122االداب 1 
 سم 13ص؛ 827

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ الفاظ     2
 ـ الحق والباطل        أـ العنوان 8
 

288 

117 
 517ز

 
 زياد عبد هللا عبد الصمد 

هـ( دراسة في 712االلفاظ في كتاب الغريبي البي عبيد الهروي )ت 
 اصولها وتطورها / زياد عبد هللا عبد الصمد .ـ الموصل :جامعة 

 
 

287 



 

15 
 

 
 

 سم 81يض ؛
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

هـ( 712ـ 11ـ الهروي 1احمد بن محمد )1ـ القرآن الكريم ـ الفاظ    2
 1باحث       أـ العنوان 

 
117 

 155ط
 

 الطائي 1ضواء محمد صالح عبد القادر 
الفاظ الرحلة وتراكيبها في القرآن الكريم ـ دراسة داللية / ضواء محمد 

عبد القادر الطائي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـكلية التربية صالح 
11122 

 سم 81ص؛ 118
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية /اللغة 

 ـ الرحلة ـ الفاظ أـ العنوان 1ـ القرآن الكريم ـ الفاظ    2
 

282 

117 
 35ع

 
 العلي 1طه محمود احمد 

طه محمود احمد  آن الكريم ـ دراسة تحليلية /رايات السبيل في الق
 1122العلي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 81ص:أيض ؛251أــ ت 1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ السبيل ـ ايات 1ـ القرآن الكريم ـ الفاظ     2
 أـ العنوان 

 

283 

117 
 211ق

 
 القصاب 1 لطيف نجاح شهيد الفتالوي 

القرآن الكريم / لطيف نجاح شهيد الفتالوي ل الماضي في داللة الفع
 1122القصاب .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم 13ص؛208
 رسالة ماجستير في اللغة العربية /لغة 

 ـ القرآن الكريم ـ اعراب   أـ العنوان 2
 

280 

11712 
 331س

 
 السلطاني 1 كاظم ابراهيم عيسى 

هـ(في كتابه معاني 110) تراءقتوجيه المعنى عند اله في يناثر القر
القرآن / كاظم ابراهيم عيسى السلطاني .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 1122التربيه )صفي الدين الحلي( 1 
 سم 13ص؛ 122

 رسالة ماجستير في اللغة العربية /اللغه 
 ـ المعنى ـ توجيه 1ـ القرآن الكريم ـ معاني   2
 هـ( امام ونحوي110ـ277بن زياد ) ـ القراء 1يحيى8
 

283 



 

16 
 

 
  

 أـ العنوان 
 

11712 
 852ج

 
 الجحيشي 1 جاسم الياس احمد 

.ـ  الموصل  االدماج في القرآن الكريم / جاسم الياس احمد الجحيشي
 1122:جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 81ص؛230
 رسالة ماجستير في اللغة العربية / االدب العربي 

 ـ القرآن الكريم  ـ معاني أـ العنوان 2
 

285 

11712 
 515ح

 
 الحالوجي 1 منى فاضل اسماعيل 

دالله اقتران النفي باالثبات في القرآن الكريم / منى فاضل اسماعيل 
 1122الحالوجي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛171
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة 

 ـ النفي باالثبات 1ـ القرآن الكريم ـ معاني     2
 أـ العنوان 

 

271 

11712 
 515ح 
 

 
 الحياني 1 عبدهللا خليف خضير عبيد 

االنسجام في النص القرآني مظاهره وجمالياته / عبدهللا خليف خضير 
 1122عبيد الحياني .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم 81ص:أيض ؛720أـ خ 1 
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

 ـ القرآن الكريم ـ معاني    2
 أـ العنوان 

 

272 

11712 
 571ش

 
 الشيخاني 1 عبد الرزاق قادر طه 

االفعال المقترنة بذكر المياه في القرآن الكريم دراسة تحليلية / عبد 
.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية الرزاق قادر طه الشيخاني 

 11122 
 سم 81ص؛ 230

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ المياه 1ـ القرآن الكريم ـ معاني     2

 أـ العنوان 
 

271 

11712 
 837م

 
 محمد عامر محمد 

 اثر المناسبة في توجيه المعنى في النص القرأني / محمد عامر محمد.ـ 

278 



 

17 
 

 
 1122الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 

 سم 13ص؛ 175
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ معاني أـ العنوان  2
 

11712 
 837م

 
 محمد محمود فالح 

معاني القرآن للزجاج والحجه البي علي الفارس دراسة موازنة / 
 1122محمد محمود فالح .ـ القادسية : جامعة القادسية ـكلية التربية 1

 سم 13ص؛ 827
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

ـ الزجاج 1 ابراهيم بن محمد )رجل دين (   1ـ القرأن الكريم ـ معاني   2
 هـ( عالم بالعربيه 800ـ133ـ ابو علي الفارسي )الحسن بن احمد )8

 أـ العنوان 
 

277 

2 1117 
 575م

 
 المهدي 1 حسين علي حسين 

لقرآن الكريم / حسين علي حسين عرفاني لالمعنى في ضوء التفسير ال
 1122المهدي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1

 سم 13ص:812
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرأن الكريم ـ معاني 2
 أـ العنوان 

 

272 

11711 
 837أ 

 
 احمد فيصل عباس 

داللة الجزاء في القرآن الكريم دراسة نحوية تطبيقية / احمد فيصل 
االساسية عباس .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

11122 
 سم 13ص؛258

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ الجزاء ـ دالله 1ـ القرآن الكريم ـاعراب    2

 أـ العنوان 
 

273 

11711 
 702أ

 
 هـ(122ـ 11االوسط 1سعيد بن سعده )االخفش 

هـ( جمع وتحقيق 122كتاب وقف التمام لالخفش االوسط )ت  
سعيد بن سعده االخفش االوسط تحقيق عمر خليل ابراهيم  ودراسه /

 1122سلمان الكيم .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛ 732

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ التمام ـ وقف 1ـ القرأن الكريم ـ اعراب     2

270 



 

18 
 

 
 أـ العنوان 

 
11711 

 275أ
 

 االسدي 1هند قصي حسن 
الشاهد النحوي القرآني بين سيبويه والرضي / هند قصي حسن 

 1122االسدي .ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛133

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
ـ سيبويه1 عمرو بن عثمان 1ـ القرآن الكريم ـ اعراب    2
 هـ( 1نحوي 231ـ273)

 أـ العنوان 
 

273 

11711 
 317ج

 
 هـ(081ـ371الجعيزي 1ابراهيم بن عمر )

غايات البيان في معرفة ماءات القرآن / ابراهيم بن عمر الجعيزي 
وتحقيق عباس حميد سلطان .ـ بغداد : الجامعة هـ( دراسة 081)ت

 1122االسالميه ـ كلية االداب 1 
 سم 13ص؛ 720

العربية وادابها تخصص اللغة اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة 
 و والنح

ـ القرآن ـ ماءات            8ـ البيان ـ غايات   1ـ القرآن الكريم ـ اعراب   2
 أـ العنوان

 

275 

11711 
 353ج

 
 الجميلي 1 فهد خلف علي حمود 

كتاب )النحويون والقرآن( دراسة تحليلية / فهد خلف علي حمود 
 1122الجميلي .ـصالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم 13ص؛281
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرأن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ اعرابه  2
 يون والقرآن         أـ العنوان ـ النحو8
 

221 

11711 
 353د

 
 الدليمي 1عبد المنعم عبد هللا خلف حميد 

النحوي البن جني للقراءات الشاذة في كتابه المحتسب / عبد  التوجيه
المنعم عبد هللا خلف حميد الدليمي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122التربية االساسية 1
 سم81ص؛117

 ماجستير في اللغة العربية رسالة 
ـ 8ـ القرآن الكريم ـ القراءات ـ الشاذة    1ـ القرآن الكريم ـ اعراب   2

ـ المحتسب ـ 7هـ( نحوي   851ـ 111ابن جني عثمان بن جني )
 كتاب  

222 



 

19 
 

 
 أـ العنوان 

 
11711 

 513ز
 

 الزوبعي 1 زامل تركي سليمان 
الكريم / زامل تركي الخالف النحوي في مواضع الجمل في القرآن 

 1122سليمان الزوبعي .ـ بغداد :الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1 
 سم 13ص؛ 257

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ القرآن الكريم ـ اعراب 2
 ـ الجمل ـ مواضع    أـ العنوان 1
 

221 

11711 
 175ع

 
 العبادي 1قاسم كاظم حسن 

النحويه في الدر المصون على هـ( 023حلبي )ردود السمين ال
هـ( / قاسم كاظم حسن العبادي .ـ بابل : جامعة بابل ـ 283شري)الزمخ

 1122كلية التربية للعلوم االنسانيه 1
 سم 13ص؛205

 رسالة ماجستير في اللغة العربيه 1 اللغة 
 ـ السمين 1 احمد بن يوسف1ـ القرآن الكريم ـ اعراب  2
 ) مفسر(  

هـ( 1 عالم بالدين 283ـ 730زمخشري 1 محمود بن عمر )ـ ال1
 هـ( 023ـ 11واللغة )

 أـ العنوان 
 

228 

11711 
 750ش
 

 
 الشريفي 1استبرق كاظم سلمان 

موازنة بكتب اعراب اعراب القرآن في تحسب االماني : دراسة نحوية 
القرآن / استبرق كاظم سلمان الشريفي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية 1 
 سم 13ص؛127أـ د 1

 لغة تير في اللغة العربيه وادابها / رسالة ماجس
 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ اعراب    2
 ـ االمالي ـ كتب       أـ العنوان 8
 

227 

11711 
 157ع

 
 العبيدي 1 سعد حسين عبد هللا 

نحوية ـ داللية(/ سعد حذف المفعول به في القرآن الكريم )دراسة 
حسين عبد هللا العبيدي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

1122 
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ القرآن الكريم ـ اعراب   2

222 



 

52 
 

     
 أـ العنوان 

 
11711 

 831ع
 

 هـ( 2123هـ ـ 2278العثماني 1 محمد ثناء هللا )
التوجيه النحوي والصرفي في القراءات القرأنية في تفسير المظهري 

هـ( / محمد ثناء هللا العثماني 2112لمحمد ثناء هللا العثماني )ت 
تحقيق كواكب كريم غفور الزنكنة .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية 

 1122االداب 1 
 سم 13ص؛ 855

 بها محقق)لغة(اطروحة دكتوراه في فلسفه اللغة العربيه وادا
 ـ اللغة العربيه ـ الصرف 1ـ القرآن الكريم ـ اعراب   2

 أـ العنوان 
 

223 

11711 
 050ع 

 
 عقيل كاظم عايز 

القراءة المحتملة للقرأن الكريم في كتب معاني القرآن / عقيل كاظم 
 1122عايز.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية )صفي الدين الحلي ( 1

 سم 13ص ؛231
 رسالة ماجستير في اللغة العربيه وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ اعراب 2
 أـ العنوان 

 

220 

11711 
 711غ

 
 الغرابي 1 رواء راتب ابراهيم 

الخالف النحوي في كتب اعراب الحديث النبوي الشريف / رواء راتب 
 1122ابراهيم الغرابي .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

 سم 13ص؛ 121
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها /لغة 

 ـ الحديث الشريف 1ـ القرآن الكريم ـ اعراب  2
 أـ العنوان 

 

223 

11711 
 837م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ماجدة جميل خضير 

ماجدة جميل خضير.ـ الداللية الوظيفية القسام الكالم المعسولة/ 
 1122البصرة : جامعة البصرة ـكلية االداب 1 

 سم 13ص:أيض؛ 713
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرأن الكريم ـ اعراب 2
 أـ العنوان  

 

225 



 

54 
 

 
11711 

 837م
 

 محمد علوان الطيف محمود 
هـ( دراسة نحويه 710تفسير الكشف والبيان البي اسحاق الثعلبي )ت 

ـ كلية / محمد علوان الطيف محمود .ـ صالح الدين : جامعة تكريت 
 1122التربيه 1

 سم 13ص؛172
 اطروحة دتوراه في اللغة العربية 

 ـ القرأن الكريم ـ تفسير 1ـ القرآن الكريم ـ اعراب   2
 هـ( مفسر 710ـ 11ـ الثعلبي ـ احمد بن محمد )8

 أـ العنوان 
 

231 

11711 
 837م

 
 محمد كاظم عبادي 

البالغة / محمد كاظم ة النحويه في القرآن الكريم واثرها في نهج الدالل
 1122عبادي .ـ بغداد : الجامعة المستنصريه ـكلية التربيه االساسيه 1

 سم 13ص؛202
 رسالة ماجستر في اللغة العربية 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة 1ـالقرآن الكريم ـ اعراب    2
 أـ العنوان 

 

232 

11711 
 523م

 
 هـ(312ـ 11الموزعي 1محمد بن علي )

في كتاب مصابيح المغاني في حروف المعاني البن نور  الشاهد النحوي
الدين الموزعي / محمد بن علي الموزعي ؛تحقيق علي جميل صحه .ـ 

 1122بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية االداب 1 
 سم 13ص؛122

 رسالة ماجستير في اللغة العربيه وادابها 
 ـ القرآن الكريم  ـ اعراب أـ العنوان 2
 

231 

11711 
 812 ن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هـ (883ـ 11النحاس 1احمد بن محمد )

تعدداالوجه االعرابيه وعالقتها بالمعنى في كتاب اعراب القرأن 
 (/ احمد بن محمد النحاس ؛تحقيق محمد عقيل ـه883للنحاس )ت 

جبر ابو رغيف .ـ بغداد :الجامعة المستنصريه كلية التربية االساسية 
11122 

 سم 13ص؛285
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرأن الكريم ـ معاني 1ـ القرأن الكريم ـ اعراب    2
 أـ العنوان 

 

238 



 

50 
 

 
11711 

 511هـ 
 

 هناء محمود اسماعيل 
 النحو القرآني اتجاهاته وخصائصه / هناء محمود اسماعيل 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛817

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
 ـ القرآن الكريم ـ اعراب 2

 أـ العنوان 
 

237 

11712 
 837أ 

 
 احمد علي نعمة 

المعجم القرآني :دراسة معجمية الصول الفاظ القرآن الكريم من الدال 
االداب الى الياء / احمد علي نعمة .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية 

11122 
 سم 13ص؛ 2227أـ ت 1

 اطروحة دكتوراه فلسفه في علوم القرآن . تخصص تفسير 
 ـ القرآن الكريم ـ الفاظ ـ دراسات 2

 أـ العنوان 
 

232 

11712 
 137س 

 
 السامرائي 1 بالل عبود مهدي صالح 

االلفاظ التي وردت مرة واحدة في القرآن الكريم )معجم ودراسة 
عبود مهدي صالح السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة بالغية(/ بالل 

 1122تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛050

 رسالة ماجستير في االدب العربي 
 ـ القرآن الكريم ـ الفاظ ـ دراسات أـ العنوان 2
 

233 

112 
 151أ

 
 ئاوات باقي محمد 

محمد .ـ ايات الوعد والوعيد بين السور المكية والمدنية / ئاوات باقي 
 1122بغداد : الجامعة االسالميه ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 233
 رسالة ماجستير في اللغة العربيه وادابها تخصص البالغة 

 ـ الوعد والوعيد 1ـ القرآن الكريم ـ بالغة  2
 ـ المكية والمدينة       أـ العنوان 8
 

230 

112 
 353ت 

 
 التميمي 1 علي حسين حمادي 

القرآني دراسة في التعبير / علي حسين حمادي التميمي .ـ االفتراض 
 1122ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛110

233 



 

51 
 

 
 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ القرآن الكريم ـ بالغة    أـ العنوان 2
 

112 
 171أ 

 
 ابراهيم راشد عبد 

دلراسة صرفية داللية / ابراهيم راشد فعول وفعول في القرآن الكريم : 
 1122عبد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 13ص:أيض ؛ 807أـ د 1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها ـ لغة 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة أـ العنوان 2
 

235 

112 
 353ت
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 التميمي 1نسوم عوفي حسون 

موضع المضمر في التعبير القرأني دراسة دالليه / نسوم وضع الظاهر 
عوفي حسون التميمي.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية التربية 1 

1122 
 سم 13ص؛110

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ الظاهر ـ وضع  1ـ القرآن الكريم ـ بالغة   2
 ـ المضمر ـ موضع       أـ العنوان  8

201 

112 
 515ح

 
 حنان احمد عبد هللا وعد 

الفاظ االيام في التعبير القرآني دراسة دالليه / حنان احمد عبد هللا وعد 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة       أـ العنوان 2
 

202 

112 
 513ح

 
 الحيالي 1 شيبان اديب رمضان 

جملة صلة )الذي( في القرأن الكريم ـ انماطها والدتها / شيبان اديب 
 1122رمضان الحيالي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـكلية االداب 1 

 سم 81ص؛122
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة     أـ العنوان 2
 

201 

112 
 515ح

 
 الحياوي 1 غفران نجم الدين محمود احمد 

االمه في القرآن الكريم تحليل داللي للمفهوم / غفران نجم الدين 
 محمود احمد الحياوي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 

208 



 

51 
 

 
11122 

 سم 13ص؛ 202
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة      أـ العنوان 2
 

112 
 357س

 
 السعيدي 1 قاسم درهم كاطع 

التنبيه في التعبير القرآني / قاسم درهم كاطع السعيدي .ـ ذي قار : 
 1122جامعة ذي قار ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛171
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة     أـ العنوان 2
 

207 

112 
 571ش 

 
 الشيرازي 1مكارم 

الجهد البالغي في تفسير االمثل للشيرازي / مكارم الشيرازي تحقيق 
سباهي كاظم صكبان عباس العبودي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 1122كلية التربية 1
 سم 13ص؛832

 اطروحة دكتوراه في فلسفه اللغة العربيه وادابها 
 ـ القرآن الكريم ـ تفسير 1ـ القرآن الكريم ـ بالغة    2

 أـ العنوان 
 

202 

112 
 785ع
 
 
 
 
 
 
 

 
 عبد الرحيم احمد اسماعيل 

ايات الطمأنينة في القرآن الكريم دراسة داللية /عبد الرحيم احمد 
 1122ـ كلية التربية 1.ـ الموصل : جامعة الموصل اسماعيل 

 سم 81ص؛271
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ الطمأنينة ـ ايات 1ـ القرآن الكريم ـ بالغة    2
 أـ العنوان 

 

203 

112 
 252ع
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عزيز اكرم عزيز مال هللا 

التفريع في القرآن الكريم )دراسة بالغيه( / عزيز اكرم عزيز مال هللا.ـ 
 1122جامعة الموصل ـ كلية التربيه 1 الموصل : 

 سم 13ص؛ 110
 رسالة ماجستير في االدب العربي 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة    أـ العنوان  2
 

200 



 

55 
 

 
112 

 133ف
 

 فاطمة حسن اعذار 
االساليب االنشائية الطلبية في سورة البقرة / فاطمة حسن اعذار .ـ 

 1122االساسيه 1 بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية
 سم 13ص؛288

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
ـ القرآن الكريم ـ السور )سورة البقرة (       1ـ القرآن الكريم ـ بالغة   2

 أـ العنوان 
 

203 

112 
 353ف

 
 فضيلة احمد سعيد 

مشاهد القيامة في القرآن الكريم ـ دراسة ادبية / فضيلة احمد سعيد .ـ 
  1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 

 سم 81ص؛ 135
 رسالة ماجستير في االدب العربي 

 ـ القيامة ـ مشاهد 1ـ القرآن الكريم ـ بالغة   2
 أـ العنوان 

 

205 

112 
 123هـ 

 
 الهاشمي 1عمر خليل حمدون 

المنتخب من ايات االحكام في سورتي البقرة والنساء دراسة بالغية 
من مداخل الزمخشري الى مخارج ابن عاشور / عمر خليل حمدون 

 1122الهاشمي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 
 سم 13ص؛838

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اختصاص اللغة العربية 
 ـ االحكام ـ ايات   1ـ القرآن الكريم ـ بالغة   2
 هـ( عالم بالدين  283ـ 730ـ الزمخشري )8
هـ(1 نحوي        137ـ 11ـ ابن عاشور )محمد الطاهر بن محمد )7

 أـ العنوان 
 

231 

112 
 515ك

 
 الكناني 1 احمد صابر راضي 

اضي ايات المغازي في القرآن الكريم دراسة داللية / احمد صابر ر
 1122الكناني .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 

 سم 13ص؛182
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة        أـ العنوان 2
 

232 

112 
 078م
 

 
 المفرجي 1 احمد جمعة شوان طه خلف 

خلف المفرجي .ـ التشبيه في القرآن الكريم / احمد جمعة شوان طه 
 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

231 



 

56 
 

 
 سم 13ص؛202

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها /بالغة 
 ـ القرآن الكريم ـ بالغة       أـ العنوان 2
 

112 
 525م

 
 الموسوي 1 قصي ابراهيم نعمة الحصونه 

التفكير البالغي في كتب االعجاز عند المحدثين / قصي ابراهيم نعمة 
 1122:جامعة البصرة ـ كلية االداب 1الحصونه الموسوي .ـ البصرة 

 سم 13ص؛ 718
 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 

 ـ االعجاز ـ كتب 1ـ القرآن الكريم ـ بالغة    2
 أـ العنوان 

 

238 

112 
 313هـ 

 
 الهالل 1رياض احمد حماد 

المناسبة في سورة الكهف / رياض احمد حماد الهالل .ـ الموصل : 
 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 81ص؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ القرآن الكريم ـ بالغة      أـ العنوان 2
 

237 

112 
 271ي

 
 يسرى سالم مزهر 

دراسة لغويه نحويه / يسرى سالم مزهر.ـ  القدر في القرآن الكريم
 1122بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم 13ص؛132
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ القرآن الكريم ـ اعراب 1ـ القرآن الكريم ـ بالغة    2
 أـ العنوان 

 

232 

11213 
 157ع

 
 العبيدي 1 حسن علي حماد 

القرآن في كتب تفسير القرآن وعلومه السيوطي وااللوسي وابن بديع 
عاشور انموذجا / حسن علي حماد العبيدي .ـ االنبار : جامعة االنبار ـ 

 1122كلية التربية للعلوم االنسانيه 1 
 سم 13ص؛822

 اطروحة دكتوراه في علوم اللغة العربيه وادابها 
 يم ـ علوم  ـ القرآن الكر1ـ القرآن الكريم ـ بديع   2
هـ(1 امام وحافظ 522ـ 375ـ السبطي 1 عبد الرحمن بن ابي بكر )8

 ومؤرخ         أـ العنوان 
 
 

233 



 

57 
 

 
110 

 837أ
 

 احمد خضير عمير 
/ احمد خضير منح المحن في القرآن الكريم ـ دراسة موضوعيه 

 1122عمير.ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1
 سم 13ص؛122

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين /تفسير 
 ـ المحن ـ منح              1ـ القرآن الكريم ـ تفسير     2

 أـ العنوان 

230 

110 
 52أ

 
 بد الرزاق عانس صابر 

الجزاء من جنس العمل ونماذج من تطبيقاته في القرآن الكريم / انس 
 1122االداب 1.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـكلية بد الرزاق عصابر 
 سم 13ص؛ 138

 جستير في علوم القرآن تخصص تفسير ارسالة م
 ـ القرآن الكريم ـ تفسير    أـ العنوان 2
 

233 

110 
 375ت

 
 شعبان التكريتي 1منى عبد الغني 

طلبات االقوام من االنبياء والرسل في سورتي ـ البقرة واالعراف ـ 
التكريتي .ـ بغداد : )تفسير موضوعي( / منى عبد الغني شعبان 

 1122الجامعة العراقية ـ كلية االداب ـ قسم علوم القرآن 1
 سم13ص؛ 810

 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص )تفسير(
 ـ االنبياء والرسل 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2
 ـ البقرة واالعراف        أـ العنوان 8
 

235 

110 
 157ج

 
 الجبوري 1 مؤيد تركي علي 

القضاء والقدر في القرآن الكريم دراسة موضوعيه / مؤيد تركي علي 
 1122الجبوري .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم 13ص؛881
 اطروحة دكتوراه في اصول الدين تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ تفسير     أـ العنوان 2
 

251 

110 
 157ج

 
 الجبوري 1 نضال مجيد عبود 

سورة األعراف )دراسة تحليلية( / نضال مجيد عبود الجبوري .ـ بغداد 
 1122كلية االداب ـ قسم علوم القرآن 1 : الجامعة العراقية ـ 

 سم 13ص؛ 750
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم القرآن تخصص )تفسير(

 ـ القرآن الكريم ـ السور 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير   2
 ـ القرآن الكريم ـ دراسات    أـ العنوان 8

252 



 

58 
 

 
110 

 307ج
 

 جعفر نجم الدين علي 
شبهات المستشرقين في المشكل في القرآن الكريم )دراسة تحليليه 
نقديه( / جعفر نجم الدين علي .ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية 

 1122االمام االعظم 1
 سم 13ص؛885

 رسالة ماجستير في التفسير وعلوم القرآن 
 ـ القرآن الكريم ـ علوم 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير   2
 ـ المستشرقين ـ شبهات 8

 أـ العنوان 
 

251 

110 
 577ح

 
 حيدر علي حسين 

البياني في الفاصلة القرآنيه دراسة تطبيقة في سورتي  االعجاز
االحزاب والمنافقين / حيدر علي حسين .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ 

 1122كلية االداب 1
 سم 13ص؛275

 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 
 ـ االحزاب والمنافقين 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2

 أـ العنوان 
 

258 

110 
 577ح

 
 هـ( 2811ـ11الحيدري 1 ابراهيم مضيع )

هـ( 2811البيان في تفسير القرآن البراهيم مضيع الحيدري ) فصيح
( دراسة وتحقيق / ابراهيم 873الى الصفحة )112من الصفحة )

مضيع الحيدري ؛تحقيق عامر صباح احمد الكبيسي .ـ بغداد ـ الجامعة 
 1122العراقية ـ كلية االداب 1 

 سم 13ص؛755
 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم القرآن )تخصصتفسير( 

 ـ القرآن الكريم ـ تفسير 2
 أـ العنوان 

 

257 

110 
 577ح

 
 هـ( 2811ـ 11الحيدري 1 صبغه هللا بن ابراهيم )

هـ( 2811فصيح البيان في تفسير القرآن البراهيم مضيع الحيدري )ت 
البقرة / صبغه هللا بن من سورة 12من مقدمه المؤلف الى ايه )

ابراهيم الحيدري ؛تحقيق حسن عبد العزيز محمد العاني .ـ بغداد : 
 1122الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 723
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم القرآن )تخصص تفسير( 

 ـ القرآن الكريم  ـ تفسير 2
 أـ العنوان 

252 



 

59 
 

 
110 

 137خ
 

 خالد حاتم حميد علي 
ايات القرب في القرآن الكريم )دراسة موضوعية ( / خالد حاتم حميد 

 1122علي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 
 سم 13ص؛825

 رسالة ماجستير في اصول الدين / تفسير موضوعي 
 ـ القرب ايات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2

 أـ العنوان 
 

253 

110 
 575د

 
 الدوري 1رقية عبد المجيد محمد احمد 

الحوار بين موسى )عليه السالم( وفرعون من خالل سورتي االعراف 
وطه انموذجا )دراسة موضوعية( / رقية عبد المجيد محمد احمد 

 1122الدوري .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في قسم علوم القرآن تخصص تفسير 
 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير     2
 ـ اعراف ـ وطه          أـ العنوان 8
 

250 

110 
 155ر

 
 الراوي 1 عمر حاتم حمد خليل 

ايات االنذار في القرآن الكريم ) دراسة موضوعيه ( / عمر حاتم حمد 
 1122.ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية االداب 1 خليل الراوي 

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـ االنذار   ـ ايات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2
 أـ العنوان 

 

253 

110 
 513ز

 
 الزوبعي 1 سالم محمد علي 

علي حاجة في القرآن الكريم دراسة موضوعية / سالم محمد مال
 1122الزوبعي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛183
 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير     2
 أـ العنوان 

 

255 

110 
 575ز

 
 الزيدي 1 صهيب هشام اسماعيل 
موضوعية / صهيب هشام اسماعيل االقوام في القرآن الكريم دراسة 

 1122الزيدي .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛775

111 



 

62 
 

 
 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ تفسير        أـ العنوان 2
 

110 
 175س

 
 سارة عباس فرج 

انموذجا )دراسة مناهج االنبياء في محاورة اقوامهم سورة هود 
موضوعية ( / سارة عباس فرج .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 1122التربية 1 
 سم 13ص؛238

 رسالة ماجستير في علوم القرآن 
 ـ القرآن الكريم ـ سورة هود 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير     2
 ـ االنبياء ـ مناهج      أـ العنوان  8
 

112 

110 
  137س

 
 السامرائي 1 علي محمد صالح 

ايات التيسير ورفع الحرج والجناح دراسة موضوعية / علي محمد 
.ـ بغداد :رئاسة ديوان الوقف السني ـ كلية االمام  صالح السامرائي

 1122االعظم 1 
 سم 13ص:878

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص تفسير 
 وان ـ القرآن الكريم ـ تفسير       أـ العن2
 

111 

110 
 157ش

 
 الشاهر 1غازي ابراهيم عبد المجيد 

نقوالت االمام تاج الدين السبكي التفسيريه في كتابه )طبقات الشافعيه 
الكبرى ـ عرض ودراسه(/ غازي ابراهيم عبد المجيد الشاهر .ـ بغداد 

 1122: ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 
 سم 13ص؛ 827

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية تخصص )تفسير( 
هـ( 1 002ـ010ـ تاج الدين السبكي )1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2

 مفسر     أـ العنوان 
 

118 

110 
 551ش

 
 الشهواني 1 عبد الرحمن طالل قاسم 

الجوانب االمنية في القرآن الكريم والسنة النبويه )دراسة موضوعيه(/ 
.ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـكلية  طالل قاسم الشهواني عبد الرحمن

 1122االداب 1
 سم 13ص؛131

 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 
 ـ السنة النبوية ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير     2

 أـ العنوان 
 

117 



 

64 
 

 
110 

 011ص
 

 صفاء نوفل عواد 
ايات التنزيل 1 الجزء تفسير القرآن العظيم المسمى اولى ماقبل في 

الثاني / سورتي ال عمران والنساء دراسة وتحقيق للعالمه رشيد 
م(/ صفاء نوفل عواد .ـ بغداد 2503ـ2711الخطيب الموصلي )ت

 1122:ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1
 سم 13ص؛853

 رسالة ماجستير في اصول الدين / تفسير 
 ـ ال عمران والنساء 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2

 أـ العنوان 
 

112 

110 
 155ع

 
 العاني 1 بان عماد عبود 

االستجابة في القرآن الكريم دراسة موضوعية / بان عماد عبود العاني 
 1122.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 232
 رسالة ماجستير علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير   2
 أـ العنوان 

 

113 

110 
 155ع

 
 العاني 1 مؤيد منعم رحمن 

منهج مكي بن ابي طالب القيسي في تفسيره الهداية الى بلوغ النهاية 
الجامعة العراقية ـ كلية هـ(/ مؤيد منعم رحمن العاني.ـ بغداد : 780)ت

 1122االداب قسم علوم القرآن 1
 سم 13ص:أيض؛870هـ ـ ح1 

 اطروحة دكتوراه فلسفة علوم القرآن تخصص )تفسير( 
هـ( 1 مفسر        780ـ11ـ مكي بن حموش )1ـ القرآن الكريم ـ تفسير   2

 أـ العنوان 
 

110 

110 
 017ع

 
 عبد القادر حسين صلبي 

الحسبان في القرآن الكريم دراسة موضوعية / عبد القادر مفهوم ايات 
 1122حسين صلبي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛815
 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـ الحسبان ـ ايات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير   2
 أـ العنوان 

 

113 

110 
 751ع

 
 عدنان حمود سلمان 

 ايات العين في القرآن الكريم دراسة موضوعيه / عدنان حمود سلمان 

115 



 

60 
 

 
 1122.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛183
 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2
 ـ العين ـ ايات            أـ العنوان 8
 

110 
 210ع

 
 العساف 1ضحى محمد عبد الستار 

ايات االسرار في القرآن الكريم دراسة موضوعيه / ضحى محمد عبد 
 1122الستار العساف .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـكلية االداب 1

 سم 13ص؛252
 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـ االسرار ـ ايات 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2
 أـ العنوان 

 

121 

110 
 213ع

 
 عصام محمود محمد 

االنبياء واقوامهم في الجزيرة العربية بين النص القرآني والروايه 
التاريخيه / عصام محمود محمد .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـكلية 

 1122االداب 1
 سم 13ص؛101

 فلسفة في علوم القرآن ـ تفسيراطروحة دكتوراه 
 ن الكريم ـ تفسير آـ القر2
 ـ الجزيرة العربية        أـ العنوان  1
 

122 

110 
 35ع

 
 علي ساجت جياد 

المفسرون بين الذهبي ومعرفة دراسة موازنة / علي ساجت والتفسير 
 1122جياد .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـكلية االداب 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم القرآن تخصص تفسير 
م1مفسر   2500ـ الذهبي 1محمد حسين )1ـ القرآن الكريم ـ تفسير   2
 م(1مفسر    أـالعنوان 1110ـ11ـ معرفه محمد هادي )8
 

121 

110 
 157ق
 
 
 
 
 
 
 

 
 قاهر محمد بريص 

.ـ الطائفة في القرآن الكريم دراسة موضوعيه / قاهر محمد بريص 
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 
 ـ القرآن الكريم ـ تفسير    أـ العنوان 2
 

128 



 

61 
 

 
110 

 52ق
 

 قيس عبدهللا احمد 
ايات احكام الطهارة والصالة والصوم في تفسير البيان دراسة تفسيريه 

: الجامعة المستنصرية ـكلية  موضوعيه / قيس عبدهللا احمد .ـ بغداد
 1122التربية االساسية 1

 سم 13ص؛ 871
 رسالة ماجستير في التربية االسالمية تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ تفسير    أـ العنوان 2
 

127 

110 
 837م

 
 محمد عبد الرحمن محمد فتاح

االمكنة في ضوء القرأن الكريم / محمد عبد الرحمن محمد فتاح .ـ 
 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم 13ص؛202
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص تفسير 

 ـ القرآن الكريم ـ تفسير    أـ العنوان 2
 

122 

110 
 837م

 
 محمد عبود بدوي 

دراسة موضوعية / محمد عبود مفهوم الليل والنهار في القرآن الكريم 
 1122:الجامعة االسالمية .ـ كلية االداب 1بدوي .ـ بغداد 

 سم 13ص؛105
 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـالليل والنهار 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2
 أـ العنوان  

 

123 

110 
 313م

 
 معتمد صائب دللي 

االشارات القرآنية للحريات العامة :دراسة موضوعية / معتمد صائب 
ـ كلية االداب ـ قسم علوم القرآن 1 بغداد : الجامعة العراقيةدللي .ـ 
1122 
 سم 13ص:ايض؛813

 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القرآن تخصص تفسير 
 ـ القرآن الكريم ـ تفسير     أـ العنوان 2
 

120 

110 
 71ن

 
 ندى مجيد ثلج 

المرأة بين القيادة والتمرد واالذعان في القرآن الكريم )دراسة 
موضوعية( / ندى مجيد ثلج .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية االداب 

11122 
 سم 13ص ؛801

 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص تفسير 

123 



 

61 
 

 
 ـ المرأة في االسالم 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2
 ـ القيادة والتمرد         أـ العنوان 8
 

110 
 71هـ

 
 هدى عبد الحسين ميرزوين 

ى عبد هداثر تعدد المعنى في تفسير النص القرآني ـ دراسة تفسيرية / 
 1122الحسين ميرزوين .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1

 سم 13ص؛ 808
 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية 

 ـ المعنى ـ تعدد1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2
 أـ العنوان 

 

125 

110 
 520ي

 
 هـ(2121ـ ت 111)يوسف االصم 1 يوسف بن اخضر بن ابي بكر 

منقول التفاسير ليوسف بن اخضر بن ابي بكر الشهير بيوسف االصم 
من سورة البقرة / 28دراسة وتحقيق من سورة الفاتحة الى االية 

يوسف بن اخضر بن ابي بكر يوسف االصم .ـ دراسة وتحقيق احمد 
د : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام مصطفى فيض هللا الشافعي .ـ بغدا

 1122االعظم 1
 سم 13ص؛212

 اطروحة دكتوراه )تفسير( 
 ـ التفاسير ـ منقول 1ـ القرآن الكريم ـ تفسير    2

 أـ العنوان 
 

111 

110132 
 715ن

 
 النداوي 1 محمد احمد حسين علي 

القرن لتفسير االيات العلمية من القرن الثالث الى تطور فهم المفسرين 
.ـ بغداد : الجامعة الثامن الهجري / محمد احمد حسين علي النداوي

 1122االسالمية ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم 13ص؛823

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص تفسير 
 ـ القرآن الكريم ـ التفاسير العلمية 2
 ـ المفسرين ـ تراجم           أـ العنوان 1
 

112 

113 
 231أ

 
 هـ(117ـ220ابن سالم 1 القاسم بن سالم الهروي )

جمع ودراسة وتحقيق / بي عبيد القاسم بن سالم من كتاب القراءات ال
القاسم بن سالم الهروي ابن سالم تحقيق ايمن صالح نعمه الشاهري 

 1122.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛883

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
 يد أـ العنوان وـ القرآن الكريم ـ القراءات والتج2

111 



 

65 
 

 
113 

 811أ
 

 هـ( 173ـ 111ابو حاتم السجستاني 1 سهل بن محمد بن عثمان )
( جمع ودراسة 122من كتاب القرءات البي حاتم السجستاني )ت 

حاتم السجستاني تحقيق  وتحقيق / سهل بن محمد بن عثمان ابو
سيرين حسين كاظم عالك تاج الدين .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 1122االداب 1
 سم 13ص؛121

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
 ـ القرآن الكريم ـ القرءات     أـ العنوان 2
 

118 

113 
 157ج

 
 الجبوري 1 ماجد عبد الحسين عباس 

هـ( دراسة لغوية / ماجد عبد الحسين عباس 833نبوذي )ت قراءة الش
 1122الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛203
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

ـ الشنبوذي 1ابو الفرج محمد 1ـ القرآن الكريم ـالقراءات والتجويد    2
 هـ( قاريء833ـ 11بن احمد )
 أـ العنوان 

 

117 

113 
 177ق

 
 هـ( 331ـ 11القادري 1 زين الدين محمد بن محمد )ت بعد 

مسعف المقرئين ومعين المشتغلين بمعرفة الوقف واالبتداء وعد اي 
الكتاب المسين لالمام زين الدين محمدبن محمد القادري ت بعد 

راء دراسة وتحقيق / زين الدين من اول المخطوط الى سورة االس331
؛تحقيق احمد مخلف عبد العلواني  .ـ بغداد مد القادريمحمد بن مح

 1122الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛100

 رسالة ماجستير في علوم القرآن تخصص قراءات 
 ـ الوقف واالبتداء 1ـ القرآن الكريم ـ القراءات    2

 أـ العنوان 
 

112 

113 
 127ن
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الناصري 1هدى غالب سليمان 

للقراءات القرآنية عند ابن ابي مريم الشيرازي التوجيه الصرفي 
هـ( في كتابه الموضح / هدى غالب سليمان 232المتوفي بعد )

 1122الناصري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم 13ص؛287

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 والتجويد أـ العنوان ـ القرآن الكريم ـ القراءات 2
 

113 



 

66 
 

 
11315 

 317ر
 

 الرماحي 1 بتول محمد حسين علي 
جهود االمامية في علم التجويد في القرن الثالث عشر الهجري / بتول 
محمد حسين علي الرماحي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية أبن 

 1122رشد 1
 سم 13ص؛202

 رسالة ماجستير في علوم القرآن والتربيه االسالميه 
 ـ االماميه ـ جهود 1ـ القرآن الكريم ـ تجويد    2

 أـ العنوان 
 

110 

115 
 353ج

 
 الجميلي 1 كمال عبد جاسم 

خط القرآن من منظور شرعي وفني / كمال عبد جاسم الجميلي .ـ بغداد 
 1122:الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1 

 سم 13ص؛ 253
 القرآن  مرسالة ماجستير في فلسفة اصول الدين تخصص علو

 ـ القرأن الكريم ـ خط 1ـ القرآن الكريم ـ علوم   2
 أـ العنوان

 

113 

115 
 837م

 
 محمد خلف صالح حلو 

جهود اصحاب كتب معاني القرأن في مباحث علوم القرآن / محمد 
 1122كلية التربية 1 خلف صالح حلو.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ

 سم 13ص؛130
 رسالة ماجستير في علوم القرآن 

 ـ القرآن الكريم ـ معاني 1ـ القرآن الكريم  ـ علوم     2
 أـ العنوان  

 

115 

11517 
 718ج

 
 الجراح 1 خوله مهدي شاكر

هـ( حتى الطبري )ت 821تطور البحث القرآني من الطبري )ت ـ
الجراح.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية هـ( / خوله مهدي شاكر 273ـ

 1122الفقه 1 
 سم 13ص؛821

 اطروحة دكتوراه في الشريعه والعلوم االسالمية 
ـ الطبري )محمد بن جرير 1ـ القرآن الكريم ـ علوم    2
ـ الطبري 1 الفضل بن الحسن 8هـ( مؤرخ ومفسر   821ـ117)
 هـ( 1مفسر أـ العنوان 273ـ11)
 

181 

11517 
 853ر

 
 رحيم محمد حسين علي 

 االراء التفسيريه للحرالي في كتاب نظم الدور في تناسب االيات 

182 



 

67 
 

 
والسور لالمام البقاعي ـ جمع ودراسة / رحيم محمد حسين علي .ـ 

 1122بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية االداب 1 
 سم 13ص؛735

 أطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القرآن 
 ـ االيات والسور   1ـ القرآن الكريم ـ علوم    2

 أـ العنوان 
 

11517 
 531ك

 
 الكيالني 1 عمر عبد هللا نجم الدين 

مباحث علوم القرآن عند الكرماني من خالل كتابه الكواكب الدراري في 
شرح صحيح البخاري / عمر عبد هللا نجم الدين الكيالني .ـ بغداد : 

 1122ـ كلية االداب 1 الجامعة االسالميه 
 سم 13ص؛153

اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القرآن والتفسير تخصص علوم 
 القرآن 

ـ الكرماني 1 محمد بن يوسف 1ـ القرآن الكريم ـ علوم   2
ـ البخاري 1محمد بن اسماعيل 8هـ( 1عالم بالحديث  033ـ020)
 هـ( 1حافظ للحديث 123ـ 257)

 أـ العنوان 
 

181 

11512 
 157ج

 
 الجبوري 1 شهاب احمد محمد علي 

قصه موسى )عليه السالم ( في القرآن الكريم ـ دراسة شخصيات 
وصفية / شهاب احمد محمد علي الجبوري.ـ الموصل : جامعة 

 1122الموصل ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛111

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي 
 ـ قصص القرآن 1ـ قصص االنبياء   2

 أـ العنوان 
 

188 

11512 
 575ز

 
 الزيدي 1اسماعيل مخلف خضير 

القرآني في تفسير روح المعاني / اسماعيل مخلف خضير  القصص
 1122الزيدي.ـ بغداد : الجامعة االسالميه ـ كلية االداب 1 

 سم 13ص؛ 001
 اطروحة دكتوراه في فلسفة علوم القرآن تخصص تفسير 

 ـ قصص االنبياء ـ قصص القرآن   2
 ـ القرآن الكريم ـ تفسير       أـ العنوان 1
 

187 

11512 
 515هـ

 
 الهيتي 1مجتبى مفلح عبد الواحد 

 نبي هللا يونس عليه السالم في الديانات السماويه الثالث )دراسة 

182 



 

68 
 

 
غداد : ديوان الوقف جتبى مفلح عبد الواحد الهيتي .ـ بمقارنه( / م

 1122ـ كلية االمام االعظم 1 السني 
 سم 13ص؛185

 رسالة ماجستير تخصص اديان 
 ـ المسيحيه  7ـ اليهودية   8ـ الديانات    1ـ االنبياء   2
 ـ االسالم      أـ العنوان 2
 

11510 
 531ج

 
 الجوعاني 1احمد عواد ياسين 

نزع الخافض بين الدرس النحوي واالستعمال القرآني / احمد عواد 
ياسين الجوعاني .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية )وصفي الدين 

 1122الحلي( 1 
 سم 13ص: أيض؛ 233

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1اللغة 
 ـ القران الكريم ـ اعراب 1ـ القرآن الكريم  ـاعجاز   2

 أـ العنوان 
 

183 

11510 
 157ز

 
 الزبيدي 1 اسراء خزعل جبر 

القرآن الكريم ـ دراسة داللية / اسراء خزعل جبر ل(( في جذر ))سأ
 1122.ـ الموصل ـكلية التربية 1  الزبيدي

 سم 81ص؛252
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ القرآن الكريم ـ اعجاز      أـ العنوان 2
 

180 

11510 
 517س

 
 سهاد عدنان عباس 

عدنان عباس االعجاز القرآني عند النورسي في رسائل النور / سهاد 
 1122.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب ـ قسم علوم القرآن 1

 سم 17ص؛871
 رسالة ماجستير في علوم القرآن 

 ـ القرآن الكريم ـاعجاز        أـ العنوان  2
 

183 

11510 
 51س
 
 
 
 
 
 
 

 
 سهى سعدون جاسم 

.ـ بغداد  االستدالل بالنحو في كتب اعجاز القرآن / سهى سعدون جاسم
 1122: جامعة بغداد ـ كلية التربيه ـ أبن رشد 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية /لغة 
 ـ القرآن الكريم ـ اعراب 1ـ القرآن الكريم ـ اعجاز    2

 أـ العنوان 
 

185 



 

69 
 

 
11510 

 137ش 
 

 شاكر محمود محمد 
محمود محمد.ـ العدد في القرآن الكريم ـ دراسة أحصائية داللية / شاكر 

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 81ص؛235

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ القرآن الكريم ـ اعجاز    أـ العنوان  2
 

171 

11510 
 537ص

 
 يمري1عمار غالي سلمان الص

لفظة )امن( وماتعلق بها في القرآن الكريم / عمار غالي سلمان 
 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1 الصيمري .ـ 

 سم 13ص؛138
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرآن الكريم ـ دراسات 1ـ القرآن الكريم ـ اعجاز    2
 أـ العنوان 

 

172 

11510 
 257م

 
 المشهداني 1 منى زيدان ذياب صالح 

زيدان ذياب صالح سورة هود دراسة في مستويات البناء / منى 
 1122المشهداني .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم 81ص؛232
 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

ـ القرأن الكريم أاليات والسور )سورة 1ـ القرآن الكريم ـ اعجاز   2
 هود (          أـ العنوان 

 

171 

181 
 155ر

 
 الراوي 1عثمان عبد العزيز محمود 

البناء الحضاري في الحديث النبوي الشريف / عثمان عبد العزيز 
محمود الراوي.ـ بغداد : رئاسة ديوان الوقف السني ـ كلية االمام 

 1122االعظم 1 
 سم 13ص؛802

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص حديث 
 ـ الحديث الشريف     أـ العنوان 2
 

178 

181 
 175ط

 
 هـ( 357ـ 322الطبري 1 احمد بن عبد هللا بن محمد )ت 

غايه االحكام في جمع احاديث االحكام للشيخ الحافظ احمد بن عبد هللا 
بن ابي العباس الطبري / احمد بن عبد هللا بن محمد الطبري دراسة 

وتحقيق اياد ابراهيم حمودي السامرائي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني 
 1122العظم 1ـ كلية االمام ا

 سم 13ص؛888

177 



 

72 
 

 
 رسالة ماجستير في الحديث وعلومه 

ـ النبوة ـ عالمات          8ـ االيمان ـ كتاب   1ـ الحديث الشريف   2
 أـ العنوان 

 
181 

 11ن
 

 نبأ طالب عبد النبي 
عند المحدثين / نبأ طالب عبد النبي .ـ بغداد : التلقين ومن رمي به 
 1122كلية اصول الدين 1 الجامعة االسالمية ـ 

 سم 13ص؛155
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص الحديث النبوي 

 ـ الحديث الشريف        أـ العنوان 2
 

172 

18110 
 315ح

 
 الحماوي 1 وليد خضر عمر 

حذف المرفوع عن االسماء في الحديث الشريف دراسة في كتب 
عمر الحماوي .ـ اعرابه من العكبري الى السيوطي / وليد خضر 

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1
 سم81ص؛728

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 
 ـ الحديث الشريف ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

173 

18110 
 571ز

 
 هـ( 010ـ 11الزيداني 1 مظهر الدين الحسني )

هاية الحدود( النكاح الى نالمفاتيح في شرح المصابيح )من بدايه كتاب 
الزيداني تحقيق خالد  / مظهر الدين الحسين بن محمود بن الحسن

محمد طه الغرب .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالميه 1 
1122 
 سم 13ص؛ 520

 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالميه 
 ـ الحديث الشريف ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

170 

18110 
 551ز

 
 زينب عبد الرحمن محمد 

االربعون الكيالنية )دراسة تحليليه( / زينب عبد الرحمن محمد .ـ بغداد 
 1122: الجامعة االسالمية ـ كلية اصول الدين 1

 سم 13ص؛881
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص الحديث النبوي الشريف 

 ـ الحديث النبوي ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

173 

18110 
 158ص

 
 الصبيحي 1 احمد هاشم اسماعيل 

 االحاديث التي اختلف في تعليلها ابو زرعة ـوابو حاتم 1 وابن ابي 

175 



 

74 
 

 
حاتم في كتاب العلل البن ابن حاتم من كتاب الطهارة الى نهاية كتاب 

احمد هاشم اسماعيل الصبيحي .ـ بغداد : الصالة دراسة نقديه / 
 11122الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 

 سم 13ص؛823
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص الديث النبوي الشريف 

 ـ العلل ـ كتاب 1ـ الحديث الشريف ـ دراسات   2
 ـ الصالة ـ كتاب 7ـ الطهارة ـ كتاب     8

 أـ العنوان 
 

18110 
 157ع

 
 العبيدي 1دعد يونس حسين 

البخاري التوصيف االرشادي في الحديث النبوي الشريف صحيح 
نموذجا / دعد يونس حسين العبيدي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 1122كلية التربية 1 
 سم 81ص؛207

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ الحديث الشريف ـدراسات      أـ العنوان 2
 

121 

18110 
 215ع

 
 العزاوي 1خميس ضاري عبد علي 

كتاب االحكام في شرح عدد االحكام من احاديث سيد االنام على قائلها 
ن عبد هللا بن للشيخ العالمة شهاب الدين احمد بافضل الصالة والسالم 

هـ( وتتمه 311بدر بن عثمان الغزي العامري القرشي الشافعي )ت 
هـ( 337ولده )محمد بن احمد بن عبد هللا العزي العامري الشافعي )ت 

كتاب القصاص الى نهاية كتاب العتق )دراسة وتحقيق(/ خميس من 
ضاري عبد علي العزاوي .ـ بغداد : الجامعة االسالميه ـ كلية اصول 

 1122الدين ـ قسم الحديث 1 
 سم 13ص؛753

 اطروحة دكتوراه في الحديث النبوي الشريف 
 ـ الحديث الشريف ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

122 

18110 
 751ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عدنان عالء الدين محمد 

احاديث االعالم في الغزوات دراسة موضوعيه / عدنان عالء الدين 
 1122محمد .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية اصول الدين 1 

 سم 13ص ؛137
 رسالة ماجستير تخصص )علوم حديث( 

 ـ االعالم في الغزوات  1ـ الحديث الشريف ـ دراسات    2
 ن أـ العنوا

 

121 



 

70 
 

 
18110 

 551ل 
 

 اللهيبي 1 عمر وليد زيدان 
االحاديث الواردة في مختار العجاج من باب االلف الى باب الراء 

:دراسة وتخرج / عمر وليد زيدان اللهيبي .ـ بغداد : الجامعة العراقية 
 1122ـ كلية اصول الدين 1

 سم 13ص؛817
رسالة ماجستير في كلية )اصول الدين ( الجامعة العراقية تخصص 

 الحديث النبوي 
 ـ الجديث النبوي ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

128 

18110 
 551ل

 
 اللهيبي 1 اسماعيل خليل حسون عجاج 

التقييد بالنعت في الحديث النبوي الشريف ـدراسة نحوية في صحيح 
عجاج اللهيبي .ـ الموصل : جامعة مسلم / اسماعيل خليل حسون 

 1122الموصل ـ كلية االداب 1
 سم 81ص؛238

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ الحديث الشريف  ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

127 

18110 
 155م

 
 المتيوتي 1خالد علي حمو

المختار من الفاظ الحديث النبوي المفسرة في مقاييس اللغة البن 
ومعجم / خالد علي حمو المتيوتي .ـ الموصل : جامعة فارس دراسة 

 1122الموصل ـكلية التربية 1
 سم 81ص؛132

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 
هـ( 852ـ815ـ احمد بن فارس )1ـ الحديث الشريف ـ دراسات    2

 لغوي       أـ العنوان 
 

122 

18110 
 835م

 
 محمود دهام نايف 

في الكتب تسعة دراسة تحليلية / محمود دهام احاديث حرمة دم المسلم 
 1122ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 نايف .
 سم 13ص؛832

 رسالة ماجستير قسم اصول الدين تخصص حديث نبوي 
 ـ الحديث النبوي ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

123 

18213 
 233أ

 
 هـ(123ـ 211االصمعي 1 عبد الملك بن قريب )

جهود االصمعي اللغوية في غريب الحديث )جمع ودراسة وتحقيق( / 
عبد الملك بن قريب االصمعي تحقيق لؤي جار ومصلح موسى .ـ 

 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

120 



 

71 
 

 
 سم 13ص؛173

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ الحديث الشريف ـ غريب       أـ العنوان 2
 

18213 
 331ث

 
 هـ( 152ـ111ثعلب 1احمد بن يحيى بن زيد )

هـ( جمع ودراسة وتحقيق / 152غريب الحديث البي العباس ثعلب )ت
احمد بن يحيى بن زيد ثعلب: تحقيق مهدي صالح محمد عمر السالمي 

 1122التربية 1 .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ غريب الحديث      أـ العنوان 2
 

123 

18213 
 137س

 
 السامرائي 1احمد عادل عالء 

اثر الغراء في كتب غريب الحديث دراسة لغوية / احمد عادل عالء 
 11122السامرائي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

 سم 13ص؛233
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

هـ( امام 110ـ 277ـ الغداء 1 يحيى بن زياد )1ـ غريب الحديث   2
 الكوفيين    أـ العنوان 

 

125 

18113 
 357ع
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العكيدي 1عبد هللا محمود احمد 

طبيعيه / استدالل االحناف بالحديث الضعيف في كتاب االختبار نماذج 
عبد هللا محمود احمد العكيدي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني 1كلية 

 1122االمام االعظم 1
 سم 13ص؛ 133

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية / تخصص حديث 
 ـ الحديث الشريف ـ االسناد الضعيف 2
 ـ االختيار ـ كتاب            أـ العنوان 1

131 

18812 
 325م

 
 المكصوص 1انور شناوي ذياب 

مناهج التصحيح اللغوي في الرسائل الجامعية في العراق الى عام 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  يم/ انور شناوي ذياب المكصوص1113
 1122االداب 1

 سم 13ص؛823
 رسالة ماجستير في فلسفة اللغة العربية وادابها 

 عربية ـ الهدف ـ اللغة ال1ـ السماع ـ رواية الحديث    2
 ـ اللغة العربية ـ النجوم       أـ العنوان 8
 

132 



 

71 
 

 
187135 

 771ب
 

 البدراني 1سيراء محمود خضير 
االحاديث الواردة في عدة المرأة وحجابها وسفرها في الكتب الستة 
)دراسة وتحليل( / سيراء محمود خضير البدراني .ـ بغداد : جامعة 

 1122االسالمية 1بغداد ـ كلية العلوم 
 سم 13ص؛181

 رسالة ماجستير /قسم اصول الدين 
ـ الحديث الشريف ـ دراسات    1ـ الحديث الشريف ـ الكتب السته   2
 ـ المرأة واحجابها    أـ العنوان 8
 

131 

187135 
 837م

 
 محمد اسعد احمد 

مرويات الصحابي الجليل سمرةبن جندب الفزاري )رضي هللا عنه (في 
لسته )دراسة تحليليه( / محمد اسعد احمد .ـ بغداد :الجامعة الكتب ا

 1122االسالمية ـ كلية اصول الدين 1
 سم13ص؛821
 ماجستير في اصول الدين تخصص حديث نبوي  رسالة

هـ( 31ـ11ـ سمره بن جندب )1ـ الحديث الشريف ـ الكتب السته   2
 صحابي     أـ العنوان 

 

138 

182 
 25ح
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسن محمد امين حمه سور 

احاديث العقوبات في الكتب السته دراسة تحليلية/ حسن محمد امين 
 1122حمه سور.ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية اصول الدين 1

 سم 13ص؛723
 رسالة ماجستير تخصص الحديث 

 ـ العقوبات ـ احاديث 1ـ احاديث الكتب السته     2
 أـ العنوان  

 

137 

182 
 157ع

 
 العبيدي 1ناهض عدنان احمد 

احاديث الشهادات في الكتب السته ) دراسة موضوعية( / ناهض 
عدنان احمد العبيدي .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية اصول الدين 1 

1122 
 سم 13ص؛233

 رسالة ماجستير في فلسفة اصول الدين تخصص حيث نبوي 
 ـ احاديث الكتب السته        أـ العنوان 2
 

132 

185 
 513ز

 
 الزوبعي1 عطا هللا علي غافل 

االشارة الى فن االدارة في السنة النبويه / عطا هللا علي غافل 
 1122الزوبعي.ـ بغداد : الجامعة االسالميه ـ كلية اصول الدين 1

133 



 

75 
 

 
 سم 13ص:813

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص )حديث نبوي( 
 ـ االدارة ـ فن 1ـ السنة النبوية    2

 أـ العنوان 
 

185 
 137س

 
 السامرائي 1 محمد شاكر محمود 

احاديث التولي من الزحف في السنة النبويه جمع وتبويب / محمد 
شاكر محمود السامرائي .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية اصول 

 1122الدين 1
 سم 13ص؛811

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص الحديث النبوي 
 ـ التولي ـ احاديث 1ـ السنة النبويه    2

 أـ العنوان 
 

130 

18513 
 705ش

 
 الشرقي 1مها عبد هللا نجم 

م السالم (/ مها عبد هللا نجم هالحياة االسرية الئمة اهل البيت )علي
 11122الشرقي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 

 سم 13ص؛117
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

 ـ اهل بيت النبي)عليهم السالم (        أـ العنوان 2
 

133 

171 
 117أ

 
 هـ(2815ـ 12108محمد شمس الحق )ابادي 

المباحث العقديه الوارده في كتاب عون المعبود على سنن ابي داود 
جمع ودراسات / محمد البي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي 

ديوان شمس الحقابادي ؛تحقيق زياد رشيد حمدي العبيدي .ـ بغداد :
 1122الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم 13ص ؛771
 اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية تحقيق العقيده االسالميه 

ـ 111ـ ابو داود 1 سليمان بن االشعث )1ـ العقائد االسالميه   2
 هـ1 محدث         أـ العنوان 102

 

135 

171 
 351أ

 
 
 
 
 
 

 
 امنه محمد عبد هللا 

ايات العقيدة في سورة االنبياء / امنه محمد عبد هللا .ـ بغداد : جامعة 
 1122العراقية ـ كلية اصول الدين 1 

 سم 13ص؛205
 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص عقيدة  

 ـ االنبياء ـ صورة    1ـ العقائد االسالميه       2
 أـ العنوان 

101 



 

76 
 

 
171 

 775ب
 

 
 البدري 1احمد يوسف ابراهيم علي 

في الصور في العقيدة االسالمية/ احمد يوسف ابراهيم علي النفخ 
 1122االمام االعظم 1البدري .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية 

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير في العقيدة االسالمية 

 ـ العقيدة االسالميه           أـ العنوان 2
 

102 

171 
 157ج

 
 الجبوري 1خليل صالح حمد اجدع 

العقيدة االسالمية واثرها على المقاتلين في السلم والحرب / خليل 
جامعة تكريت ـ كلية الجبوري .ـ صالح الدين : صالح حمد اجدع 

 1122التربية 1 
 سم 13ص؛172

 رسالة ماجستير في علوم القرآن 
 ـ السلم والحرب 1ـ العقائد االسالمية       2

 أـ العنوان 
 

101 

171 
 157ج

 
 الجبوري 1 كنعان بشير ابراهيم علي 

المباحث العقديه في سورة الزمر / كنعان بشير ابراهيم علي الجبوري 
 1122:ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1.ـ بغداد 

 سم 13ص؛228
 رسالة ماجستير في اصول الدين 

ـ السور وااليات           8ـ القرآن الكريم   1ـ العقائد االسالميه     2
 أـ العنوان 

 

108 

171 
 278خ

 
 الخزرجي 1 ايمان طه خضير 

خضير الخزرجي .ـ  مكانة االنبياء في العقيدة االسالمية / ايمان طه
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 1 

 سم 13ص؛828
 رسالة ماجستير في قسم اصول الدين تخصص )عقيدة( 

 ـاالنبياء ـ مكانه1ـ العقيدة االسالمية    2
 أـ العنوان 

 

107 

171 
 515د

 
 هـ(523ـ381الدواني 1محمد بن اسعد )

هـ / 523اثبات الواجب جالل الدين محمد بن السعد الدواني المتوفي 
شوبش .ـ بغداد : محمد بن اسعد الدواني ؛دراسة وتحقيق محي سعود 

 1122ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1
 سم 13ص؛133

102 



 

77 
 

 
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تحقق عقيده

 ـ الواجب ـ اثبات 1ـ العقائد االسالمية    2
 أـ العنوان 

 
171 

 151ز
 

 زانا نوري كوران 
اثر المذاهب الكالميه في فهم النصوص القرآنية / زانا نوري كوران .ـ 

 1122بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1
 سم 13ص؛102

 رسالة ماجستير في اصول الدين تخصص علم الكالم 
 ـ علم الكالم      أـ العنوان  2
 

103 

171 
 157ز

 
 الزبيدي 1رقية شاكر منصور 

عقيدة المرأة المسلمة في ظل تحديات العولمة / رقية شاكر منصور 
 1122الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم 13ص؛851
 اطروحة دكتوراه تخصص )عقيدة( 

ـ العولمة ـ تحديات          8ـ المرأة المسلمة   1ـ العقيدة االسالمية     2
 أـ العنوان 

 

100 

171 
 137س

 
 السامرائي 1 مظفر حميد صالح 

رق االسالمية/ مظفر ريف في فهم القرآن الكريم عند الفالغلو والتح
معة االسالمية ـكلية اصول الدين حميد صالح السامرائي .ـ بغداد : الجا

 11122 
 سم 13ص؛110

 رسالة ماجستير في العقيدة والفكر االسالمي 
 ـ الكريم   ـ فهم 1ـ العقائد االسالمية    2

 أـ العنوان 
 

103 

171 
 357س

 
 السعيدي 1ماجد حميد كصاب 

االسالم وأثره في تفكيك السجال الديني / ماجد حميد كصاب السعيدي 
 1122بغداد :جامعة بغداد ـكلية التربية ابن رشد 1.ـ 

 سم 13ص؛122
 رسالة ماجستير في علوم القرآن والتربية االسالمية 

 ـ السجال الديني 1ـ العقائد االسالمية    2
 أـ العنوان 

 

105 

171 
 552س

 
 هـ( 352السنوسي 1محمد بن يوسف بن عمر )ت ...ـ 

131 



 

78 
 

 
 شرح ام البراهين للشيخ االمام محمد بن يوسف عمر السنوني / محمد 
بن يوسف بن عمرالسنوني دراسة وتحقيق خالد حسين محمد .ـ بغداد 

 1122:ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1
 سم 13ص؛870

 رسالة ماجستير )تخصص عقيده( 
 ـ العقيدة االسالمية       أـ العنوان 2
 

171 
 57س

 
 السيد علي 1 طه خالد محمد عرب 

النبوة في علم الكالم االسالمي / طه خالد محمد عرب السيد علي .ـ 
 1122بغداد :الجامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1 

 سم 13ص؛111
 راه في فلسفة اصول الدين تخصص )علم كالم (  اطروحة دكتو

 ـ علم الكالم      أـ العنوان 2
 

132 

171 
 857ش

 
 الشجيري 1داود احمد جدوع 

االئتالف واالختالف بين الشيعة والمعتزلة دراسة عقدية مقارنة / داود 
احمد جدوع الشجيري .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـكلية التربية 

11122 
 سم 13ص؛713

 اطروحة دكتوراه في اصول الدين 
 ـ الشيعة والمعتزلة1ـ العقائد االسالمية    2

 أـ العنوان 
 

131 

171 
 357ص

 
 الصميدعي 1 ربيع وسمي زيدان 

ور االسالمي / ربيع وسمي زيدان الصميدعي ظعقيدة الدروز في المن
 1122.ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم 13ص؛132
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 

 ـ الدروز  ـ عقيده 1ـ العقيدة   2
 أـ العنوان 

 

138 

171 
 335ع

 
 عبد اللطيف احمد مصطفى امين 

في حقيقة االيمان وتوحيد هللا  البراهين اللغوية لتقرير عقيدة السلف
/ عبد اللطيف احمد مصطفى امين .ـ صالح الدين : جامعة  تعالى

 1122تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛371

 اطروحة دكتوراه في اللغة العربية 
 ـ السلف ـ عقيدة 1ـ العقيدة االسالمية     2

137 



 

79 
 

 
 ـ االيمان ـ حقيقة     أـ العنوان  8
 

171 
 551ع

 
 عبد الوهاب احمد حسن 

 التحديات العصريه المعاصرة في مقام النبوة / عبد الوهاب احمد حسن
 1122.ـ بغداد : رئاسة ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم 13ص؛ 882
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص عقيدة 

 ـ النبوة ـ مقام 1ـ العقائد االسالمية   2
 أـ العنوان

 

132 

171 
 215ع

 
 العزاوي 1اسامة عبد العزيز سالم 

اني على صحيح البخاري ماالراء العقيديه في السمعيات في شرح الكر
الوقف السني ـ / اسامة عبد العزيز سالم العزاوي .ـ بغداد : ديوان 

 1122كلية االمام االعظم 1
 سم 13ص ؛133

 رسالة ماجستير في العقيدة االسالميه 
 ـ العقائد االسالمية     أـ العنوان 2
 

133 

171 
 35ع

 
 علي محيبس بصري 

المعتزلة والتوظيف اللغوي لمسائلهم العقدية :دراسة تحليلية في ضوء 
 القرآن الكريم / علي محيبس بصري 

 1122جامعة العراقية ـ كلية اصول الدين 1 ال بغداد :.ـ 
 سم 13ص؛120

 رسالة ماجستير )تخصص عقيدة (
 ـ العقيدة االسالمية      أـ العنوان 2
 

130 

171 
 521ع

 
 العيساوي 1 سرحان مطر بحر محسن 

هـ(  302االراء العقديه في الجامع الحكام القرآن لالمام القرطبي )ت
مطر بحر محسن العيساوي .ـ بغداد :جامعة بغداد  )االلهيات( / سرحان

 1122ـ كلية العلوم االسالمية 1
 سم 13ص؛113

 رسالة ماجستير في العقيدة االسالمية 
 م2108ـ 11ـ القرطبي 1 محمد بن احمد )1ـ العقيدة االسالمية   2

 1مفسر     أـ العنوان 
 

133 

171 
 135ق

 
 هـ( 277ـ703القاضي 1عياض بن موسى بن عياض )

 منهج التأليف عند القاضي عياض من خالل كتابه اكمال المعلم بفوائد

135 



 

82 
 

  
مسلم / عياض بن موسى بن عياض القاضي ؛ تحقيق حسن زيدان 

 1122صالح الجبوري .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛120

 االسالمية رسالة ماجستير في العلوم 
 ـ الحديث الشريف      أـ العنوان 2
 

171 
 551ك

 
 كيوان محمد سعيد محمد 

االفكار المنحرفة واثرها على اخالق المسلمين / كيوان محمد سعيد 
 1122محمد .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية اصول الدين 1 

 سم 13ص؛113ب ـ د1 
 رسالة ماجستير تخصص) عقيدة( 

 ـ المسلمين ـ اخالق 1ـ العقائد االسالمية    2
 أـ العنوان 

 

151 

171 
 250م

 
 مصطفى ذياب عبد 

مسائل العقيدة واثرالبالغة فيها / مصطفى ذياب عبد .ـ بغداد : الجامعة 
 1122العراقية ـ كلية اصول الدين 1 

 سم 13ص؛100أـ ز1 
 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين تخصص )عقيدة( 

 ـ العقائد االسالمية      أـ العنوان 2
 

152 

171 
 055م

 
 المغنيساوي1 احمد بن محمد 

شرح الفقه االكبر لالمام ابي حنيفة النعمان / احمد بن محمد 
المغنيساوي1تحقيق فاهم جلوب جاسم العيساوي .ـ بغداد : ديوان 

 1122الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 
 سم 13ص؛181

 رسالة ماجستير )تخصص عقيدة ( 
 ـ العقائد االسالمية     أـ العنوان 2
 

151 

17110 
 731أ

 
 اركان علي حسن عبد هللا 

منهج االمامية واالشاعرة في فهم المسائل الكالمية في باب االلهيات 
دراسة مقارنة / اركان علي حسن عبد هللا .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122رشد 1 كلية التربية ـ ابن 
 سم 13ص؛815

اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم القرآن التربية االسالمية تخصص 
 عقيدة اسالمية 

 ـ االمامية واالشاعره 1ـ العقائد االسالمية   2
 ـ االلهيات ـ باب       أـ العنوان 8

158 



 

84 
 

 
178 

 511ج
 

 الجنابي 1 ثابت مهدي حماوي ساكت 
اليهودية ـ المسيحية ـ االسالم .ـ تكريت : الجنة في االديان الثالثة 

 1122جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 17ص؛812

 رسالة ماجستير في التربية االسالمية وعلوم القرآن 
 ـ اليهودية  8ـ االديان   1ـ الجنة والنار    2
 ـ االسالم       أـ العنوان 2ـ المسيحية     7 

 

157 

121 
 035أ

 
 هـ( 305ـ317ابن قطوبغا 1 قاسم )

الل ن قطوبغا 1 تحقيق محمد صبحي خلف هكتاب الوقائع / قاسم ب
 1122الدليمي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم 13ص؛138
 رسالة ماجستير / الفقه 

 ـ الفقه االسالمي        أـ العنوان 2
 

152 

121 
 35ح

 
 الحلو 1ناصر هادي ناصر 

أستنباط االحكام الشرعيه من الجملة الخيريه دراسة تطبيقية في ايات 
االحكام / ناصر هادي ناصر الحلو.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 

 11122 
 سم 13ص؛113

 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية 
 ـ الشريعة االسالميه      أـ العنوان 2
 

153 

121 
 152ك

 
 الكبيسي 1زاهد محيسن حمدان 

عند االمام ابن شاس المالكي  االقواعد والضوابط الفقهية وتطبيقاته
هـ( / زاهد محيسن حمدان الكبيسي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 323)ت

 1122كلية العلوم االسالمية 1
 سم 13ص؛833

 اطروحة دكتوراه في الفقه االسالمي 
هـ( 323ـ 11ـ ابن شاس  1 عبدهللا بن محمد )1ـ الفقه االسالمي  2

 شيخ المالكية         أـ العنوان 
 

150 

122 
 370أ

 
 (313ـ031احمد بن عبد الرحيم بن الحسين )تابن العراقي )

كتاب التحرير لما في منهاج االصول من المنقول والمعقول البي زرعة 
العراقي الشافعي 1 تحقيق احمد  / احمد بن عبد الرحيم بن الحسين

مكي صغير العيساوي .ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية الشريعة 
11122 

153 



 

80 
 

 
 سم 13ص؛701

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص اصول فقه 
 ـ الفقه االسالمي 1 اصول     أـ العنوان 2
 

122 
 313ب
 
 
 
 
 
 

 
 بالل حسين علي 

عند االصوليين وتطبيقاته الفقهيه / بالل حسين مع الفارق القياس 
 1122علي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 

 سم 13ص؛180
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية / اصول فقه 

 ـ الفقه االسالمي ـ اصول     أـ العنوان 2

155 

122 
 155ت

 
 التايه 1 وليد شاكر عبود 

الفقهيه المستنبطه من مروريات عبد هللا بن عمر )رضي( في االحكام 
رام /العبادات / وليد شاكر عبود التايه .ـ بغداد : جامعة لمكتاب بلوغ ا

 1122بغداد ـ كلية العلوم االسالميه 1
 سم 13ص؛251

 رسالة ماجستير في قسم الشريعة تخصص)فقه مقارن( 
هـ( 08ـ  ق هـ21بن عمر )ـ عبد هللا 1ـ الفقه االسالمي ـ احكام   2

 ـ العبادات 18صحابي    
 أـ العنوان 

 

811 

122 
 157ج

 
 الجبوري 1هدله حماش خلف عبدهللا 

المسائل اللغوية واثرها في استنباط االحكام الفقهيه من االيات 
( في تفسيره الجامع الحكام القرآن 2108ـ302التشريعية للقرطبي )ت

جامعة تكريت ـ / هدله حماش خلف عبدهللا الجبوري .ـ صالح الدين ـ 
 1122كلية التربية للبنات 1

 سم 13ص؛102
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

ـ القرطبي ) محمد بن احمد 1ـ الفقه االسالمي ـ احكام    2
 هـ( 1فقيه      أـ العنوان 302ـ11

 

812 

122 
 353ج

 
 الجميلي 1 اسماعيل عبد عباس 

أثر االحتياط في التقعيد االصولي نماذج تطبيقية / اسماعيل عبد عباس 
سة ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم الجميلي.ـ بغداد:رئا

11122 
 سم13ص؛811

 أطروحة دكتوراه في فلسفة الشريعة االسالمية تخصص اصول الفقه
 ـالفقه االسالمي  ـ اصول      أـ العنوان 2

811 



 

81 
 

 
122 

 351ج
 

 الجميلي1 عمر عبد عباس 
 ضوءفي نظرية الماالت واثرها في مستجدات فقهية معاصرة ـ دراسة 

مقاصد الشريعة مقارنة بالقانون / عمر عبد عباس الجميلي.ـ بغداد : 
 1122ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1

 سم 13ص؛317
 رسالة دكتوراه في فلسفة في الشريعة االسالمية 1اصول فقه 

 ـ الماالت نظرية   1ـ الفقه االسالمي1ـ اصول  2
 ـ الشريعة ـ مقاصد    أـ العنوان 8
 

818 

122 
 25ح

 
 حسن محمد سميان 

الشبهات واحكامها في الفقه االسالمي / حسن محمد سميان .ـ بغداد 
 1122:الجامعة االسالمية ـ كلية الشريعة 1

 سم13ص ؛ 881
 اطروحة دكتوراه فلسفة الشريعة االسالمية تخصص فقه مقارن 

 ـ الفقه االسالمي   ـ احكام     أـ العنوان 2
 

817 

122 
 137خ

 
 خالد محمد عبد الوهاب عبد المجيد 

ترجيحات االمام المباركفوري الفقهيه في ابواب الصيام والحج في 
كتابة )تحفه االحوذي شرح جامع الترمذي  )دراسة فقهيه مقارنه ( / 

خالد محمد عبد الوهاب عبد المجيد .ـ بغداد : ديوان الوقف السني 
 1122ـكلية االمام االعظم 1 

 سم 13ص؛815
 رسالة ماجستير في الفقه المقارن 

 ـ الصيام والحج 1ـ الفقه االسالمي 1 اصول    2
 أـ العنوان 

 

812 

122 
 157د

 
 الداودي 1هونر خورشيد رحيم 

التخريج االصولي لفقه االمام الرازي لسورة النساء من خالل تفسيره 
/ هونر خورشيد رحيم الداودي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـكلية 

 1122الشريعة 1
 سم 13ص؛182

 رسالة ماجستير شريعة فلسفة اسالميه تخصص اصول فقه 
ـ الفخر الرازي 1محمد بن عمر 1ـ الفقه االسالمي 1 اصول    2
 1 مفسر هـ( 313ـ 277)

 أـ العنوان 
 

813 

122 
 353د

 
 الدليمي 1لمياء محمود ابريسم 

810 



 

81 
 

 
والسنة واثره في مرونة منهج الحنفية في استنباط االحكام في الكتاب 

الفقه االسالمي دراسة مقارنه / لمياء محمود ابريسم الدليمي .ـ بغداد 
 1122: الجامعة العراقية ـ كلية الشريعه 1

 سم 13ص؛713
 رسالة ماجستير في اصول الفقه 

 الحنفية ـ منهج ـ 1ـ الفقه االسالمي 1اصول    2
 ـ الكتاب والسنة 7ـ االحكام ـ استنباط         8

 أـ العنوان 
 

122 
 513ز

 
 الزوبعي 1سامي حماد سالم 

الخالف االصولي في شروط القياس واثره في الفقه االسالمي / سامي 
حماد سالم الزوبعي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعة 1 

1122 
 سم 13ص؛730

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية تخصص اصول فقه 
 ـ القياس ـ شروط  1ـ الفقه االسالمي 1 اصول     2

 أـ العنوان 
 

813 

122 
 137س

 
 السامرائي 1 احمد خضير جاسم 

ترجيحات االمام المباركفوري الفقيه في ابواب الصالة من كتابه تحفه 
مقارنه( / احمد خضير االحوذي شرح جامع الترمذي )دراسة فقهيه 

جاسم السامرائي .ـ بغداد :ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 
11122 

 سم 13ص؛833
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص )فقه مقارن( 

 ـ الصالة ـ ابواب 1ـ الفقه االسالمي 1 اصول    2
 أـ العنوان 

 

815 

122 
 50س

 
 هـ( 382ـ222سيف الدين االمدي )

منتهى السول في علم االصول لالمام سيف الدين ابي الحسن علي بن 
محمد االمدي دراسة وتحقيق / سيف الدين االمدي ؛ تحقيق يحيى 

 1122صالح محمد .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الشريعه 1 
 سم 13ص؛370

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعه اسالمية تخصص
 )اصول الفقه ( 

 ـ الفقه االسالمي 1 اصول       أـ العنوان 2
 

821 

122 
 537س

 
 السيكر دكاني 1 عثمان خضر حمد امين 

822 



 

85 
 

 
الضوابط والقواعد الحاكمة لرأي االغلبية واالقلية دراسة اصولية 

تطبيقية مقارنة بالقانون الدستوري / عثمان خضر حمد امين السيكر 
 1122كلية الشريعة 1دكاني .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ 

 سم 13ص؛721
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالميه تخصص اصول الفقه 

 ـ االغلبيه واالقليه 1ـ الفقه االسالمي 1 اصول   2
 ـ القانون الدستوري    أـ العنوان 8
 

122 
 375ش

 
 الشمري 1عائشه عالء محمد 

في استنباط  منهج الحنفيه في دفع التعارض بين االدلة واثره
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  االحكام/عائشة عالء محمد الشمري

 1122العلوم االسالميه 1
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير في الشريعة /اصول فقه 
 ـ الحنفيه  ـ نهج 1ـ الفقه االسالمي ـ احكام   2
 ـ التعارف ـ دفع     أـ العنوان 8
 

821 

122 
 572ش

 
 الشهرزوري 1شيروان ناجي عزيز 

التحقيق في مسائل النسخ عند االصوليين مع نماذج تطبيقيه من 
احاديث االحكام / شيروان ناجي عزيز الشهرزوري .ـ بغداد:جامعة 

 1122بغداد ـ كلية العلوم االسالميه 1
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في اصول الفقه 
 ـ مسائل  ـ النسخ1ـ الفقه االسالمي ـ اصول   2
 ـ االحكام ـاحاديث       أـ العنوان 8
 

828 

122 
 572ش

 
 الشهرزوري 1كامه ران اورحمن مجيد 

وى في المناهج االصوليه/ كامه ران اورحمن مجيد صناعة الفت
الشهرزوري .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 

11122 
 سم 13ص؛222

 اطروحة دكتوراه في اصول الفقه 
 ـ الفقه االسالمي ـ اصول       أـ العنوان 2
 

827 

122 
 137ع

 
 عامر غازي رشيد 

المباحث االصوليه وتطبيقاتها في سورة المائدة في ضوء تفسير 
الرازي دراسة مقارنه / عامر غازي رشيد .ـ بغداد : الجامعة العراقية 

 11122ـ كلية الشريعة 

822 



 

86 
 

 
 سم13ص؛283

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالميه تخصص)اصول فقه(
  ـ السور )سورة المائدة(   ـ القرآن الكريم1ـ الفقه االسالمي ـ اصول   2
 (  1)مفسر( 313ـ 278ـ الفخر الرازي 1 محمد بن عمر )8

 أـ العنوان 
 

122 
 155ع

 
 العاني 1صائب عياش عطية 

االسالمي ومايقابلها في القانون الوصفي احكام البيعة في الفقه 
)دراسة مقارنة ( / صائب عياش عطية العاني .ـ بغداد : الجامعة 

 1122العراقية ـ كلية الشريعة 1 
 سم 13ص؛113

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص فقه 
 ـ البيعه ـ احكام 1ـ احكام   ـ الفقه االسالمي 2
 القانون الوصفي  ـ7ـ االسالم والقانون    8

 أـ العنوان 
 

823 

122 
 155ع

 
 العاني 1 نذير رزوقي مصطفى 

المباحث االصولية في كتاب اكمال المعلم بفوائد مسلم االدلة المتفق 
عليها عند الجمهور / نذير رزوقي مصطفى العاني .ـ بغداد : ديوان 

 1122الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير في اصول الفقه 
 ـ المعلم ـ اكمال    1ـ الفقه االسالمي ـ اصول   2

 أـ العنوان 
 

820 

122 
 157ع

 
 العبيدي 1محمد عبد الوهاب فجر عواد 

س رض هللا االحكام الفقهيه المستنبطه من مروريات عبد هللا بن عبا
بين  رام( في العيادات )دراسة مقارنةعنهما في كتاب )بلوغ الم

المذاهب االسالمية/ محمد عبد الوهاب فجر عواد العبيدي .ـ بغداد : 
 1122جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 1

 سم 13ص؛282
رسالة ماجستير في العلوم االسالمية في قسم الشريعة ـ تخصص الفقه 

 االسالمي  
 ـ العبادات 1ـ الفقه االسالمي ـ احكام    2

 أـ العنوان 
 

823 

122 
 210ع

 
 العساف 1 انس سعد عبد الهادي 

 صيغه )افعل مثلثه العين ( ومدلوالتها في ضوء القرآن الكريم )دراسة 

825 



 

87 
 

 
اصولية ( / انس سعد عبد الهادي العساف .ـ بغداد :ديوان الوقف 

 1122السني ـ كلية االمام االعظم ـ 
 سم 13ص؛153

 رسالة ماجستير في الفقه واصوله )اصول الفقه( 
 ـ الفقه االسالمي 1اصول      أـ العنوان 2
 

122 
 37ع

 
 عمر نواف موسى 

التخريج االصولي لقرارات مجمع الفقه االسالمي الدولي المتعلقة 
بالعبادات والمعامالت المالية المعاصرة / عمر نواف موسى .ـ بغداد 

 1122:الجامعة االسالمية ـ كلية اصول الدين 1
 سم 13ص؛812

 اطروحة دكتوراه في الشريعة تخصص اصول الفقه 
ـ المعامالت المالية المعاصرة       أـ 1ـ الفقه االسالمي 1 اصول   2

 العنوان 
 

811 

122 
 715ك

 
 الكربولي 1 رعد عدنان عبد 

دفع التعارض ونماذج من تطبيقاته عند ابن رشد في ))بداية المجتهد(( 
: جامعة بغداد ـ كلية العلوم  / رعد عدنان عبد الكربولي.ـ بغداد

 1122االسالمية 1
 سم 13ص؛182

 رسالة ماجستير في الشريعة 
ـ 211ـ ابن رشد 1 محمد بن احمد )1ـ الفقه االسالمي 1 اصول   2

 هـ(  فقيه وفيلسوف 252
 أـ العنوان 

 

812 

122 
 715ك
 
 
 
 
 
 
 

 
 1 محمد عبيد جاسم الكربولي 

/ محمد عبيد جاسم الكربولي .ـ بغداد  احكام دور العبادة لغير المسلمين
 1122: الجامعة االسالمية ـ كلية الشريعة 1

 سم 13ص؛102
 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعة اسالمية )تخصص فقه(

 ـ العبادة ـ دور1ـ الفقه االسالمي ـ احكام    2
 أـ العنوان 

 

811 

122 
 577م

 
 منذر عبيس متعب 

استدالليه في االصول النظرية والتطبيقات / فقه االحكام الغيابيه دراسة 
 1122منذر عبيس متعب .ـ الكوفه : جامعة الكوفه ـ كلية الفقه 1 

 سم 13ص؛125
 رسالة ماجستير في الفقه االسالمي 

818 



 

88 
 

 
 ـ الفقه االسالمي ـ احكام       أـ العنوان 2
 

122 
 123هـ 

 
 الهاشمي 1نصيف محسن صعيصع 

االصوليين وتطبيقاتها الفقهية / نصيف محسن اصالة البراءة عند 
الهاشمي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ـابن رشد  صعيصع

11122 
 اطروحة دكتوراه في علوم القرآن والتربية االسالمية 

 ـ البراءة ـ اصالة 1ـ الفقه االسالمي 1 اصول    2
 أـ العنوان 

 

817 

122 
 723هـ

 
 هرشلي 1 ابراهيم محمد سعيد محمد عارف سال

القواعد االصولية ونماذج من تخريجاتها الفقهيه عند ابن عابدين في 
كتابه )رد المحتار عن الدر المختار ( / ابراهيم محمد سعيد محمد 

هرشلي .ـ بغداد : ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم سعارف ال
 11122 

 سم 13ص؛881
 ه تخصص )اصول الفقه( اطروحة دكتورا

ـ ابن عابدين 1محمد امين عمر 1ـ الفقه االسالمي 1 اصول   2
 هـ( 1فقيه وامام 2121ـ 2253)

 أـ العنوان 
 

812 

122112 
 515ر

 
 ريان توفيق خليل 

نظرية النقود في الفقه االسالمي / ريان توفيق خليل .ـ بغداد : ديوان 
 11122الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 

 سم 13ص؛720
 اطروحة دكتوراه في الفقه المقارن 

 ـ النقود 1ـ الفقه االسالمي ـ نظريات    2
 أـ العنوان 

 

813 

122110 
 313هـ

 
 همام ايوب سليمان 

التولي يوم الزحف في الفقه االسالمي دراسة مقارنة / همام ايوب 
 1122سليمان .ـ بغداد :الجامعة االسالمية ـ كلية الشريعة 1

 سم 13ص؛111
 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص )فقه مقارن( 

 ـ الفقه االسالمي ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

810 

128 
 715ك

 
 الكربولي 1 احمد عبيد جاسم 

813 



 

89 
 

 
التأهيل الفقهي للقانون المدني العراقي )المعامالت المالية( / احمد 

االسالمية ـ كلية الشريعة 1 عبيد جاسم الكربولي.ـ بغداد : الجامعة 
1122 
 سم13ص ؛ 720

 اطروحة دكتوراه فلسفة شريعه اسالمية تخصص فقه 
 القانون المدني ـالعراق ـ 1ـ المعامالت )فقه اسالمي(      2
 أـ العنوان  

 
12815115 

 353ت
 

 التميمي 1 عادل عباس ادعين 
للخلفاء الراشدين الجوانب التربويه من خالل ادب الوصايا والخطب 

( / عادل عباس ادعين التميمي .ـ ديالى : جامعة رضى هللا عنهم)
 1122ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1

 سم 13ص؛123
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

 ـ الخلفاء الراشدين     أـ العنوان 1ـ الوصايا   2
 

815 

12815115 
 55ك

 
 الكنو1 مؤيد محمود شهاب 

االسالم ـ دراسة تاريخية / مؤيد محمود شهاب الكنو وصايا العرب قبل 
 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـكلية التربية 1 

 سم 81ص؛111
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

 ـ التاريخ االسالمي ـ دراسات 1ـ الوصايا   2
 أـ العنوان 

 

881 

120 
 35أ

 
 اكوفاتح حمه كريم 

وسائل الرقابة واثرها بين السلطات الثالث في الفقه االسالمي 
اكوفاتح حمه كريم .ـ بغداد : ـ دراسة 1112والدستور العراقي الدائم 

 1122جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1 
 سم 13ص؛132

 رسالة ماجستير في الفقه االسالمي 
 ـ الرقابة وسائل 1(   ـ السلطات الثالثه )فقه اسالمي2

 أـ العنوان  
 

882 

12012 
 511ز

 
 الزيباري 1اياد كامل ابراهيم 

التداول السلمي للسلطة في نظام الحكم االسالمي / اياد كامل ابراهيم 
 1122الزيباري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛822
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية 

881 



 

92 
 

 
 ـ الدولة االسالميه ـ نظام الحكم          أـ العنوان 2
 

123 
 758ف

 
 الفريجي 1جبار محارب عبد هللا 

/ جبار المخصص المجمل واثره في التمسك بالعام في مقام االستباط 
محارب عبد هللا الفريجي .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1 

1122 
 سم 13ص؛170

 رسالة ماجستير في الشريعة والعلوم االسالمية 
 ـ التمسك بالعام 1ـ الفقه الشيعي      2
 ـ االستباط ـ مقام      أـ العنوان 8
 

888 

12312 
 157ز

 
 هـ( 323ـ ت11الزاهدي الغزميني 1 مختار بن محمود )

قنية المنيه لتميم الفقيه البي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي 
مختار بن محمود الزاهدي الغزميني تحقيق بينات عدنان الغزميني / 

 1122وهاب العاني .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية1
 سم 13ص؛823

 تخصص)فقه(اطروحة دكتوراه في العلوم االسالمية 
 ـ الفقه الحنفي      أـ العنوان 2
 

887 

12312 
 517ز

 
 زياد سعدي فياض 

النقايه مختصر الوقايه للولي محمد القهستاني جامع الرموز شرح 
هـ( من بداية فصل ـاقل المهر ـ الى فصل ـ 521الحنفي المتوفي )

العدة ـدراسة وتحقيق/ زياد سعدي فياض .ـ بغداد : الجامعة العراقية 
 1122ـكلية الشريعه 1

 سم 13ص؛130
 رسالة ماجستير في الشريعه االسالميه )فقه(

 أـ العنوان   ـ الفقه الحنفي   2
 

882 

12311 
 133ع

 
 عبد هللا حسن احمد طعمة 

انفرادات االمام ابي حنيفة عن االئمة الثالثة مالك الشافعي واحمد في 
باب الحج دراسة فقهية مقارنة / عبد هللا حسن احمد طعمة .ـ بغداد : 

 1122ديوان الوقف السني ـ كلية االمام االعظم 1 
 سم 13ص؛718

 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص فقه مقارن 
هـ(   250ـ258ـ االمام مالك 1مالك بن انس فقيه )1ـ الفقه المالكي  2
ـ االمام 7هـ( 1فقيه  221ـ31ـ ابو حنيفه 1النعمان بن ثابت )8

ـ االمام ابن حنبل 2هـ(1فقيه  117ـ221الشافعي 1محمد بن ادريس )
 ـ(1فقيه      أـ العنوان ه172ـ1237محمد بن حنبل )

883 



 

94 
 

 
12318 

 350خ
 

 الخليفاوي 1وليد منفي عبد ظاهر 
هـ( من 001المهمات في شرح الرافعي والروضه لالمام االستوي )ت 

بدايه الكتاب الى باب االواني/دراسة وتحقيق وليد منفي عبد ظاهر 
 1122يعة 1رالخليفاوي .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية الش

 سم 13ص؛303
 صص)فقه مقارن( وراه في فلسفة الشريعة االسالمية تخاطروحة دكت

 الفقه الشافعي      أـ العنوان ـ2
 

880 

12318 
 103ش

 
 هـ( 771ـ ت11الشافعي 1محمود بن الحسن القزويني )

الحيل في الفقه للعالمة ابي حاتم محمود بن الحسن القزويني الشافعي 
القزويني الشافعي دراسة وتحقيق عمر حسن / محمود بن الحسن 

محمد محي الدين الجباري .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـكلية التربية 
11122 

 سم 13ص ؛101
 رسالة ماجستير في علوم القرآن 

 ـ الفقه الشافعي       أـ العنوان 2
 

883 

12313 
 313ج

 
 الجمالي 1محمود شاكر فضل 

والوثوق بين النظرية والتطبيق / محمود شاكر فضل الجمالي  الوثاقة
 1122.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الفقه 1

 سم 13ص؛170
 اطروحة دكتوراه في الشريعة والعلوم االسالمية 

 ـ النظرية والتطبيق 1ـ الفقه الشيعي    2
 أـ العنوان 

 

885 

12313 
 217ي

 
 اليساري1حيدر خضير مراد 

العاشر الميالدي 1االمامية والمعتزلة حتى نهاية القرن الرابع الهجري 
 1122/ حيدر خضير مراد اليساري.ـ بغداد : كلية االداب 1

 سم13ص؛832
 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 

 ـ االمامية ـ فرقة اسالمية 2
 أـ العنوان 

 

871 

155 
 137س

 
 السامرائي 1 هيثم عبد الرحمن عبد الجبار 

الصابئة المندائيه والحرانيه دراسة مقارنة وموقف االسالم منها / 
العراقية ـ هيثم عبد الرحمن عبد الجبار السامرائي .ـ بغداد : الجامعة 

 1121كلية اصول الدين 1

872 



 

90 
 

 
 سم 13ص؛125

 اطروحة دكتوراه في فلسفة اصول الدين تخصص اديان مقارنه 
 ـ الصابئة          أـ العنوان 2
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

 

 

 

 

 

 العلوم االجتماعية

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 
 

 

8121221 
 371ح

 
 الحمداني 1فراس سعدون ابراهيم 

دور الفضائيات العراقية في ترتيب اولويات القضايا السياسية 
لدى اعضاء مجلس النواب / فراس سعدون ابراهيم الحمداني .ـ 

 1122:جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1 بغداد 
 سم 13ص:أيض؛235أـ ر

 رسالة ماجستير في االعالم 
 ـ االعالم ـ العراق           أـ العنوان 2
 

871 

81212218 
 353د

 
 الدليمي 1عبد الستار حميد جديع 

اتجاهات الجمهور العراقي ازاء الحمالت االعالنية الخاصة 
التلفزيونية / عبد الستار حميد جديع باالرهاب في القنوات 

 1122الدليمي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم 13ص؛252

 رسالة ماجستير في االعالم 
 ـ الحمالت االعالنية 1ـ التلفزيون ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

878 

81212218 
 157ع

 
 العبيدي 1 دحام علي حسين 

دوافع استخدام الجمهور العراقي القنوات التلفزيونية الفضائية 
المتحققة / دحام علي حسين العبيدي.ـ بغداد : وحدود االشباعات 

 1122جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم 13ص:ايض ؛820ب ـ ص 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم 
 ائية ـ القنوات التلفزيونية الفض1ـ االعالم ـ العراق   2
 ـ االشاعات  ـ حدود     أـ العنوان 8
 

877 

81212218 
 851م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحنة 1فاضل محسن كاظم 

االنتاج االتصالي للمدن االعالمية العربية ـ دراسة تحليلية 
مقارنه لمدينتي دبي و1اكتوبر االعالميتين / فاضل محسن كاظم 

 11122المحنة .ـ بغداد : جامعة بغداد ـكلية االعالم 
 سم 13ص؛122

 رسالة دكتوراه فلسفة في االعالم /الصحافة 
 ـ االعالم ـ دبي        أـ العنوان 2
 
 

872 



 

95 
 

81211 
 255ح

 
 الحسني 1احمد عبد الرضا محمد 

جدلية المحافظة والتجديد في المجتمع الديني النجف انموذجا 
ـرؤية انثروبولوجية / احمد عبد الرضا محمد الحسني .ـ بغداد 

 1122:جامعة بغداد ـكلية االداب 1
 سم 13ص:أيض؛122أـظ 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع 
ـ 8ـ المحافظة والتجديد   1ـ االنثروبولوجيا ـ العراق )النجف(  2

 المجتمع المدني      أـ العنوان 
 

873 

81211 
 551ز

 
 زينا محمد عبد عباس 

المنتظر انموذجا (/ زينا العشوائيات دراسة انثروبولوجيه )حي 
 1122محمد عبد عباس .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االداب 1

 سم 13ص؛157
 رسالة ماجستير في علم االجتماع /االنثروبولوجي 

 ـ االنثروبولوجيا       أـ العنوان  2
 

870 

812180 
 253ر

 
 رسول مطلق محمد 

)دراسة في المجتمعات المأزومة الكلفة االجتماعية للنزاع 
ميدانية في مدينة بغداد( / رسول مطلق محمد .ـ بغداد :جامعة 

 1122بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص:أيض؛122أـ ف 1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع 
 ـ المجتمع العراقي ـ)مدينة بغداد(    أـ العنوان 2
 

873 

81217 
 57ن

 
 نور يحيى يوسف 

تماعي للمجتمع العراقي بطالة الشباب االختالالت في التنظيم االج
انموذجا )دراسة اجتماعية ميدانية في مدينة الموصل (/ نور 

 1122يحيى يوسف .ـ الموصل : جامعة الموصل ـكلية االداب 1
 سم 81ص:أيض؛112أـ خ 1

 رسالة ماجستير في علم االجتماع 
ـ المجتمع العراقي )مدينة الموصل( 1ـ التنظيم االجتماعي    2
 ـ الشباب ـ بطالة     أـ العنوان 8
 

875 

8121782 
 078م

 
 المفرجي 1احمد صالح داود 

الدراما التلفزيونية التركية وانعكاساتها على اتجاهات الشباب 
دراسة ميدانية على طلبة جامعة النهرين / احمد صالح داود 

 1122المفرجي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم13ص؛172

821 



 

96 
 

 
 رسالة ماجستير في علم االجتماع 

 ـالدراما التلفزيونية ـ تركيا 1  ـ الشباب في العراق 2
 ـ الشباب ـ اتجاهات     أـ العنوان 8
 

811 
 255ح

 
 حسين فالح حسين

االضطرابات العصابية وعالقتها باالغتراب االجتماعي ومعنى 
.ـ بغداد الحياة لدى موظفي دوائر الدولة / حسين فالح حسين 

 1122:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم13ص؛ 110

اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي التوجيه التربوي 
 )الصحة النفسية(

 ـاالغتراب االجتماعي  1ـ علم النفس االجتماعي   2
 ـ الدولة ـ دوائر 2ـ الموظفون   7ـ الحياة ـ معنى    8

 أـ العنوان 
 

822 
 

8181312 
 353د

 
 الدليمي 1عمار سليم عبد حمزة 

االرهاب واالستقرار االمني الواقع والمعالجة دراسة اجتماعية 
عمار سليم عبد  .بغداد /ميدانية في دوائر االصالح العراقية 

 1122حمزة الدليمي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االداب 1
 سم13ص؛888

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع 
 ـ الواقع والمعالجة 8ـاالستقراراالمني 1ـاالرهاب   2

 أـ العنوان 
 

821 

8181012 
 813ح

 
 الحجامي 1 ناهض موسى طلفاح 

بتغير السلوك والضبط المعرفي / ناهض  االرهاب النفس وعالقته
موسى طلفاح الحجامي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االداب 

11122 
 سم 13ص؛111

 اطروحة دكتوراه فلسفة اداب في علم النفس 
ـ الضبط المعرفي           8ـ السلوك   1ـاالرهاب ـ صراع اجتماعي  2

 أـ العنوان 
 

828 

813 
 112ع
 
 
 
 

 
 العباسي 1ياس خضر عباس 

الدليل واالشارة في ثقافة االسرة العراقية دراسة ميدانية في 
االنثروبولوجيا الثقافية / ياس خضر عباس العباسي.ـ بغداد 

 1122:جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم13ص؛253

827 



 

97 
 

 
 

 
 
 

 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع 

 العراقية ـ االسرة 1ـاالنثروبولوجيا الثقافية   2
 أـ العنوان 

 
813 

 311ع
 

 عالء حميد ادريس 
االيقونة في النمط الثقافي الفرعي )دراسة ميدانية في مدينة 

بغداد( / عالء حميد ادريس .ـ بغداد : جامعة بغداد ـكلية االداب 
11122 

 سم 13ص؛232ب ـ د 1
 رسالة ماجستير في االنثروبولوجيا 

 )مدينة بغداد(ـاالنثروبولوجيا الثقافية 2
 أـ العنوان 

 

822 

8131781 
 513م

 
 منال حسين احمد 

المشكالت االسرية وعالقتها بتكيف الطلبة في المدارس 
 المتوسطة دراسة ميدانية في مدينة بغداد /تربية الكرخ الثانية/

منال حسين احمد .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية التربية للبنات 
11122 

 سم 13ص؛228
 ماجستير في الخدمة االجتماعيهرسالة 

 ـ الخدمة االجتماعيه بالمدارس )مدينة بغداد(2
 ـ المدارس المتوسطة     أـ العنوان 1
 

823 

81011 
 371ب

 
 البلداوي 1انس ناجي حسين 

منهجية البحث عند الدكتور حاتم الكعبي دراسة اجتماعية 
د ـكلية تحليلية / انس ناجي حسين البلداوي.ـ بغداد :جامعة بغدا

 1122االداب 1
 سم 13ص:أيض؛237ب ـد1

 رسالة ماجستير في علم االجتماع 
 ـ الكعبي 1 حاتم )باحث( 1ـ العلوم االجتماعية ـ بحوث   2

 أـ العنوان 
 

820 

881112 
  315ك

 
 حسين عيسى عذيب الكعبي 1

مفهوم الحرية في االسالم دراسة تحليلية فكرية / حسين عيسى 
بغداد : جامعة بغداد ـكلية العلوم السياسية عذيب الكعبي .ـ 

11122 
 سم13ص؛123

 رسالة ماجستير العلوم السياسية ـ قسم الفكر السياسي

823 



 

98 
 

 
 ـ الحرية في االسالم 1ـالفكر السياسي   2

 أـ العنوان
 

8111122 
 758ح

 
 الحديثي 1حارث حيدر غربي

حارث  المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في مملكة البحرين /
حيدر غربي الحديثي .ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم 

 1122السياسية 1
 سم13ص؛128

رسالة ماجستير في العلوم السياسية متخصص بالنظم السياسيه 
 والسياسات العامة 

 ـ التحول الديمقراطي 1ـالنظم السياسيه   2
 أـ العنوان 

 

825 

8111122 
 153ر

 
 الربيعي 1مها جابر سلمان 

النظام السياسي في العراق بحث في الديمقراطيه التوافقيه 
(/ مها جابر سلمان الربيعي .ـ بغداد 1115ـ 1118واشكالياتها )

 1122:جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1
 سم 13ص؛177

رسالة ماجستير في العلوم السياسية ـ قسم النظم السياسية 
 والسياسات العامة 

 ـ الديمقراطيه  1ـ النظم السياسيه   2
 أـ العنوان

 

831 

8111122 
 513ر

 
 رياض غازي فارس 

النظام االنتخابي في العراق ودوره في عملية التحول الديمقراطي 
:جامعة بغداد ـ م/ رياض غازي فارس .ـ بغداد 1118بعد عام 

 1122كلية العلوم السياسيه 1
 سم 13ص؛173

 رسالة ماجستير في العلوم السياسية فرع النظم السياسيه 
 ـ النظم السياسيه        أـ العنوان 2
 

832 

8111122 
 153ن

 
 ناهض حسن جابر 

مالمح الفكر السياسي عند علي الوردي / ناهض حسن جابر .ـ 
 1122كلية العلوم السياسيه 1بغداد : جامعة بغداد ـ 

 سم 13ص؛130
 اطروحة دكتوراه في فلسفة العلوم السياسيه 

ـ الوردي 1 علي )مفكر سياسي 1ـ الفكر السياسي   2
 واجتماعي(      أـ العنوان 

831 



 

99 
 

 
711232 1811 

 757ب
 

 البديري 1احمد محسن عبد 
( 2307ـ2372انيه )ثمالع السياسة البريطانيه تجاه المضائق

/ احمد محسن عبد  البديري.ـ بابل :جامعة بابل دراسة تاريخية 
 1122ـكلية التربية ـصفي الدين الحلي /قسم التاريخ 1

 سم13ص؛121
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

 ـ بريطانيا ـ عالقات خارجيه  ـ تركيا 2
 أـ العنوان

 

838 

8111122 
 375س

 
 سعدي ابراهيم حسين 

/ 1118النظام االتحادي والهويه الوطنيه في العراق بعد عام 
سعدي ابراهيم حسين .ـ بغداد :جامعة النهرين ـكلية العلوم 

 11122 نظم السياسة والسياسات العامة قسم الالسياسية /
سم. رسالة ماجستير العلوم السياسية/النظم 13ص؛ 121

 السياسية والسياسات العامة.
 ـ الوطنيه في العراق 1  ـ النظم السياسيه 2

 أـ العنوان  
 

837 

8111122 
 51س

 
 سها صفاء جواد 

العولمة وضع السياسة العامة في بلدان الجنوب مصر انموذجا / 
سها صفاء جواد.ـ بغداد : جامعة النهرين ـكلية العلوم السياسيه 

11122 
 سم 13ص؛251

رسالة ماجستير في العلوم السياسية/ النظم السياسيه 
 والسياسات العامة 

 ـ السياسه العامه 1ـ النظم السياسيه   2
 أـ العنوان 

 

832 

8111122 
 551س

 
 سيناء علي محمود 

م/ سيناء علي 1118التعددية الحزبية في العراق بعد عام 
 1122السياسيه 1محمود .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 سم13ص؛121
 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه فرع النظم السياسيه 

 ـ النظم السياسيه         أـ العنوان  2
 

833 

8111122 
 511ض

 
 ضياء عالوي عباس 

 م/ ضياء عالوي 1112النظام السياسي العراقي في ظل دستور 

830 



 

422 
 

 
 1122السياسيه 1عباس.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في النظم السياسيه 

 ـ العراق ـ الدستور 1ـ النظم السياسيه   2
 أـ العنوان 

 
8111122 

 75ع
 

 عدي ابراهيم محمود احمد 
راق بعد عالتيارات السياسيه وصناعة الرأي العام في جمهورية ال

ابراهيم محمود م)التيار العلماني انموذجا ( / عدي 1118عام 
 1122احمد .ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العوم السياسيه 1

 سم13ص؛811
رسالة ماجستير في العلوم السياسيه /قسم النظم السياسيه 

 والسياسات العامة 
 ـ الرأي العام  ـ العراق 1ـ النظم السياسيه   2
 ـ التيار العلماني     أـ العنوان 8
 

833 

8111122 
 35ع

 
 علي عادل حبيب 

للعراق )دراسة مستقبليه(/ علي عادل مقومات الدور االقليمي 
 1122حبيب .ـ بغداد :جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسيه 1

 سم 13ص؛123
 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه /االستراتيجيه 

 ـ العراق ـ االحوال السياسيه 1ـ النظم السياسيه   2
 أـ العنوان

 

835 

8111127 
 520ي

 
 يوسف محمد حسين 

الدعاية السياسيه في االفالم االمريكيه دراسة تحليل المضمون 
انموذجا / 1115لعام actionوالmbcلالفالم في قناتي ال

يوسف محمد حسين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 
11122 

 سم 13ص؛821
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم 

 ـ االفالم االمريكيه 1ـ الدعاية السياسيه    2
 أـ العنوان 

 

801 

811113 
 25ح

 
 حسن عبد الهادي عبدهللا 

تسويق الخطاب االعالمي السياسي االسالمي المعاصر / حسن 
 1122عبد الهادي عبدهللا .ـ بغداد : جامعة بغداد 1

 سم 13ص؛135

802 



 

424 
 

 
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم 

ـالعدوان االسرائيلي 8ـ المنار ـ قناة    1ـالخطب السياسيه   2
 على لبنان          أـ العنوان  

 
81111508 

 521ع
 
 دشر  ساوي1 ميثاق مناحييالع

البراغماتية في الفكر السياسي االمريكي المعاصر / ميثاق 
مناحي دشر العيساوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 1122السياسيه 1
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه فرع الفكر السياسي 
 ـ الفكر السياسي ـ امريكا     أـ العنوان 2
 

801 

8111212 
 515ك

 
 الكناني 1فوزي 

طبيعة النظام السياسي والدستوري في دولة االمارات العربية 
ي ـ كلية القانون المتحدة / فوزي الكناني .ـ بلجيكا : جامعة الها

 1122السياسيه 1
 سم 13ص؛722

 اطروحة دكتوراه في العلوم السياسيه 
 ـ االمارات العربية المتحدة ـ االحوال السياسيه 2
 ـ االمارات العربيه المتحدة ـ الدستور       أـ العنوان 1
 

808 

8111571 
 375ت

 
 التكريتي 1 حارث عبد الرحمن الطيف محمد 

/ 2588ـ 2515السياسيه واالقتصاديه في بريطانيا التطورات 
حارث عبد الرحمن الطيف محمد التكريتي .ـ صالح الدين 

 1122:جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛ 121

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر 
ـ بريطانيا ـ احوال اقتصادية    1ـ بريطانيا ـ احوال سياسيه   2
 ـ بريطانيا ـ تاريخ حديث 8

 أـ العنوان 
 

807 

811152301 
 515ـه

 
 دي يالهيتي 1 محمد محمد سعيد مه

التطورات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في لواء الدليم 
.ـ  ( / محمد محمد سعيد مهدي الهيتي2572ـ2581للمدة )

 1122االنبار : جامعة االنبار ـ كلية االداب 1
 سم 13ص:أيض8831أـ ج1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
 ـ االنبار ـ االحوال االقتصاديه 1    ـ االنبار ـ االحوال السياسيه2

802 



 

420 
 

 
 (2572ـ2581ـ االنبار ـ تاريخ ـ حديث )8

 أـ العنوان 
 

8111508 
 071م

 
 مقداد فليح حسن 

موقف الواليات المتحدة االمريكيه من قضية الالجئين 
/ مقداد فليح حسن .ـ بغداد : اتحاد  2530ـ 2573الفلسطينين 

 1122المؤرخين العرب ـ معهد التاريخ العربي والتراث العلمي 1
 سم13ص؛251

 رسالة ماجستير في تاريخ الوطن الحديث والمعاصر 
 سياسيه  ـ الواليات المتحدة االمريكية ـ احوال2
م(      2530ـ2573ـ الواليات المتحدة االمريكيه ـ تاريخ حديث )1

 أـ العنوان 
 

803 

812111 
 215ع

 
 العزاوي 1عمار جعفر مهدي 

استراتيجية التوظيف في الفكر االستراتيجي االمريكي المعاصر 
.ـ بغداد  حلف الناتو انموذجا / عمار جعفر مهدي العزاوي

 1122العلوم السياسيه 1 :جامعة النهرين ـكلية
 سم 13ص؛181

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه االستراتيجيه
ـ 8ـ السياسه الدوليه 1ـ االحالف العسكرية )حلف الناتو(  2

 التوظيف ـ استراتيجيه      أـ العنوان 
 

800 

8171171 
 521س

 
 سوزان رحيم جوي 

البريطاني السياسه الداخلية في عهد حكومتي حزب العمال 
/ سوزان رحيم جوي .ـ البصرة : جامعة البصرة 2501ـ2537

 1122ـ كلية الدراسات التاريخيه 1
 سم 13ص؛258

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 
ـ بريطانيا ـ تاريخ حديث 1ـ حزب العمال ـ بريطانيا    2

 ـ بريطانيا ـاالحوال السياسيه  8   2501ـ2537
 أـ العنوان

 

803 

81211232183 
 313ج

 
 جمال كمال اسماعيل عباس 

دراسة تاريخية ـ  1111ـ2538الحياة الحزبية في تركيا 
.ـ الموصل : جامعة سياسيه / جمال كمال اسماعيل عباس 

 1122الموصل ـ كلية االداب 1
 سم 81ص؛115

 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 

805 



 

421 
 

 
ـ تركيا ـ تاريخ حديث 1ـ االحزاب السياسيه ـ تركيا  2
 (        أـ العنوان 1111ـ2538)
 

81711232 
 375ت

 
 التكريتي 1غيالن سمير طه 

حزب االتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وموقفه من السياسيه 
/ غيالن سمير طه التكريتي .ـ صالح 2523ـ2573الفرنسية 

 1122ـ كلية التربيه1 الدين : جامعة تكريت
 سم 13ص؛230

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 
 ـ الجزائر ـ حزب االتحاد الديمقراطي    أـ العنوان 2
 

831 

81711233 
 513ف

 
 الفياض 1سعد عزيز داخل 

/ سعد 2501ـ 2521حزب الكتائب ودوره السياسي في لبنان 
بصرة ـ كلية الدراسات عزيز داخل الفياض .ـ البصة : جامعة ال

 1122التاريخية 1
 سم 13ص؛205

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 
 ـ لبنان ـ االحوال السياسه 1ـ لبنان ـ حزب الكتائب    2
 2501ـ2521ـ لبنان ـ تاريخ حديث 8

 أـ العنوان 
 

832 

81711230 
 115خ

 
 الخابوري 1رغد جاسم حميد 

دواود الصائغ وموقفه من سياسة الحزب الشيوعي العراقي كتلة 
/ رغد 2538ـ2531الحكومة العراقية الداخلية والخارجية 

جاسم حميد الخابوري .ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 
 1122التربية 1

 سم 81ص؛ 115
 رسالة ماجستير في تاريخ العراق المعاصر 

ـ الصائغ 1داود )شيوعي(    1ـ االحزاب الشيوعيه ـ العراق   2
 أـ العنوان 2538ـ 2531ـ العراق ـ تاريخ حديث 1
 

831 

8171137 
 307ج

 
 الجعفري 1معاد ابراهيم محمد 

حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية ودوره السياسي في 
/ معاد ابراهيم محمد الجعفري .ـ صالح 2502ـ 2525المغرب 

 1122لدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1ا
 سم 13ص؛232

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 
 ـ االحزاب السياسيه ـ المغرب     أـ العنوان2

838 



 

421 
 

 
817108 

 515د
 

 الدهان 1رواء هادي صالح 
مستويات الثقة بوسائل االعالم العراقية دراسة ميدانيه على 

هادي صالح الدهان .ـ بغداد : جامعة جمهور مدينة بغداد / رواء 
 1122بغداد ـ كلية االعالم 1

 سم 13ص؛235
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم قسم الصحافة 

 ـ وسائل االعالم        أـ العنوان 2
 

837 

8121877132 
 271ي

 
 يسرى ياسر حامد غائب عبدهللا 

سياسة فرنسا ازاء الجزائر خالل الحرب العالمية الثانيه 
/ يسرى ياسر حامد غائب عبدهللا .ـ الموصل 2572ـ2585

 1122ـ كلية التربيه 1:جامعة الموصل 
 سم 81ص؛288

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
ـ الحرب العالمية الثانية 1ـ االستعمار 1 الفرنسي ـ الجزائر   2

 أـ العنوان       2572ـ2585
 

832 

810122 
 531أ

 
 انمار موسى جواد 

الهيمنة االمريكية وسيادة الدولة القوميه بعد الحرب الباردة 
)دراسة حالة العراق( / انمار موسى جواد .ـ بغداد :جامعة 

 1122العلوم السياسيه 1النهرين ـ كلية 
 سم 13ص؛125

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه قسم السياسة الدوليه 
 ـ الدولة القوميه   1ـ السياسه الدوليه   2

 أـ العنوان 
 

833 

810122 
 517ز

 
 الزيادي 1افياء وطن عنيد 

السابع بعد  لالعالقة بين العراق واالمم المتحدة في ضوء الفص
م/ افياء وطن عنيد الزيادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 1118عام 

 1122كلية العلوم السياسيه 1
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه فرع الدراسات الدوليه
 ـ العراق ـ االحوال السياسيه 1ـ السياسه الدوليه    2
 ـ العراق ـ تاريخ حديث        أـ العنوان 8
 

830 

810170 
 351ع

 
 العلواني 1 اياد طارق خضير 

 / اياد طارق2537ـ2523سياسة االتحاد السوفيتي الخارجيه 

833 



 

425 
 

 
 1122خضير العلواني .ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛112
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث 

 ـ االتحاد السوفيتي ـ العالقات الخارجية 2
 أـ العنوان 

 
282122 1810 

 512ك
 

 الكواز1 محمد سالم احمد 
/ محمد سالم احمد 2505ـ2528العالقات السعودية االيرانية 

 الكواز .ـ 
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 81ص؛722
 اطروحة دكتوراه في التاريخ 

 ـ السعودية ـ عالقات خارجية ـ ايران 2
 أـ العنوان 

 

835 

810122108 
 137ع

 
 العامري 1حيدر زاير عبوسي 

/ حيدر 1121ـ2550العالقات االيرانية ـ االمريكية منذ عام 
بغداد :جامعة بغداد : كلية العلوم  .ـ زاير عبوسي العامري

 1122السياسية1
 سم 13ص:أيض؛200أـ خ1

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه فرع الدراسات الدولية 
 ـ ايران ـعالقات خارجيه ـ امريكا     أـ العنوان 2
 

851 

810123112331
7 
 35ع

 
 عدي اسعد خماس 

االحتالل االمريكي للعراق واثره على العالقات العراقيةـ 

 2010th American occupation of iraqـ2003االردنية
and its impaet on the iraqi - jordanian relations 

اسعد خماس .ـ عمان : جامعة الشرق  / عدي2010_ 2003

 1122االوسط 1
 سم 13ص؛118

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه 
 ـ العراق ـ عالقات خارجية ـ االردن    أـ العنوان 2
 

852 

8101311317 
 317ع

 
 العمار 1 حيدرجواد كاظم 

ـ 2503العالقات السياسيه واالقتصادية المصرية ـ السودانية 
حيدرجواد كاظم العمار.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية / 2535

 1122التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛111

851 



 

426 
 

 
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث والمعاصر 

 ـمصرـ العالقات الخارجيه  ـ السودان 2
 ـ مصر العالقات االقتصاديه ـ السودان 1

 أـ العنوان 
 

8101081255 
 375س

 
 سعدون جلوب حسين 

/ سعدون جلوب 2532ـ2573العالقات االمريكية ـ الفلبينية 
حسين .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الدراسات التاريخية 1 

1122 
 سم 13ص؛183

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 
 ـ امريكا ـ عالقات خارجية ـ فلبينية      أـ العنوان  2
 

858 

810108132 
 353د

 
 الدليمي 1ضاري عبد داود 

/ ضاري عبد 2531ـ2527السياسه االمريكيه تجاه الجزائر 
 1122داود الدليمي .ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛ 202
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر

 ـ امريكا ـ عالقات خارجيه ـ الجزائر 2
 (2531ـ 2527ـ امريكا ـ تاريخ حديث )1

 أـ العنوان 
 

857 

810108101521 
 117ع

 
 العبادي 1 ميسون فياض ذرب 

( / 2538ـ2528سياسة الواليات المتحدة االمريكيه تجاه كوبا )
.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ميسون فياض ذرب العبادي

 1122ابن رشد 1
 سم 13ص؛871

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث 
 ـ الواليات المتحدة االمريكيه ـ عالقات خارجية ـ كوبا 2

 أـ العنوان 
 

852 

81715230 
 517ج

 
 جهاد علي جمعة 

الطعون في االنتخابات التشريعية في العراق والجهات المختصة 
 بالنظر فيها دراسة مقارنة / جهاد علي جمعة 

 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية القانون 1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في القانون العام 
 ـ االنتخابات ـ العراق       أـ العنوان 2

853 



 

427 
 

 
81715230 

 311ع
 

 عالء مصطفى داخل 
اساليب االقناع في الحمالت االنتخابية : دراسة تحليلية 

/ عالء مصطفى 1115المحافظات العراقية النتخابات مجالس 
 1122االعالم 1داخل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 سم 13ص:أيض؛133
 اطروحة دكتوراه في فلسفة االعالم 

 ـ االقناع ـ اساليب 1ـ االنتخابات ـ العراق    2
 أـ العنوان  

 

850 

81012 
 515ب

 
 بيان قادربكي 

/ 2553السياسة الخارجية التركية حيال )اسرائيل( بعد عام 
العلوم السياسيه بيان قادربكي .ـ بغداد :جامعة النهرين ـ كلية 

11122 
 سم 13ص؛272

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه 
 ـ تركيا ـ العالقات الخارجيه       أـ العنوان 2
 

853 

810122 
 837أ

 
 احمد مطر محمد 

مستقبل حلف شمال االطلسي في ظل الخالفات االمريكيه ـ 
جامعة االوربيه بعد الحرب الباردة / احمد مطر محمد .ـ بغداد : 

 1122النهرين ـ كلية العلوم السياسيه 1
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه )السياسة الدولية(
 ـ الحرب الباردة    1ـ السياسة الدولية    2

 أـ العنوان  
 

855 

810122 
 852ج

 
 الجحيشي 1فراس محمد احمد علي 

االوسط بعد عام التوازن االستراتيجي االقليمي في منطقة الشرق 
م/ فراس محمد احمد علي الجحيشي .ـ بغداد : جامعة 1118

 1122النهرين ـ كلية العلوم السياسية 1
 سم 13ص؛823

 (لعلوم السياسيه )السياسة الدوليةرسالة ماجستير في ا
 ـ الشرق االوسط 1ـالسياسة الدولية   2

 أـ العنوان 
 

711 

810122 
 715ح
 

 
 الحربيه 1حيدر عبد الجليل عبد الحسين 

 ه القضيه االلمانيه كانون الثانيسياسة الدول الكبرى تجا

712 



 

428 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
/ حيدر عبد الجليل عبد الحسين 2572ـكانون االول 2577

 1122الحربيه.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربيه 1
 سم 13ص؛101

 رسالة ماجستير في فلسفة التالريخ المعاصر 
 ـ القضية االلمانية 1ة الدولية    ـ السياس2
ـ 2577ـ المانيا ـ تاريخ حديث 7ـ المانيا ـاالحوال السياسيه   8

 أـ العنوان        2572

810122 
 511ر
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 رواء طه درويش 

السياسه الخارجيه الفرنسية تجاه المشرق العربي )فترة مابعد 
: جامعة النهرين ـ الحرب الباردة (/ رواء طه درويش .ـ بغداد 

 1122كلية العلوم السياسيه 1
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه 1قسم السياسه الدوليه 
         ـ المشرق العربي ـ االحوال السياسيه 1ـ السياسه الدوليه 2

 أـ العنوان 

711 

810122 
 555ز

 
 الزويني 1عبد الجبار كريم عبد االمير

الخارجيه االمريكيه حيال الخليج العربي بعد عام السياسه 
/ عبد الجبار كريم عبد االمير الزويني .ـ بغداد : جامعة 1118

 1122النهرين ـ كلية العلوم السياسيه 1
 سم 13ص؛882

 ر في العلوم السياسه /السياسة الدولية رسالة ماجستي
 ـ السياسة الدولية      أـ العنوان 2
 

718 

810122 
 317س

 
 السعبري1 بهاء عدنان يحيى 

ـ 1112ايلول 22االستراتيجيه االمريكيه تجاه ايران بعد احداث 
دراسة مستقبليه/ بهاء عدنان يحيى السعبري .ـ بغداد : جامعة 

 1122النهرين ـ كلية العلوم السياسيه 1
 سم13ص؛ 150

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم السياسيه االستراتيجيه 
 ـ السياسه الدولية             أـ العنوان 2
 

717 

810122 
 057ظ

 
 الظفيري 1 مثنى حسن محمود عطيه 

اثر توسيع حلف شمال االطلسي في العالقات االمريكيه ـ 
الروسيه / مثنى حسن محمود عطيه الظفيري .ـ بغداد : جامعة 

 1122النهرين ـ كلية العلوم السياسيه 1
 سم 13ص؛125

712 



 

429 
 

 
 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه 

 ـ السياسه الدوليه      أـ العنوان 2
 

810122 
 35ع

 
 علي هاشم عبد هللا 

السياسه الخارجيه التركيه حيال العراق بعد احداث أب عام 
وافاق المستقبل / علي هاشم عبد هللا .ـ بغداد :جامعة 2551

 1122النهرين ـ كلية العلوم السياسيه 1
 سم 13ص؛823

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه / السياسة الدولية 
ـ تركيا ـ عالقات خارجيه ـ العراق 1ـ السياسه الدوليه   2

 ـ العراق ـ عالقات خارجية ـ تركيا 1الدوليه    
 ـ المستقبل ـ افاق        أـ العنوان 7
 

713 

810122 
 157ع

 
 العبيدي 1 بلسم سعد عبد الستار 
/ بلسم سعد عبد الستار 1118الوظيفة االقليميه لتركيا بعد عام 

 1122العبيدي.ـ بغداد : جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسيه 1
 سم 13ص1331

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه /قسم االستراتيجيه 
 ـ السياسه الدوليه             أـ العنوان 2
 

710 

810122 
 235م

 
 بير خليل ابراهيم المسعودي1 ع

سياسة الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي من 
/ عبير خليل 2532ـ2501الصراع المصري ـ االسرائيلي 

ابراهيم المسعودي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية ـ صفي 
 1122الدين الحلي 1

 سم 13ص؛127
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث

        2532ـ2501ـ مصر ـ تاريخ حديث 1ـ السياسه الدوليه    2
 أـ العنوان 

 

713 

810171177 
 353د

 
 الدليمي 1 سحر احمد ناجي 

ـ 2023سياسة بريطانيا الخارجيه تجاه فرنسا في اوربا )
(/ سحر احمد ناجي الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 2322
 1122االداب 1

 سم 13ص:أيض؛ 825أـ ر1
 من كلية االداب1 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 

ـ بريطانيا ـ تاريخ 1ـ بريطانيا ـ عالقات خارجيه ـ اوربا    2
 (      أـ العنوان 2322ـ 2023)حدبث 

715 



 

442 
 

 
810178177 

 133ش
 

 شامل عناد حسن 
العالقات االلمانيه ـ الفرنسيه مابين الحربين العالميتين 

عناد حسن .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  / شامل2585ـ2525
 1122االداب 1

 سم 13ص؛873
 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 

 ـ المانيا ـ العالقات الخارجيه ـ فرنسا     أـ العنوان 2
 

721 

8101711282 
 353خ

 
 خليل حمود عثمان علي 

سياسة بريطانيا تجاه المملكة العربية السعودية 
خليل حمود عثمان علي .ـ بغداد : جامعة (/ 2572ـ2585)

 1122بغداد ـ كلية التربيه ـابن رشد 1
 سم 13ص؛151

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث 
 ـ بريطانيا ـعالقات خارجيه  ـالمملكة العربية السعودية 2
 2572ـ2585حديث ـ بريطانيا ـ تاريخ 1

 أـ العنوان 
 

722 

810171127 
 557ز

 
 الزهيري 1رنا عبد الجبار حسين 

(/ رنا عبد الجبار 2323ـ2037سياسة بريطانيا تجاه الهند )
 1122حسين الزهيري .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛172
 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 

ـ الهند ـ العالقات 1ـ بريطانيا ـ العالقات الخارجيه ـ الهند   2
 ـ بريطانيا       أـ العنوان الخارجيه  

 

721 

810177123211
8 
 157ج

 
 الجبوري 1وسام علي محمد حامد بالل 

دراسة تاريخية / وسام 2518ـ 2525سياسة فرنسا تجاه تركيا 
علي محمد حامد بالل الجبوري .ـ الموصل :جامعة الموصل ـ 

 1122كلية التربية 1
 سم 81ص:أيض؛258أـ هـ 1

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
 ـ فرنسا ـ عالقات خارجيه ـ تركيا       أـ العنوان 2
 

728 

810170123 
 253أ

 
 أسيل حمزة خنجر
ه ـالجورجية بعد الحرب الباردة / أسيل حمزة العالقات الروسي

 1122خنجر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم السياسيه 1

727 



 

444 
 

 
 سم 13ص؛232

 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه /الدراسات الدولية 
 ـ روسياـ عالقات خارجيه ـ جورجيا 2
 ـ الحرب البارده        أـ العنوان1
 

810121171 
 137س

 
 الساعدي1احمد حسين مولى 

/ احمد 2511ـ2357العالقات السياسيه اليابانيه ـ البريطانيه 
:جامعة بغدادـكلية االداب حسين مولى الساعدي .ـ بغداد 

11122 
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
 ـ اليابان ـ العالقات الخارجيه ـ بريطانيا 2
 ـ بريطانيا ـ عالقات خارجيه ـ اليابان     أـ العنوان 1
 

722 

81012815 
 837م

 
 محمد جاسم محسن 

السلطان سليم الثالث العالقات الخارجيه للدولة العثمانيه في عهد 
دراسة تاريخيه/ محمد جاسم محسن .ـ بغداد  2310ـ 2035

:االمانة العامة التحاد المؤرخين العرب ـ معهد التاريخ العربي 
 1122والتراث العلمي1

 سم 13ص؛271
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

 ـ الدولة العثمانيه ـ العالقات الخارجيه  2
 أـ العنوان  

 

723 

81012815177 
 535ع

 
 العيطو 1رنا عبد العزيز شهاب 

موقف الدولة العثمانيه منالحملة الفرنسية على مصر 
م/ رنا عبد العزيز شهاب العيطو.ـ تكريت :كلية 2312ـ2053

 1122التربية للبنات 1
 سم 13ص؛230

 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 
 ـ الدولة العثمانية ـ العالقات الدوليه ـ فرنسا   2
 ـ الحملة الفرنسيه على مصر      أـ العنوان 1
 

720 

810128221283 
 735ف

 
 الفرطوسي 1جمال شمال دغل 

/ جمال 2518ـ2527العالقات السياسية النجدية ـ الكويتيه 
شمال دغل الفرطوسي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 1122التربية 1
 سم 13ص؛121

723 



 

440 
 

 
 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث 

 ـ عالقات خارجية ـ الكويت 1ـ نجد ـ السعودية      2
 أـ العنوان 

 
81012821283 

 138ص
 

 الصالح 1فالحة صالح احمد 
سياسة دولة االمارات العربية المتحدة الخارجية تجاه منطقة 

.ـ  (/ فالحة صالح احمد الصالح1118ـ2552)الخليج العربي 
 1122الموصل : جامعة الموصل ـكلية التربية 1

 سم 81ص:أيض؛202أـ ت 1
 اطروحة دكتوراه في التاريخ الحديث 

ـ االمارات العربية المتحدة ـ عالقات خارجيه ـ الخليج العربي           2
 أـ العنوان 

 

725 

8101232128 
  131س

 
 السبعاوي 1فهد عباس سليمان 
م/ فهد عباس 2523ـ2573العالقات السورية ـ السعودية 

سليمان السبعاوي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 
11122 

 سم 81ص؛825
 في التاريخ الحديثاطروحة دكتوراه 

 ـ سوريا ـ عالقات خارجية ـ السعودية 2
 العنوان م   أـ 2523ـ2573وريا ـ تارخ حديث ـ س1
 

711 

810131170 
 157ج

 
 الجبوري 1 يوسف محمد عيدان 
دراسة تاريخية  2508ـ2530العالقات المصرية ـ السوفيتية 

1يوسف محمد عيدان الجبوري .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 
 1122كلية التربية1

 سم 81ص؛123
 اطروحة دكتوراه في التاريخ /التأريخ الحديث 

ـ مصر ـ تاريخ 1ـ مصر ـ عالقات خارجيه ـ السوفيت     2
 (    أـ العنوان 2508ـ2530حديث)

 

712 

810131170 
 818ح

 
 الحجاج 1ورود هاتوهادي علي 

العالقات المصرية السوفيتيه في عهد الرئيس محمد انور 
دراسة تاريخية/ ورود هاتوهادي علي 2532ـ2501السادات 

البصرة ـكلية الدراسات التاريخية  الحجاج .ـ البصرة :جامعة
11122 

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر

711 



 

441 
 

  
ـ مصر ـ تاريخ حديث 1ـ مصر ـ عالقات خارجيه ـ السوفيت   2

 أـ العنوان       2532ـ2501
 

8101311233 
 353د

 
 الدليمي 1محمود ثكجان مصلح شمران 

(/ محمود 2501ـ2523اللبنانيه)العالقات السياسيه المصريه ـ 
ثكجان مصلح شمران الدليمي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛138

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التاريخ الحديث والمعاصر 
ـ لبنان ـ العالقات 1ـ مصر ـ العالقات الخارجيه ـلبنان   2

 الخارجيه ـ مصر        أـ العنوان 
 

718 

81013112352 
 513غ

 
 الغنام 1عمر فيصل محمود 

م دراسة تحليلية / 2532ـ2501العالقات المصرية االسرائيلية 
عمر فيصل محمود الغنام .ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية 

 1122االداب 1
 سم 81ص؛115

 رسالة ماجستير في التأريخ الحديث 
ـ مصر ـ تاريخ حديث ـ 1اسرائيل  ـ مصر ـ عالقات خارجيه ـ 2

 أـ العنوان      2532ـ2501
 

717 

810131132113 
 735س

 
 السعدي 1منى محمد حسون 
/ منى محمد حسون 2535ـ2521العالقات المصرية ـ الليبية 

 1122السعدي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية التربية للبنات 1
 سم 13ص:أيض؛132

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث 
 ـ مصر ـ عالقات خارجية ـ ليبيا      أـ العنوان 2
 

712 

810108178 
 271ب

 
 بشرى سكر خيون 

/ بشرى سكر 2515ـ2525السياسة االمريكيه ازاء المانيا 
 1122خيون .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ـابن رشد 1

 سم 13ص؛881
 فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر  اطروحة دكتوراه

 ـ امريكا ـ العالقات الخارجية ـ المانيا 2
 ـ المانيا ـ العالقات الخارجية ـ امريكا     ـأ العنوان 1
 

713 

8101081783 
 357س

 
 السعيدي 1حنان عباس خير هللا 

710 



 

441 
 

 
ـ 2578موقف الواليات المتحدة االمريكية من القضية البولندية )

عباس خير هللا السعيدي.ـ ذي قار :جامعة ذي (/ حنان 2572
 1122قار ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛115
 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 

 ـ الواليات المتحدة االمريكية ـ العالقات الدولية ـ بولندا 2
 ـ القضية البولندية      أـ العنوان 1
 

810108170 
 503ن

 
 نوفل كاظم مهوس 

ـ 2523وأثرها في العالقات االمريكيه ـ السوفيتيه ازمة برلين 
/ نوفل كاظم مهوس .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 2532

 1122التربية 1
 سم 13ص؛311

 دكتوراه فلسفة في التاريخ المعاصر  اطروحة
 ـ امريكا ـ عالقات خارجية ـ السوفيتيه  2

 أـ العنوان 
 

713 

8131230 
 35ح

 
 الحلي 1علي طاهر تركي 

موقف المجلس النيابي من السياسة التعليمية وحركة النشر في 
/ علي طاهر تركي الحلي .ـ الكوفة : 2523ـ 2585العراق 

 1122جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛157

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ المعاصر 
ـ السياسة 8ـ المجلس النيابي  1ـ الحياة النيابية ـ العراق  2

 ـ العراق ـ تاريخ حديث      2ـ النشر ـ حركة  7التعليمية   
 أـ العنوان     
 

715 

88111522 
 127ن

 
 الناصر 1 محمد حسين ناصر 

سياسات االصالح االقتصادي في الصين وامكانية االستفادة منها 
ين ناصر الناصر.ـ واسط : جامعة واسط ـ في العراق / محمد حس

 1122كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛232

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
       ـ االصالح االقتصادي 1ـ الصين ـ االحوال االقتصادية    2

 أـ العنوان 
 

781 

881115230 
 837أ

 
 احمد عدنان غناوي 

 السلعية في االقتصاد العراقياالغراق وأثره على القطاعات 

782 



 

445 
 

 
.ـ بغداد )صناعة االسمنت حالة دراسية( / احمد عدنان غناوي  

 1122:جامعة بغداد ـكلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛272

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ االسمنت ـ صناعة 1ـ العراق ـ االحوال االقتصادية   2

 أـ العنوان 
 

881115230 
 231أ

 
 اسماء طه مخلف 

تأثير االتجاهات الفكرية في طبيعة الهيكل االقتصادي للعراق / 
رة واالقتصاد بغداد : جامعة بغداد ـكلية االدااسماء طه مخلف .ـ 

11122 
 سم 13ص؛203

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ العراق ـ االحوال االقتصادية        أـ العنوان 2
 

781 

881115230 
 575ز

 
 الزيدي 1بيداء رزاق حسين 

دور القطاع الخاص في االقتصاد العراقي للمدة 
بيداء رزاق حسينالزيدي .ـ البصرة :جامعة  (/1113ـ1111)

 1122البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛238

 رسالة ماجستير في علوم االقتصاد 
 ـ العراق ـ االحوال االقتصادية      أـ العنوان 2
 

788 

881115230 
 753ن

 
 النديم 1محمد حسين محمود 

تقييم كفاءة اداء القطاع الصناعي العام في العراق شركات 
( / محمد حسين محمود النديم .ـ 1115ـ 1111مختارة للمدة )

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛202

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ العراق ـ االحوال االقتصادية         أـ العنوان 2
 

787 

88112 
 511ب

 
 البياتي 1خليل اسماعيل عزيز 

التحليل الكمي لالسباب والنتائج االقتصادية للنزاعات االهلية 
صالح المسلحة في دول مختارة / خليل اسماعيل عزيز البياتي .ـ 

 1122الدين : جامعة تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير علوم في االقتصاد 
 ـ النزاعات االهلية المسلحة 1ـ االقتصاد التحليلي   2

782 



 

446 
 

 
 أـ العنوان 

 
88112 

 215م
 

 المشايخي1احمد ابراهيم علي 
اسلوبالبرمجة تحليل مشكلة نقل النفايات الصلبة باستخدام 

راسية / احمد ابراهيم علي بغداد حالة د 1121ـ1113الخطية 
 1122المشايخي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛238
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 

 ـ النفايات الصلبة 1ـ التحليل االقتصادي   2
 ـ البرمجة الخطيه             أـ العنوان 8
 

783 

881121 
 155ط

 
 الطائي 1نهى عبد الرحمن عدنان مجيد امين 

الجوانب االقتصادية والمالية في مسنن ابي داود في كتاب الزكاة 
/ نهى عبد الرحمن عدنان مجيد امين  الطائي .ـ بغداد :الجامعة 

 1122االسالمية ـ كلية الشريعة 1
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في الشريعة االسالمية تخصص اقتصاد اسالمي 
 ـاالقتصاديه الماليه 1ـ االقتصاد االسالمي    2
ـ 7     (1محدثهـ102ـ 1111 سليمان بن االشعث ) ـ ابوداود8

 الزكاة ـ كتاب       أـ العنوان 
 

780 

881121 
 518م

 
 المياحي 1جعفر طالب حسين 

دراسة موازنة اثر تقدم المجتمع وتخلفه في االقتصاد االسالمي 
بين االقتصاد االسالمي واالنظمة الوضعيه االخرى / جعفر طالب 

حسين المياحي .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـكلية التربيه 
 1122االساسيه 1

 سم 13ص؛101
 رسالة ماجستير في العلوم االسالمية تخصص فقه اسالمي 

 ـ المجتمع ـ تقدم 1ـ االقتصاد االسالمي   2
 أـ العنوان 

 

783 

881152230 
 517ف

 
 فؤاد جياد مطر 

التمثيل الكارتوكرافي الرقمي للمواقع الصناعية في قضاء 
المحمودية / فؤاد جياد مطر.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 1122ابن رشد 1
 سم 13ص؛232

 رسالة ماجستير اداب في الجغرافيه 
 ـ العراق ـ الجغرافية الصناعية         أـ العنوان 2

785 



 

447 
 

 
88115223081 

 153ر
 

 الربيعي 1حسام كاظم حافظ 
صناعة الطابوق في محافظة ميسان ـ دراسة في جغرافية 

الصناعه / حسام كاظم حافظ الربيعي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 
 1122كلية االداب 1

 سم 13ص؛118
 رسالة ماجستير اداب في الجغرافيه 

 ـ العراق )محافظة ميسان ( ـ الجغرافية الصناعية 2
 ـ الطابوق ـ صناعة         أـ العنوان 8
 

771 

881152018 
 127ن 

 
 الناصر 1احمد حسين ناصر 

االثر االقتصادي الستخدام تقانات الري الحديثة ـ دراسة حالة 
( / 1115ـ2551مع اشارة للعراق للمدة ) لدان العربيهبعض الب

احمد حسين ناصر الناصر.ـ واسط :جامعة واسط ـ كلية االدارة 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛115
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 

 ـ الري ـ تقانات 1ـ الدول الناميه ـ االحوال االقتصاديه 2
 أـ العنوان 

 

772 

881152017 
 153ر

 
 الربيعي 1قحطان لفته عطيه خلف 

قياس وتحليل دالة الطلب على المشتقات النفطيه لدول عربيه 
(/ قحطان لفته عطيه خلف الربيعي 1113ـ2532مختارة للمدة )

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديه 
 ـ االحوال االقتصاديه     أـ العنوان   ـ الدول الناميه2
 

771 

8821280 
 517م

 
 ميادة رشيد كامل 

(/ ميادة 1113ـ 1118تحليل مشكلة البطالة في العراق للمدة )
رة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد صرشيد كامل .ـ الب

11122 
 سم 13ص؛235

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديه 
 ـ البطالة ـ العراق            أـ العنوان  2
 

778 

881120 
 731ز

 
 الزركاني 1اسراء عبد فرحان جثير 

 الصيرفة االلكترونيه انماطها وخيارات القبول والرفض مع

777 



 

448 
 

 
اشارة خاصة للعراق / اسراء عبد فرحان جثير الزركاني .ـ 

 1122واسط :جامعة واسط ـكلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛203

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديه 
 ـ القبول والرفض   1ـ الصيرفة ـ خدمات     2

 أـ العنوان 
 

881173 
 571ج

 
 الجوراني 1سالم هامل بريغش 

فاعلية السياسة النقدية في ظل تحرير اسعار الفائدة نماذج لدول 
الجوراني.ـ (/ سالم هامل بريغش 1113ـ 2551مختارة للفترة )

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛282

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديه 
 ـ الفائدة ـ اسعار 1ـ السياسه النقديه  2

 أـ العنوان 
 

772 

881173 
 137س

 
 السامرائي 1 عبد الجبار هاني عبد الجبار 

على بعض المتغيرات  تحليل اثار السياستين النقدية والمالية
/ عبد الجبار 1113ـ2553االقتصادية الكلية لدول مختارة المدة 

هاني عبد الجبار السامرائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـكلية االدارة 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص:أيض؛202
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االقتصاد 

 ـ السياسه النقديه           أـ العنوان 2
 

773 

88113 
 305د

 
 الدلفي 1 حيدر عبد راضي 

البيئة االستثماريه وسبل االرتقاء بها في العراق ومحافظة واسط 
.ـ واسط ؛جامعة واسط ـ دراسة حالة / حيدر عبد راضي الدلفي

 1122كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛220

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديه 
 ـ االستثمار ـ العراق )محافظة واسط(     أـ العنوان 2
 

770 

88113 
 57ن 

 
 نور عبد الرزاق عبدهللا 

صرف العراقي متحليل االستثمارات المالية وتقويمها في ال
للتجارة / نور عبد الرزاق عبدهللا.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص:أيض ؛203ب ـط1

773 



 

449 
 

 
 رسالة ماجستير في العلوم الحاسبة 

 ـ العراق      أـ العنوان   اتـ االستثمار2
 

88113 
 57هـ

 
 الهيد1سجاد صادق 
راق / سجاد مار في صناعة تكرير النفط في العواقع وافاق االستث

صادق الهيد .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير علوم في االقتصاد 

 ـ االستثمار ـ العراق    أـ العنوان 2
 

775 

88113 
 313م

 
 المعاضيدي 1احمد شاكر محمود 

اليات حفر االبتكار وتخصيص االستثمار باستخدام مابعد االمثليه 
في قطاع الصناعات الهندسيه )شركة الصناعات الخفيفة 

المعاضيدي.ـ بغداد : الجامعة انموذجا(/ احمد شاكر محمود 
 1122المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛231
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصاديه 

 ـ االستثمار ـ العراق      أـ العنوان 2
 

721 

8811371 
 857أ

 
 اثير عباس عبادي 

العربية االزمات في االسواق المالية وانعكاساتها في االقتصاد 
مع اشارة خاصة لالقتصاد العراقي / اثير عباس عبادي.ـ بغداد 

 1122:جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص:أيض؛252

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية 
 ـ االسواق المالية ـ العراق       أـ العنوان  2
 

722 

8811371 
 515ك
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الكناني 1نضال فاضل جياد هادي 

ادوات ومؤشرات التحليل الفني في اسواق المال وعالقاتها 
باالزمات الماليه العالميه / نضال فاضل جياد هادي الكناني.ـ 

 1122واسط :جامعة واسط ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛177

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ االزمات ـ الماليه العالميه 1  ـ االسواق الماليه  2

 أـ العنوان 
 

721 



 

402 
 

 
881133 

 137س
 

 الساعدي 1سيف كاظم زبون 
تقييم اداء وسائل االستثمار في المصارف االسالمية في بلدان 
عربيه مختارة / سيف كاظم زبون الساعدي.ـ بغداد : الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛252

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ االستثمار المصرفي       أـ العنوان 2
 

728 

88312017 
 375ب
 
 
 
 
 

 
 

 
 البكري 1صفاء علي حسين 

تقويم مناهج معالجة عجز الموازنة الحكوميه دراسة تطبيقيه 
على عينة من الدول الناميه / صفاء علي حسين البكري .ـ بغداد 

 1122المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1: الجامعة 
 سم 13ص؛205

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ الميزانية ـ الدول النامية       أـ العنوان 2
 

727 

88311 
 813ح

 
 الحجامي 1ازهار شمران جبر جدام 

نموذج قياس فاعلية النظام الضريبي في العراق للمدة 
.ـ واسط :  شمران جبر جدام الحجامي(/ ازهار 1115ـ2531)

 1122جامعة واسط ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ الضرائب  ـ العراق             أـ العنوان 2
 

722 

883117 
 350س

 
 السليفاني1مهى حاجي شاهين علي 

حاجي شاهين علي التنزيالت في قانون ضريبة الدخل / مهى 
 1122السليفاني .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية القانون 1

 سم 13ص؛258
 رسالة ماجستير في القانون العام 

 ـ ضريبة الدخل ـ العراق         أـ العنوان 2
 

723 

883117 
 521ع

 
 العيساوي 1لقاء عبد الستار جيجان 

العراقي / لقاء جرائم االقرار الضريبي في قانون ضريبة الدخل 
عبد الستار جيجان العيساوي .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ 

 1122كلية القانون 1
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في القانون العام 

720 



 

404 
 

 
 ـ االقرار ـ جرائم 1ـ ضريبة الدخل ـ العراق   2

 أـ العنوان 
 

88318 
 137س

 
 السامرائي 1كيالن اسماعيل عبد هللا 

الماليه في ضبط معدالت التضخم واالقتصاد دور السياسة 
/ كيالن اسماعيل عبد هللا 1113ـ2535العراقي للمدة 

السامرائي .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية االدارة 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛277
 رسالة ماجستير في علوم االقتصاد 

 معدالت ـ التضخم ـ 1ـ السياسه الماليه    2
 وال االقتصاديه      أـ العنوان ـ العراق ـ االح8
 

723 

88318 
 215ع

 
 العزاوي 1داليا عبد السالم عبد الواحد 
ة فرص التنمية في العراق الديون والتعويضات ودورها في اعام

/ داليا عبد السالم عبد الواحد العزاوي.ـ 1113ـ 2551للمدة 
 1122بغداد :جامعة النهرين ـ كلية العلوم السياسيه 1

 سم 13ص؛131
رسالة ماجستير في العلوم السياسيه 1العالقات االقتصادية 

 الدولية 
ـ العراق ـ التنميه االقتصاديه          1ـ الديون العامة ـ العراق    2

 أـ العنوان  
 

725 

883185 
 155ط

 
 الطائي1وليد خليف جبارة 

النفقات العامة في االقتصادات الريعيه اتجاهات وانعكاسات 
/ وليد خليف جبارة 1115ـ1118العراق حالة دراسيه للمدة 

الطائي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديه 

 ـ النفقات العامة          أـ العنوان 2
 

731 

883173 
 13س

 
 السيع 1حيدر كامل نعيم 

السياسة النقدية في التأثير على بعض المتغيرات فاعلية 
( / حيدر 1113ـ2501االقتصادية الكلية في العراق للمدة )

كامل نعيم السيع .ـ واسط :جامعة واسط ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛230

732 



 

400 
 

 
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديه 

 االقتصادية ـ العراق ـ التنميه 1ـ السياسة النقديه     2
 أـ العنوان 

 
8831230 

 751ب
 

 البختياوي1حسين مهجر فرج 
تقويم فاعلية الموازنة العامة في العراق طبقا لمعاييرالكفاءة 

( /حسين مهجر فرج البختياوي .ـ 1115ـ1118والعدالة للمدة )
 1122بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛202
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 

 ـ الكفاءة والعدالة 1ـ الميزانية ـ العراق    2
 أـ العنوان 

 

731 

883123010 
 333أ

 
 ال طعمة 1حيدر حسين احمد محمد 

بين عجز الموازنة الحكوميه وعجز الحساب تحليل العالقة 
الجاري )دراسة تطبيقيه لظاهرة العجز المزدوج في البلدان 
الناميه(/ حيدر حسين احمد محمد ال طعمة .ـ بغداد :جامعة 

 1122بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛231

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية 
 ـ الحساب الجاري 1ـ الميزانيه ـ العراق ـ دراسات   2

 أـ العنوان 
 

738 

883123010 
 213ع

 
 عصام عبد الخضر سعود 

الموازنة العامة وعالقتها بالتنمية المستدامة ـ تجارب اصالح 
مختاره مع اشارة خاصة للعراق / عصام عبد الخضر سعود .ـ 

 1122بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛178

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصاديه 
 ستدامه ـ التنمية الم1ـ الميزانية ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

737 

88311528 
 055ل

 
 اللغوي 1فاتن سعيد حميد 

برامج التثبيت والتكييف االقتصادي وانعكاساتها على التنمية 
(/ فاتن 1115ـ2551االقتصادية في بلدان نامية مختارة للمدة )

سعيد حميد اللغوي.ـ واسط :جامعة واسط ـكلية االدارة 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛201

732 



 

401 
 

 
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 

ـ التثبيت والتكييف          1ـ الوطن العربي ـ التنمية االقتصادية   2
 أـ العنوان 

 
883115230 

 853ح
 

 الحجيمي 1سهيله عبد الزهرة مستور جبار 
قياس المحتوى االقتصادي لالمن االنساني في العراق للمدة 

.ـ  الزهرة مستور جبار الحجيمي(/ سهيله عبد 1110ـ2551)
 1122بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛131
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية 

ـ االمن االنساني ـ العراق             1ـ العراق ـ التنميه االقتصاديه    2
 أـ العنوان 

 

733 

883115230 
 251ح

 
 حسناء ناصر ابراهيم 

قياس معدل العائد االقتصادي للتعليم الجامعي للكليات مختاره في 
العراق / حسناء ناصر ابراهيم .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 1122االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛282

 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصاديه 
ـ التعليم الجامعي ـ العراق         1ـ العراق ـ االحوال االقتصاديه   2

 أـ العنوان 
 

730 

883115230 
 718د

 
 الدراجي 1محمد كاظم شمخي 

دور قطاع االسكان في تحقيق التنمية االقتصادية في العراق 
(/ محمد كاظم شمخي 1113ـ2531واقامة المستقبلية للمدة )

 1122.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 الدراجي
 سم 13ص:أيض؛211أـ د1 

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ االسكان ـ قطاع  1ـ العراق ـ التنميه االقتصاديه  2

 أـ العنوان 
 

733 

883115230 
 137س

 
 الساعدي1سامي هاشم فالح 

االقتصاد العراقي / سامي تقدير االقتصاد غير الرسمي واثره في 
هاشم فالح الساعدي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية االدارة 

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص؛203

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االقتصاد 
 ـ االقتصاد ـ تقدير1ـ العراق ـ التنميه االقتصاديه  2

735 



 

401 
 

     
 أـ العنوان 

 
883115230 

 357س
 

 السعيدي1 صادق زوبر لجالج 
تحليل العالقة الدالية بين النمو االقتصادي والفقر في العراق 

صادق زوبر لجالج السعيدي.ـ بغداد / 1110ـ2551للمدة 
 1122:جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛207
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية 

 ـ الفقر في العراق 1تصادية   ـ العراق ـ التنمية االق2
 أـ العنوان 

 

701 

883115230 
 837م

 
 محمد شهاب احمد 

دراسة فاعلية النقل البري في التنمية االقتصادية في ظل التحول 
الى اقتصاد السوق ـ الشركة العامة للنقل البري حالة دراسية / 

واالقتصاد محمد شهاب احمد .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية االدارة 
11122 

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير علوم في االقتصاد 

ـ السوق ـ 8ـ النقل البري  1ـ التنميه االقتصاديه ـ العراق   2
 اقتصاديات       أـ العنوان 

 

702 

88312 
 817ب

 
 اري 1وليد ابراهيم سلطان البج

تقدير وتحليل العوامل المؤثرة على االنتاج واالنتاجية لبعض 
محاصيل الحبوب النقدية في بلدان عربية مختارة مع اشارة 

( / وليد ابراهيم سلطان 1113 ـ2532خاصة للعراق للمدة )
 اري.ـ البج

 1122الموصل :جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1
 سم 81ص:أيض؛223أـ ج1

 رسالة ماجستير في االقتصاد الزراعي 
 ـ االنتاج واالنتاجية  1ـ الزراعة ـاقتصاديات ـ العراق    2

 أـ العنوان      
 

701 

88312 
 511ب

 
 البياتي 1حنان حسن شكر 

د االقتصادية باستعمال اسلوب البرمجة رالتخصصي االمثل للموا
(/ الخطية )محافظة كركوك ـعينة من ناحية تازه انموذج تطبيقي

حنان حسن شكر البياتي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 
11122 

 سم 13ص؛218

708 



 

405 
 

 
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة االقتصاد الزراعي 

 ـ الزراعة ـ اقتصاديات ـ العراق )محافظة كركوك(2
 ـ البرمجة الخطية      أـ العنوان 1
 

88312 
 233ج

 
 الجشعمي 1فرح موسى عبد الكريم علي 

تقدير دوال تكاليف واقتصاديات الحجم المحصول القطف للموسم 
)محافظة التأميم انموذجا تطبيقيا(/ ( 2009ـ2010الزراعي )

فرح موسى عبد الكريم علي الجشعمي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 
 1122كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛53
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1االقتصاد الزراعي 

 ـالزراعة ـ اقتصاديات ـ العراق )محافظة التأميم(2
 أـ العنوان      ـ القطن ـ محصول    1
 

707 

88312 
 155ط

 
 الطائي 1صفا جواد عبد يونس 

محددات االنتاجية واثرها في العائد المزرعي لمحاصيل الخضر 
الرئيسة في قضاء تلكيف )جمعية النعيم انموذجا( / صفا جواد 
عبد يونس الطائي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 

 1122والغابات 1
 سم 81ص:أيض؛38أـ و1 

 رسالة ماجستير في االقتصاد الزراعي 
 ـ االقتصاد الزراعي  ـالعراق      أـ العنوان 2
 

702 

88312 
 155ط

 
 الطائي 1عبد الرحمن كريم عبد الرضا 

 هاالزمة المائية واثرها في االنتاج الزراعي العراقي )دراس
الطائي.ـ واسط / عبد الرحمن كريم عبد الرضا اقتصاديه( هتحليلي

 1122:جامعة واسط ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛117

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـاالنتاج الزراعي ـ العراق      أـ العنوان 2

703 

88312 
 521ع

 
 العيساوي 1خليل جميل فرحان 

اري المحلي لزيادة انتاج العرهون المحتحسين مكونات الوسط 
alenrotus ostreatus خليل جميل فرحان العيساوي.ـ االنبار /

 1122: جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛37

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة ـ التربة والموارد المائيه 
 ـ العرهون المجاري ـ انتاج 1ـ االنتاج الزراعي 2

700 



 

406 
 

 
 أـ العنوان 

 
88312 

 823م
 

 محسن ابراهيم عبد الرحمن 
دراسة اقتصاديات انتاج محصول الذرة الصفراء تحت انظمة 
زراعية مختلفة ـقضاء الحويجة نموذجا/ محسن ابراهيم عبد 
الرحمن .ـ الموصل :جامعة الموصل ـكلية الزراعة والغابات 

11122 
 سم 13ص؛أيض؛33أـ ك1 

 رسالة ماجستير في االقتصاد الزراعي 
ـ الذرة الصفراء ـ محصول      1ـ االقتصاد الزراعي ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

703 

88312 
 871و
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 وجدان خميس جاسم 

التخطيط النتاج المحاصيل الرئيسه في العراق )القمح والشعير 
والرز والذرة الصفراء (باستعمال مصفوفة تحليل السياسة / 

:جامعة بغداد ـ كلية الزراعة وجدان خميس جاسم .ـبغداد 
11122 

 سم 13ص؛232
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االقتصاد الزراعي 

 ـ الزراعة ـ اقتصاديات ـ العراق    أـ العنوان 2
 

705 

883123230 
 315ك

 
 الكعبي 1حيدر حميد بالو 

واهم العوامل المؤثرة في  تقدير الفجوة الغذائية لمحصول القمح
محافظة المثنى انموذجا  1115ـ2505في العراق للمدة  انتاجه

تطبيقي / حيدر حميد بالو الكعبي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛271
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة االقتصاد الزراعي 

 ـ الفجوة الغذائية 1ـ الزراعة ـ اقتصاديات ـ العراق    2
 أـ العنوان 

 

731 

883110131 
 521ج

 
 الجيزاني 1كوثر محمد دهيم حسن 

حصة العراق في منظمة االوبك واثرها على اقتصاده / كوثر 
محمد دهيم حسن الجيزاني.ـ واسط : جامعة واسط ـكلية االدارة 

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص؛252

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 حصة ـ العراق ـ1ـ منظمة االوبك العربية   2

732 



 

407 
 

   
 أـ العنوان 

 
883110131 

 138ص
 

 الصالحي 1عصام هادي محمد 
تحليل العوامل المسببة في تذبذب اسعار النفط الخام وانعكاساتها 
على بعض التغيرات الهيكلية لدول مختارة / عصام هادي محمد 

.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـكلية االدارة واالقتصاد الصالحي
11122 

 سم 13ص؛117
 اطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم االقتصادية 

 ـ النفط ـ اسعار      أـ العنوان 2
 

731 

88318010 
 358ف

 
 الفلوجي 1سعد جعفر ابراهيم 

( 2008 ـ1980الميزة النسبية النتاج االسماك في العراق للمدة) 

/ سعد جعفر ابراهيم الفلوجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـكلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛220
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة ـ االقتصاد الزراعي 

 ـ االسماك ـ اقتصاديات االنتاج 2
 ـ االسماك في العراق          أـ العنوان 1
 

738 

83317052 
 157ع

 
 عبير علي كاظم 

ت بعض الدول النامية صناعة السياحة في تطوير اقتصادا دور
/ عبير 1115ـ2551خاصة للعراق للمدة  المختارة مع اشارة

علي كاظم .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛230
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 

 ـ السياحة ـصناعة   1ـ السياحة ـ اقتصاديات   2
 أـ العنوان 

 

737 

88317052 
 517ع
 
 
 
 

 
 

 

 
 العوادي 1ماجد حميد ناصر 

قياس وتحليل االثار االقتصاديه للتنميه السياحيه ودورها في 
دعم االقتصاد العراقي ـ دراسة تطبيقيه .ـ بغداد :الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛203

 رسالة ماجستير في علوم السياحة وادارة الفنادق 
 ـالسياحة ـاقتصاديات       أـ العنوان 2

732 



 

408 
 

88312 
 837م

 
 محمد خالد فرحان 

قياس اربحية انتاج لحم البقر في العراق / محمد خالد فرحان .ـ 
 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 81ص:أيض ؛51أـ ذ 1
 رسالة ماجستير في االقتصاد الزراعي 

 ـ البقر في العراق   1ـ االنتاج ـاقتصاديات    2
 أـ العنوان 

 

733 

8831371 
 837م

 
 محمد عبد الهادي رشيد 

دور حاضنات االعمال للنهوض بالمشروعات الصغيرة تجارب 
لدول مختارة مع اشارة خاصة للعراق / محمد عبد الهادي رشيد 

 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ المشروعات التجارية الصغيرة ـ اقتصاديات 2
 ـ العراق ـ االحوال االقتصادية     أـ العنوان  2
 

730 

883103 
 112ع

 
 العباسي1 عثمان نجم محمود عويد 

تقدير دوال تكاليف انتاج مشاريع الثورة الحيوانيه في محافظة 
االنبار / عثمان نجم محمود عويد العباسي .ـ 1115االنبار لعام 

 1122:جامعة االنبار ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛50

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ المشروعات االقتصادية الصغيرة 2
 ـ الثروة الحيوانية       أـ العنوان 1
 

733 

883152 
 157ع

 
 العبيدي 1رائد سامي عباس 
االبعاد السياسية ركيا :دراسة في مشكلة المياه بين العراق وت

واالقتصادية / رائد سامي عباس العبيدي.ـ بغداد :جامعة النهرين 
 1122ـكلية العلوم السياسية1

 سم 13ص؛118
رسالة ماجستير في العلوم السياسية /العالقات االقتصادية 

 الدولية 
 ـ المياه ـ مشكلة 1ـ العالقات االقتصادية الدولية    2
 ـ العنوان ـ العراق وتركيا        أ8
 

735 

883152 
 235م

 
 المسعودي 1بسمة ماجد حمزة 

 االثار االقتصادية والسياسية لقرارات االمم المتحدة تجاه العراق

751 



 

409 
 

 
/ بسمة ماجد حمزة المسعودي .ـ بغداد 1113ـ2551للمدة من  

 1122:جامعة النهرين ـ كلية العلوم االقتصادية 1
 سم 13ص؛102

رسالة ماجستير في العلوم السياسيه قسم العالقات االقتصادية 
 الدولية       

 ـ العالقات االقتصادية والدولية         أـ العنوان 2
 

8831512 
 117ج

 
 الجابري 1حيدر حسين عذافة

مدى امكانية خصخصة بعض الصناعات النفطيه واثرها على 
الجابري.ـ بغداد :جامعة االقتصاد العراقي / حيدر حسين عذافة 

 1122بغداد ـكلية االدارة واالقتصاد 1
 سم13ص؛217

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصاديه 
ـ العراق ـ االحوال 8ـ الصناعات العراق   1ـ الخصخصة   2

 االقتصاديه       أـ العنوان 
 

752 

885170 
 511ح

 
 حياة جمعة محمد حسين 

االستثماري للقطاع الصناعي في  تحديد دالة الطلب على االنفاق
(/ حياة جمعة محمد 1115ـ2531االقتصاد العراقي للمدة )

 1122حسين .ـ واسط : جامعة واسط ـكلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛212

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
ـ العراق ـ االحوال 8ـ الطلب ـ دالة   1ـاالنفاق ـاقتصاد   2

 االقتصادية       أـ العنوان 
 

751 

885170 
 131ط

 
 طالب هاشم جبار 

هالكي العائلي في االقتصاد قياس استقرارية دالة االنفاق االس
( / طالب هاشم جبار .ـ البصرة 1115ـ2501السعودي للمدة )

 1122االدارة واالقتصاد 1:جامعة البصرة ـكلية 
 سم13ص؛287

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االقتصاد 
ـ السعودية ـ االحوال االقتصاديه     1ـ االستهالك ـ واالنفاق    2

 أـ العنوان 
 

758 

88512 
 133ر

 
 رافع احمد حسن 

الصناديق السياديه في الدول النفطيه ودورها في تحقيق 
تجارب دولية ..ومحاولة تطبيقها في االستقرار المالي ـ دراسة 

  العراق / رافع احمد حسن .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة

757 



 

412 
 

 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛233
 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 

 ـ التوازن االقتصادي       أـ العنوان 2
 

8851211 
 153ر

 
 الربيعي 1 محمد عربي ياسر 

الصحي الحكومي في التنميه البشرية المستدامه في اثر االنفاق 
العراق / محمد عربي ياسر الربيعي .ـ بغداد : الجامعة 

 1122المستنصرية ـكلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛210

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ التنمية البشريه          1ـ االنفاق االقتصادي الحكومي2

 أـ العنوان 
 

752 

8711221 
 137س

 
 السامرائي 1رنا لطيف جاسم علوان 

الوسائل الدوليه لحماية حقوق االنسان / رنا لطيف جاسم علوان 
 1122.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـكلية القانون 1 السامرائي

 سم 13ص؛122
 رسالة ماجستير في القانون العام 

 ـحقوق االنسان ـ قوانين وتشريعات    أـ العنوان 2
 

753 

872180 
 351ع

 
 العلواني 1اياد ناظم جاسم 

موقف بريطانيا وفرنسا من االزمات الدولية 
)دراسة تاريخية( / اياد ناظم جاسم العلواني .ـ 2585ـ2582

 1122االنبار :جامعة االنبار ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛121

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ الحديث والمعاصر 
 ـ بريطاني وفرنسا 1ـ االتفاقيات الدولية   2
 ـ االزمات الدولية      أـ العنوان 8
 

750 

8721732 
 511هـ 
 
 
 
 

 
 
 

 
 هناء داود سلمان 

الحماية االوربية لحقوق االنسان / هناء داود سلمان .ـ بغداد 
 1122:جامعة بغداد ـ كلية القانون 1

 سم 13ص؛183
 رسالة ماجستير في القانون الدولي العام 

 ـ حقوق االنسان ـ قانون دولي     أـ العنوان 2
 

753 



 

414 
 

872125 
  137ع

 
 عامر علي صاحب 

تنازع االختصاص القانوني في عقود االستثمار االجنبي )دراسة 
مقارنة(/ عامر علي صاحب .ـ بابل : جامعة بابل ـكلية القانون 

11122 
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في القانون الخاص 
 ـ العقود )القانون الخاص( 1ـ تنازع القوانين   2
 ـ االستثمار االجنبي       أـ العنوان 8
 

755 

8711115230 
 51س

 
 سهى زكي نوري عياش 

شكل الدولة وفقا للدستور العراقي الدائم )دراسة مقارنة( / سهى 
البصرة ـ كلية القانون زكي نوري عياش .ـ البصرة : جامعة 

 1122والسياسة 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في القانون العام 
 ـالقانون    أـ العنوان 1ـ العراق ـ الدستور    2
 

211 

8711118 
 157ع

 
 العبيدي 1عبدالحليم قاسم محمد 

طبيعة الدعوى الدستوريه دراسة مقارنة في القضاء الدستوري 
العبيدي .ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية / عبدالحليم قاسم محمد 

 1122القانون والعلوم الساسية 1
 سم 13ص؛233

 رسالة ماجستير في القانون العام 
 ـ الدساتير ـ نصوص       أـ العنوان 2
 

212 

871113 
 255ح

 
 الحسيني 1ميثم منفي كاظم 

ثنائية السلطة التنفيذيه )دراسة مقارنة( / ميثم منفي كاظم 
 1122الحسيني .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم 13ص؛113
 رسالة ماجستير في القانون العام 

 ـ السلطة التنفيذية ـ قوانين وتشريعات     أـ العنوان 2
 

211 

8781121 
 117ع

 
 العبادي 1عكاب احمد محمد 

الضريبه على الدخل الناجم عن التجارة االلكترونيه ـ دراسة 
عكاب احمد محمد العبادي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت مقارنة / 

 1122ـ كلية القانون 1
 سم 13ص؛287

 رسالة ماجستير في القانون العام 

218 



 

410 
 

 
ـ التجارة االلكترونيه      1ـ ضرائب الدخل ـ قوانين وتشريعات   2

 أـ العنوان 
 

872110 
 157ج

 
 الجبوري 1 اياد يوسف علي مصلح 

في تقدير العقوبة ـدراسة مقارنة / اياد المجني عليه واثره 
يوسف علي مصلح الجبوري .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 1122كلية القانون ـ 
 سم 13ص؛233

 رسالة ماجستير في القانون العام 
 ـ العقوبة ـ تقدير 1ـ القانون الجنائي ـ دراسات   2

 أـ العنوان 
 

217 

872110 
 255ج

 
 الحسيني 1نسرين محسن نعمة 

بطالن الحكم الجزائي )دراسة مقارنة (/ نسرين محسن نعمة 
 1122الحسيني .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم 13ص؛128
 رسالة ماجستير في القانون العام 

 ـ القانون الجنائي ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

212 

872110 
 375س

 
 كاظم السعدي 1 يونس محمد 

السلطات الجزائيه لرئيس الوحدة االدارية في القانون العراقي 
)دراسة مقارنة( / يونس محمد كاظم السعدي .ـ بغداد :االكاديمية 

 1122العليا للدراسات العلمية واالنسانيه1 
 سم 13ص؛120

 رسالة ماجستير في القانون 
 ـ القانون الجنائي ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

213 

872110 
157 

 
 العبيدي 1فرح عبد المحسن عبد الغني 

االليات الكفيلة بمساءلة قوات االحتالل جنائيا )دراسة حالة 
العراق (/ فرح عبد المحسن عبد الغني العبيدي.ـ تكريت : جامعة 

 1122تكريت ـ كلية القانون 1
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في القانون العام 
 ـ االحتالل ـ قوات  1الجنائي ـ دراسات    ـ القانون 2

 أـ العنوان 
 

210 

872110 
 152ك

 
 الكبيسي 1عمار رجب معيشر

213 



 

411 
 

  
الدفوع الشكلية في الخصوبة الجزائية دراسة مقارنة / عمار 

.ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كلية القانون رجب معيشر الكبيسي 
 1122والعلوم السياسيه1

 سم 13ص؛125
 رسالة ماجستير في القانون العام 

 ـ القانون الجنائي ـ دراسات         أـ العنوان2
 

872110 
 127ي

 
 شعبان داود  عوادياسر

الدفوع الموضوعيه امام القاضي الجنائي ) دراسة مقارنة( / 
شعبان داود .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية  عوادياسر

 1122القانون 1
 سم 13ص؛278

 رسالة ماجستير في القانون العام 
 ـ القانون الجنائي  ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

215 

8731110 
 517ر
 
 
 
 
 
 
 

 
 الزيادي 1 نبراس ظاهر جبر 

 االجراءات القضائية في مسائل الجنسية دراسة مقارنة
.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية القانون / نبراس ظاهر جبر الزيادي

11122 
 سم 17ص؛235

 رسالة ماجستير في القانون الخاص 
 أـ العنوان         القانون الخاص ـ دراسات  ـ2
 

221 

8731110 
 357س

 
 سعود عويد عبد عايد 

التنظيم القانوني لمنح االئتمان المصرفي دراسة مقارنة / سعود 
 1122عويد عبد عايد.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم 13ص؛112
 رسالة ماجستير في القانون الخاص 

 ـ القانون الخاص ـ دراسات 2
 أـ العنوان            االئتمان المصرفي ـ 1 

 

222 

8731110 
 375ش
 

 
 الشمري 1وسيم جبار ابراهيم 

ضمان صالحية المبيع لالستعمال دراسة مقارنة / وسيم جبار 
 11122ابراهيم الشمري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية القانون 

 سم 13ص؛228
 رسالة ماجستير في القانون الخاص 

 العنوان ـ المبيع ـ صالحية    أـ 1القانون الخاص ـ دراسات  ـ 2
 

221 



 

411 
 

 
8731115230 

 511ج
 

 الجنابي 1 ايناس مكي عبد نصار 
ضمان فوات الوصف في المبيع ـ دراسة مقارنة / ايناس مكي 

 1122كلية القانون 1.ـ بابل : جامعة بابل ـ عبد نصار الجنابي
 سم13ص؛207

 رسالة ماجستير في القانون الخاص 
    الوصف في المبيع     ـ 1ـالعقود )القانون الخاص( ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

228 

8731115230 
 213خ
 

 
 الخزاعي 1 صفاء متعب فجة 

أختالل التكافؤ المعرفي بين المتعاقدين في مرحلة تكوين العقد 
.ـ بابل : جامعة بابل ـ مقارنة / صفاء متعب فجة الخزاعيدراسة 

 1122كلية القانون 1
 سم 13ص؛288

 رسالة ماجستير في القانون الخاص 
  ـ التكافؤ ـ احتالل          1ـ العقود )القانون الخاص(  العراق   2

 أـ العنوان 
 

227 

8731115230 
 018خ

 
 الخفاجي 1 اياد صادق معيدي 

في عقد الرهن دراسة مقارنة / اياد صادق معيدي  أحكام الضمان
 1122كلية القانون 1ـ بابل:جامعةبابل.ـ الخفاجي

 سم 13ص؛122
 رسالة ماجستير في القانون الخاص 

ـ 8  الضمان ـ احكام ـ 1ـ العقود )القانون الخاص( ـالعراق  2
 أـ العنوان    الرهن ـ عقد

 

222 

8731115230 
 133ظ

 
 الظالمي 1خليل ابراهيم عبد 

( وكيفية حل T.O.Bالقواعد القانونيه التي تحكم عقوت البوت ).

المنازعات الناشئة عنها دراسة مقارنة / خليل ابراهيم عبد 
 1122ـ كلية القانون 1 البصرة : جامعة  البصرة ـالظالمي .

 سم13ص؛111
 رسالة ماجستير في القانون الخاص 

ـ 8ـ البوت ـ عقود   1ـالعقود  )القانون الخاص( ـ العراق   2
 أـ العنوان       المنازعات ـ حل 

 

223 

8731115230 
 35ع

 
 علي حسين منهل 

االخالل المسبق بالعقد : دراسة مقارنة / علي حسين منهل .ـ 
 1122بابل : جامعة بابل ـ كلية القانون 1

220 



 

415 
 

 
 سم 13ص؛258 

 رسالة ماجستير في القانون الخاص 
 أـ العنوان  ـالعراق (  العقود )القانون الخاصـ 2
 

8731115230 
 213غ

 
 الغزالي 1جمال عبد االمير حسان 

االلتزام القانوني بالتعاقد )دراسة مقارنة(/ جمال عبد االمير 
 1122حسان الغزالي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1

 سم 13ص؛230
 رسالة ماجستير في القانون الخاص 

 ـ العقود )القانون الخاص(ـ العراق 2
 أـ العنوان 

 

223 

8731178371 
 378أ

 
 االعرجي 1 عباس سلمان محمد علي الحصيني 

/ عباس سلمان محمد علي مبدأ تبعية الرهن : دراسة مقارنة 
 1122كلية القانون 1الحصيني االعرجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ

 سم 13ص؛230
 رسالة ماجستير في القانون الخاص 

 أـ العنوان     الرهن ـ قانون خاص ـ 2
 

225 

87311331 
 157ز

 
 الزبيدي1عدنان خلف داود 

أفالس الشركات في ضوء الفقه واحكام القضاء / عدنان خلف 
داود الزبيدي.ـ بغداد : معهد البحوث والدراسات العربية ـ قسم 

 1122القانون الخاص1 
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في القانون الخاص 
ـ 8الشركات ـ افالس ـ 1  الشركات )القانون الخاص( ـ 2

 أـ العنوان القضاء ـ احكام     
 

211 

87311513 
 531خ

 
 الخيكاني1ماهر محسن عبود 

لضمانات االستثمار دراسة مقارنة / ماهر  يالتنظيم القانون
محسن عبود الخيكاني .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية القانون 1 

1122 
 سم 13ص؛113

 رسالة ماجستير في القانون الخاص 
 االستثمار ـ قوانين وتشريعات   أـ العنوان 

 

212 

873115230 
 575د

 
 الدوري 1 ظافر مدحي فيصل 

211 



 

416 
 

 
وتنظيمها القانوني في العراق :دراسة تطورات عقد االمتياز 

مقارنة / ظافر مدحي فيصل الدوري .ـ صالح الدين :جامعة 
 1122تكريت ـ كلية القانون 1

 سم 13ص؛230ح1  ب ـ
 رسالة ماجستير في القانون العام 

 ـ االمتياز ـ عقد 1  ـ العقود ـ القانون الخاص ـ العراق 2
 أـ العنوان 

 
82111108 

 371ح
 

 الحمداني 1الهام محمد 
تطوير المناخ التنظيمي في ضوء معالجات ضغوط العمل / الهام 

محمد الحمداني .ـبغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة 
 1122واالقتصاد1

 سم 13ص؛122
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة 

ـ التنظيم االداري ـ العراق )وزارة العمل والشؤون االجتماعية  2
 ـ دور الدولة االيوائية8العمل ـ ضوابط ـ 1

 أـ العنوان 
 

218 

8211115230 
 357أ

 
 امير عبد هللا احمد عبود 

اختصاصات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والرقابة 
عليها / امير عبد هللا احمد عبود.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 1122كلية القانون 1
 سم 13ص؛2233

 رسالة ماجستير في القانون العام 
 ـ المحافظات ـ مجالس   1ـ االدارة العامة ـ العراق   2

 أـ العنوان  
 

217 

8211115230 
 133م

 
 المالكي 1مصطفى صباح حليحل

اثر عوامل النجاح الحرجة في دعم مقدرات االبداع االستراتيجي 
االنمائي / دراسة وصفية تحليلية في وزارة التخطيط والتعاون 

مصطفى صباح حليحل المالكي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛205
 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة 

 ـ النجاح ـ عوامل   1ـ االدارة العامة ـ العراق   2
 ـ االبداع االستراتيجي      أـ العنوان 8
 

212 

82115230 
 157ج

 
 الجبوري 1فواز خلف ظاهر حسن 

213 



 

417 
 

 
الرقابة على الهيئات االداريه الالمركزيه االقليميه في العراق ـ 

دراسة مقارنه / فواز خلف ظاهر حسن الجبوري.ـ صالح الدين 
 1122:جامعة تكريت ـ كلية القانون 1 

 سم 13ص؛233
 رسالة ماجستير في القانون العام 

الهيئات االدارية الالمركزية         ـ 1ـ القانون االداري ـ دراسات   2
 أـ العنوان 

 
82115230 

 133م
 

 جب المالكي 1 رائد حمدان عا
التداول السلمي لمنصب رئاسة الدولة دراسة مقارنة / رائد 

 1122حمدان عاجب المالكي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية القانون 1
 سم 13ص؛123

 رسالة ماجستير في القانون العام 
 ـ الدولة ـ رئاسة 1ـ القانون االداري ـ العراق  2

 أـ العنوان 
 

210 

821127 
 217ي
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 يسار فاروق فيصل 

الحكم المحلي ودوره في ابعاد التنميه االجتماعيه دراسة مقارنة 
محافظتي بغداد وكربالء / يسار فاروق فيصل.ـ بغداد بين 

 11122:جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في االدارة العامة 
 ـ االدارة المحلية ـ العراق )محافظتي بغداد وكربالء( 2
 ـ التنمية االجتماعيه ـ دراسات 8ـ الحكم المحلي   1

 أـ العنوان 

213 

8211802 
  510هـ 

 
 هيفاء عبد الكريم رحيم 

التنظيمية دراسة ميدانية التعلم المنظمي ودوره في بناء الكفايات 
في مركز وزارة النفط / هيفاء عبد الكريم رحيم .ـ بغداد : جامعة 

 1122بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛232

 رسالة ماجستير علوم في االدارة العامة 
 ـ النفط ـ وزارة   1ـ الكفاية االنتاجية ـ ادارة عامة   2

 أـ العنوان 
 

215 

821133 
 5م

 
 مي نوري محي 

الرضا الوظيفي لدى تدريسي الجامعات العراقية حول قانون 
 الخدمة الجامعية / مي نوري محي .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية 

281 



 

418 
 

 
 1122التربية للبنات 1

 سم 13ص؛232
 رسالة ماجستير في التربية 

 ـ الخدمة الجامعية 1ـ الرضا الوظيفي    2
 أـ العنوان 

 
82813 

 825م
 

 محسن رشيد مصيحب 
دور ادارة عالقات الزبون في تحقيق الميزة التنافسية دراسة 
تحليليه وصفيه لعينة من العاملين في المستشفيات العامة في 

 بغداد / محسن رشيد مصيحب 
 1122.ـبغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير علوم في االدارة العامة 

 ـ الزبون ـ عالقات 1ـ ادارة الخدمات الصحيه   2
 أـ العنوان 

 

282 

827108 
 511ج
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الجنابي 1سجاد محمد عطية 

استراتيجيات مزيج الترويج السياحي ودورها في جذب السائح 
االجنبي دراسة ميدانية على قطاع السياحة الدينية في العراق 

الجنابي .ـ الكوفة : ( / سجاد محمد عطية 1118-1121)
 1122واالقتصاد1جامعة الكوفة ـ كلية االدارة 

 سم 13ص؛207
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

 ـ السياحة الدينية    1ـ السياسه ـ ادارة عامة   2
 أـ العنوان 

 

281 

827108 
 107ر

 
 رافدة مجبل عبد هللا 

النامية مع التركيز تجارة الخدمات السياحيه الكترونيا في البلدان 
على الصين والهند )دراسة احصائيه مقارنة( / رافدة مجبل عبد 

هللا .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛277
 حة وادارة الفنادق السيا رسالة ماجستير في علوم

 ـ الخدمات السياحيه 1ـ السياحة ـ ادارة عامة   2
 أـ العنوان 

 

288 

82217 
 171س

 
 سارة شكر احمد 

 سارة شكر  مكانة العراق في المدرك االستراتيجي البريطاني /

287 



 

419 
 

 
 1122احمد .ـ بغداد : جامعة النهرين ـكلية العلوم السياسية 1

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير في العلوم السياسيه قسم االستراتيجية 

 ـ العراق ـ مكانة 1االستراتيجية العربية   ـ 2
 أـ العنوان 

 
82210 

 155ع
 

 العاني 1سجاد عبد المنعم مصطفى 
القواعد والتسهيالت االمريكية في الخليج العربي 

/ سجاد عبد المنعم مصطفى العاني .ـ االنبار : 2503ـ2572
 1122جامعة االنبار ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛123
 رسالة ماجستير في اداب التاريخ الحديث 

     2503ـ2572ـ الخليج العربي ـ تاريخ 1ـ القواعد العسكرية   2
 أـ العنوان 

 

282 

82511508 
 115ف

 
 فاتن سعد عودة 

/ فاتن 2528ـ2351القوة البحرية للواليات المتحدة االمريكيه 
رشد سعد عودة .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن 

11122 
 سم13ص؛112

 رسالة ماجستير اداب في التاريخ الحديث 
 ـ الواليات المتحدة االمريكية ـ القوات البحرية 2

 أـ العنوان 
 

283 

832152300 
 575ز

 
 الزيدي 1مريم جبار رشم 

االبعاد االجتماعية للتلوث البيئي في مدينة بغداد / مريم جبار 
 1122ـ كلية التربية للبنات 1رشم الزيدي .ـ بغداد :جامعة بغداد 

 سم 13ص؛111
 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية 

 ـ الخدمة االجتماعية ـ العراق )مدينة بغداد(2
 ـ تلوث البيئة ـ العراق )مدينة بغداد(     أـ العنوان 1
 

280 

831123 
 531م

 
 المولى 1دينا داود محمد 

رعاية المسنين /مدينة مشكالت المسنين دراسة ميدانية في دار 
الرشاد 1بغداد / دينا داود محمد المولى.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛810

 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية 

283 



 

412 
 

 
 ـ الخدمة االجتماعية للمسنين ـ)مدينة الرشاد ـ بغداد(2
 ـ المسنين ـ رعايه  أـ العنوان 8ـ المسنين ـ مشكالت   1
 

83117 
 571س

 
 سهران حسين علي شالل 

التأهيل المجتمعي المعاقين حركيا :دراسة ميدانية في في معهدي 
.ـ بغداد السعادة والمنار في بغداد / سهران حسين علي شالل

 1122:جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص:أيض ؛131أـ م 1

 رسالة ماجستير في علم االجتماع 
 ـ الخدمة االجتماعية للمعوقين )بغداد( 2
 ـ السعادة والمنار       أـ العنوان 1
 

285 

83113 
 117ج

 
 الجباري 1كمال محمد صديق امين 

الرعاية االجتماعية للمسنين في العراق دراسة ميدانية في دار 
بغداد / كمال محمد صديق امين الجباري.ـ رعاية المسنين في 

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛181

 الجتماع فرع الخدمة االجتماعية رسالة ماجستير اداب في علم ا
 ـ الخدمة االجتماعية للمسنين     أـ العنوان 2
 

271 

831108 
 278خ
 
 
 
 

 
 
 

 
 الخزرجي 1ازهار حسن خزغل 

النفسي وعالقته بالضغوط النفسية لدى الطلبة االيتام االغتراب 
في المرحلة المتوسطة / ازهار حسن خزغل الخزرجي .ـ بغداد 

 1122:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛201

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي  
 أـ العنوان        ـ االيتام     2

272 

8311523012 
 557ع
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 عهود جبار عبيره

دور القيادات المحلية في تنمية المجتمع دراسة ميدانية في 
مدينة بغداد 1ناحية الحسينية انموذجا / عهود جبار عبيره .ـ 

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛117

 رسالة ماجستير في الخدمة االجتماعية 
 الخدمة االجتماعية ـ العراق ) مدينة بغداد(ـ 2
ـ الحسينيه ـ ناحيه         7ـ المجتمع ـ تنمية    8ـ القيادات المحلية   1

 أـ العنوان

271 



 

414 
 

 
8381083 

 353د
 

 الدليمي 1 احمد محمد جياد 
تأثير مياه مجاري الفلوجة في التلوث الكيميائي لمياه نهر 

احمد محمد جيادالدليمي.ـ االنبار :  الفرات والتربة والنبات /
 1122جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛52
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )التربة والموارد المائية( 

ـ التربة والنبات            8ـ الفرات ـ نهر  1ـ التلوث الكيميائي    2
 أـ العنوان 

 

278 

73810853 
 123ي

 
 ياسمين ابراهيم خلف 

تأثير مخلفات معمل اسمنت ام قصر في خصائص التربة وتلوثها 
بالعناصر الثقيلة / ياسمين ابراهيم خلف .ـ البصرة : جامعة 

 1122البصرة ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛33

 رسالة ماجستير علوم في االرض 
 ـ التربة ـ تلوث       أـ العنوان  2
 

277 

837183 
 521س

 
 سوزان محمد فرج 

العمل االجتماعي في دار تأهيل المشردات :دراسة ميدانية في 
بغداد / سوزان محمد فرج .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 

11122 
 سم 13ص؛أيض؛177أـ ز1

 رسالة ماجستير اداب في الخدمة االجتماعية 
ـ المشردات ـ 8ـ الخدمات االجتماعية  1ـ التشرد ـ بغداد   2

 تأهيل          أـ العنوان 
 

272 

833183 
 157ع

 
 العبيدي 1عبير مزهر الفي 

نموذج مقترح لنظام التأمين الصحي في العراق / عبير مزهر 
بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد / الفي العبيدي

11122 
 سم 13ص؛221

 دبلوم عالي بادارة المستشفيات 
 ـ التأمين الصحي  ـ العراق      أـ العنوان 2
 

273 

80112 
 353ت

 
 التميمي 1قاسم بلشان كاظم 

الفكر التربوي لدى المرجع الديني اية هللا الفقيه سماحة السيد 
 / قاسم بلشان كاظم حسين السيد اسماعيل الصدر )دام ظله(

270 



 

410 
 

 
 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1التميمي .ـ 

 سم 13ص؛238
 رسالة ماجستير اداب تربية في اصول التربية 

ـ الصدر 1 حسين اسماعيل )مرجع وفقيه(             1ـ الفكر التربوي   2
 أـ العنوان 

 
801122 

 751أ
 

 ال دهام 1باسم رسول كريم 
بفاعلية الذات لدى طلبة المرحلة االحداث الضاغطة وعالقتها 

االعدادية / باسم رسول كريم ال دهام .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 1122كلية التربية أبن رشد 1

 سم 13ص؛220
 رسالة ماجستير اداب في التربية وعلم النفس التربوي 

 ـ الذات 1ـ علم النفس التربوي     2
 أـ العنوان 

 

273 

801122 
 512أ

 
 انتصار حيدر علي 

تأثير برنامج تدريبي لتنمية المهارات االجتماعية لدى طالب 
معهد الفنون الجميلة / انتصار حيدر علي.ـ بغداد : الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛171

 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 
 اعية  ـ المهارات االجتم1ـ علم النفس التربوي   2

 أـ العنوان 
 

275 

801122 
 271ب

 
 بشرى نور الدين غفور 

اساليب المعاملة الوالديه وعالقتها بانماط الشخصية على وفق 
نظريه هوالندا لدى طلبة المرحلة االعدادية / بشرى نور الدين 

 1122غفور.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛271

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ علم النفس التربوي        أـ العنوان 2
 

221 

801122 
 37ب

 
 بكر حسين فاضل 

فعالية برنامج تدريبي لتنمية مهارات ماوراء الذاكرة لدى طلبة 
المرحلة االعدادية / بكر حسين فاضل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 

222 



 

411 
 

 
 ـ الذاكرة       أـ العنوان 1ـ علم النفس التربوي    2
 

801122 
 115ت

 
 التايو 1هاتف عبد الرزاق سعيد 

بناء برنامج ارشادي للتربية الجنسية لطالب المرحلة المتوسطة 
: جامعة تكريت ـ / هاتف عبد الرزاق سعيد التايو.ـ صالح الدين 

 1122كلية التربية 1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ التربيه الجنسيه 1ـ االرشاد التربوي    2

 أـ العنوان 
 

221 

801122 
 375ت

 
 التكريتي1 ايمان صدام محمد 

التفكيرالمنطقي وعالقته بالدافع المعرفي وحل المشكالت عند 
وغير المتفوقين دراسيا في المرحلة الثانوية / الطلبة المتفوقين 

ايمان صدام محمد التكريتي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122للبنات 1

 سم 13ص؛112
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 

 ـ المشكالت ـ حل 1ـ علم النفس التربوي   2
 أـ العنوان 

 

228 

801122 
 375ت

 
 التكريتي 1جنان قحطان سرحان 

اثر برنامج تدريبي في تنمية بعض مهارات التفكير وحب 
االستطالع المعرفي لدى طلبة المرحلة المتوسطة / جنان قحطان 

سرحان التكريتي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛833
 اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 

 ـ التفكير ـ مهارات 1ـ علم النفس التربوي  2
 أـ العنوان 

 

227 

801122 
 353ت

 
 التميمي 1 ندى شوقي حميد 

السمات االبتكارية للمدرسين والتفكير االبتكاري عند طلبتهم في 
مدارس المتميزين واالعتيادين في المرحلة االعدادية / ندى 

كلية التربية للبنات شوقي حميد التميمي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
11122 

 سم 17ص:أيض ؛178ب ـ ك1
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 

222 



 

411 
 

 
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان 2
 

801122 
 157ج

 
 الجبوري 1 رشيد صالح مهدي 

بناء اختيار تحصيلي لمادة االدارة واالشراف التربوي على وفق 
معاهد اعداد المعلمين / رشيد صالح نظرية السمات الكافة لطلبة 

مهدي الجبوري .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛817
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي القياس والتقويم 

 ـ االدارة واالشراف 1ـ علم النفس التربوي  2
 ـ معاهد اعداد المعلمين 7ـ السمات ـ نظرية    8
 ـ العنوان أ

 

223 

801122 
 511ج

 
 الجنابي 1امجاد يونس عبد 

تأثير برنامج تدريبي مستند الى انموذج دانيال جومان في تنمية 
مهارات الذكاء الوجداني لدى طالبات المرحلة الثانوية / امجاد 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن يونس عبد الجنابي 
 1122رشد 1
 سم 13ص؛203

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 
 ـ الذكاء ـ مهارات 1ـ علم النفس التربوي   2

 أـ العنوان 
 

220 

801122 
 511ج

 
 الجنابي 1جاسم محمد حسن عبد هللا 

اثر برنامج الهندسه النفسيه في بعض مهارات التفكير الناقد لدى 
الجنابي .ـ طلبة المرحلة االعداديه / جاسم محمد حسن عبد هللا 

 1122صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛112

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
ـ التفكير ـ 8ـ الهندسة النفسية  1ـ علم النفس التربوي    2

 مهارات             أـ العنوان 
 

223 

801122 
 813ح

 
 الحجامي 1بلقيس حمود كاظم 

مادة علم النفس التربوي على وفق  محبوك فيبناء اختيار 
الستراتيجيه ثنائية المرحلة في نظرية السمات الكامنة/ بلقيس 
حمود كاظم الحجامي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن 

 1122رشد 1
 سم13ص؛173

225 



 

415 
 

 
 اطروحة دكتوراه في علم النفس التربوي  

 ـ علم النفس التربوي        أـ العنوان 2
 

801122 
 757ح

 
 الحديدي 1حميد صالح احمد 

استراتيجيات ماوراء المعرفة وعالقتها بالتفكير التقاربي 
والتبعادي لدى طالبات المرحلة االعدادية / حميد صالح احمد 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 الحديدي
 سم13ص؛128

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ علم النفس التربوي        أـ العنوان 2
 

231 

801122 
 371ح

 
 الحمداني 1شهباء احمد جاسم محمد علي 

العنف في االلعاب االلكترونيه وعالقته بالسلوك العدواني لدى 
تالميذ المدارس االبتدائية / شهباء احمد جاسم محمد علي 

 11122الحمداني.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 
 سم 13ص؛281

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ االلعاب االلكترونية 1ـ علم النفس التربوي  2
 ـ المدارس االبتدائية        أـ العنوان 8
 

232 

801122 
 577ح

 
 حيدر طارق كاظم 

عادات العقل المستندة الى نصفي الدماغ على وفق اداة هيرمان 

لدى الطلبةالمتميزين واقرانهم العادين ( HBOIللسيادة الدماغية)

/ حيدر طارق كاظم .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية ـ صفي 
 1122الدين الحلي 1

 سم 13ص:أيض؛238ج ــ ر؛
 رسالة ماجستير تربية في )علم النفس التربوي ( 

نصفي     ـ الدماغ 8ـ العقل ـ عادات   1ـ علم النفس التربوي   2
 اغية         أـ العنوان ـ السيادة الدم7
 

231 

801122 
 51د
 
 
 
 
 
 
 

 
 دنا سالم اسحاق بوتاني 

القيم الجماليه وعالقتها باالنماط االدراكيه لدى طلبة المرحلة 
االعدادية / دنا سالم اسحاق بوتاني .ـ الموصل :جامعة الموصل 

 1122ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛272

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ علم النفس التربوي         أـ العنوان 2

238 



 

416 
 

 
801122 

 553د
 

 الدهيمي1 ميادة مظهر عباس 
مكونات ماوراء الذاكرة وعالقتها باسترا تيجيات التذكر عند 
الطلبة في مدارس المتميزين وغيرهم / ميادة مظهر عباس 

 1122بغداد ـ كلية التربية للبنات 1الدهيمي .ـ بغداد :جامعة 
 سم 13ص؛138

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 
 ـ مدارس المتميزين 1ـ علم النفس التربوي   2

 أـ العنوان 
 

237 

801122 
 811ر

 
 رجاء صدام جبر سلطان 

اضطراب السلوك التواصلي والتحدي وعالقتهما باالسناد 
االيتام وغيرهم / رجاء صدام جبر االجتماعي عند التالمذة 

 1122سلطان .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛281

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ السلوك ـ اضطراب 1ـ علم النفس التربوي   2
 ـ االيتام     أـ العنوان 7ـ التالميذ    8
 

232 

801122 
 551ز

 
 زينب جناني وطان 

واقع حقوق االنسان في المدارس المتوسطة واالعدادية في 
مدينة بغداد / زينب جناني وطان .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية 

 1122التربية ـابن رشد 1
 سم 13ص؛ 251

 رسالة ماجستيراداب في علم النفس التربوي علم النفس النمو  
 ـ حقوق االنسان  1ـ علم النفس التربوي   2
 االعدادية        أـ العنوان  ـ المتوسطة و8
 

233 

801122 
 551ز

 
 زينب علي هادي 

القدرات المعرفية على وفق مقاييس مكارثي للتالمذة ذوي 
دراسة مقارنة / زينب علي صعوبات التعلم واقرانهم العاديين ـ 

 1122بابل ـ كلية التربيه صفي الدين الحلي 1هادي .ـ 
 سم 13ص؛232

 رسالة ماجستير تربية في علم النفس التربوي 
ـ التعلم ـ صعوبات         8ـ التالميذ   1علم النفس التربوي   ـ 2

 أـ العنوان 
 

230 

801122 
 115س

 
 الستاوي 1اسيل محمود جرجيس محمد

233 



 

417 
 

 
المضاد للمجتمع لدى طالب  ر برنامج تربوي في تغيير االتجاهاث

المرحلة االعدادية / اسيل محمود جرجيس محمد الستاوي.ـ 
 1122الموصل :جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 81ص:أيض؛227أـ ج 1
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 

 )علم النفس (هـ االتجا1ـ علم النفس التربوي    2
 نوان ـ المجتمع العراقي        أـ الع8
 

801122 
 318س

 
 سماح حمزة شالل 

الكبرى للشخصية عند التحكم الذاتي وعالقته بالعوامل الخمسة 
 المعلمين والمعلمات / سماح حمزة شالل 

 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛222

رسالة ماجستير اداب في التربية وعلم النفس وعلم النفس 
 التربوي 

 ـ الشخصية    1ـ علم النفس التربوي     2
 أـ العنوان 

 

235 

801122 
 357ص

 
 الصميدعي 1اسراء سليمان داؤد سليمان 

مخاوف طلبة المرحلة الثانوية في ضوء بعض المتغيرات / 
اسراء سليمان داؤد سليمان الصميدعي .ـ الموصل : جامعة 

 1122الموصل ـ كلية التربية 1
 سم81؛ص: أيض 222أـ ط 1

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 
 ـ علم النفس التربوي          أـ العنوان 2
 

201 

801122 
 157ع

 
 العبيدي 1خالد مرشود منوخ محمد 

اثر برنامج تعليمي في تنمية بعض مهارات التفكير وفق نموذج 
)مارزانو( لدى طالبات معاهد اعداد المعلمات / خالد مرشود 

العبيدي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية منوخ محمد 
 11122 

 سم 13ص؛232
 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 

 ـ التفكير ـ مهارات 1ـ علم النفس التربوي   2
 ـ معاهد اعداد المعلمات      أـ العنوان 8

202 

801122 
 157ع

 
 العبيدي 1 ليلى شاكر محمود 

بناء اختبار القدرة على التذكر لدى استخدام انموذج راش في 
 طلبة المرحلة االعدادية/ ليلى شاكر محمود العبيدي.ـ بغداد

201 



 

418 
 

 
 1122رشد1 ابن :جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 سم 13ص؛231
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي قياس وتقويم 

 ـ القدرة ـ اختبار 1ـ علم النفس التربوي    2
 أـ العنوان 

 
801122 

 25ع
 

 العزي 1عهود حميد حسين 
كارتر وكين راسل للقدرة العقلية وفقا لنظرية اعداد اختبار فيليب 

السمات الكامنة باستخدام انموذج راش / عهود حميد حسين 
 1122العزي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1

 سم 13ص؛122
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي قياس وتقويم 

 ـ علم النفس التربوي       أـ العنوان 2
 

208 

801122 
 31ع

 
 عال رافع حميد 

اثر برنامج تعليمي في تنمية التفكير التباعدي لدى طالبات 
المرحلة االعدادية / عال رافع حميد .ـ صالح الدين :جامعة 

 11122تكريت ـ كلية التربية 
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ التفكير  ـ تنمية 1ـ علم النفس التربوي   2

 أـ العنوان  
 

207 

801122 
 115ف

 
 فاتن كاظم لعيبي 

التفكير الشكلي وعالقته بالعوامل الخمسة الكبرى للشخصية لدى 
:جامعة بغداد طلبة المرحلة االعدادية / فاتن كاظم لعيبي .ـ بغداد 

 1122ـكلية التربية ابن الهيثم 1
 سم13ص:أيض؛223وـ م1

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ علم النفس التربوي       أـ العنوان 2
 

202 

801122 
 718ف

 
 الفراجي 1سمية صبار عليوي 

الدافعية العقلية وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة 
سمية صبار عليوي الفراجي .ـ بغداد : جامعة بغدادـ االعدادية / 

 1122كلية التربية ـ ابن الهيثم 1
 سمخ 13ص:ايض؛223أـ ف 1

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ علم النفس التربوي     أـ العنوان 2

203 



 

419 
 

 
801122 

 557ف
 

 الفنهراوي 1نور رضا عبيس شنون 
وعالقتها بالدافعية االكاديميه كفاءة التمثيل المعرفي للمعلومات 

الذاتيه لدى طلبة الصف الرابع االعدادي/ نور رضا عبيس 
 1122شنون الفنهراوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير تربية في علم النفس التربوي 

 ـ علم النفس التربوي      أـ العنوان 2
 

200 

801122 
 177ق

 
 قادر حسين صالح 

الشعور بالذنب وعالقته بتقدير الذات لدى المحكومين في مديرية 
.ـ صالح الدين  اصالح الكبار في السليمانية / قادر حسين صالح

 1122:جامعة تكريت ـ كلية التربيه 1 
 سم 13ص؛277

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
  ـ الكبار ـ اصالح1ـ علم النفس التربوي    2

 أـ العنوان 
 

203 

801122 
 572ن

 
 نورس كريم عبيد 

راكيه لدى طلبة الصف وب حل المشكالت والسرعة االداسل
الخامس االعداد على وفق االسلوب المعلرفي )التحليلي 

 والشمولي (دراسة مقارنة / نورس كريم عبيد 
 1122.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 1صفي الدين الحلي 1

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير تربية في علم النفس التربوي 

 ـ المشكالت ـ حل 1ـ علم النفس التربوي    2
 ـ االسلوب المعرفي 7ـ السرعة االدراكية    8

 أـ العنوان 
 

205 

801122 
 35هـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 هله وليد غانم 

الذكاء اللغوي وعالقته بمهارتي التعبير الكتابي )استعمال 
القواعد وتركيب الجملة ( لدى طلبة المرحلة االعداديه/ هله وليد 

 11122غانم .ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
 سم 13ص؛280

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 تعمال ـ القواعد ـ اس1ـ علم النفس التربوي    2
 ـ الجملة ـ تركيب           أـ العنوان8
 

231 



 

452 
 

 
801122 

 127ي
 

 الياسري 1مصطفى نعيم عبد هللا محمد 
تطور الحكمة في مرحلتي المراهقة والرشد / مصطفى نعيم عبد 
هللا محمد الياسري.ـ بغداد :جامعة بغدادـ كلية التربية ابن رشد 

11122 
 سم 13ص؛110

اطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 1 علم النفس 
 النمو 

 ـ الحكمة ـ تطور 1ـ علم النفس التربوي    2
 ـ المراهقة والرشد      أـ العنوان 8
 

232 

801122 
 123ي

 
 ياسمين غانم علوان 

اثر برنامج ارشادي في خفض اضطراب النوم لدى طالبات 
 المرحلة االعدادية / ياسمين غانم علوان 

 1122.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االصمعي 1
 سم 13؛121

 رسالة ماجستير تربية في التوجيه واالرشاد التربوي 
 ـ النوم ـ اضطراب 1ـ علم النفس التربوي   2

 أـ العنوان 
 

231 

801122 
 371ن

 
 النمراوي 1طه حميد كواد خلف 

اضطراب مابعد الضغوط الصدميه والعنف لدى طلبة االعدادية / 
طه حميد كواد خلف النمراوي .ـ االنبار : جامعة االنبار ـكلية 

 1122التربية للعلوم االنسانية 1
 سم13ص؛277

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ العنف     أـ العنوان 1ـ علم النفس التربوي    2
 

238 

80112217 
 137س
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 السامرائي 1لمياء جاسم محمد 

تأثير برنامج تدريبي في تنمية التفكير االبداعي وسمات 
الشخصية لدى طلبة معاهد الفنون الجميلة / لمياء جاسم محمد 

والدراسات العربية ـ قسم السامرائي .ـ بغداد :معهد البحوث 
 1122بويه والنفسية 1الدراسات التر

 سم 13ص:ايض ؛87ب ط ؛
اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية )مناهج وطرائق تدريس علم 

 النفس التربوي 
 ـ الشخصية ـ سمات 1ـ التفكير ـ علم نفس تربوي    2

 أـ العنوان 

237 



 

454 
 

 
8021102 

 775م
 

 المذخوري 1وسام علي حاتم 
القيم االخالقية في الفكر التربوي االسالمي المعاصر السيد 

المدرسي ـ والشيخ اليعقوبي انموذجا / وسام علي حاتم 
المذخوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـكلية التربية ابن رشد 1 

1122 
 سم 13ص؛177

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية ـ اصول التربية
 لتربوي االسالمي  ـ الفكر ا1ـ التربية ارسالمية   2

 أـ العنوان 
 

232 

80211 
 133ز

 
 الزاملي 1احمد نعيم حسن فهد 

تقويم االداء االداري والفني لمديري المدارس االبتدائية في 
محافظة واسط من وجهة نظر معاونيهم / احمد نعيم حسن فهد 

 1122الزاملي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير اداب )ادارة تربوية( 
 ـ االدارة التربويه  ـ العراق )محافظة واسط( 2

 أـ العنوان 
 

233 

80211 
 587س

 
 السنجري 1ابتسام محمد جاسم 

انماط السلوك االداري لدى رؤساء االقسام في الجامعة 
المستنصرية وعالقته ببعض المتغيرات في ضوء انموذج كوبا/ 

جاسم السنجري .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ ابتسام محمد 
 1122كلية التربية االساسية 1

 سم 13ص؛287
 رسالة ماجستير في االدارة التربوية 

 ـ السلوك االداري 1ـ االدارة التربوية    2
 أـ العنوان 

 

230 

80211 
 557س

 
 السويدي 1ثائر محمد علي محمد 

لدى مديري المدارس في اتخاذ القرار وعالقته بالسلوك القيادي 
محافظة واسط من وجهة نظر المعاونين والمدرسين / ثائر 

محمد علي محمد السويدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122ابن رشد 1

 سم 13ص؛837
 اطروحة دكتوراه فلسفة 1االدارة التربوية

 ـ القرارـ اتخاذ 1ـ االدارة التربوية   2
 ـ المعاونين والمدرسين 7ـ السلوك القيادي    8

233 



 

450 
 

 
 أـ العنوان

80211 
 135ع

 
 عبد االمير عيسى علوان 

المعوقات التي تواجه مجالس االباء والمعلمين في المدارس 
االبتدائية في محافظة بغداد / عبد االمير عيسى علوان .ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛212

 رسالة ماجستير اداب ادارة تربوية 
 ـ مجالس االباء 1ـ االدارة التربوية    2
 ـ المدارس االبتدائية ـ بغداد     أـ العنوان 8
 

235 

80211 
 152ك

 
 الكبيسي 1حنان حاتم كامل 

ادارة التغيير وعالقتها بالمهارات االدارية لدى مديرات معاهد 
بغداد / حنان حاتم كامل اعداد المعلمين والمعلمات في محافظة 

 1122الكبيسي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛113

 اطروحة دكتوراه فلسفة االدارة التربوية 
 ـ المهارات االدارية 1ـ االدارة التربوية   2
 ـ معاهد اعداد المعلمين والمعلمات     أـ العنوان 8
 

251 

80211 
 515ك

 
 الكناني 1صبيح كرم زامل 

بناء انموذج ادارة الجودة والمالئمة في جامعة بغداد بموجب 
/ صبيح كرم زامل iso 5112ـ 1111المواصفة العالمية 

الكناني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن الهيثم( 
11122 

 سم 13ص؛121
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية ادارة تربوية 

 ـ الجودة والمالئمة 1ارة التربوية    ـ االد2
 أـ العنوان 

 

252 

80211 
 583م
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ميثم محمد فيصل 

مدى تطبيق ادارة الجودة الشاملة في جامعة ذي قار في ضوء 
معاييرها / ميثم محمد فيصل .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ 

 1122كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في التربية االدارة تربوية 
 ـ ادارة الجودة     أـ العنوان 1ـ االدارة التربوية   2
 

251 



 

451 
 

8021110 
 135ر

 
 راضي عواد علي ابراهيم 

في التعلم التعاوني في االستيعاب القرائي لدى  ناثر استراتيجيتي
تالميذ التربية الخاصة وتنمية التفاعل االجتماعي لديهم / راضي 

عواد علي ابراهيم .ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية التربية 
 1122االساسية 1

 سم 81ص:ايض ؛277أـ ط1
 ر في التربية الخاصة جستيرسالة ما

 التالميذ    أـ العنوان ـ 1ـ التعليم التعاوني    2
 

258 

80218 
 573ب

 
 البهادلي 1اسامة جاسم محمد 

اثر استراتيجية التدريس التبادلي في تحصيل مادة الجغرافية لدى 
طالبات الصف الثالث في معاهد اعداد المعلمات / اسامة جاسم 

محمد البهادلي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛228
 رسالة ماجستير في التربية )طرائق تدريس الجغرافية (

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد المعلمات 2
 أـ العنوان 

 

257 

80218 
 571ب

 
 بيداء عبد الستار صالح هجرس 

اثر انموذج التعليم التوليدي في تحصيل مادة الفيزياء لدى 
وتنمية تفكيرهن االستداللي / بيداء طالبات معهد اعداد المعلمات 

عبد الستار صالح هجرس .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122ابن الهيثم 1

 سم 13ص؛273
 رسالة ماجستير في التربية )تدريس الفيزياء (

 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد المعلمات 2
 ـ التعليم التوليدي     أـ العنوان 1
 

252 

80218 
 018خ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الخفاجي 1زينب طعمة عصمان 

فاعلية تصميم تعليمي ـ تعليمي وفقا لدورة التعلم السباعية 
وانموذج التدريس الواقعي في تحصيل وتنمية مهارات التفكير 

لدى طالبات الصف الثاني معهد اعداد المعلمات واتجاهاتهن 
بغداد: جامعة بغداد ـ العلمية / زينب طعمة عصمان الخفاجي .ـ 

 1122كلية التربية وعلم النفس 1
 سم 13ص؛101

اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية )طرائق تدريس علوم 
 الحياة( 

 ـ علوم الحياة ـ طرق التدريس معهد اعداد المعلمات2

253 



 

451 
 

 
 
 

  
 ـ التفكير ـ مهارات       أـ العنوان 1
 

80218 
 718د

 
 الدراجي 1هدى غانم بوالد 

استراتيجي حيسكو والخرائط المفاهيميه في تحصيل مادة  اثر
علم نفس الطفل لدى طالبات معهد اعداد المعلمات / هدى غانم 

بوالد الدراجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛277
 رسالة ماجستير في التربية مناهج وطرائق التدريس 

لتدريس ـ معهد اعداد المعلمات   ـ علم النفس الطفل ـ طرق ا2
 ـ الخرائط المفاهيميه     أـ العنوان 1
 

250 

80218 
 853ر

 
 رحيم كاظم بيدي 

اثر استراتيجيه القبعات الست في تنمية مهارات التفكير ) الناقد 
واالبداعي( عند طالبات معاهد اعداد المعلمات في مادة الجغرافية 

الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية / رحيم كاظم بيدي.ـ بغداد : 
 1122االساسية 1

 سم 13ص؛258
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس االجتماعيات 

 اعداد المعلمات  ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ معاهد2
ـ الناقدواالبداعي       7ـ التفكير ـ مهارات   8ـ القبعات الست  1

 أـ العنوان 
 

253 

80218 
 137س

 
 الساعدي 1نجلة حسين عجيل 

اثر استراتيجية تعليم االقران في تحصيل مادة طرائق التدريس 
العامة عند طالبات معهد اعداد المعلمات واتجاهاتهن نحو المادة 
/ نجلة حسين عجيل الساعدي.ـ بغداد:جامعة بغداد ـكلية التربيه 

 1122ابن رشد 1
 سم 13ص؛233

 وطرائق التدريسرسالة ماجستير اداب في المناهج 
ـ طرائق التدريس العامة ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد 2

 ـ االقران ـ تعليم  1المعلمين والمعلمات   
 أـ العنوان 

 

255 

80218 
 571س

 
 السوداني 1وفاء محسن مشحوت عيسى 

اثر انموذج فراير وكلوزماير في اكتساب المفاهيم التاريخيه 
طالبات معهد اعداد المعلمات / وفاء واالتجاه نحو المادة لدى 

 .ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية محسن مشحوت عيسى السوداني

311 



 

455 
 

 
  1122التربية ابن رشد 1

 سم 13ص؛187
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس التاريخ 

 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد المعلمات 2
 أـ العنوان 

 
80218 

 37ع
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 عمر فاضل الحاج حمادي احمد 

المدخل المنظومي لتدريس الرياضيات واثره في تحصيل طلبة 
الصف الرابع بمعاهد اعداد المعلمين وتنمية تفكيرهم المنطقي / 
عمر فاضل الحاج حمادي احمد .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 1122كلية التربية 1
 سم 13ص؛202

 رسالة ماجستير في اختصاص طرائق تدريس الرياضيات 
ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد  المعلمين         1ـ الرياضيات   2

 أـ العنوان 

312 

80218 
 255غ

 
 غصون رشيد فريح 

القدرة الرياضية لدى طلبة معاهد اعداد المعلمين / غصون رشيد 
 1122أبن الهيثم 1فريح .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 سم 13ص؛217
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس الرياضيات 

 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد المعلمين 2
 أـ العنوان 

 

311 

80218 
 175هـ

 
 حسين بريح  طاهر هادي

اثر استراتيجية الجدول الذاتي في تحصيل مادة االدب والنصوص 
 طاهر اعداد المعلمين / هاديواستبقائها لدى طالب معاهد 

حسين بريح .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 
 1122التربية1

 سم 13ص؛222أـ ط 1
 (رسالة ماجستير اداب في التربية )طرائق تدريس اللغة العربية

ـ 8ـ االدب والنصوص ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد المعلمين 2
 الجدول ـ استراتيجية 

 أـ العنوان   
 

318 

80218 
 571ن

 
 نورا عبد هللا علي 

برنامج تعليمي لتنشيط الذاكرة البصرية لطالبات قس التربية 
 الفنية ـ معهد اعداد المعلمات في مادة عناصر رأس التصميم /

317 



 

456 
 

 
نورا عبد هللا علي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة  
11122 

 سم 13ص؛205
 الفنية رسالة ماجستير في التربية 

 اعداد المعلماتـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ معهد 2
 ـ التصميم ـ اسس 8ـ الذاكرة البصرية    1      

 أـ العنوان 
 

80218 
 501هـ 

 
 د بدن هيفاء عب

اثر انموذجي هيلداتابا وميرل ـ تينسون في اكتساب المفاهيم 
معاهد اعداد  الجغرافية وتنمية التفكير العلمي لدى طالبات

.ـ بغداد : جامعة بغداد : جامعة بغداد د بدن المعلمات / هيفاء عب
 1122ـ كلية التربية ابن رشد 1

 سم 13ص؛118
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية )طرائق تدريس الجغرافية( 

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد المعلمات 2
  ـ التفكير العلمي      أـ العنوان1
 

312 

80218 
 153و

 
 حسن  الوائلي 1عباس لفته

فاعلية برنامج تدريس مقترح لمادة طرائق التدريس العامة 
علمات في ضوء حاجاتهم / لطلبة معاهد اعداد المعلمين والم

حسن الوائلي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن  عباس لفته
 1122رشد 1
 سم 13ص؛817

 في التربية )طرائق التدريس العامة(اطروحة دكتوراه فلسفة 
ـ طرائق التدريس العامة ـ طرق التدريس ـ معاهد اعداد 2

 المعلمين والمعلمات           أـ العنوان 
 

313 

802171 
 353ت

 
 التميمي1 بيداء مجيد محمود عبد هللا 

العنف االسري وعالقته بطلب المساعدة االرشادية لدى طلبة 
 المرحلة المتوسطة / بيداء مجيد محمود عبد هللا 

 1122التميمي .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص:ايض؛288ب ـ ف1

رسالة ماجستير اداب في التربية )االرشاد النفسي والتوجيه 
 التربوي 

 النفسي      أـ العنوان  ـ االرشاد2
 

310 

802171 
 515ت

 
 تهاني طالب عبد الحسين 

313 



 

457 
 

 
الترابط االجتماعي وعالقته باالعتماد التبادلي والعالقات 

االعتنائية لدى المرشدين التربويين / تهاني طالب عبد الحسين 
 1122.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛253
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 ـ العالقات االعتنائية 1ـ االرشاد التربوي  2
 أـ العنوان  

 
802171 

 515ج
 

 جوان خسرو جواير 
اثر برنامج ارشادي معرفي في تعديل سلوك المخاطر لدى 
جامعة طالبات المرحلة االعدادية / جوان خسرو جواير.ـ بغداد : 

 1122بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛250

رسالة ماجستير اداب علم النفس التربوي واالرشاد النفسي 
 والتوجيه التربوي 

 ـ الخاطرة ـ سلوك 1ـ االرشاد النفسي   2
 أـ العنوان 

 

315 

802171 
 137ح

 
 حامد عبد هللا جالي 

الخاصة / حامد عبد الحاجات االرشادية ألسر ذوي االحتياجات 
 1122هللا جالي .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛38
 دبلوم عال في قسم االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 ـ االرشاد النفسي      أـ العنوان 2
 

321 

802171 
 137ح

 
 حامد قاسم ريشان 

رشاديين اظهار الدليل واالستبصار على وفق اثر اسلوبين ا
انموذج نافذة جوهاري في تعديل الميل نحو الجنوح عند طالب 

.ـ بغداد : الجامعة المرحلة االعدادية / حامد قاسم ريشان 
 1122المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛885
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 ـ الدليل واالستيعار أـ العنوان 1رشاد النفسي   ـ اال2
 

322 

802171 
 711ح

 
 الحربي 1 احمد حميد خلف 

الممارسات التربوية المطلوب اتباعها من الهيئة التعليمية في 
المدارس االبتدائية لدعم الصحة النفسية من وجهة نظر التالميذ 

 .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية / احمد حميد خلف الحربي

321 



 

458 
 

 
 1122االساسية 1 

 سم 13ص؛217
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 ـ التالميذ 8ـ الصحة النفسية   1ـ االرشاد النفسي   2
 أـ العنوان 

 
802171 

 255ح
 

 الحسني 1 وفاء شاكر عبد الكريم 
مقترح لتنمية االستقاللية لدى طالبات بناء برنامج ارشادي 

المرحلة االعدادية / وفاء شاكر عبد الكريم الحسني.ـ بغداد : 
 1122الجامعة المستنصرية ـكلية التربية 1

 سم 13ص؛111
 رسالة ماجستير في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 ـ االستقالليه       أـ العنوان 1ـ االرشاد النفسي     2
 

328 

802171 
 255ح

 
 حسين خزعل محمد كاظم 

االنتماء االجتماعي وعالقته بالوهن النفسي والقلق من 
 الصدمات / حسين خزعل محمد كاظم 

 1122.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛822

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
 ـ القلق         أـ العنوان 1ـ االرشاد النفسي   2
 

327 

802171 
 21ر

 
 رشا عزيز محمد 

اثر برنامج ارشادي في تنمية االستغالل الوظيفي لدى الطالبات 
رشا عزيز محمد .ـ  المتأخرات دراسيا في المرحلة المتوسطة /

 1122ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛238

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
 ـ االرشاد النفسي         أـ العنوان 2
 

322 

802171 
 511ر

 
 رواء يوسف محمد 

اثر االرشاد المعرفي في تنمية الشخصية االستقاللية لدى طالبات 
 المرحلة المتوسطة / رواء يوسف محمد 

 1122التربيه ابن رشد 1.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 سم 13ص؛237

رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي 

 ـ الشخصية االستقاللية 1ـ االرشاد النفسي    2

323 



 

459 
 

 
 أـ العنوان 

 
802171 

 133س
 

 سالم حميد عبيد 
اثر العالج الواقعي وتوكيد الذات في تنمية التوافق المهني لدى 

 المرشدين التربويين/ سالم حميد عبيد 
 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1

 سم 13ص؛118
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية 

ـ الذات ـ توكيد     8ـ العالج الواقعي   1ـ االرشاد النفسي   2
 لتوافق المهني      أـ العنوان ـ ا7
 

320 

802171 
 331س

 
 سلمى حسين كامل محمد 

اثر االرشاد باللعب في خفض الحرمان العاطفي لدى طالبات 
 المرحلة الثانوية / سلمى حسين كامل محمد 

 1122.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االصمعي 1
 سم 13ص:ايض؛257أـ ن1

 رسالة ماجستير في التربية /توجيه وارشاد 
 ـ الحرمان 8ـ االرشاد باللعب   1ـ االرشاد التربوي    2

 أـ العنوان 
 

323 

802171 
 181ص

 
 صاحب عبد هللا حمد 

اثر اسلوب التحدث مع الذات في خفض ايذاء الذات لدى طالبق 
/ صاحب عبد هللا حمد .ـ ديالى : جامعة المرحلة المتوسطة 

 1122ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم 13ص؛133

 رسالة ماجستير في التربية )التوجيه واالرشاد (
 ـالذات 8ـ الحدث ـ اسلوب  1ـ التوجيه التربوي   2

 أـ العنوان 
 

325 

802171 
 511ض

 
 ضياء فيصل حرجان 

اثر االرشاد السلوكي المعرفي في خفض التعب النفسي لدى 
 طالب المرحلة االعدادية / ضياء فيصل حرجان 
 1122.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االصمعي 1

 سم 13ص:ايض؛133ب ـ ص 1
 رسالة ماجستير في التربية )توجيه وارشاد(

 ـ التعب 1ـاالرشاد النفسي   2
 أـ العنوان 

 

311 



 

462 
 

 
802171 

 137ع
 

 1زهراء زيدان اموري  العامري
/ م لدى االرامل ض الشعور بالتشاؤفبرنامج ارشادي مقترح لخ

زهراء زيدان اموري العامري .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ 
 1122كلية التربية 1

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير اداب في االرشاد والنفسي والتوجيه التربوي 

 ـ االرامل 8ـ الشعور بالتشاؤم    1   ـ االرشاد النفسي2
 أـ العنوان 

 

312 

802171 
 157ع

 
 1 خضر عباس غيالن منشد العبودي 

تأثير اسلوبين ارشاديين )الدراما واللتخيل ( في تعديل االتجاهات 
العصبيه لدى طالب المرحلة االعداديه / خضر عباس غيالن 

كلية التربية منشد العبودي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ 
11122 

 سم 13ص؛253
 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 

 ـ الدراما والتخيل 1ـ االرشاد النفسي   2
 أـ العنوان 

 

311 

802171 
 35ع
 
 

 
 علي حسين شايع 

سمات الشخصية الناقدة وعالقتها بكشف الذات لدى المرشدين 
بغداد : الجامعة المستنصرية ـ  التربويين / علي حسين شايع .ـ

 1122كلية التربية 1 
 سم 13ص؛210

في التربية االرشاد النفسي والتوجيه رسالة ماجستير اداب 
 التربوي 

 ـ الذات 8ـ الشخصية الناقدة  1ـ االرشاد التربوي     2
 أـ العنوان 

 

318 

802171 
 255ع
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 غصن خالد محسن 

المرشدين  وعالقته بادارة العالقات لدىالشعور بالذات العامة 
التربويين / غصن خالد محسن .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 1122كلية التربية 1 
 سم 13ص؛233

 رسالة ماجستير اداب في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
 ـ االرشاد النفسي       أـ العنوان 2
 

317 



 

464 
 

 
802171 

 775ك
 

 الكرخي 1خنساء خلف نوري رحيم 
جودة الحياة لدى المرشدين التربويين وعالقتها بالذكاء االنفعالي 

/ خنساء خلف نوري رحيم الكرخي .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 
 1122كلية التربية االساسية 1

 سم 13ص؛133
رسالة ماجستير اداب في التربية )االرشاد النفسي والتوجيه 

 التربوي(
 اد النفسي        أـ العنوان ـ االرش2
 

312 

802171 
 050ك

 
 الكفيفاني 1 ثائر راشد محمد 

المعوقات االدارية والفنية التي تواجه ادارات المدارس المهنية 
في محافظة بغداد / ثائر راشد محمد الكفيفاني.ـ بغداد :جامعة 

 1122بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛272

 رسالة ماجستير اداب 1ادارة تربويه 
ـ المدار س المهنية )محافظة بغداد(         1ـ االدارة التربوية   2

 أـ العنوان 
 

313 

802171 
 837م

 
 محمد عريبي زايد سدخان 

/ فاعليتهم باالحتراق النفسي لدى المرشدين التربويين وعالقته 
ـ كلية التربية  محمد عريبي زايد سدخان .ـ بغداد : جامعة بغداد

 1122ابن رشد 1
 سم 13ص؛203

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي ارشاد نفسي 
 ـ االرشاد النفسي     أـ العنوان  2
 

310 

802171 
 837م

 
 المحمداوي 1نهاية جبر خلف 

االرشاد في فكر االمام علي )عليه السالم( دراسة تحليلية لنهج 
المحمداوي.ـ بغداد : الجامعة البالغة / نهاية جبر خلف 

 1122المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛182

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
هـ( 71ق هـ ـ 18ـ علي بن ابي طالب )1ـ االرشاد النفسي  2

 امير المؤمنين وابن عم النبي محمد )ص( 
 أـ العنوان 

 

313 

802171 
 353ن

 
 نصرة عبد الحسين علوان 

315 



 

460 
 

 
التمثيل المعرفي وعالقته باساليب التفكير لدى الطلبة المتفوقين 

دراسيا في المرحلة االعدادية / نصرة عبد الحسين علوان .ـ 
 1122ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1

 سم 13ص؛173
رسالة ماجستير اداب في التربية )االرشاد النفسي والتوجيه 

 لتربوي(ا
 ـ التفكير     أـ العنوان 1ـ االرشاد النفسي   2
 

8021521 
 511ج

 
 الجنابي 1 خلدون ابراهيم محمد 
المكثف في اكتساب بعض مج دتأثير االلعاب التعليمية بطريقة ال

المهارات الحركية بكرة السلة للتالميذ الصم والبكم / خلدون 
ديالى ـ كلية التربية ابراهيم محمد الجنابي.ـ ديالى :جامعة 

 1122االساسية 1
 سم 13ص:ايض؛211ب ـ ر1

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
ـ المهارات الحركية       8ـ االلعاب التعليميه 1ـ الطالب الصم    2

 أـ العنوان 
 

381 

8021521 
 157ز

 
 الزبيدي 1عامر عباس عزيز 

وعالقته باتجاهات االنجاب االجتماعي لدى التالميذ الصم 
الوالدين نحوهم / عامر عباس عزيز الزبيدي.ـ بغداد : الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في التربية الخاصة 
 ـ التالميذ الصم       أـ العنوان 2
 

382 

8021513 
 112ع

 
 العباسي 1محمد زامل عبد الكريم موسى 

تأثير التمرين المكثف والموزع بأسلوب التعلم الذاتي في تنمية 
لبطيئي التعلم/ محمد زامل عبد الكريم االدراك والتوافق الحركي 

موسى العباسي .ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 
11122 

 سم 13ص:ايض ؛212ب ـ ظ1 
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ التعلم الذاتي 1ئي التعلم   ـ االطفال بطي2
 أـ العنوان 

 

381 

8021513 
 581ع

 
 العيثاوي 1سندس احمد خلف 

 فاعلية برنامج تدريبي في خفض تشتت االنتباه لتحسين مهارات 

388 



 

461 
 

 
القراءة لدى التالميذ بطيئي التعلم / سندس احمد خلف العيثاوي 

االساسية 1 .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
1122 
 سم 13ص؛181

 رسالة ماجستير في التربية الخاصة 
 ـ االنتباه تشتت 1ـ االطفال بطيء التعلم ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

8021513 
 078م

 
 المفرجي 1عروة عدنان شيت 

اثر اسلوبي القصة المصورة ولعب الدور في تعديل قصور 
عروة عدنان شيت المفرجي  االنتباه لدى تالميذ التربية الخاصة /

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم 13ص:ايض؛231أ ـ ط1 

 جستير في التربية الخاصة رسالة ما
ـ االنتباه  ـ 8ـ القصة المصورة   1ـ الطالب بطيئي التعلم    2

 ـ التالميذ ـ التربية الخاصة 7تعديل   
 أـ العنوان 

 

387 

802158 
 721خ

 
 الخرسان 1 علي هالل 

اثر التدريس باستخدام استراتجية اتخاذ القرار في قدرة الطالب 
على حل المشكالت / علي هالل الخرسان.ـ بغداد : الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛110

 رسالة ماجستير في التربية )ط ـ ت العلوم ( 
 ـ مشاكل الطلبة ـ تربية          أـ العنوان 2
 

382 

801125 
 551أ

 
 انوار فاروق شاكر محمد 

اثر استراتيجية المتشابهات في اكتساب المفاهيم التاريخية لدى 
تلميذات الصف الخامس االبتدائي / انوار فاروق شاكر محمد .ـ 

 1122ديالى : جامع ديالى ـ كلية التربية االصمعي 1
 سم 13ص:ايض ؛223أ ـ ي 1

 رسالة ماجستير في التربية )طرائق تدريس التاريخ ( 
ـ المتشابهات ـ 1ـ التاريخ ـ طرق التدريس االبتدائي   2

 استراتيجية        أـ العنوان 
 

383 

8011123 
 112أ

 
 ابتسام سعيد احمد 

التعلق االمن باالم وعالقته بالخوف االجتماعي لدى اطفال 
 الرياض / ابتسام سعيد احمد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

380 



 

461 
 

 
 1122التربية للبنات 1

 سم 13ص؛283
 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال 

 ـ الخوف أـ العنوان 1ـ رياض االطفال ـ العراق    2
 

8011123 
 355أ

 
 ال طوي 1 زهراء جاسم محمد احمد 

محصول مسرح الدمى في النمو االجتماعي وال اثر استخدام
لدى االطفال الرياض / زهراء جاسم محمد احمد ال طوي  اللفظي

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـكلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛275

رسالة ماجستير تربيه خاصة 1طرائق تدريس التعليم االساس 
 رياض االطفال 

ـ النمو االجتماعي            8ـ الدمى ـ مسرح 1ـ رياض االطفال     2
 أـ العنوان 

 

383 

8011123 
 231ب

 
 بسمة هاشم خضير 

فاعلية برنامج تعليمي لتنمية الذكاء اللغوي لدى اطفال الرياض / 
بسمة هاشم خضير .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـكلية التربية 

 11122االساسية 
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير تربية رياض اطفال 
 ـ الذكاء      أـ العنوان 1ـ رياض االطفال  ـ العراق     2
 

385 

8011123 
 575خ

 
 الخيرو 1بان انور عبد القادر احمد 

اثر انموذج برونر االستكشافي في تنمية بعض القدرات المعرفية 
احمد الخيرو  لدى اطفال الرياض / بان انور عبد القادر

 1122.ـالموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم 81ص 1 ايض ؛ 287ح 1 -أ

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التعليم االساسي 
 ـ القدرات المعرفية 1ـ رياض االطفال    2

 أـ العنوان 
 

371 

8011123 
 013د

 
 الدفاعي 1منى محمد سلوم 

مستوى االنتباه عند اطفال الرياض / منى بناء اختبار لتقييم 
محمد سلوم الدفاعي .ـ بغداد : جامع بغداد ـكلية التربية للبنات 

11122 
 سم 13ص؛228

 رسالة ماجستير)رياض اطفال(

372 



 

465 
 

 
 ـ االنتباه ـ مستوى   1ـ رياض االطفال   2

 أـ العنوان
 

8011123 
 137س

 
 الساعدي 1سهام موهي وريوش 

الوالدية المهمة في الذكاء االنفعالي لدى اطفال  اساليب المعاملة
الرياض/ سهام موهي وريوش الساعدي.ـ بغداد :الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛203

 رسالة ماجستير تربية رياض االطفال 
 ـ الذكاء 1ـ رياض االطفال ـ العراق   2

 أـ العنوان 
 

371 

8011123 
 317س

 
 سعاد عبد هللا داود 

المحصول اللفظي وعالقته بالذكاء الشخصي لدى اطفال الرياض 
/ سعاد عبد هللا داود .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 1122التربية االساسية 1
 سم 13ص؛203

 رسالة ماجستير تربية رياض االطفال 
 ـ الذكاء 1ـ رياض االطفال ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

378 

8011123 
 705ش

 
 الشرقي 1اريج محمد عبد الرسول 

اثر برنامج ارشادي في خفض السلوك االنسحابي عند االطفال 
التوحديين بعمر الروضة / اريج محمد عبد الرسول الشرقي .ـ 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـكلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال 
ـ االطفال 8ـ السلوك االنسحابي  1ـ روضة االطفال  2

 التوحيديين      أـ العنوان 
 

377 

8011123 
 353ص

 
 الصميلي 1حال عبد الواحد نجم عبد هللا 

االختيارات الغذائية لطفل الروضة وعالقتها ببعض المتغيرات / 
حال عبد الواحد نجم عبد هللا الصميلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛53

 رسالة ماجستير اداب التربية رياض االطفال 
 ـ رياض االطفال     أـ العنوان2
   

372 



 

466 
 

 
8011123 

 130ط
 

 الطالقاني 1انصاف كامل منصور 
اثر العصف الذهني في النمو اللغوي لطفل الروضة / انصاف 

ـ كلية التربية كامل منصور الطالقاني .ـ بغداد :جامعة بغداد 
 1122للبنات 1

 سم 13ص؛231
 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال 

 ـ النمو اللغوي   1ـ رياض االطفال ـ العراق    2
 أـ العنوان 

 

373 

8011123 
 155ط

 
 الطائي 1 ميسم موفق عبد المنعم 

اثر استراتيجيات مابعد المعرفية في تنشيط الذاكرة العاملة لدى 
الرياض / ميسم موفق عبد المنعم الطائي.ـ بغداد : اطفال 

 1122الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛251

 رسالة ماجستير تربية رياض اطفال 
 ـ الذاكرة ـ تنشيط 1ـ رياض االطفال ـ العراق    2
 العنوان أـ 
 

370 

8011123 
 215ع

 
 العزاوي1 اسراء نوفل محمد زكي 

طريقة المشروع في السلوك التكيفي والنمو الحركي لدى اثر 
اطفال الرياض / اسراء نوفل محمد زكي العزاوي.ـ الموصل : 

 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 81ص:ايض؛28أـ ح1

 رسالة ماجستير في التربية الخاصة 
 ـ السلوك 8ـ المشروع ـ طريقه   1ـ رياض االطفال    2

 ـ النمو الحركي      أـ العنوان 7ي     التكيف
 

373 

8011123 
 757ف

 
 الفريداوي1 وفاء حسن عيس 

الحس الجمالي وعالقته بالحصول اللغوي لطفل الروضة / وفاء 
حسن عيس الفريداوي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 1122للبنات 1
 سم 13ص:ايض؛231ج ـ ي 1

 االطفال (تربية )رياض رسالة ماجستير 
 ـ رياض االطفال ـ العراق     أـ العنوان 2
 

375 

8011123 
 573م

 
 المندالوي 1افراح احمد نجف 

 المسؤولية االجتماعية الطفال الرياض الحكومية واالهلية دراسة 

321 



 

467 
 

 
مقارنة / افراح احمد نجف المندالوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير اداب في رياض االطفال 
 ـ الحكومية االهلية 1ـ رياض االطفال ـ العراق   2

 أـ العنوان 
 

801182 
 758أ

 
 اريج جاسم محمد 

اثر استخدام انموذج تسريع التفكير في تحصيل المفاهيم العلمية 
واستبقائها لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي / اريج جاسم 

بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية محمد .ـ 
11122 

 سم 13ص؛270
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس العلوم 

 ـ التفكير ـ تسريع  1ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي   2
 ـ المفاهيم العلمية     أـ العنوان 8  
 

322 

801182 
 157ج

 
 الجبوري 1 ايناس جهاد سلمان 

االحتياجات التدريسية الالزمة لتعليم تالميذ الصفوف الخامسة 
مادة العلوم من وجهة نظر المعلمين والمدراء والمشرفين  يف

ايناس جهاد سلمان الجبوري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ التربويين/ 
 1122كلية التربية ـ ابن الهيثم 1

 سم 13ص:ايض؛113أـ ق1 
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس علوم الحياة 

ـ المدراء 8ـ التالميذ  1ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 والمشرفين       أـ العنوان 

 

321 

801182 
 157ز

 
 يدي 1 ثائر غفور ابراهيم بالز

العلوم للمرحلة االبتدائية )دراسة تقويم الصور التعليمية في كتب 
.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ غفور ابراهيم الزبيديتحليلية( / ثائر 

 1122كلية التربية االساسية 1 
 سم 13ص:ايض ؛222ج ـ ن1 

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية 
التعليمية     ـ الصور1ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي     2

 أـ العنوان 
 

328 

801182 
 331س

 
 السلطاني 1 نسرين حمزة عباس 

 اثر استخدام الخريطة الداللية في التحصيل واالستبقاء لدى

327 



 

468 
 

 
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم العامة/ 

نسرين حمزة عباسالسلطاني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122االساسية 1

 سم 13ص؛111
 وم العامة رسالة ماجستير في طرائق تدريس العل

 ـ االبتدائي  التدريسـ العلوم العامة ـ طرق 2
 ـ التحصيل واالستبقاء 8ـ الخريطة ـ استخدام   1

 أـ العنوان 
 

801182 
 235م

 
 المسعودي 1 سارة علي عبد الحسين حمزة 

اثر استخدام برنامج تعليمي ـ تعليمي بأسلوب النظم في اكتساب 
مهارات االستكشاف لدى تلميذات الصف الخامس االبتدائي / 

سارة علي عبد الحسين حمزة المسعودي.ـ بغداد :الجامعة 
 1122المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس العلوم 

ـ االستكشاف ـ 1ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي    2
 ـ التالميذ     أـ العنوان 8مهارات     

 

322 

801182 
 350ن

 
 نصيف صالح حسن 

اثر استعمال طريقة العصف الذهني في تنمية التفكير االبداعي 
نصيف لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة العلوم / 

 1122:معهد الدراسات والبحوث العربية 1 صالح حسن .ـ بغداد
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس العلوم 
 ـالعصف ـ طريقة  1 ـ العلوم ـطرق التدريس ـ االبتدائي 2
 ـالتفكير ـ تنمية      أـ العنوان 8 

 

 
323 

801182 
 353و

 
 الوكيل 1االء فايق حبيب 

العلوم والمهارات العقلية اثر نموذج تراجيست في تحصيل مادة 
الوكيل .ـ  لتالمذة الصف الخامس االبتدائي / االء فايق حبيب

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛251

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس العلوم1 علوم الحياة 
 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2

 أـ العنوان 
 

320 

80117211 
 751م

 
 مروة علي طالل 

323 



 

469 
 

 
ية في االستيعاب القرائي عند صاثر استعمال النصوص القص

 تالمذة الصف الخامس االبتدائي / مروة علي طالل 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1

 سم 13ص؛51
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ التالميذ   1 طرق التدريس ـ االبتدائي ـ القراءة ـ 2
 أـ العنوان 

 
801172 

 351أ
 

 اطياف مروان حمزة 
اثر تقديم القراءة الصامتة في تحصيل بعض المهارات اللغوية 

لتالمذة الصف الخامس االبتدائي / اطياف مروان حمزة .ـ بغداد 
 1122:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االسالمية 1

 سم 13ص؛128
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ القراءة الصامته ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 ـ التالميذ 8ـ المهارات اللغوية    1

 أـ العنوان 
 

325 

801172 
 255ح
 

 
 1عالء عبد الحسين شبيب الحسيناوي 

القراءة الصامته اثر عدد من االستراتيجيات في تنمية مهارات 
عند تالميذ الصف الخامس االبتدائي / عالء عبد الحسين شبيب 

الحسيناوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير اداب في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ القراءة الصامته ـ طرق التدريس االبتدائي 2
 ـ التالميذ         أـ العنوان 1
 

331 

80112 
 215ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العزاوي 1بيداء انور رزوقي 

( في تنمية مهارات tizفاعلية برنامج تدريبي وفق نظرية )

التفكير االبداعي في المشغوالت الفنية لذوي االحتياجات الخاصة 
 / بيداء انور رزوقي العزاوي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية

 1122التربية االساسية 1 
 سم 13ص؛272

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية 
 ـ التفكير 1ابتدائي  ـ الفنون اليدوية واالبداعية ـ تعليم 2

 أـ العنوان  
 

332 



 

472 
 

 
80112 

 375س
 

 السعدي 1 علي حسين خلف معتوك 
اثر تطبيق نظرية برونر في تعلم المفاهيم الفنية / علي حسين 

خلف معتوك السعدي.ـ جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 
11122 

 سم 13ص؛821
 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربيه التشكيليه 

 ـ التربية الفنية         أـ العنوان 2
 

331 

80112 
 525ع

 
 العنزي 1 نورس حيدر محمود 

اثر الرحالت التعليميه في تنمية التعبير الفني لدى تالمذة 
ة االبتدائية / نورس حيدر محمود العنزي.ـ ديالى : جامعة لالمرح

 1122ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛280

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية 
 ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 ـ الرحالت التعليمية       أـ العنوان 1
 

338 

80112 
 35م

 
 معن جاسم محمد امين 

التكوين المهني لمدرسي التربية الفنية في ضوء النقد الثقافي 
.ـ بغداد: جامعة بغداد )برنامج مقترح( / معن جاسم محمد امين 

 1122ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛203

 اطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية 
 ـ النقد الثقافي 1ـ التربية الفنية    2
 العنوان  أـ
 

337 

801121 
 731أ

 
 اخالص عبد القادر طاهر 

توظيف انموذج لعب االدوار في تنمية التعبير الفني لدى تالمذة 
 اخالص عبد القادر طاهر المرحلة االبتدائية / 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في التربية الفنية 
 ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 ـ التعبير الفني    8ـ االدوار ـ لعب    1

 أـ العنوان 
 

332 

801121 
 837م

 
 محمد احمد محمد

333 



 

474 
 

  
أثر استعمال الرسوم التعليميه في اكتساب مفاهيم العلوم 

محمد احمد  واستبقائها عند تالميذ الصف الرابع االبتدائي /
 1122محمد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ـابن رشد 1

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في التربية المناهج وطرائق التدريس 

 رق التدريس ـ االبتدائي ـ الرسم ـ ط2
 ـ التالميذ 7ـ العلوم ـ مفاهيم   8ـ الرسوم التعليمية  1

 أـ العنوان 
 

80113 
 717س
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 سداد طارق نوري 

أثر استعمال القصص النحوية في تحصيل تالميذ الصف الرابع 
.ـ االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية / سداد طارق نوري 

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ طرق التدريس ـ االبتدائي  ـ اللغة العربية2
 ـ التالميذ    أـ العنوان 8ـ القصص النحوية   1

330 

80113 
 375ش

 
 الشمري 1حذام خزعل حسين 

أثر تحريك االنشطة الصفية والالصفية في تحصيل تالمذة الصف 
الرابع االبتدائي في مادة التدريبات اللغوية / حذام خزعل حسين 

ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية الشمري.ـ ديالى :جامعة 
11122 

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 فية والالصيفية         أـ العنوان ـ الص1
 

333 

80113 
 335م
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 المعموري 1 رشا عدنان جواد 

اوالرسوم في اكتساب المهارات اللغوية لدى أثر توظيف الصور 
تالمذة الصف الثاني االبتدائي / رشا عدنان جواد المعموري.ـ 

 1122ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم 13ص؛270

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 دائي ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االبت2
 ـ التالميذ 7ـ المهارات اللغوية  8ـ الصور ـ توظيف    1

 أـ العنوان 
 

335 



 

470 
 

 
801132 

 353ت
 

 التميمي 1 عمار عبد هللا محسن 
أثر استعمال القصص المصورة في تحصيل تالميذ الصف 

عمار عبد هللا الخامس االبتدائي في مادة قواعد اللغة العربية / 
بابل ـ كلية التربية االساسية  محسن التميمي.ـ بابل : جامعة

11122 
 سم 13؛215

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس االبتدائي 2
 ـ القصص المصورة     أـ العنوان 1
 

301 

8011381 
 751م

 
 مروة علي حسين 

تحصيل  أثر اسلوبي االستذكار والمراجعة والتغذية الراجعة في
 تلميذات الصف الخامس االبتدائي في مادة االمالء واالحتفاظ به /
مروة علي حسين.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االصمعي 

 1122ـ قسم العلوم التربوية والنفسية 1
 سم 13ص؛283

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 تدائي رق التدريس االبـ االمالء ـ ط2
 ـ االستذكار والمراجعة          أـ العنوان  1
 

302 

801133 
 255ح

 
 حسين محمد علي حسين 

فاعلية طريقة ستانسالنسكي في تنمية مهارات التمثيل لدى 
حسين محمد علي حسين .ـ ديالى :  تالمذة المرحلة االبتدائية /

 1122جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛230

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية 
 ـ التمثيل ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2

 أـ العنوان 
 

301 

801133 
 517ص
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الصياد 1هادي محسن عبود 

 توظيف الزي في المسرح المدرسي / هادي محسن عبود
 1122الصياد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛881
 اطروحة دكتوراه في التربية الفنية 

 ـ الزي في المسرح  1ـ المسرح ـ تعليم ابتدائي   2
 أـ العنوان 

 

308 



 

471 
 

 
0 1801 

 375ش
 

 الشمري 1شاكر حمود معيوف 
تقويم كتاب الرياضيات للصف الرابع االبتدائي في ضوء معايير 

/ شاكر الجودة الشاملة من وجهة نظر معلمي المادة ومعلماتها 
حمود معيوف الشمري.ـ بغداد :المعهد العربي العالي للدراسات 

 1122التربوية والنفسية 1 
 سم 13ص؛53

 رسالة ماجستير اداب في التربية مناهج وطرائق تدريس 
 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 ـ الجودة الشاملة      أـ العنوان 1
 

307 

801137 
 217ق
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 القصار 1 امل ابراهيم عزيز 

االنجاز أثر بعض أستراتيجيات مساعدات التذكر في تنمية دافع 
الدراسي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي في مادة التربية 

امل ابراهيم عزيز القصار.ـ الموصل : جامعة  االسالمية /
 1122الموصل ـ كلية التربية االساسية 1 

 سم  81ص:أيض؛ 283أ ـ و1 
 رسالة ماجستير في التربية الخاصة 

 ـ التربية االسالمية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي  2
 ـ التذكر ـ مساعدات      أـ العنوان 1
 

 
302 

801133 
 135ل
 
 
 
 
 
 

 
 الالمي 1 مصطفى عبد الزهرة عبود هزاع 

ايجاد درجات ومستويات معيارية للسمنة والنسبة المئوية 
( سنة 21ـ 22للشحوم وبعض القدرات البدنية للتالميذ بعمر )

/ مصطفى عبد الزهرة عبود هزاع الالمي  المركزفي مدينة بغداد 
 1122.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضيه 1

 سم 13ص ؛ 225
 الرياضيةرسالة ماجستير التربية 

 ـ التربية البدنية ـ طرق التدريس االبتدائي 2
 ـ القدرات البدنية ـ التالميذ        أـ العنوان 1
 

303 

801133 
 125ي

 
 الياسين 1خولة علي حسن 

دراسة مقارنة بين البنين والبنات لتالمذة المرحلة االبتدائية 
بداللة بعض المعالم الحركية والبدنية والجسمية  ـ الثالثةاالولى 

على عينة من تالمذة المدارس االبتدائية في محافظة بغداد / 
 خولة علي حسن الياسين 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم 13ص؛273

 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 

300 



 

471 
 

 
 التدريس ـ االبتدائي ـ التربية البدنية ـ طرق 2
 ـ البنين والبنات        أـ العنوان 1
 

801135 
 305ح

 
 الحلفي 1حمزة جري 

بناء برنامج تدريبي مقترح لمعلمي التاريخ في المرحلة 
حمزة جري االبتدائية في ضوء معطيات الجودة الشاملة / 

االساسية الحلفي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
11122 

 سم 13ص؛271
 عيات رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس االجتما

 ـ االجتماعيات ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 أـ العنوان 

 

303 

808115230 
 521خ
 
 
 
 

 
 
 

 
 خنساء زكي شمس الدين 
دراسة تاريخية /  2585ـ 2525االعدادية المركزية للبنين 

بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية خنساء زكي شمس الدين .ـ 
 1122للبنات 1

 سم 13ص؛251
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر 

 ـ التعليم الثانوي ـ العراق      أـ العنوان 2

305 

808125 
 213أ

 
 االزبكي 1 حكمت غازي محمد 

دراسة تحليلية لكتب الفيزياء للمرحلة المتوسطة وفقا البعاد 
االزبكي  العلمي واكتساب الطلبة لها / حكمت غازي محمدالتنور 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص:ايض؛257أـ ك 1

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الفيزياء 
 التدريس ـ المتوسط ـ الفيزياء ـ طرق 2

 أـ العنوان 
 

331 

808125 
 257أ

 
 االزيرجاوي1علي عبد داخل 

أثر استراتيجية فورست )الصور بألف كلمة( في االداء التعبيري 
علي عبد داخل االزيرجاوي  عند طالب الصف الثاني المتوسط /

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 االداء التعبيري ـ طرق التدريس ـ المتوسط ـ 2

 أـ العنوان 

332 



 

475 
 

 
808125 

 275أ
 

 االسدي 1 بسام عبد الخالق عباس 
وتنمية  ائيأثر أستراتيجيات ماوراء المعرفة في الفهم القر

التفكير االبداعي لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة 
بسام عبد الخالق عباساالسدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ  المطالعة /

 1122كلية التربية 1صفي الدين الحلي 1 
 سم 13ص؛117

 اطروحة دكتوراه تربية في طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس االعدادي 2
 ـ التفكير ـ تنمية      أـ العنوان 1
 

331 

808125 
 275أ

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 االسدي 1علي ثامر هاني 

فاعلية استراتيجية اتخاذ القرار في تحصيل مادة الكيمياء 
والتفكير العلمي لطلبة الصف االول المتوسط / علي ثامر هاني 

 1122االسدي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص:أيض؛271أـ و1

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ التفكير      أـ العنوان 8ـ القرار ـ اتخاذ    1
 

338 

808125 
 351أ

 
 أطياف محمد محمود 

أثر استخدام انموذجي كلوز ماير وميرل ـ تينسون التعليميين في 
تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة علم االحياء / 

بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات  أطياف محمد محمود .ـ
11122 

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستيرفي طرائق تدريس العلوم ـ علوم الحياة 

 ـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان  

 

337 

808125 
 357أ

 
 أمير سوادي سالم 

أثر استراتيجية العصف الذهني عند تدريس التعبير في تنمية 
التفكير التباعدي لدى طالب الصف الرابع االدبي / أمير سوادي 

 1122سالم .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـكلية التربية 1
 سم 13ص؛118

 رسالة ماجستير اداب في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ير ـ تدريس ـ التعب8ـ العصف ـ أستراتيجية    1

 أـ العنوان 

332 



 

476 
 

 
808125 

 512أ
 

 انتصار ياسين علي 
فاعلية التدريس باستخدام المختبر في تحصيل طالبات الصف 

الثاني المتوسط في مادة الكيمياء / انتصار ياسين علي .ـ بغداد 
 1122:معهد البحوث والدراسات العربية 1

 سم 13ص؛271
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الكيمياء 

 ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 

333 

808125 
 521أ

 
 االنصاري 1 حوراء عدنان خلف عطية 

أثر انموذج ثيلين في تنمية المهارات القرائية لدى طالبات الصف 
عطية الثاني المتوسط في المطالعة / حوراء عدنان خلف 

االنصاري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 
11122 

 سم 13ص؛113
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ية    أـ العنوان ـ المهارات القرائ1
 

330 

808125 
 37ب 

 
 بكرعبد الكريم فياض 

أثر التدريس بالتشبيهات في تحصيل مادة الفيزياء والذكاءات 
المتعددة لدى طالب الصف الخامس العلمي / بكرعبد الكريم 

 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1 فياض
 سم 13ص؛251

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الفيزياء 
ـ التدريس بالتشبيهات             1ـ الفيزياء ـ طرق التدريس     2

 أـ العنوان 
 

333 

808125 
 572ب 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 البهرزي 1مثنى ابراهيم عزيز 

تأثير المدرس الرسام في تطوير القدرات الفنية لطلبة الصف 
الثاني المتوسط / مثنى ابراهيم عزيز البهرزي.ـ ديالى : جامعة 

 1122ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛218

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية 
 ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2

 أـ العنوان 
 

335 



 

477 
 

 
808125 

 511ب
 

 البياتية1 اسراء فاضل امين 
أثر اسلوبين من االسئلة السايره في تحصيل طالبات الصف 

اسراء فاضل امين العربية / الثاني المتوسط في مادة قواد اللغة 
البياتية .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1الدراسات 

 1122العليا 1
 سم 13ص؛117أـ ص1

 رسالة ماجستير طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ االسئلة السايرة       أـ العنوان 1
 

351 

808125 
 531ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 البيضاني 1زينب عبد بدن 

( في تحصيل مادة الجغرافية الطبيعية 0اثر استراتيجية الشكل )
واالحتفاظ بها لدى طالبات الصف الخامس االدبي / زينب عبد 

بدن البيضاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛201
 رسالة ماجستير في تربية طرائق تدريس الجغرافية 

 ـ الجغرافية الطبيعية ـ طرق التدريس الثانوي 2
 أـ العنوان 

 

352 

808125 
 531ب

 
 البيضاني 1وليد خالد عبد 

أثر استراتيجيتين كل المسائل في تحصيل طلبة الصف الثاني 
خالد عبد المتوسط واتجاهاتهم نحو حل المسألة الفيزيائية / وليد 

البيضاني .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 
11122 

 سم 13ص؛237
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الفيزياء 

 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس     أـ العنوان 2
 

351 

808125 
 317ت

 
 تمارا ميثم عبد الخالق 

االحياء ومهارات التفكير أثر خرائط التفكير في تحصيل مادة علم 
العلمي لطالبات الثاني المتوسط / تمارا ميثم عبد الخالق .ـ بغداد 

 1122: جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم13ص ؛ 231

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس علوم الحياة 
 ـ االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان     ـ التفكير ـ خرائط       1
  

358 



 

478 
 

 
808125 

 353ت
 

 التميمي 1أحمد لعيبي حسين 
فاعلية استراتيجية معالجة المعلومات في تحصيل الكيمياء 

ف االول المتوسط / أحمد صومهارات وراء المعرفة لطالب ال
لعيبي حسين التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن 

 1122الهيثم 1
 سم13ص:ايض2521و1أـ 

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ المعلومات ـ معالجة        أـ العنوان 1
 

357 

808125 
 353ت
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 التميمي 1ايمان امين مجيد 

فاعلية التدريس باستراتيجية ليمان )فكر ـ زواجـ شارك( في 
مادة الفيزياء وتنمية عمليات العلم لدى طالبات الصف تحصيل 

الخامس العلمي / ايمان امين مجيد التميمي .ـ القادسية : جامعة 
 1122القادسية ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛253
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الجغرافية 

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 ـ التدريس ـ فاعلية          أـ العنوان 1
 

352 

808125 
 353ت

 
 التميمي 1أيمن عبد العزيز كاظم 

أثر المنظمات المتقدمة في تحصيل طالب الصف الرابع االدبي 
أيمن عبد العزيز كاظم  في مادة قواعد اللغة العربية واستبقائها /

 1122التميمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛232

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2

 أـ العنوان 
 

353 

808125 
 353ت

 
 التميمي 1 سلوان عبد احمد 

استراتيجية التعلم المستند الى المشكلة في تنمية مهارات أثر 
التفكير التاريخي لدى طالب المرحلة االعدادية / سلوان عبد 
احمد التميمي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االصمعي 

11122 
 سم 13ص:ايض؛203بـ ف1

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس التاريخ 
ـ التعلم ـ استراتيجية      1ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االعدادي   2

 أـ العنوان 

350 



 

479 
 

 
808125 

 558ت
 

 التويجري 1 زينب عدنان ناظم 
أثر القلم باسلوب الخرائط المفاهيميه في تحصل طالبات الصف 

الثاني المتوسط في مادة قواعد اللغة العربية / زينب عدنان ناظم 
بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 1صفي الدين الحلي .ـ التويجري

11122 
 سم 13ص؛238

 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ الخرائط ـ المفاهيميه     أـ العنوان 1
 

353 

808125 
 117ج
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الجابري 1 سوسن هاشم هاتو 

أثر استعمال القصة القصيرة في االداء التعبيري لدى طالبات 
.ـ بغداد : سوسن هاشم هاتو الجابريالصف الثاني المتوسط / 

 1122الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛227

 رائق تدريس اللغة العربية رسالة ماجستير في التربية ط
 ـ االداء التعبيري ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2

 أـ العنوان 
 

355 

808125 
 157ج

 
 الجبوري 1 رغد سلمان علوان 

( في االستيعاب SQ3Rأثر استراتيجيتي نمذجة التفكير و)

ر الناقد لدى طالبات الصف الرابع االدبي في القرائي  والتفكي
بابل : جامعة بابل مادة المطالعة / رغد سلمان علوان الجبوري.ـ 

 1122ـ كلية التربية صفي الدين الحلي 1
 سم 13ص؛183

 ق تدريس اللغة العربية ائأطروحة دكتوراه تربية في طر
 ـ المطالعة ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ نمذجه       أـ العنوان فكير ـ الت1
 

011 

808125 
 358ج
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اوي1 نوفل هادي حسن الجليح

تحصيل طالب الصف الرابع أثر استعمال التعلم التنافسي في 
ب والنصوص / نوفل هادي حسن االدبي في مادة االد

 1122.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1اويالجليح
 سم 13ص؛220

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ التعلم التنافسي      أـ العنوان 1

012 



 

482 
 

 
808125 

 331ج
 

 مود مردان ح الجمعه 1زينب
اثر اسلوب االثارة العشوائية في تنمية التفكير االبداعي واالداء 

زينب مردان  التعبيري لدى طالبات الصف الخامس االدبي /
 1122مودالجمعه.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية1ح

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس االعدادي 2
 ـ التفكير 8ـ االثارة العشوائية    1

 أـ العنوان 
 

011 

808125 
 353ج
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جميل عطية عوفي 

في تحصيل  Mypermediaأثر استخدام الوسائط الفائقة 

طالبات الخامس العلمي لمادة الفيزياء / جميل عطية عوفي .ـ 
بغداد : معهد البحوث والدراسات العربية ـ قسم الدراسات 

 1122التربوية والنفسية 1
 سم 81ص:ايض؛133أـ ظ1

 رسالة ماجستير في التربية 
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 لعنوان  ـ الوسائط الفائقة        أـ ا1
 

018 

808125 
 103ح

 
 الحافظ 1 هبة محمد صالح عبد القادر 

في تنمية عمليات العلم لدى  kwlأثر استخدام استراتيجية 

المتوسط في مادة الكيمياء .ـ .ـ الموصل :  يطالبات الصف الثان
 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم 81ص:ايض2751أـ ز1
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التعليم االساسي 

 ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ الكيمياء ـ مادة 8ـ العلم ـ عمليات    1

 أـ العنوان 
 

017 

808125 
 251ح

 
 الحسناوي 1 حيدر عبد االمير رشيد 

فاعليه التدريس باستعمال استراتيجيه لقبعات الست في تحصيل 
الخامس االدبي في مادة التاريخ االوربي / حيدر طالب الصف 

عبد االمير رشيد الحسناوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربيه 
 1122االساسيه 1

 سم 13ص؛237
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس العلوم االجتماعية 

 رق التدريس ـ االعدادي ـ التاريخ االوربي ـ ط2

012 



 

484 
 

 
 وان ـ التدريس ـ فاعليه      أـ العن1
 

808125 
 255ح

 
 الحسني 1فراس حسن عبد االمير 

أثر تدريس النصوص االدبية في ضوء نظرية النظم لعبد القاهر 
الجرجاني في التدفق االدبي االداء التعبيري/ فراس حسن عبد 

.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 1صفي الدين االمير الحسني
 1122الحلي 1

 سم 13ص؛112
 اطروحة دكتوراه تربية في طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ النصوص االدبيه ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 هـ( عالم باللغة 702ـ 11ـ عبد القاهر الجرجاني )1
 ـ االداء التعبيري      أـ العنوان 8
 

013 

808125 
 255ح

 
 الحسني 1 محمد عبادي حسن 

المجموعات في التحصيل لدى أثر استعمال اسلوب التنافس بين 
طالب الصف الثاني المتوسط في مادة الجغرافية / محمد عبادي 

حسن الحسني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1صفي الدين 
 1122الحلي 1 

 سم 13ص؛230
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس االجتماعيات 

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 نافس ـ اسلوب      أـ العنوان ـ الت1
 

010 

808125 
 255ح
 

 
 الحسني 1ارجوان خالد حسين 

فاعلية التدريس استراتيجيه التعلم المتمركز حول المشكلة في 
التحصيل وتنميه عمليات العلم لدى طالبات الصف الثاني 

المتوسط في مادة علم االحياء / ارجوان خالد حسين الحسني.ـ 
 1122القادسية ـ كلية التربية 1القادسية: جامعة 

 سم 13ص؛133
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس علوم الحياة 

 ـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 

013 

808125 
 537ح

 
 الحميد 1 وعد غانم بديوي

أثر استخدام انموذج ويتلي في تحصيل طالب الصف الخامس 
الكيمياء وتنمية تفكيرهم العلمي / وعد غانم العلمي في مادة 

.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية بديوي الحميد
11122 

015 



 

480 
 

 
 سم 81ص:ايض؛282أـ ز1

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 
 ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2

 أـ العنوان 
 

808125 
 515ح

 
 حنان ياسين غريب 

في فهم المقروء لدى طالبات الصف  PQ4Rأثر استراتيجية 

الخامس االدبي / حنان ياسين غريب .ـ بابل :جامعة بابل ـكلية 
 1122التربية 1صفي الدين الحلي 1

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ المقروء ـ فهم        أـ العنوان 1
 

021 

808125 
 137خ

 
 خالد عبيد علوان 

أثر التعلم باالكتشاف الموجه والمنظمات المتقدمة في تحصيل 
طالب الصف الخامس العلمي في مادة قواعد اللغة العربية / خالد 

 1122عبيد علوان .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛201أ1س1 

 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ التعلم باالكتشاف      أـ العنوان  1
 

022 

808125 
 213خ

 
 الخزاعي 1عقيل امير جبر ظاهر 

م ي( في اكتساب المفاه5ESفاعلية التدريس بانموذج بايبي)

التنور الفيزيائي لدى طالب الصف االول الفيزيائية وتنمية 
الخزاعي.ـ القادسية :جامعة  المتوسط / عقيل امير جبر ظاهر

 1122القادسية ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص:ايض؛121أ1ي1 

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ العنوان ـ التدريس ـ فاعليه         أ1
 

021 

808125 
 018خ

 
 الخفاجي 1 ابتسام جعفر جواد 

أثر استخدام انموذجي مكارتي وميرل ـ تينسون في اكتساب 
المفاهيم االحيائيه واستبقائها لدى طالبات الصف االول المتوسط 

/ ابتسام جعفر جواد الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـكلية التربة 
 1122االساسية 1

028 



 

481 
 

 
 سم 13ص؛233

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس العلوم العامة 
 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2

 أـ العنوان 
 

808125 
 018خ

 
 الخفاجي 1غصون علي حسن 

( في االستيعاب K-W-L-Hأثر استراتيجية الجدول الذاتي )

طالبات الصف الخامس العلمي / غصون علي حسن  القرائي
الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية صفي الدين الحلي ـ 

 1122قسم التربية وعلم النفس 1
 سم 13ص؛203أـ س 1

 رسالة ماجستير تربية في طلرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2

 أـ العنوان 
 

027 

808125 
 531خ

 
 الخيكاني 1مالك غازي هادي 

أثر استعمال طريقة حل المشكالت في تحصيل طالب الصف 
الثاني المتوسط في مادة الجغرافية / مالك غازي هادي 

الخيكاني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1صفي الدين الحلي ـ 
 1122قسم التربية وعلم النفس 1

 سم 13ص؛221أـ ي1 
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس االجتماعيات 1 الجغرافية 

 ـ المشكالت ـ حل 1ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط   2
 أـ العنوان 

 

022 

808125 
 353د

 
 الدليمي 1 حيدر ديكان درويش 

أثر التنقيب في النصوص القرأنيه والمأثور من كالم العرب في 
تجنب الخطأ النحوي وتنمية القدرة اللغوية/ حيدر ديكان درويش 

الدليمي .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية صفي الدين الحلي 
11122 

 سم 13ص؛113
 اطروحة دكتوراه في طرائق تدريس اللغة العربية 

 طرق التدريس ـ االعدادي ـ اللغة العربية ـ 2
 ـ القدرة اللغوية    أـ العنوان 8ـ العرب ـ كالم    1
 

023 

808125 
 353د

 
 الدليمي1 عمر جاسم محمد 

أثر انموذج التعلم البنائي في تحصيل المفاهيم الكيميائيه لدى 
 عمر جاسم  طالبات الصف الثاني المتوسط واتجاهاتهن العلمية /

020 



 

481 
 

 
بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية محمد الدليمي.ـ 

 1122االساسية 1
 سم 13ص؛252

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس العلوم 
 ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ التعليم البنائي        أـ العنوان 1
 

808125 
 21ر

 
 رشا عبد الحسين صاحب 

اكتساب المفاهيم والدافعية نحو أثر استخدام انموذج فراير في 
رشا عبد  مادة الفيزياء لدى طالبات الصف الثاني المتوسط /

الحسين صاحب .ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
 1122االساسية 1

 سم 13ص؛127
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس العلوم 

 ـ المفاهيم والدافعية 1 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 

023 

808125 
 511ر

 
 جواد عبد الكاظم جاسم  عباس1الركابي

أبعاد التنور الفيزيائي في محتوى كتب الفيزياء للمرحلة 
جواد عبد الكاظم  عباسالمتوسطة ومدى اكتساب الطلبة لها /

.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية جاسم الركابي
11122 

 سم 13ص:ايض؛232أ1 ق 1
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الفيزياء 

 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ التنور ـ ابعاد      أـ العنوان 1
 

025 

808125 
 311ر

 
 الركابي 1 عفراء نعيمة غضب 

توسيع االدراك في تحصيل طالبات الصف لأثر برنامج الكورت 
.ـ بغداد عفراء نعيمة غضب الركابي االدبي بمادة التاريخ /الرابع 

 1122: جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التاريخ 
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 ـ الكورت ـ برنامج         أـ العنوان 1
 

011 

808125 
 581ر

 
 الريحان 1 حسين عبيد ضحوي غثيث 

 تدريس الرياضيات وفقا للتعلم النشط واثره في تحصيل طالب 

012 



 

485 
 

 
حسين عبيد  الصف الخامس العلمي وتنمية تفكيرهم الرياضي /

.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية ضحوي غثيثالريحان
 11122 

 سم 81ص:ايض ؛271أ1ح 1
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 

 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 أـ العنوان 

 
808125 

 157ز
 

 الزبيدي 1سفانة ناظم علي 
تأثير طريقة الدور المسرحي في تخفيف تدمير الذات لدى طلبة 

المرحلة الثانويه / سفانة ناظم علي الزبيدي.ـ ديالى :جامعة 
 1122كلية التربية االساسية 1ديالى ـ 

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس التربية الفنية 

 ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس الثانوي 2
 ـ الذات ـ تدمير      أـ العنوان 1
 

011 

808125 
 157ز

 
 الزبيدي 1 شكر محمود حسن 

تقيم اداء مدرسي التاريخ في المرحلة الثانوية في ضوء كفاياتهم 
/ شكر محمود حسن الزبيدي.ـ بغداد : معهد البحوث التدريسية 

 1122والدراسات العربية ـ قسم الدراسات التربوية والنفسيه 1
 سم 13ص؛52

 رسالة ماجستير في التربية المناهج وطرائق تدريس التاريخ 
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ القانوني 2

 أـ العنوان 
 

018 

808125 
 157ز

 
 الزبيدي 1ظافر نواف محمد 

تقويم اداء معلمي مادة التاريخ للمرحلة االبتدائية في ضوء 
التقويم التكاملي / ظافر نواف محمد الزبيدي.ـ بغداد : معهد 

والنفسية البحوث والدراسات العربية ـ قسم العلوم التربوية 
11122 

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في التربية مناهج وطرائق تدريس مادة التاريخ 

 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 أـ العنوان 

 

017 

808125 
 557ز

 
 الزهيري 1 رائد حميد هادي 

 طالب معجم اعراب الفاظ القران الكريم في تحصيلأثر توظيف 

012 



 

486 
 

 
الصف الرابع العلمي في مادة قواعد اللغة العربية واتجاههم  

رائد حميد هادي الزهيري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية نحوها / 
 1122التربية االساسية 1

 سم 13ص؛118
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ القرأن الكريم ـ الفاظ 1

 أـ العنوان 
 

808125 
 137س 

 
 الساعدي 1ذرغام جبار حمود 

أثر استراتيجية روبنسون في تنمية الفهم القرائي لدى طالب 
الصف االول المتوسط في مادة المطالعة / ذرغام جبار حمود 

 1122: جامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1 الساعدي.ـ بغداد 
 سم 17ص:ايض ؛223ب ـن 1

 رسالة ماجستير اداب في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط  ـ 2
 ـ المطالعة ـ مادة    أـ العنوان 1
 

013 

808125 
 137س

 
 الساعدي 1 عالء نعيم كريم 

أثر توظيف المعجم العربي في اكتساب المفاهيم البالغية لدى 
عالء نعيم كريم الساعدي.ـ بغداد  الصف الخامس االدبي /طالب 

 1122: جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛272

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 ـ المعجم العربي     أـ العنوان 1
 

010 
 

808125 
 137س

 
 الساعدي 1فرات غني نوري 

لدى طالبات  يةأثر استخدام بكستون في اكتساب المفاهيم الرياض
الصف الثاني متوسط / فرات غني نوري الساعدي .ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛112

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الرياضيات 
 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس    أـ العنوان 2
 

013 

808125 
 131س

 
 السبعاوي 1 علي احمد حسين حمد 

أثر استخدام اسلوبي مناقشة المجموعات وحلقة المناقشة في 
 االداء التعبيري وتنمية الجوانب الوجدانية لدى طالب الصف 

015 



 

487 
 

 
 .ـ الموصل :الرابع االدبي / علي احمد حسين حمد السبعاوي 

 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 81ص:ايض؛ 222أ1ز 1 

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ االداء التعبيري      أـ العنوان 1
 

808125 
 375س

 
 السعدي 1وحيد غفوري 

الفيزياء واالتجاه أثر طريقة لعب االدوار في التحصيل بمادة 
.ـ وحيد غفوري السعدي نحوها لدى طالبات الثاني المتوسط /

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص:ايض؛272

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
  ـ االدوار ـ لعب       أـ العنوان1
 

081 

808125 
 375س
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 السعدي 1 ايهاب ابراهيم زيدان 

أثر انموذج ثيلين في االداء التعبيري والتفكير الناقد لدى طالب 
الصف الرابع االدبي / ايهاب ابراهيم زيدان السعدي.ـ بابل : 

 1122في الدين الحلي 1صجامعة بابل ـ كلة التربية 
 سم 13ص؛208

 أطروحة دكتوراه في طرائق تدريس اللغة العربية 
 طرق التدريس ـ االعدادي  ـ  ـ االداء التعبيري2
 ـ التفكير        أـ العنوان 1

082 

808125 
 331س

 
 السلطاني 1 حمزة هاشم محيميد 

أثر اساليب متوعة مبنية على اساس الذكاءات المتعددة في 
التحصيل والتذوق االدبي في مادة االدب والنصوص لدى طالب 

حمزة هاشم محيميد السلطاني .ـ بابل : المرحلة االعدادية / 
 1122جامعة بابل ـ كلية التربية صفي الدين الحلي 1

 سم 13ص؛188
 س اللغة العربية أطروحة دكتوراه تربية في طرائق تدري

 ـ االدب والنصوصـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 أـ العنوان 

 

081 

808125 
 331س

 
 السلطاني 1سعاد موسى يعقوب 

في مادة أثر منهج القرائن في تحصيل طالبات المرحلة االعدادية 
 : عاد موسى يعقوب السلطاني.ـ ديالىالبالغة واالحتفاظ بها / س

088 



 

488 
 

 
 1122التربية االساسية1جامعة ديالى ـ كلية 

 سم 13ص؛115
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس  ـ االعدادي 2
 ـ البالغة ـ مادة 8ـ منهج     ـ القرائن1

 أـ العنوان 
 

808125 
 351س

 
 سلوى كاظم عبد 

أثر المعنى المعجمي في تنمية القدرة اللغوية لدى طالبات الصف 
مادة االدب والنصوص / سلوى كاظم عبد .ـ الرابع االعدادي في 

 1122بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية1
 سم 13ص؛235

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 
 دي ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدا2

 أـ العنوان 
 

087 

808125 
 353س

 
 سليم توفيق علي 

فاعلية القصف الذهبي وحدائق االفكار في تحصيل مادة االحياء 
وتنمية التفكير الناقد والذكاءات المتعددة لدى طالبات الصف 

الخامس العلمي / سليم توفيق علي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122التربية ابن الهيثم 1 

 سم 13ص؛111
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية تدريس علوم الحياة 

 ـ االحياء ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ االفكار ـ حدائق           أـ العنوان 1
 

082 

808125 
 311س

 
 سماء تركي داخل 

أثر نموذج كارين في اكتساب المفاهيم النحوية والتفكير 
االعدادي / سماء تركي داخل  التباعدي عند طالب الصف الرابع

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛871

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ التفكير التباعدي      أـ العنوان 1
 

083 

808125 
 571س

 
 السوداني 1 ايناس عبد االمير محمد 

دراسة تحليلية لكتب االحياء للمرحلة المتوسطة وفقا لقضايا 
 العلم والتكنلوجيا والمجتمع ومدى معرفة الطلبة لها / ايناس عبد

080 



 

489 
 

 
االمير محمد السوداني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن  

 1122الهيثم 1
 سم 13ص؛275

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس علوم الحياة 
 ـ االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ العلم والتكنلوجيا       أـ العنوان 1
 

808125 
 115ش

 
 باني 1هدى صباح مالك الش

فاعلية التدريس بستراتيجية البيت الدائري في اكتساب المفاهيم 
البيئة لدى طالبات الصف الرابع االحيائيه وتنمية االتجاه نحو 

العلمي / هدى صباح مالك الشباني .ـ القادسية : جامعة القادسية 
 1122ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس علوم الحياة 

 ـ علوم الحياة ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 أـ العنوان 

 

083 

808125 
 115ش

 
 الشباني1 وفاء عبد عطية 

فاعلية التدريس باستراتيجية ثنائية التحليل والتركيب في تحصيل 
مادة الفيزياء وتنمية مهارات االستقصاء العلمي لدى طالبات 

الصف الخامس العلمي / وفاء عبد عطية الشباني.ـ القادسية : 
 1122جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم 13ص:ايض؛251ت1ط 1 
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الفيزياء 

 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 ـ االستقصاء ـ مهارات     أـ العنوان 1
 

085 

808125 
 71ش

 
 شذى اسماعيل قاسم 

أثر برنامج تدريس مقترح في تحيل المفاهيم البيئية لمادة 
شذى اسماعيل  الجغرافية لدى طالبات الصف الخامس االدبي /

 1122قاسم .ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛230

 رسالة ماجستير اداب في التربية طرائق تدريس الجغرافية 
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2

 أـ العنوان  
 

071 

808125 
 375ش

 
 الشمري 1 ثاني حسين خاجي 

 العلمية ومخطط البيت الدائري فيأثر استراتيجيتي المحطات 

072 



 

492 
 

 
تحصيل مادة الفيزياء وتنمية عمليات العلم لدى طالب معاهد  

.ـ بغداد : جامعة اعداد المعلمين / ثاني حسين خاجي الشمري
 1122بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1

 سم 13ص؛182
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس الفيزياء 

 ء ـ طرق التدريس ـ المتوسط ـ الفيزيا2
 ـ معاهد اعداد المعلمين      أـ العنوان 1
 

808125 
 531ش

 
 شيماء حسين اكبر 

مقروئيه كتاب الفيزياء للصف الثاني المتوسط وعالقتها بالقدرة 
ئيه للطلبة / شيماء حسين اكبر.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االقر

 1122التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2

 أـ العنوان 
 

071 

808125 
 172ط
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 طارق حسين طارش 

أثر الشعر التعليمي في االداء التعبيري والتذوق االدبي لدى 
طارق حسين طارش .ـ بغداد : طالبات الصف االول المتوسط / 

 1122الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛207

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ االداء التعبيري 8ـ الشعر التعليمي    1

 أـ العنوان 
 

078 

808125 
 155ط

 
 الطائي 1 احمد نعمة رسن 

محتوى كتاب تاريخ الحضارات القديمة للصف االول تقويم 
احمد نعمة رسن الطائي .ـ  المتوسط في ضوء اهداف المادة /

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير اداب في طرائق تدريس التاريخ 
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ الحضارات ـ تاريخ     أـ العنوان 1
 

077 

808125 
 155ط

 
 1 عايد خضير ضايع  الطائي

 ر في تحصيل طالبات الصف الثانيأثر استخدام خطة كيل

072 



 

494 
 

 
 / عايد خضير ضايعالمتوسط ودافعيتهن نحو مادة الكيمياء  

رية ـ كلية التربية االساسية صالطائي .ـ بغداد : الجامعة المستن
11122 

 سم 13ص؛172
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس العلوم 

 ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 
808125 

 155ط
 

 الطائي 1نعيم خليل عبود 
أثر تدريس مهارات التفكير الناقد في فهم المقروء واالداء 

 المطالعة /التعبيري لدى طالبات الصف الرابع العلمي في مادة 
.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية نعيم خليل عبود الطائي

 1122التربية1
 سم 13ص:ايض ؛173أ1ز1 

 اطروحة دكتوراه في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ االداء التعبيري ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ التفكير ـ مهارات    أـ العنوان 1
 

073 

808125 
 155ط

 
 الطائي 1ياسر عباس علي 

أثر دمج استراتيجيات الجدول الذاتي والتفكير بصوت عال 
والتخليص في الفهم القرائي واالداء التعبيري عند طالب الصف 

ياسر عباس علي الطائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ الرابع االدبي/ 
 1122كلية التربية ابن رشد 1

 سم 13ص؛235
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ االداء التعبيري       أـ العنوان 1
 

070 

808125 
 511ط
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 طيبة احمد بحر 

أثر انموذج راجيليوث الموسع في تحصيل مادة االحصاء لدى 
طيبة احمد طالبات الصف الرابع االعدادي باستعمال الحاسوب / 

معهد العربي العالي للدراسات التربوية بحر .ـ بغداد :
 1122والنفسية1

 سم 13ص:ايض؛33أ1 م1
 رسالة ماجستير اداب في التربية مناهج وطرائق تدريس عامة 

 رق التدريس ـ االعدادي           صاء ـ طـ االح2
 أـ العنوان 

 

073 



 

490 
 

 
808125 

 173ع
 

 العادلي 1جنان مهدي صالح 
تعديل المفاهيم الخاطئة لدى طالبات الصف  درايفرأثر انموذج 

.ـ  الرابع االدبي في مادة التاريخ / جنان مهدي صالح العادلي
 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 

 سم 13ص؛253
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس التاريخ 

 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ االعدادي  2
 أـ العنوان 

 

075 

808125 
 137ع

 
 العامري 1 جاسم عبد علي جعفر 

طالبات أثر بعض االنشطة االدبية غير الصفية في تحصيل 
الصف الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص / جاسم عبد 

.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية صفي علي جعفر العامري
 1122الدين الحلي 1

 سم 13ص؛278
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ االدب والنصوص ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 أـ العنوان 

 

021 

808125 
 157ع

 
 العبيدي1 استبرق هاشم جواد 

أثر تدريس الجغرافية على وفق استراتيجية الذكاءات المتعددة 
 في التحصيل واالحتفاظ به لدى طالبات الصف االول المتوسط /

استبرق هاشم جواد العبيدي.ـ بغداد:الجامعة المستنصرية ـ كلية 
 1122التربية االساسية 1

 سم 13ص؛238
 تير في التربية طرائق تدريس االجتماعيات رسالة ماجس

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 

022 

808125 
 157ع

 
 العبيدي1 سارة عبد الكريم ثامر 

أثر استراتيجية و)فكرـ زواج ـ شارك( في تحصيل مادة االحياء 
وعمليات العلم لطالبات الصف االول المتوسط / سارة عبد الكريم 

.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن ثامر العبيدي
 1122الهيثم1
 سم 13ص؛228

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس علوم الحياة 
 ـ االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ العلم ـ عمليات           أـ العنوان 1

021 



 

491 
 

 
808125 

 157ع
 

 العبيدي1 ضحى مبدر حمد عيسى 
أثر انموذج مارزانو في تحصيل طالبات الصف الخامس االدبي 

ضحى مبدر حمد في مادة الجغرافية وتنمية تفكيرهن االبداعي / 
عيسى العبيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 

 1122االساسية 1
 سم 13ص؛188

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس االجتماعيات
 ة ـ طرق التدريس ـ االعدادي يـ الجغراف2

 أـ العنوان 
 

028 

808125 
 853ع

 
 العجيلي 1 حذام جليل عباس 

أثر انموذج روبرتس العنقودي في تحصيل طالبات الصف الثاني 
حذام جليل المتوسط في مادة التاريخ واتجاهاتهن نحوها / 

عباس العجيلي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
 1122االساسية 1

 سم 13ص؛203
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس االجتماعيات

 ـ التاريخ ـ طرق التدريس  ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 

027 

808125 
 75ع
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 عدي عبد الجليل عمران 

أثر دمج مهارات التفكير ضمن المحتوى المعرفي في تحصيل 
عدي  لدى طالب االول المتوسط /مادة الكيمياء والتفكير العلمي 

عبد الجليل عمران.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛235
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الكيمياء 

 الكيمياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط ـ 2
 ـ التفكير ـ مهارات     أـ العنوان 1

022 

808125 
 213ع

 
 العزام 1 حسام مسلم كاظم 

أثر استعمال انموذج فراير في اكتساب المفاهيم الجغرافية 
/ حسام مسلم كاظم واستبقائها لدى طالب الصف االول المتوسط 

العزام .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية الدراسات 
 1122العليا 1
 سم 13ص؛233أ1ط  1

 لعلوم االجتماعية رسالة ماجستير في طرائق تدريس ا
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2

023 



 

491 
 

 
 أـ العنوان 

 
808125 

 215ع
 

 1انتصار كيطان هزاع ناصر العزاوي 
أثر السيرالتشجيعي والتبريري في تحصيل طالبات الصف الرابع 

/ انتصار كيطان االدبي في مادة قواعد اللغة العربية واالحتفاظ 
ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية  هزاع ناصر العزاوي.ـ

 1122االساسية 1
 سم 13ص؛253

 التربية طرائق تدريس اللغة العربية  يرسالة ماجستير اداب ف
 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 ـ التشجيعي والتبريري     أـ العنوان 1
 

020 

808125 
 215ع

 
 العزاوي 1صفا سالم محمد 

أثر استخدام نمطين من االستكشاف في اكتساب المفاهيم النحوية 
صفا سالم محمد العزاوي.ـ لدى طالبات الصف الخامس العلمي / 

 1122ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛171

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية
 ادي ـ النمو ـ طرق التدريس ـ االعد2

 أـ العنوان 
 

023 

808125 
 215ع

 
 العزاوي1 ماهر لطيف حسين

أثرانموذج وودز في تصحيح المفاهيم اللجغرافية ذات الفهم 
ماهر لطيف  الخاطىء لدى طالب الصف االول المتوسط /

حسينالعزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛272
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الجغرافية 

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 

025 

808125 
 321ع

 
 العمشاني1 حيدر حسين حسن 

فاعلية التدريس التبادلي في تحصيل طالب الصف االول 
المتوسط واتجاههم نحو مادة علم االحياء / حيدر حسين حسن 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1العمشاني.ـ 
 سم 13ص؛282

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس علوم الحياة 
 ـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2

031 



 

495 
 

 
 ـ التدريس ـ فاعلية     أـ العنوان 1
 

808125 
 357ع

 
 العميري 1مناهل عبد الوهاب هاشم 

العربي في تحصيل طالبات الصف الخامس أثر توظيف المعجم 
مناهل عبد  العلمي في مادتي االدب والنصوص واالداء التعبيري/

الوهاب هاشم العميري.ـ ديالى : جامعة ديلى ـ كلية التربية 
 1122االساسية1

 سم 13ص؛113
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ الثانوي ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس2
 أـ العنوان 

 

032 

808125 
 517ع

 
 العوادي1 محمد هاشم محمد 

أثر التدريس بأنموذج المتشابهات في تنمية ادراك العالقات 
 المفاهيمية في مادة التاريخ لدى طالب الصف الثاني المتوسط /

القادسية : جامعة القادسية ـ كلية  محمد هاشم محمد العوادي.ـ
 1122التربية 1

 سم 13ض؛ص:أي1222ص1ب 
 رسالة ماجستير طرائق تدريس التاريخ 

 ـ التارخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ العالقات المفاهيمية     أـ العنوان 1
 

031 

808125 
 152ف

 
 فائز سالم عبد 

في  ictأثر البرنامج التدريبي لتكنلوجيا المعلومات واالتصاالت 

والتعليم االلكتروني وتحصيل طلبتهم / اتجاهات مدرسي الفيزياء 
.ـبغداد:جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم فائز سالم عبد 

11122 
 سم 13ص؛281

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ االعدادي    2
 ـ التعليم االلكتروني 8ـ المعلومات واالتصاالت    1

 أـ العنوان 

038 

808125 
 131ف

 
 الفتالوي 1 بهاء عبد االمير مسعر 

رفي والنحوي لدى لنصوص المشكلة في تجنيب الخطأ الصأثر ا
طالب الصف الخامس االدبي في مادة قواعد اللغة العربية / بهاء 

عبد االمير مسعر الفتالوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122صفي الدين الحلي 1

 سم 13ص؛212

037 



 

496 
 

 
 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية 

 قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي  ـ2
 ـ الصرفي والنحوي      أـ العنوان 1
 

808125 
 131ف

 
 الفتالوي 1ميساء رزاق رشيد 

التاريخية لدى طالبات ي في اكتساب المفاهيم أثر انموذج مكارث
ميساء رزاق رشيد الفتالوي .ـ بغداد : لثاني المتوسط / الصف ا

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛271

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس التاريخ 
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2

 أـ العنوان 
 

032 

808125 
 318ف

 
 فالح حسن فرحان 
حفظ النصوص االدبية واستبقائها عند ي ف أثر اسلوب فيرنالد

فالح حسن فرحان.ـ بغداد :  تالميذ الصف الخامس ابتدائي /
 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1

 سم 13ص؛231
 رسالة ماجستير اداب في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ النصوص االدبية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 أـ العنوان  

 

033 

808125 
 358ف 

 
 فليحة عليوي نايف 

أثر التدريس على وفق انموذج ديبونو في تنمية القدرة على 
المشكالت في مادة التاريخ لدى طالبات الصف الخامس االدبي 

 1122.ـ القادسية ـ كلية التربية 1/
 سم 81ص؛287

 رسالة ماجستير في التربية 
 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 ـ المشكالت ـ حل 8ـ القدرة البديلة    1

 أـ العنوان 
 

030 

808125 
 135ق

 
 القاضي 1 تبارك عدنان جواد 

فاعلية اسلوب القراءة الموجهة في التحصيل والفهم القرائي 
لمادة علم االحياء لدى طالبات الثاني متوسط / تبارك عدنان 

ابن الهيثم  جواد القاضي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية
11122 

 سم 13ص؛230

033 



 

497 
 

 
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس علوم الحياة 

 ـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ القراءة الموجهة     أـ العنوان1
 

808125 
 731ك

 
 ختام عدنان عبد السادة الكرعاوي1

فاعلية التدريس بالخرائط الذهنية في تحصيل طالبات الصف 
االول المتوسط في مبادىءاالحياء وتنمية تفكيرهن االبداعي / 

ختام عدنان عبد السادة الكرعاوي.ـ القادسية :جامعة القادسية ـ 
  1122كلية التربية 1علم النفس1

 سم13ص؛123
 علوم الحياة  رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس

 ـ مبادىء االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 

035 

808125 
 731ك

 
 الكرعاوي 1 فاضل عباس محمد 

مهارات البرهان الرياضي لدى طلبة الصف الثالث المتوسط / 
فاضل عباس محمد الكرعاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية 1أبن الهيثم 1
 سم13ص؛221

 رسالة ماجستير في التربية )طرائق تدريس الرياضيات(
 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ البرهان ـ مهارات      أـ العنوان 1
 

001 

808125 
 753ك
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 ة 1 نورس كامل عطية ماضي يالكريط

أثر القصة القرآنية في االداء التعبيري لطالبات الصف الرابع 
ة .ـ بابل : جامعة يل عطية ماضي الكريطاالدبي / نورس كام

 1122بابل ـ كلية التربية صفي الدين الحلي 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير تربية في طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ االداء التعبيري ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 ـ القصة القرأنية       أـ العنوان 1
 

002 

808125 
 551ل 

 
 اللهيبي 1 ايمان حسن علي غربي 

أثر استخدام خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم البالغة لدى 
طالبات المرحلة االعدادية / ايمان حسن علي غربي اللهيبي.ـ 

 1122ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛180

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

001 



 

498 
 

 
 ـ اللغة العربية ـ طالق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ المفاهيم ـ اكتساب 8ـ المفاهيم ـ خرائط      1

 أـ العنوان 
 

808125 
 551ل

 
 لينا عبد حمزة 

المهارات العقلية المتضمنة في انشطة واسئلة كتب علم االحياء 
للمرحلة المتوسطة في ضوء انموذج مارزاخو / لينا عبد حمزة 

القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية /قسم العلوم التربوية .ـ 
 1122والنفسية 1

 سم 13ص؛235
 رسالة ماجستير في التربية وطرائق تدريس علوم الحياة 

 ـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 أـ العنوان 

 

008 

808125 
 135م

 
 الماضي 1عباس عبد المهدي عبد الكريم 

العلمي لمدرسي االحياء في المرحلة االعدادية ومدى التنور 
عباس عبد المهدي  تضمينه في كتب االحياء وعالقته بالتفكير/

عبد الكريمالماضي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن 
 1122الهيثم 1

 سم 13ص؛113
 ه فلسفة في التربية تدريس علوم الحياة اأطروحة دكتور

 ـ علم االحياء ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ الوعي البيئي        أـ العنوان 1
 

007 

808125 
 851م
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 مثنى محمد عطية 

يم كتاب التربية االسالمية للصف الرابع االعدادي في ضوء تقو
اهداف تدريسية / مثنى محمد عطية .ـ بغداد :معهد البحوث 

 1122الدراسات التربوية والنفسية 1والدراسات العربية ـ قسم 
 سم 17ص؛33

رسالة ماجستير في التربية المناهج وطرائق تدرسي التربية 
 االسالمية 

 ـ التربية االسالمية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 أــ العنوان  

002 

808125 
 837م

 
 المحمداوي 1 ايمان نعمة جاسم 

أثر استعمال االسئلة الشفوية وفقا لتصنيف سميث في اكتساب 
المفاهيم الجغرافية لدى طالب الصف الرابع االعالمي وتنمية 

تفكيرهم االبداعي / ايمان نعمة جاسم المحمداوي.ـ بغداد : 

003 



 

499 
 

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛111

 ريس الجغرافية رسالة ماجستير اداب في التربية طرائق تد
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ الثانوي 2
 ـ االسئلة الشفوية         أـ العنوان 1
 

808125 
 837م

 
 المحمداوي 1 شيماء خيون مشتت 

فاعلية الوسائط المتعددة في تحصيل مادة العلوم لتلميذات 
الخامس االبتدائي وعلى ميولهن نحوها / شيماء خيون مشتت 

.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم المحمداوي
11122 

 سم 13ص:ايض؛277أـ ح1 
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدري الكيمياء 

 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 أـ العنوان 

 

000 

808125 
 851م

 
 المحياوي1 حيدر عبد الحسين خضير 

والطريقة القياسية في اكتساب أثر استراتيجية التدريس التبادلي 
المفاهيم البالغيه لدى طالب الصف الخامس االدبي / حيدر عبد 
الحسين خضير المحياوي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 1122ربية 1الت
 سم 13ص؛277

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ البالغة ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2

 أـ العنوان 
 

003 

808125 
 725م

 
 المرسومي 1عهود سامي هاشم 

( في تحصيل مادة االدب SWOMأثر استراتيجية سوم )

والنصوص لدى طالبات الصف الخامس االدبي / عهود سامي 
هاشم المرسومي.ـ بغداد: جامعة بغدادـ كلية التربية ابن رشد 

11122 
 سم 13ص؛272

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ االدب والنصوص ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2

 أـ العنوان 
 

005 

808125 
 235م

 
 المسعودي 1ختام حامد ابراهيم حمادي 

أثر استراتيجيات تدريسية قائمة على الذكاءات المتعددة في 
 / الخامس االبتدائيذات صيل والميل نحو مادة العلوم لتلميالتح

031 



 

022 
 

 
ختام حامد ابراهيم حمادي المسعودي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية التربية ابن الهيثم 1 
 سم13ص؛273

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الكيمياء 
 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2

 أـ العنوان 
 

808125 
 235م

 
 المسعودي 1 عباس فاضل طالب 

مستوى المهارات الحياتية لدى طلبة المرحلة المتوسط ومدى 
.ـ  عباس فاضل طالب المسعوديتضمينها في كتب علم االحياء / 

 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص:ايض؛123أـ ص1

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس علوم الحياة 
 ـ االحياء ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ المهارات الحياتية        أـ العنوان 1
 

032 

808125 
 233م

 
 المسلماوي1 سناء هادي كاظم 

أثر الشواهد القرأنية في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط 
.ـ بغداد : سناء هادي كاظمالمسلماوي في مادة الجغرافية /

 1122كلية التربية االساسية 1 الجامعة المستنصرية ـ 
 سم 13ص؛201

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس االجتماعيات 
 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2

 أـ العنوان 
 

031 

808125 
 313م

 
 المعاضدي 1رضوان محمد مصطفى 

أثر استخدام أنموذج وودز في تحصيل طالب الصف الخامس 
الفيزياء وتنمية تفكيرهم الناقد / رضوان محمد العلمي في مادة 
دي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية يمصطفى المعاض

11122 
 سم 81ص:ايض ؛202أ1ز 1

 ر في التربية وعلم النفس رسالة ماجستي
 ـ الفيزياء ـ طرق التدريس ـ االعدادي أـ العنوان 2
 

038 

808125 
 313م

 
  المعاضيدي 1 زياد بدر محمد

أثر استخدام أنموذج مارزانو في تحصيل طالب الصف الخامس 
العلمي في مادة االحياء وتنمية تفكيرهم الناقد / زياد بدر محمد 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1المعاضيدي

037 



 

024 
 

 
 سم 81ص:ايض؛177أ1 ي 1

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 
 ـ االحياء ـ طرق التدريس ـ االعدادي أـ العنوان 2
 

808125 
 325م

 
 المكصوص 1 عبد الكريم رحيم محسن 

مستوى السلوك التدريسي للطلبة المطبقين في قسم التاريخ 
عبد الكريم وعالقته بتحصيلهم في المواد التربويه والنفسية / 

التربية  رحيم محسن المكصوص .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية
 1122أبن رشيد 1

 سم 13ص؛232
 التدريس التاريخ اطروحة دكتوراه فلسفة في طرائق 

 ـ التاريخ ـ طرق التدريس ـ الثانوي2
 ـ التربويه والنفسية      أـ العنوان 1
 

032 

808125 
 31م

 
 المال 1 سهاد عبد االمير عبود علي 

في  فاعلية تصميم تقليص على وفق نظرية معالجة المعلومات
التحصيل واالستذكار لدى طالبات الصف الخامس العلمي وتنمية 
تفكيرهن االستداللي / سهاد عبد االمير عبود علي المال.ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية أبن الهيثم 1
 سم 13ص:ايض؛132أ1 و 1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية تدريس الكيمياء 
 دريس ـ االعدادي ـ الكيمياء ـ طرق الت2
 ـ المعلومات ـ معالجة      أـ العنوان 1
 

033 

808125 
 521م
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الموزاني1مرتوب موسى سعد 

أثر مصاحبة التعليم االتقاني للطريقتين القياسية واالستقرائية في 
تحصيل مادة قواعد اللغة العربية لدى طالب الصف الرابع 

.ـ بغداد : الجامعة العلمي / مرتوب موسى سعد الموزاني 
 1122المستنصرية ـ كلية التربية 1 

 سم 13ص؛120
 رسالة ماجستير فلسفة في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ القياسية واالستقرائية أـ العنوان 8ـ التعلم االتقاني   1

030 

808125 
 525م

 
 الموسوي1 احمد حسين احمد 

الرياضيات مهارات التفكير الناقد المتضمنة في محتوى منهج 
للصف الثاني المتوسط واكتساب الطلبة لها / احمد حسين احمد 

 1122.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1الموسوي

033 



 

020 
 

 
 سم 13؛208

 رسالة ماجستير في التربية تدريس الرياضيات 
 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ المتوسط 2
 ـ التفكير ـ مهارات       أـ العنوان 1
 

808125 
 525م

 
 الموسوي 1علي يوسف عيسى 

ة االعدادية في ضوء معيار الجودة لتقويم كتب الجغرافية للمرح
/ علي يوسف عيسى الموسوي.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية ابن رشد 1
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الجغرافية 

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ الجودة ـ معيار      أـ العنوان 1
 

035 

808125 
 531م

 
 المولى 1سليمان أحمد يونس 

أثر استراتيجية مقترحة مدعمة بالتخيل الموجه لحل المسائل 
الرياضية في التحصيل وتنمية التفكير الشكلي لدى طالب الصف 

أحمد يونس المولى.ـ الموصل : الخامس العلمي / سليمان 
 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 81ص:ايض؛213أ1و1
 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 

 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ التفكير ـ تنمية       أـ العنوان 1
 

051 

808125 
 513م
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الميالي1عباس محمد موسى 

أثر استعمال االمثال العربية في االستيعاب القرآني والتفكير 
الناقد لدى طالب الصف الخامس االدبي في مادة المطالعة / 

عباس محمد موسى الميالي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 
 االساسيةوالدراسات العليا 

 سم 13ص؛125أ1ض1
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ المطالعة ـ طرق التدريس ـ االعدادي2
 ـ التفكير    أـ العنوان 8ـ االمثال العربية   1
 

052 

25 1808 
 818ن

 
 نجاة محمد مطر 

العبء المعرفي لدى طلبة الصف الخامس االعدادي على وفق 
االنموذج االدراكي التفضيالت الحسية : دراسة مقارنة / نجاة 

ـ كلية التربية صفي الدين الحلي .ـ بابل : جامعة بابل محمد مطر
11122 

051 



 

021 
 

 
 سم 13ص؛273

 رسالة ماجستير تربية في علم النفس التربوي 
 ـ علم النفس التربوي      أـ العنوان 2
 

808125 
 353ن

 
 النعيمي 1 فرات علوان عويز 

أثر المحو التدريجي والتسميع في حفظ النصوص االدبية 
المتوسط / فرات علوان عويز واستبقائها لدى طلبة الصف االول 

 1122ستنصرية .ـ كلية التربية 1النعيمي .ـ بغداد :الجامعة الم
 سم 13ص؛283

 أطروحة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 
 أـ العنوان ـ النصوص االدبية ـ طلرق التدريس ـ المتوسط 2
 

058 

808125 
 353ن

 
 النعيمي1 هديل سلمان داود 

لمدرسي االحياء في المدارس المتوسطة وعالقته التنور العلمي 
بالوعي البيئي لطلبتهم / هديل سلمان داود النعيمي.ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهثم 1
 سم 13ص:ايض ؛273أ1د1 

 رسالة ماجستير في التربية تدريس علوم الحياة 
 ـ االحياء ـ طلرق التدريس ـ المتوسط 2
 لبيئي        أـ العنوان ـ الوعي ا1
 

057 

808125 
 03ن

 
 نغم شاكر جبار 

ي واالداء التعبيري اعادة الوصف في االستيعاب القرائ أثر طريقة
عند تلميذات الصف الخامس االبتدائي / نغم شاكر جبار.ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشيد 1
 سم 13ص؛258

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 ـ االداء التعبيري أـ العنوان  8ـ الوصف في االستيعاب   1
 

052 

808125 
 57ن
 
 
 
 
 

 
 نور فراس عبد الكريم 

أثر استعمال الخريطة الداللية في تنمية مهارات االداء التعبيري 
لدى طالبات الصف االول المتوسط / نور فراس عبد الكريم .ـ 

 1122ديالى ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1ديالى : جامعة 
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 رق التدريس ـ المتوسط ـ طـ االداء التعبيري 2
 ـ الخريطة الداللية      أـ العنوان1

053 



 

021 
 

  
808125 

 57هـ 
 

 هند موسى محمد 
فاعلية برنامج عالجي في تنمية مهارات تدريس التربية الفنية 

 لمدرسي االختصاص / هند موسى محمد 
العالي للدراسات التربوية والنفسية  ي.ـ بغداد : المعهد العرب

11122 
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير اداب في التربية طرائق تدريس التربية الفنية 
 ـ التربة الفنية ـ طرق التدريس ـ الثانوي أـ العنوان 2
 

050 

808125 
 25و

 
 وسن ماهر جليل 

فاعلية ستراتيجيتي االدراك المعرفية ومافوق المعرفية في 
في مادة التحصيل واالستذكار لطالبات الصف الخامس العلمي 

كيرهن العلمي / وسن ماهر جليل .ـ بغداد : فالكيمياء وتنمية ت
 1122جامعة بغداد ـ كلية التربيةابن الهيثم 1

 سم 13:ايض؛ص151أ1 م1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس الكيمياء 

 ـ الكيمياء ـ طرق التدريس ـ االعدادي  2
 ـ التحصيل واالستذكار     أـ العنوان 1
 

053 

808125 
 527م

 
 المنشداوي1 علي حطاب مشتت 

أثر استراتيجية تسلق النهضة في تحصيل قواعد اللغة العربية 
عند طالب الصف الرابع العلمي/ علي حطاب مشتت المنشداوي.ـ 

 1122بغداد: جامعة بغدادـ كلة التربية أبن رشد 1
 سم 13ص؛235
 ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية رسالة

 ـ قواعد اللغة العربية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ النهضة ـ تسلق          أـ العنوان 1
 

055 

808125 
 353و
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 وميض شعبان عبود 

أثر استعمال خرائط المفاهيم في اكتساب المفاهيم الجغرافية 
الخامس االدبي / وميض شعبان واالحتفاظ بها لدى طالب الصف 

عبود .ـ بغداد: معهد البحوث والدراسات العربية ـ قسم الدراسات 
 1122التربوية والنفسية 1

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في التربية المناهج وطرائق تدريس الجغرافية 

 ـ الجغرافية ـ طرق التدريس ـ االعدادي 2
 ـ المفاهيم ـ خرائط       أـ العنوان  1

311 



 

025 
 

 
808182 

 531أ
 

 أيمان عبد الحسين شنبار 
أثر استعمال استراتيجية المكعب في اكتساب المفاهيم العلمية 

واستبقائها في مادة العلوم لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 
/ أيمان عبد الحسين شنبار .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربة 

 1122ابن رشد 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير تربية مناهج وطرائق التدريس 
 ـ العلوم ـ طرق التدريس ـ االبتدائي 2
 ـ المكعب ـ استراتيجية      أـ العنوان 1
 

312 

80811738 
 81ض

 
 ضحى مصطفى عبد الفرج العزيز 

دور مشروع الدعم الزراعي في نشر تقنيات زراعة محصول 
ضحى مصطفى عبد الفرج العزيز.ـ  نينوى /افظة البطاطا في مح

 1122الموصل :جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1
 سم 81ص:ايض؛228أ1 ط1 

 رسالة ماجستير في التعليم الزراعي 
 ـ التعلم الزراعي ـ العراق محافظة نينوى 2
 ـ البطاطا                  أـ العنوان  1
 

311 

8031112 
 213هـ 

 
 هشام جمعة صويح شامخ 

بناء مقياس اساليب التعليم لدى طلبة الجامعة وفقا لنظرية 
 السمات الكامنة / هشام جمعة صويح شامخ 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلة التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛130

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي قياس وتقويم 
 ـ التعلم ـ اساليب 1ـ التعليم العالي ـ نظريات    2
 ـ طلبة الجامعات        أـ العنوان 8
 

318 

803113 
 737أ

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 أبو خمرة 1 سالم محمد عبد هللا 

رل وعالقتها باستراتيجيات التعلم غريغو أساليب التفكير لدى
خمرة.ـ واالستذكار لدى طلبة الجامعة / سالم محمد عبد هللا أبو 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ التفكير ـ اساليب 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق  2
 ـ التعلم واالستذكار      أـ العنوان 8
 

317 



 

026 
 

 
803113 

 837أ
 

 أحمد ابراهيم راضي 
وعالقتها باالمن النفسي  (االخرين التحرك ضد)النزعة العصابية 

 لدى طلبة جامعة بابل / أحمد ابراهيم راضي 
 1122.ـ القادسية :جامعة القادسية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛212د1 ل 1
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس 

 ـ االمن النفسي    1ـ طلبة الجامعات ـ العراق    2
 أـ العنوان 

 

312 

803113 
 711ب 

 
 براء رياض هادي 

استبصار الذات وعالقته بالشخصية المبدعة لدى طلبة الجامعة / 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 براء رياض هادي

 سم 13ص؛251
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس 

 ـ طلبة الجامعات ـ العراق 2
 ـ الشخصية المبدعة 8ـ الذات ـ استبصار      1

 أـ العنوان 
 

313 

803113 
 318ب 

 
 البعاج 1رؤى مهدي جابر 

فعالية الذات وعالقتها بموقع الضبط لدى طلبة الجامعة / رؤى 
مهدي جابر البعاج.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية أبن 

 1122الهيثم 1
 سم 13ص:ايض ؛282

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ الذات ـ فعالية 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق     2

 أـ العنوان 
 

310 

803113 
 353ج

 
 الجميلي 1 جابر طه ياسين 

انماط الشخصية على وفق نظرية االنيكرام وعالقتها بالتفضيل 
المهني لدى طلبة الجامعة / جابر طه ياسين الجميلي .ـ الموصل 

 1122: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 81ص؛230

 رسالة ماجستير في التربية وعلم النفس 
 ـ الشخصية ـ انماط 1بة الجامعات ـ العراق   لـ ط2
 ـ االنيكرام ـ نظرية       أـ العنوان 8
 

313 

803113 
 253ح

 
 حزيمة كمال عبد المجيد 

315 



 

027 
 

 
التفكير الساير وعالقته بالذكاءات المتعددة لدى طلبة الجامعة / 

المجيد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية حزيمة كمال عبد 
 1122للبنات 1 

 سم 13ص:ايض؛152
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 

 ـ طلبة الجامعات ـ العراق      أـ العنوان 2
 

803113 
 120ر

 
 الرازقي 1سعد صالح كاظم 

الجامعة / سمات الشخصية وعالقتها بالتفكير الناقد لدى طلبة 
سعد صالح كاظم الرازقي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلة التربية 

 1122ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛278

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ الشخصية ـ سمات 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

321 

803113 
 07ر

 
 رغد ابراهيم عباس 

مارزانو في تنمية مهارات التفكير تأثير استخدام انموذج 
االبداعي لدى طلبة الجامعة / رغد ابراهيم عباس .ـ بغداد : 

 1122الجامعة المستنصرية ـ كلة التربية 1 
 سم 13ص؛813

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق 2
 ـ التفكير ـ مهارات       أـ العنوان 1
 

322 

803113 
 157ز

 
 الزبيدي 1 براء محمد حسن 

نمط الشخصية السائد وعالقته باالتجاهات العصابية )مسايرة ـ 
براء محمد حسن عدوان ـ انسحاب( لدى طبة جامعة بغداد / 

 1122الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛171

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 
 ـ الشخصية ـ نمط 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

321 

803113 
 551ز

 
 زينب عبد الكاظم غانم 

للمعلومات وتوقعات الكفاءة الذاتية  يكفاءة التمثيل المعرف
زينب عبد الكاظم وعالقتهما باساليب التعلم لدى طلبة الجامعة / 

 1122التربية 1 غانم.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية

328 



 

028 
 

 
 سم 13ص؛232

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق      أـ العنوان  2
 

803113 
 513س

 
 السواعدي 1 نادرة جميل حمد 

أثر اسلوبي جالسر وميكينيوم في خفض الرهاب االجتماعي عند 
.ـ بغداد :  السواعدي نادرة جميل حمدطالبات جامعة بغداد / 

 11222جامعة بغداد ـ كلة التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛135

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 
 ـ الرهاب ـ خفض 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق   2

 أـ العنوان 
 

327 

803113 
 531س

 
 سيماء رافع حميد 

لدى طلبة التفكير المنظومي وعالقته بدافع االنجاز الدراسي 
سيماء رافع حميد .ـ صالح الدين : جامعة  جامعة تكريت /

 1122تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق     أـ العنوان 2
 

322 

803113 
 375ش

 
 الشمري 1 عماد خلف حسين 

بالشخصية االستقالليه لدى اساليب معالجة المعلومات وعالقتها 
طلبة الجامعة / عماد خلف حسين الشمري.ـ بغداد : الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛251

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 
 ـ المعلومات ـ معالجة   1ـ طلبة الجامعات ـ العراق   2
 ـ الشخصية ـ االستقاللية   أـ العنوان 8
 

323 

803113 
 170ص

 
 صادق عبد النور عزيز 

تطوير اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد لدى طلبة 
الجامعة وفقا لنظرية السمات الكاملة / صادق عبد النور عزيز.ـ 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛138

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي قياس وتقويم 
 ـ التفكير ـ مهارات 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق   2

 أـ العنوان

320 



 

029 
 

 
803113 

 117ع
 

 العبادي 1هدى عباس فيصل 
االغتراب وعالقته بحيوية الضمير لدى طلبة الجامعة / هدى 

ـ كلية  القادسية : جامعة القادسيةعباس فيصل العبادي .ـ 
 1122التربية علم النفس 1 

 سم 13ص؛205
 رسالة ماجستير اداب في التربية ـ علم النفس التربوي

 ـ طلبة الجامعات ـ العراق      أـ العنوان 2
 

323 

803113 
 721ع

 
 عبد الرزاق تركي بدر 

وعالقته بمهارات التفكير البصري لدى طلبة  ائياالستيعاب القر
الجامعة / عبد الرزاق تركي بدر.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 1122كلية التربية 1
 سم 13ص:ايض؛ 221ج 1د 1

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ التفكير ـ مهارات 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق   2

 أـ العنوان 
 

325 

803113 
 157ع

 
 حازم مهدي  جالعبيدي 1 اري

أثر برنامج ارشادي معرفي في تعديل سلوك الشخصية المتصنعة 
حازم مهدي العبيدي.ـ بغداد : جامعة ج لدى طلبة الجامعة / اري

 1122بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛272

رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي ارشاد نفسي 
 وتوجيه تربوي 

 ـالشخصية المتصنعة 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق   2
 أـ العنوان 

 

311 

803113 
 351ع

 
 العطواني 1 منى محمد مكطوف 

الحساب الذهني وعالقته بالتفكير التحليلي لدى طلبة الجامعة / 
.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ منى محمد مكطوف العطواني

 1122كلية التربة 1
 سم 13ص؛281

 رسالة ماجستير اداب تربية في علم النفس التربوي 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق       أـ العنوان 2
 

312 

803113 
 351ع

 
 علياء جاسم محمد 

 تأثير استراتيجية القبعات الست في معالجة العجز المتعلم لدى 

311 



 

042 
 

 
 علياء جاسم محمد طلبة الجامعة / 

 1122التربية 1.ـ بغداد : جامعة المستنصرية ـ كلة 
 سم 13ص:ايض؛122ب1ر1

 اطروحة دكتوراه ف علم النفس التربوي 
 ـ القبعات ـ أستراتيجية 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق   2

 أـ العنوان 
 

803113 
 535ع

 
 العنكوشي1 حليم صخيل مالك 

المدة الزمنية المدركة لوقوع االحداث لدى طلبة الجامعة من 
حليم صخيل مالك العنكوشي.ـ القادسية  والمتشائمين /المتفائلين 

 1122: جامعة القادسية ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛208

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 
ـ المتفائلين والمتشائمين             1ـ طلبة الجامعات ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

318 

803113 
 750ق

 
 القره غولي 1حسن احمد سهيل 

الوعي الذاتي وعالقته بالمواجهة االجتماعية ومقاومة االعزاء 
حسن احمد سهيل القره غولي .ـ بغداد :  لدى طلبة الجامعة /

 1122الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛128

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االرشاد النفسي والتوجيه التربوي 
 ـ االعزاء ـ مقاومة 1الجامعات ـ العراق   ـ طلبة 2

 أـ العنوان 
 

317 

803113 
 135ل

 
 الالمي 1 عامر عبد الكريم سالم 

الزكات المتعددة وعالقتها بتنظيم الذات لدى طلبة جامعة بغداد / 
عامر عبد الكريم سالم الالمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛215

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق جامعة بغداد 2
 ـ الذات                أـ العنوان 1
 

312 

803113 
 833م

 
 المجمعي 1 عادل كيطان طلفاح مشوح 

أتجاهات طلبة الجامعة نحو االنشطة الرياضية وعالقتها بالتوافق 
.ـ صالح الدين :  المجمعيالنفسي/ عادل كيطان طلفاح مشوح 

 1122جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

313 



 

044 
 

 
 سم 13ص:ايض؛221أ1 و1

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ االنشطة الرياضية 1ـ طلبة الجامعات ـ العراق    2
 ـ التوافق النفسي       أـ العنوان 8
 

803113 
 758م

 
 مديحة نصيف رحيم 

دراسة مقارنة بين الهوية الوطنية والهوية االثنية لدى طلبة 
مديحة نصيف رحيم .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ الجامعة / 

 1122كلية االداب 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس العام 
 ـ طلبة الجامعة ـ العراق       أـ العنوان2

310 

803113 
 51م

 
 مها جمال جداع 

 السلك المتصنع وعالقته بالشعور بالنقص لدى طلبة الجامعة /
مها جمال جداع .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم 

 1122االنسانية 1
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في علم النفس التربوي 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق       أـ العنوان 2
 

313 

803113 
 525م

 
 ميسون ظاهر رشاد 

ميسون  بناء وتقنين اختبار التخيل العقلي لدى طلبة الجامعة /
ظاهر رشاد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 

11122 
 سم 13ص؛253

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم النفس التربوي 
 ـ التخيل   1ـ طلبة الجامعات ـ العراق   2

 أـ العنوان 
 

315 

803113 
 127ن
 
 
 
 
 
 
 

 
 ناصر حسين ناصر 

القابلية لالستهواء وعالقتها بالعجز المكتسب لدى طلبة الجامعة 
.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية / ناصر حسين ناصر

 1122االداب1
 سم 13ص؛232

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس التربوي 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق       أـ العنوان 2

381 



 

040 
 

 
803113 

 127ن
 

 ناصر عليوي خضير حداد 
المعتقد الصحي وعالقته بمركز السيطرة لدى طلبة الجامعة / 
ناصر عليوي خضير حداد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 

11122 
 سم 13ص:ايض؛221أ1 ش1

 رسالة ماجستير اداب في علم النفس 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق     أـ العنوان 2
 

382 

803113 
 831ن

 
 شيماء طلب حمد  1النجماوي

ألشخصية االستقاللية وعالقتها بالتوافق النفسي واالجتماعي 
شيماء طلب حمدالنجماوي .ـ  لدى طلبة جامعة الموصل /

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛251

 رسالة ماجستير التربية وعلم النفس 1 علم النفس التربوي 
 ـ طلبة الجامعات ـ العراق 1 الموصل 2
 ـ التوافق النفسي          أـ العنوان 1
 

381 

803113 
 57ن

 
 نور رياض هادي 

نور رياض العادات العقلية وعالقتها بالتخيل لدى طلبة الجامعة / 
 1122هادي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛231
 رسالة ماجستير اداب في علم النفس 

 ـ طلبة الجامعات ـ العراق    أـ العنوان 2
 

388 

8031212 
 571ب

 
 نيه ببيداء حسين 

أتجاه رؤساء األقسام في الجامعة المستنصرية نحو تطبيق ادارة 
/ بيداء حسين بنيه .ـ الجودة الشاملة وعالقته بدرجة تطبيقها 

 1122كلة التربية االساسية 1بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 
 سم 13ص؛288

 رسالة ماجستير في التربية االدارة التربوية 
 ـ التعليم العالي ـ ادارة        أـ العنوان 2
 

387 

8031212 
 157ز

 
 الزبيدي 1 رنا جمال عواد 

ألسلوك القيادي لرؤساء اقسام كليات الجامعة المستنصرية 
رنا جمال عواد وعالقته بضغوط العمل لدى التدريسيين / 

الزبيدي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 
11122 

382 



 

041 
 

 
 سم 13ص؛213

 االدارة التربوية وربية رسالة ماجستير الت
ـ التعليم العالي ـ المدرسون          1عليم العالي ـادرارة       ـ الت2

 أـ العنوان 
8031212 

 551ز
 

 زينب حسين كاظم 
 يأنماط االدارة الصفية التي يمارسها التدريسيون الجامعيون ف

زينب الجامعات الرسمية واالهلية وعالقتها ببعض المتغيرات / 
المستنصرية ـ كلية التربية حسين كاظم.ـ بغداد : الجامعة 

 1122االساسية 1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في االدارة التربوية 
 ـ االدارة الصفية  1ـ التعليم العالي ـ ادارة     2
 ـ الرسمية واالهلية       أـ العنوان  8
 

383 

8031212 
 331س

 
 سلمان عبود سلمان 

المستنصرية في ة عبرنامج تدريبي مقترح لرؤساء اقسام الجام
ضوء معايير ادارة الجودة الشاملة / سلمان عبود سلمان .ـ 

 1122بغداد : الجامعة المستنصرية ـكلية التربية االساسية 1 
 سم 13ص؛110

 التربية االدارة التربوية  رسالة ماجستير في
 ـ ادارة الجودة الشاملة    1ـ التعليم العالي ـ ادارة     2

 أـ العنوان 
 

380 

8031212 
 512ع

 
 عبد الناصر علك حافظ 

: دراسة تصميم نظام الضمان الجودة واالعتماد في التعليم العالي
.ـ عبد الناصر علك حافظ /  حالة في ديوان التعليم العالي... الخ

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛175

 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في االدارة العامة 
 ـ التعليم العالي ـ ادارة      أـ العنوان 2
 

383 

8031212 
 532ع

 
 العنكز 1 عدي سامي عبود 

أدارة التغيير لدى عمداء جامعتي بغداد والمستنصرية وعالقتها 
عدي سامي عبودالعنكز.ـ  ببعض المتغيرات دراسة مقارنة /

 1122بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في االدارة التربوية 
 ـ التغيير ـ ادارة 1ـ التعليم العالي ـ ادارة   2

385 



 

041 
 

 
 ـ بغداد والمستنصرية       أـ العنوان 8
 

8031212 
 170م

 
 المبرقع 1 رجاء عبد الرحمن يونس 

مستوى اداء رؤساء أقسام كليات الجامعة المستنصرية في 
ضوء معايير ادارة الجودة الشاملة / رجاء عبد الرحمن يونس 

المبرقع.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 
1122 
 سم 13ص؛230

 رسالة ماجستير في االدارة التربوية 
 ـ ادارة الجودة 1لتعليم العالي ـ ادارة    ـ ا2

 أـ العنوان 
 

371 

8031212 
 837م

 
 كاظم غالم محمد عبد 

أنماط السلوك القيادي لرؤساء اقسام كليات الجامعة المستنصرية 
محمد  في ضوء نظرية دورة الحياة وعالقتها ببعض المتغيرات /

كلية التربية كاظم غالم .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ عبد 
 1122االساسية 1

 سم 13ص؛210
 رسالة ماجستير التربية االدرة التربوية 

 ـ السلوك القيادي 1ـ التعليم العالي ـ ادارة   2
 ـ دورة المياه     أـ العنوان 8
 

372 

8031212 
 5م

 
 مي فيصل احمد الياس 

المشكالت االدارية التي تواجه شعب الدراسات العليا في كليات 
جامعة بغداد وسبل معالجتها / مي فيصل احمد الياس .ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1 
 سم 13سم ؛213

 رسالة ماجستير في التربية االدارة التربوية 
 ـ التعليم العالي ـ ادارة    أـ العنوان 2
 

371 

8031212 
 52م

 
 ميس الريم عبد الكريم داود 

التنظيمية لرؤساء االقسام العلمية بجامعة بغداد في ضوء الثقافة 
معايير ادارة الجودة الشاملة من وجهة نظر تدريس الجامعة / 

ميس الريم عبد الكريم داود.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122للبنات 1

 سم 13ص؛230
 رسالة ماجستير في التربية 

 جودة الشاملة ـ ال1ـ التعليم العالي ـ ادارة    2

378 



 

045 
 

 
 أـ العنوان  

 
8031212 

 735هـ 
 

 الهرموش1زهير عبد هللا حسن 
السلوك القيادي لعمداء الكليات في ضوء نظرية الخط المستمر 

من وجهة نظر رؤساء االقسام وعالقته ببعض المتغيرات / زهير 
عبد هللا حسن الهرموش.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 1122االساسية 1التربية 
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في االدارة التربوية 
 ـ التعليم العالي ـ ادارة       أـ العنوان 2
 

377 

8031213 
 512أ

 
 أنتصار عباس حسين 

االنتاجية االهدار للتعليم العالي االهلي من وجهة ة الكفاءة الداخلي
 نظر التدريسيين / أنتصار عباس حسين 

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1.ـ بغداد : 
 سم 13ص؛33

 رسالة ماجستير في التربية 
 ـ التعليم العالي ـ االدارة المالية    أـ العنوان 2
 

372 

803123 
 551ز

 
 زينب رزوقي شامخ 

تقويم برامج االنشطة الطالبية الجامعية في ضوء اهدافها من 
زينب رزوقي شامخ.ـ بغداد :  وجهة نظر ادارتها والطلبة /

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛237

 رسالة ماجستير في التربية 
 ـ طلبة الجامعات ـ انشطة          أـ العنوان 2
 

373 

8031200 
 77أ

 
 أبوذر جاسم احمد 

عالقة النشاط الفني بالتفكير االبتكاري لدى طلبة جامعة بغداد / 
.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة أبوذر جاسم احمد 

11122 
 سم 13ص؛287

 رسالة ماجستير في التربية الفنية 
 ـ النشاط الفني  1ـ التربية الفنية ـ طرق التدريس   2
 ـ العنوان 8ـ التفكير         8
 

370 

8031200 
 251أ

 
 أزهار علوان كشاش 

373 



 

046 
 

 
فاعلية برنامج مقترح لتدريس مادة المنهج والكتاب المدرسي 
.ـ في ضوء معايير الجودة في كلية التربية / أزهار علوان كشاش

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلة التربية ابن رشد 1
 سم 13ص؛273

 أطروحة دكتوراه في فلسفة في المناهج وطرائق التدريس 
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس 2
 ـ الكتاب المدرسي        أـ العنوان 1

8031200 
 511ج

 
 

 الجنابي 1 عمار هادي محمد رؤوف 
فاعلية تدريب الطلبة المطبقين على استراتيجيات ماوراء 

عمار هادي محمد  وادائهم /المعرفة في تواصلهم الرياضي 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم رؤوف الجنابي

11122 
 سم 13ص؛237

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية تدريس الرياضيات 
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    أـ العنوان 2
 

375 

8031200 
 511ج

 
 الجنابي 1فرمان قحط رحيمة 

االخطاء االمالئية الشائعة لدى طلبة كليات التربة في الجامعات 
فرمان قحط رحيمة الجنابي.ـ بابل /  (تشخيص وعالج)العراقية 

 1122: جامعة بابل ـ كلية التربية صفي الدين الحلي 1
 سم 13ص؛275

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 
 عليم العالي ـ طرق التدريس تـ ال2
 تشخيص وعالج           أـ العنوان  ـ1
 

321 

8031200 
 571ج

 
 الجوراني 1 انور عباس محمد 

( في stsفاعلية استراتيجيتين تعليميتين على وفق مدخل)

التحصيل وتنمية اخالقيات العلم والتنور التكنلوجي لدى طالبات 
.ـ بغداد : جامعة بغداد الجوراني كلية العلوم / انور عباس محمد

 1122كلية التربية ابن الهيثم 1ـ 
 سم 13ص؛172

 أطروحة دكتوراه في التربية طرائق تدريس الكيمياء 
 ـ التعليم العال ـ طرق التدريس 2
 ـ العلم ـاخالقيات         أـ العنوان 1
 

322 

8031200 
 278خ

 
 الخزرجي 1 عزيز حسن جاسم 

 بناء برنامج تعليمي على وفق ستراتيجيات معالجة المعلومات 

321 



 

047 
 

 
وأثره في التحصل والتفضيل المعرفي لدى طالبات قسم علوم 

.ـ الحياة وتنمية تفكيرهن الناقد / عزيز حسن جاسم الخزرجي
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1 

 سم 13ص:ايض1721
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس علوم الحياة 

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس  2
 ـ التحصيل والتفضيل  8ـ المعلومات ـ معالجة    1

 أـ العنوان 
 

8031200 
 278خ

 
 الخزرجي 1محمد صبيح محمود 

عاب المقاهيمي عادة التذوق الفني في ضوء انموذج تيتنمية االس
محمد صبيح محمود الخزرجي.ـ بغداد : ابعاد التعلم لمارزانو / 

 1122جامعة بغدادـ كلية الفنون الجميلة 1 
 سم 13ص:ايض؛203ب1ف 1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية 
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس أـ العنوان 2
 

328 

8031200 
 018خ

 
 الخفاجي 1اريج خضر حسن 

الطالقة الرياضية وعالقتها بالذكاءات المتعددة لدى طلبة اقسام 
الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد / اريج خضر 

ة ابن الهيثم ي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربحسن الخفاجي
11122 

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير طرائق تدريس الرياضيات 

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس     أـ العنوان 2
 

327 

8031200 
 018خ

 
 الخفاجي 1 هدى كريم حسين 

فاعلية استراتيجيتي االدراك فوق العرفية النمذجة والتدريس 
التبادلي في التحصيل واالداء العملي لمادة البصريات الهندسية 

.ـ بغداد هدى كريم حسينالخفاجي والدافعية لتعلم المادة /العملي 
 1122ة ابن الهيثم 1ي: جامعة بغداد ـ كلية الترب

 سم 13ص؛112
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس الفيزياء 

 عليم العالي ـ طرق التدريس تـ ال2
 ـ االداء العملي    8ـ النمذجة والتدريس   1

 أـ العنوان 
 

322 

8031200 
 157د

 
 يدي علي سعيد والدواري 1 جسومة ه

323 



 

048 
 

 
تقويم مستوى طلبة كليات التربية قسم اللغة العربية في استعمال 

.ـ بابل : جسومة هويدي علي سعيد الدواريم/ يعالمات الترق
 1122جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم13صح222
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس 2
 ـ الترقيم  ـ عالمات           أـ العنوان 1
 

8031200 
 53ر

 
 ريم عبد الحسين محمود طريخ 

تأثير تقنية النقطة والخط على وفق الطريقة االستقرائية في 
تربية الفنية / ريم عبد تنمية مهارات الرسم لدى طلبة قسم ال

الحسين محمود طريخ .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 
 1122االساسية 1

 سم 13ص؛207
 رسالة ماجستير في طرائق تدريس التربية الفنية 

 ـ النقطة والخط 1م العالي ـ طرق التدريس  يـ التعل2
 ـ الرسم ـ مهارات      أـ العنوان 8
 

320 

8031200 
 575ز

 
 الزيدي 1 رائد رسم يونس 

تقويم المناهج الدراسية القسام اللغة العربية بكليات التربية في 
الجامعات العراقية في ضوء معايير الجودة الشاملة / رائد رسم 

يونس الزيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 
11122 

 سم 13ص؛823
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس  2
 ان ـ المناهج ـ تقويم            أـ العنو1
 

323 

8031200 
 137س
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 سعد سوادي ثعبان الساعدي 1

أثر انموذجي برجز وسيريس ـ لوينشال في تحصيل طلبة كلية 
سعد  حو واتجاهاتهم  نحوها /االساسية في مادة النالتربية 

سوادي ثعبان الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية أبن 
 1122رشد 1
 سم 13ص؛885

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ النحو ـ مادة 1ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس 2

 أـ العنوان 
 

325 



 

049 
 

 
8031200 

 137س
 

 1افراح ياسين محمد ئيالسامرا
مفاهيم الطاقة المتجددةلدى طلبة كليتي التربية والعلوم وعالقتها 

ح ياسين محمدالسامرائي.ـ بغداد : فراا بالوعي البيئي لديهم /
 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس الكيمياء 

 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس 2
 ـ التربة والعلومأـ العنوان 8ـ الطاقة ـ مفاهيم   1
 

331 

8031200 
 517س

 
 سهاد عبد النبي سلمان صحو 

االصالة الرياضية وعالقتها بتقويم الحجج وكشف المغالطات 
في جامعة بغداد / سهاد عبد النبي لدى طلبة اقسام الرياضيات 

سلمان صحو .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلة التربية ابن الهيثم 
11122 

 سم 13ص؛273
 رسالة ماجستير في التربية تدريس الرياضيات 

ـ المغالطات ـ كشف     أـ 1ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   2
 العنوان 

 

332 

8031200 
 155ط

 
 الطائي1 فالح عبد الحسن عويد 

اغ مفاعلية تصميم تعليمي على وفق نظرية التعلم المستند الى الد
في التحصيل والدافعية لدى طلبة كلية التربية االساسية وتنمية 

فالح عبد الحسن عويدالطائي .ـ بغداد : ذكاءاتهم المتعددة / 
 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1

 سم 13ص؛120
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية تدريس الكيمياء 

 ـ التعلم ـ نظرية 1ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   2
 أـ العنوان 

 

331 

8031200 
 173ع

 
 عادل عطا هللا خليفة 

تصميم برنامج تعليمي على وفق انموذج هيلدا تابا واثره في 
تحصيل طلبة قسم التربية الفنية في مادة المنظور / عادل عطا 

.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية هللا خليفة 
11122 

 سم 13ص؛122
 رسالة ماجستير في التربية الفنية 

 ـ المنظور ـ مادة 1ـ التعليم العالي ـ طرق التدريب   2
 أـ العنوان 

338 



 

002 
 

 
8031200 

 525ق
 

 القيسي 1اياد كريم فرحان 
بمادة اللغة العربية  يأسباب انخفاض مستوى التحصيل الدراس

ن الجميلة جامعة صفوف االولى في اقسام كلية الفنولدى طلبة ال
بغداد : المعهد العربي العالي  اياد كريم فرحان القيسي .ـبغداد / 

 1122للدراسات التربوية والنفسية 1
 سم 13ص؛288

 رسالة ماجستير اداب في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    أـ العنوان 2
 

337 

8031200 
 052ك

 
 الكفيشية 1 امنة عامر عبد هللا 

فيما يكتبه طلبة كليتي التربية االخطاء النحوية واالمالئية 
والتربية االساسية )دراسة موازنة ( / امنة عامر عبد هللا 

 1122الكفيشية .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس  2
 ة        أـ العنوان ـ النحوية ـ االمالئي1
 

332 

8031200 
 187م

 
 الماجدي 1 مؤيد ولهان جاسم 

أثر استعمال العرض بالشرائح في تحصيل طلبة معهد الفنون 
مؤيد ولهان جاسم الماجدي.ـ بغداد : الجميلة لمادة التصميم / 

 1122الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم 13ص؛112

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس التربية الفنية 
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس    أـ العنوان 2
 

333 

8031200 
 837م

 
 محمد حماد رجه 

تقويم اداء تدريس كليات الفنون الجميلة في ضوء معايير 
محمد حماد رجه .ـ بغداد : معهد البحوث الجودة الشاملة / 

 1122العربية 1 والدراسات 
 سم 13ص؛102

 رسالة ماجستير في التربية المناهج وطرائق التدريس 
 ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس 2
 ـ الجودة الشاملة       أـ العنوان  1
 

330 

8031200 
 837م

 
 محمد عبد الوهاب عبد الجبار 

 أثر استراتيجية ماوراء المعرفة في اكتساب المفاهيم البالغية 

333 



 

004 
 

 
والتذوق االدبي ومعالجة المعلومات عند طلبة اقسام اللغة 

محمد عبد الوهاب عبد الجبار.ـ بغداد  العربية في كليات التربية /
 1122: جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد 1

 سم 13ص؛172
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 

ـ المعلومات ـ معالجة      أـ 1دريس  ـ التعليم العالي ـ طرق الت2
 العنوان 

 
8031200 

 185ن
 

 الناجي 1 خليل ابراهيم خلف 
بناء برنامج لتدريس مادة المنتخب من االدب لطلبة كليات 

التربية االساسية في ضوء صعوبات تدريس المادة ودراستها / 
التربية خليل ابراهيم خلف الناجي .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 1122االساسية 1
 سم 13ص؛821

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس اللغة العربية 
 ـ التعلم الجامعي ـ طرق التدريس 2

 أـ العنوان 
 

335 

8031200 
 57ن

 
 نور علي ابراهيم عليوي

أثر حقيبة تعليمية في تطوير مهارات الصوت وااللقاء لدى طلبة 
علي ابراهيم عليوي.ـ ديالى : جامعة قسم التربية الفنية / نور 

 1122ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛271

 رسالة ماجستير في التربية طرائق تدريس التربية الفنية 
ـ الصوت وااللقاء      أـ 1ـ التعليم العالي ـ طرق التدريس   2

 العنوان 
 

301 

8031255 
 157ع

 
 العبودي1 علي جراد يوسف 

انموذجي كمب ورايجلوث في اكتساب مفاهيم علم النفس أثر 
واالتجاه نحو المادة لدى طالبات كلية التربية للبنات /  يالتربو

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية علي جراد يوسف العبودي
 1122ابن رشد 1

 سم 13ص؛888
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية مناهج وطرائق التدريس 

 ـ كمب ورايجلوث1لجامعات ـ مناهج   ـ طلبة ا2
 أـ العنوان 

 

302 

8031255 
 521ع

 
 العيساوي1 ميادة عبد الرحمن فليح 

301 



 

000 
 

 
بناء منهج تعليمي لمادة المشروع في قسم التربية الفنية على 
وفق االسس النقدية والتقنية للفن الشعبي / ميادة عبد الرحمن 

كلية الفنون الجميلة 1 فليح العيساوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
1122 
 سم 13ص؛713

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الفنية 
 ـ التعليم العالي ـ مناهج ـ العراق   2
 ـ الفن الشعبي أـ العنوان 8ـ النقدية والتقنية     1
 

8051230 
 577ح

 
 حيدر غانم عبد الحسن 

موقف المجلس النيابي العراقي من حركة التعليم في العراق 
حيدر غانم عبد الحسن .ـ دراسة تاريخية /  2585ـ 2512

 1122الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛153

 رسالة ماجستير في التاريخ المعاصر 
     2585ـ 2512ـ العراق ـ تاريخ حديث 1ـ التعليم ـ العراق   2
 عراق ـ المجلس النيابي ـ ال8

 أـ العنوان 
 

308 

830115230 
 153و

 
 الوائلي 1 علي مدلول راضي 

/ علي مدلول راضي الوائلي.ـ 2527ـ2332شركة لبخ للمالحة 
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛113
 رسالة ماجستير في التاريخ الحديث 

 ـ المالحة البحرية ـ تاريخ حديث    أـ العنوان 2
 

307 

851115230 
 137ح

 
 حامد خلف شياع 

ثقافة العنف بين نزالء السجون : دراسة انثروبولوجية في 
حامد خلف شياع .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  تسفيرات الرصافة /

 1122كلية االداب 1
 سم 13ص:ايض؛231أ1 هـ 1

 رسالة ماجستير في االجتماع 
 ـ االنثروبولوجيا االجتماعية      أـ العنوان 2
 

302 

8511523012 
 551ع

 
 عبد الوهاب خزعل عبد الباقي 

التعددية االثنية دراسة انثروبولوجية في مدينة بغداد/ عبد 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب الوهاب خزعل عبد الباقي 

11122 

303 



 

001 
 

 
 سم 13ص؛223

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علم االجتماع 
 ـ االنثروبولوجيا االجتماعية ـ العراق )مدينة بغداد ( 2

 أـ العنوان 
 

8531821 
 757م

 
 المذخوري 1 وسن رحيم جبار 

سيرة سيف بن ذي يزن ـ دراسة سردية موازنة بين النص 
المذخوري.ـ بغداد وسن رحيم جبار السيري والنص التاريخي / 

 1122: الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛155

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ القصص التاريخية 1ـ القصص الشعبية   2
ق هـ( ملك يماني             21ـ 221ـ الملك سيف 1 سيف بن ذي )نحو8

 أـ العنوان 
 

300 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

001 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اللغات 

 

 

 

 

 

 

  



 

005 
 

712 
 577ح

 
 حيدر محمد جبر مسلم 

اللساني الحديث في العراق في النصف الثاني من  البحث
القرن العشرين / حيدر محمد جبر مسلم .ـ بغداد :جامعة 

 1122بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛108

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها 
 ـ اللسانيات           أـ العنوان 2
 

303 

712 
 155ط

 
 الطائي 1 نعمة دهش فرحان 

نهج البالغة في ضوء علم اللغة االجتماعي / نعمة دهش 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد فرحان الطائي

11122 
 سم 13ص؛103

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
 ـ علم اللغة                     أـ العنوان 2
 

305 

712 
 107ظ

 
 ظافر كاظم عبد الرزاق 

الجملة العربية في ضوء الدراسات اللسانيه / ظافر كاظم عبد 
 1122الرزاق .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1 

 سم 13ص؛282
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللسانيات          أـ العنوان 2
 

331 

72110 
 857أ

 
ابن االثير 1المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم 

 هـ( 313ـ277)
المباحث اللغوية والنحوية في كتاب الشافي البن االثير 

( / المبارك بن محمد بن محمد بن عبد 313الجزري )ت
الرشيدي .ـ  الكريم ابن االثير تحقيق مهند نجاه علي اكبر

االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 
11122 

 سم 13ص؛818
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ الشافي ـ كتاب 1ـ اللغة العربية ـ دراسات     2
 أـ العنوان 

 

332 

72110 
 837أ

 
 أحمد حسين حيال 

السبك النصي في القرأن الكريم دراسة تطبيقية في سورة 
 االنعام / أحمد حسين حيال.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ 

331 



 

006 
 

 
 1122كلية االداب 1

 سم 13ص؛250
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ن الكريم ـ السور ـ القرأ1ـ اللغة العربية ـ دراسات   2
 أـ العنوان       ـ)سورة االنعام(          

 
72110 

 351خ
 

 (2532ـ 521الخطيب الشربيني 1 محمد بن احمد الشربيني)
المباحث اللغوية في كتاب مغني المحتاج الى معرفة معاني 
الفاظ المنهاج للخطيب الشربيني/ محمد بن احمد الخطيب 

الشربيني تحقيق عبير عزيز عليوي خلف الجبوري .ـ صالح 
 1122تكريت ـ كلية التربية 1الدين : جامعة 

 سم 13ص؛222
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها 

ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات                 1ـ اللغة العربية ـ بحوث   2
 أـ العنوان 

 

338 

72110 
 155ر

 
 الراوي 1 فراس عبد الهادي شاكر حميد 

القديمة / فراس عبد الهادي  التداوليه في الدراسات العربية
ة التربية يشاكر حميد الراوي.ـ االنبار :جامعة االنبار ـ كل

11122 
 سم 13ص؛275

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ دراسات        أـ العنوان 2
 

337 

72110 
 137س

 
 السامرائي 1 عمر رشيد شاكر 

دراسة لغوية تاريخية / عمر رشيد شاكر العربية المشتركة 
السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

11122 
 سم 13ص؛212

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ دراسات 2
 ـ اللغة العربية ـ تاريخ       أـ العنوان 1
 

332 

72110 
 375س

 
 شكري عز الدين محسن 

ي واالستماع الناقد في الفهم القرائأثر تقنية تحليل المضمون 
شكري عز الدين محسن.ـ بابل :  /وتنمية التفكير االبداعي 

 1122جامعة بابل ـ كلية التربية صفي الدين الحلي 1
 سم13ص؛117

333 



 

007 
 

  
 أطروحة دكتوراه تربية في طرائق تدريس اللغة العربية 

 رق التدريس ـ اللغة العربية ـ ط2
 ـ التفكير االبداعي   8ـ المضمون واالستماع    1

 أـ العنوان 
 

72110 
 35ع

 
 علي عبد النبي قاسم 

 الميم في العربية دراسة لغوية/ علي عبد النبي قاسم 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛252
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

330 

72110 
 513م

 
 منال زكي احمد حسون 

الرتبة اللغوية في العربية رؤيه جديدة دراسة وصفية تحليلية 
تطبيقة / منال زكي احمد حسون .ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ 

 1122كلية االداب 1
 سم 13ص؛138

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

333 

721101 
 31أ

 
 هـ( 312ـ 11أبن مالك 1عبد اللطيف بن عبد العزيز )

مباحث ابن مالك اللغوية في كتابه مبارق االزهار شرح 
مشارق االنوار للصاغاني / عبد اللطيف بن عبد العزيز أبن 

وني .ـ الموصل : يتل محمد شبيب علي المبتحقيق ؛سنا مالك
 1122جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛181
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ اللغة العربيةـ بحوث       أـ العنوان 2
 

335 

72115 
 531أ

 
 أنمار ابراهيم احمد 

 فاعلية الكناية في النقد المعاصر / أنمار ابراهيم احمد 
 1122.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛233
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ نقد      أـ العنوان  2
 

351 

72212 
 757ح

 
 الحديدي 1خالد حازم عيدان 

352 



 

008 
 

 
المصطلح الصوتي في كتب معاني القرآن الى نهاية القرن 

حازم عيدان الحديدي.ـ بغداد : الجامعة الرابع الهجري / خالد 
 1122االسالمية ـ كلية االداب 1

 سم13ص؛113
 أطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية 

 ـ اللغة العربية ـ االصوات  2
 ـ اللغة العربية ـ تاريخ      أـ العنوان 1
 

72212 
 25ح

 
 حسن هادي عبد النبي 

السيرافي( / حسن هادي اراء الكوفيين اللغوية في )شرح 
عبد النبي .ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 

11122 
 سم 13ص؛812

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
ـ السيرافي 1 يوسف بن 1ـ اللغة العربية ـ االصوات   2

 ق( اديب ولغوي 832ـ881الحسن )
 أـ العنوان 

 

351 

72212 
 137س

 
 السامرائي1اياد سالم صالح 

ظواهر الرسم في مصحف جامع الحسين في القاهرة : دراسة 
لغوية موازنة بكتب رسم المصحف والمصاحف المخطوطة / 
اياد سالم صالح السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 1122كلية التربية 1
 سم17ص؛222أ1ت1 

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها ـ لغة 
 ـ الرسم ـ ظواهر   1ـ الخط العربي ـ كتابة   2
 ـ الصحف والمصاحف      أـ العنوان 8
 

358 

72212 
 131س
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 السبعاوي1 احمد عبد هللا محمد 

الدرس الصوتي والصرفي عند الخليل بن احمد الفراهيدي في 
اثار عدد من الدراسين المحدثين / احمد عبد هللا محمد 

 1122الموصل : جامعة الموصل ـكلية التربية 1السبعاوي.ـ 
 سم 81ص؛235

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ االصوات 2
 )عالم بالعربية( ـ الفراهيدي 1الخليل بن احمد1

 أـ العنوان 
 

357 



 

009 
 

 
72212 

 215ع
 

 العزاوي1عماد شاكر محمود 
الجهود اللغوية لمحمد االنطاكي / عماد شاكر محمود العزاوي 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛817

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ االصوات 2
م( عالم باللغة             2537ـ2513ـ االنطاكي 1 محمد مصطفى )1

 أـ العنوان 
 

352 
 

7221210 
 501أ

 
 أنفال جاسم محمد 

التصور الصوتي للعربية في ضوء المنهج الوصفي دراسة 
أنفال جاسم محمد .ـ البصرة : جامعة نظرية تطبيقية / 

 1122البصرة ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛152

 ماجستير في اللغة العربيةرسالة 
 ـ اللغة العربية ـ االصوات ـ دراسات 2

 أـ العنوان 
 

353 

72212 
 311ر

 
 رضاته حسين صالح 

من المباحث اللغوية في شروح الفصيح / رضاته حسين 
صالح .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1قسم اللغة 

 1122العربية 1
 سم 13ص؛810أ1د 1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ االصوات 2
 ـ الفصيح ـ شروح        أـ العنوان 1
 

350 

72212 
 157ز

 
 الزبيدي1عالء حسن مشكور 

الخالف الصوتي في الدرس العربي الحديث / عالء حسن 
التربية مشكورالزبيدي .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية 

11122 
 سم 13ص:ايض؛107

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها /لغة 
 ـ اللغة العربية ـ االصوات     أـ العنوان 2
 

353 

721 
 353ت

 
 التميمي 1 وليد خالد الزم 

 الفاظ الطبيعة في شعر ابي تمام الطائي في ضوء نظرية 

355 



 

012 
 

 
خالد الزم التميمي .ـ الحقول الدالليه ـ دراسة ومعجم / وليد 

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن رشد1
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها /لغة 
 ـ ابي تمام 1حبيب بن اوس 1ـ اللغة العربية ـ الفاظ    2
 هـ(182ـ 233ـ اللغة العربية ـ دراسات )8

 أـ العنوان 
 

721 
 371ح

 
 الحمداني 1زبيدة مازن علي 

 الجملة الحالية في صحيح البخاري ـ انماطها وداللتها / 
الحمداني.ـ الموصل : جامعة  الحمداني 1زبيدة مازن علي

 1122الموصل ـ كلية االداب 1
 سم 81ص؛112

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ الداللة اللففظية 2
هـ( 1محدث            125ـ 257ـ البخاري 1 محمد بن اسماعيل )1

 أـ العنوان 
 

511 

721 
 51ر

 
 رنا خزعل ناجي 

المرأة في الحقول الداللية المشتركة في المخصص / رنا 
خزعل ناجي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية 

11122 
 سم 13ص؛103

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية 2
 ـ اللغة العربية ـ معاجم )المخصص(   أـ العنوان  1
 

512 

721 
 237ع

 
 العسكري 1مرتضى جليل طاهر 

النسبة العربية دراسة داللية / مرتضى جليل طاهر 
صفي الدين الحلي العسكري.ـ بابل : جامعة بابل ـكلية التربية 

11122 
 سم 13ص؛118

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1اللغة 
 ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية 2

 أـ العنوان 

511 

721 
 515ك

 
 كيان احمد حازم يحيى 

االحتماالت اللغوية المخلة بالقطع وتعارضها عند االصوليين 
 ـ كلية كيان احمد حازم يحيى .ـ بغداد : جامعة بغداد/ 

518 



 

014 
 

 
 1122االداب1 

 سم 13ص؛231
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وأدابها 

 ـ اللغة العربية ـ الداللة اللفظية 2
 أـ العنوان 

 
721 

 127ن
 

 الناصري1 غانم هاني كزار
هـ( 702الصداره في الكالم عند عبد القاهر الجرباني )تماله 

بابل ـ كلية التربية / غانم هاني كزار الناصري.ـ بابل:جامعة 
 1122للعلوم االنسانية 1

 سم 13ص؛203
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1 لغة

ـ الجربان 1عبد القاهر عبد 1ـ اللغة العربية ـ االلفاظ   2
 هـ( 1 لغوي702ـ 11الرحمن )

 أـ العنوان 
 

517 

728 
 137ب

 
 البامرني 1والء هاشم احمد 

دراسة ومعجم/ االلفاظ المولدة في المعجمات العربية القيمة : 
جامعة الموصل ـ كلية والء هاشم احمد البامرني الموصل: 

 1122التربية االساسية1
 سم 81ص؛111

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ اللغة العربية ـ معاجم           أـ العنوان 2
 

512 

728 
 771ب

 
 البدراني 1محمد عبد الموجود حسن 

المسكوت عنه في شعر عبد الوهاب البياتي/ محمد عبد 
الموجود حسن البدراني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122التربية 1
 سم 81ص؛112

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية1 االدب العربي 
شاعر ـ البياتي 1عبد الوهاب )1ـ اللغة العربية ـ معاجم    2

 عراقي(           أـ العنوان 
 

513 

728 
 157ج
 
 
 
 

 
 الجبوري 1احمد محمود محمد عيسى 

المفسر المعزز بالشواهد من الفاظ المبرد في كتاب الكامل / 
.ـ الموصل : جامعة احمد محمود محمد عيسى الجبوري

 1122الموصل ـ كلية االداب 1
 سم13ص؛225

510 



 

010 
 

 
 
 

 
 
 

  
 رسالة ماجستير في اختصاص اللغة العربية 

ـ 121ـ المبرد 1 محمد بن يزيد )1ـ اللغة العربية ـ معاجم   2
 هـ( 1 امام العربية 133

 أـ العنوان 
 

728 
 157ج

 
 الجبوري 1برزان سعدي حميد

واللباب الفاخر للصاغاني  المباحث اللغوية في كتاب الزاخر
ان سعدي حميد الجبوري.ـ االجزاء المطبوعة نموذجا/ برز

 1122الموصل : جامعة الموصل كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1اللغة 
ـ الرضي الصاغاني 1 الحسن 1ـ اللغة العربية ـ معاجم     2

 هـ( 1 لغوي321ـ200بن محمد )
 أـ العنوان 

 

513 

728 
 35ر

 
 هـ( 321ـ200الرضي الصاغاني 1 الحسن بن محمد )

البحث الداللي في كتاب التكملة والذيل والصله للصاغاني 
الحسن بن محمد الرضي الصاغاني تحقيق رباب  /321ت

علي طوبان .ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
11122 

 سم13ص؛233
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ معاجم        أـ العنوان 2
 

515 

728 
 750ش

 
 الشريفي 1حامد حسين حينحن

معجم مثن اللغة الحمد رضا العاملي دراسة وتقويم / حامد 
حسين حينحن الشريفي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 

11122 
 سم 13ص؛872

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ معاجم    أـ العنوان 2
 

521 

728 
 112ع

 
 العباسي1 نجالء ادريس محمد 

الزبيدي في كتابه مختصر العين / نجالء ادريس محمد 
ـ كلية التربية العباسي.ـ الموصل : جامعة الموصل 

 1122االساسية1
 سم81ص:ايض؛123أ1 ط1

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

522 



 

011 
 

 
ـ ابو بكر الرازي 1 محمد بن 1ـ اللغة العربية ـ معاجم  2

 هـ( 1 عالم باللغة 805ـ 823الحسن )
 أـ العنوان 

 
728 

 35ع
 

 علي سعد لطيف رشيد 
الزاخر واللباب الفاخر الظواهر اللغوية في كتاب العباب 

هـ / علي سعد لطيف رشيد.ـ بغداد : الجامعة 321للصغاني ت
 1122كلية التربية 1 المستنصرية ـ 

 سم 13ص؛258
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ معاجم         أـ العنوان  2
 

521 

727 
 157ج

 
 الجبوري 1عبد الغني حميد حسين عبد هللا 

النقد البالغي في كتاب محمد العمري: البالغة العربية 
حميد حسين عبد هللا اصولها وامتداداتها / عبد الغني 

 1122الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1
 سم 81ص؛277

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ البالغة العربية       أـ العنوان 2
 

528 

727 
 123هـ 

 
 الهاشمي 1لمياء حسين حسن حميد 

فوي المصطلح البالغي في كتاب الكليات للك
حسين حسن حميد الهاشمي.ـ  ت(/ لمياء2157ـ111)

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛113

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ البالغة العربية       أـ العنوان 2
 

527 

727110 
 157ج
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الجبوري 1سوسن خيري نجم 

دراسة  المصادر البالغية: النقدية في كتاب )دالئل االعجاز(
تحليلية / سوسن خيري نجم الجبوري.ـ ديالى : جامعة ديالى 

 1122ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛287

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ االعجاز ـ دالئل 1ـ البالغة العربية ـ دراسات    2

 أـ العنوان 
 

522 



 

011 
 

727110 
 571ج

 
 الجوراني 1محمد محمود ياسر

هـ( في 208هـ( محي الراوندي )ت323الحديد )تردود ابي 
نهج البالغة ))دراسة لغوية(( / محمد محمود حيهما شر

.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب ياسر الجوراني
11122 

 سم13ص؛233
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

ـ ابن ابي الحديد 1عبد 1ـ البالغة العربية ـ دراسات   2
ـ القطب 8هـ(1 عالم باالدب 322ـ233الحميد بن هبة)

 هـ( باحث امامي 208ـ11الراوندي سعيد بن هبة هللا )
 أـ العنوان 

 

523 

727110 
 103ح

 
 هـ( 313ـ 012ت الحافظ العراقي 1 عبد الرحيم بن الحسين )

رح التقريب / ح التثريب في شالمباحث البالغية في كتاب طر
لوان ععبد الرحيم بن الحسين الحافظ العراقي؛ تحقيق غسان 

خلف رجب .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 
11122 

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ البالغة العربية ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

520 

727110 
 758ح

 
 الحديثي 1مها توفيق يوسف جاسم 

أساليب االنشاء الطلبي واعراضها المجازية في المعلقات 
)دراسة بالغية تحليلية(/ مها توفيق يوسف جاسم الحديثي.ـ 

 1122صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛277
 بها لة ماجستير في اللغة العربية وادارسا

 ـ االنشاء ـ اساليب 1ـ البالغة العربية ـ دراسات   2
 أـ العنوان 

 

523 

727110 
 571ح

 
 حوراء عبد علي سعيد 

ج هي في كتاب )منهاج البراعة في شرح نالبحث البيان
هـ( / حوراء 2817ب هللا الهاشمي الخوئي )يالبالغة( لحب

للبنات عبد علي سعيد .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية 
11122 

 سم 13ص؛253
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ البالغة العربية ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

525 



 

015 
 

 
727110 

 112ع
 

 (538ـ330العباسي 1عبد الرحيم بن عبد الرحمن احمد)
الجهود البالغية والنقدية في كتاب معاهد التلخيص على 

العباسي / عبد الرحيم بن  شرح شواهد التلخيص لعبد الرحيم
تحقيق امل عبد الرحيم جمعة .ـ  عبد الرحمن احمد العباسي

 1122ة 1ية التربيبغداد : الجامعة المستنصرية ـ كل
 سم13ص؛123

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ التلخيص ـ شواهد 1ـ البالغة العربية ـ دراسات   2

 أـ العنوان 
 

511 

727110 
 011ع

 
 ابي 1ميسم عبد الحسن حيدر لعقا

الموصول وصلته في نصوص نهج البالغة دراسة وصفية 
ابي.ـ بغداد: جامعة لعقتحليلية / ميسم عبد الحسن حيدر ا

 1122بغداد ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم 13ص؛201

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها  
 ـ البالغة العربية ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

512 

727110 
 318ف

 
 الفالح 1حبيب عبدهللا عبد النبي 

البن عربي ـ دراسة اسلوبية / حبيب عبدهللا  المكيةالفتوحات 
عبد النبي الفالح.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 

11122 
 سم 13ص؛818

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
ـ ابن عربي 1محمد بن علي 1الغة العربية ـ دراسات   ـ الب2
 ( اديب        أـ العنوان 383ـ231)
 

511 

727110 
 315ك

 
 ب يالكعبي 1 محمد عويطر سويلم غض

الربط وداللته في نهج البالغة دراسة نحوية / محمد عويطر 
الكعبي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية ب يسويلم غض

 1122التربية االساسية 1
 سم 13ص؛253

 رسالة ماجستير في تربية اللغة العربية وادابها 
ـ اللغة العربية النحو ـ 1ـ البالغة العربية ـ دراسات   2

 دراسات         أـ العنوان 
 

518 

727110 
 133م

 
 المالكي 1وسام جمعة لفته 

517 



 

016 
 

 
المصدرية في نهج البالغة دراسة في داللة البنية البنية 

الصرفية / وسام جمعة لفته المالكي.ـ البصرة : جامعة 
 1122البصرة ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ البالغة العربية ـ دراسات        أـ العنوان 2
 

727110 
 518م

 
 المياحي1 جبار اهليل زغير محمد الزيدي 

اسلوبية اللغة عند نازك المالئكة / جبار اهليل زغير محمد 
.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية صفي  الزيدي المياحي

 1122الدين الحلي 1
 سم 13ص؛811

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 1لغة 
نازك )شاعرة عراقية(              ـ المالئكة ـ1ـ البالغة ـ دراسات   2

 أـ العنوان 
 

512 

727110 
 583م

 
 (332ـ بعد 111ميثم البحراني 1 ميثم بن علي بن ميثم )

مباحث داللية في شرح نهج البالغة للشيخ كمال الدين ميثم 
ميثم بن علي بن ميثم البحراني1تحقيق  هـ(/302البحراني)

وصال عبد الواحد خضير الخرساني .ـ الكوفة : جامعة الكوفة 
 1122ـ كلية التربية للبنات 1

 سم 13ص؛111
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ البالغة العربية ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

513 

727110 
 357و

 
 وليد فرحان علي 

االستعارة في الدراسات الحديثة / وليد فرحان علي .ـ بغداد : 
 1122الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛113
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 1 ادب 

 ـ البالغة العربية ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

510 

72712 
 157ج

 
 ي الجبوري1 عبد الوهاب حسين خلف عبد الجبور

علم المعاني في مشاهير شروح صحيح البخاري / عبد 
الوهاب حسين خلف عبد الجبوري .ـ صالح الدين ـ كلية 

 1122التربية 1 
 سم 13ص؛132

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها 

513 



 

017 
 

 
ـ البخاري 1محمد بن اسماعيل 1ـ المعاني ـ بالغة عربية   2
 هـ(  1 محدث    123ـ 257)

 أـ العنوان 
 

72712 
 353د
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الدليمي 1 عامر سعيد نجم عبد هللا 

اساليب االنشاء في كالم السيده الزهراء )عليها السالم( 
هـ( دراسة نحوية بالغية/ عامر سعيد نجم عبد هللا 22)ت

 1122الدليمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛182

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1اللغة 
ـ فاطمة الزهراء عليها 1ـ البالغة العربية ـ االنشاء   2

هـ( 1نابهات قريش 22ــ ـ قه23السالم فاطمة بنت محمد )
 واحدى العظيمات 

 أـ العنوان 

515 

72712 
 525م

 
 الموسوي 1حسين علي محمد 

البالغة / حسين علي هج لبية في ناالساليب االنشائية غير الط
محمد الموسوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية للعلوم 

 1122االنسانية 1
 سم 13ص؛201

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1اللغة 
 ـ البالغة العربية ـ االنشاء       أـ العنوان 2
 

581 

72712 
 71ه

 
 هدى ناجي عبد صباح

توثيقية نحوية / هدى معاني الحروف في العربية دراسة 
ناجي عبد صباح .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 

11122 
 سم 13ص؛177

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها 
 ـ الحروف ـ معاني 1ـ اللغة العربية ـ معاني   2

 أـ العنوان 
 

582 

72718 
  171س

 
 الساداني 1 نايف جردو احمد حسن أل النعمات 

هـ( دراسة 2715) يطفالبالغي عند عبد العظيم الملدرس ا
في علم البيان / نايف جردو احمد حسن أل النعمات 

 1122الساداني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛823

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي 

581 



 

018 
 

 
ـ المطعني1 عبد العظيم 1ـ البيان )بالغة عربية(    2
 هـ اديب         أـ العنوان 2715ـ

 
72712 

 335ع
 

 العكيلي1حيدر برزان سكران 
فر بن محمد الصادق عطام االيام جالبديعة في خاالشكال 

حيدر  )عليه السالم( في كتاب )االصول من الكافي( للكيلني /
لبصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب برزان سكرانالعكيلي.ـ ا

11122 
 سم 13ص؛708

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
ـ جعفر الصادق 1جعفر بن محمد 1ـ البديع ـ بالغة عربية   2

 هـ( 1سادس االئمة االثنى عشر 273ـ31الباقر )
 أـ العنوان 

 

588 

722 
 535هـ

 
 هيمن غالي علي ناوخاس 

 ردود المرادي علي النجاة / هيمن غالي علي ناوخاس 
 1122.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛120
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

ن بن قاسم بن عبد هللا سـ الح1ـ اللغة العربية ـ النحو   2
 هـ( 1نحوي     075ـ 111المرادي )
 أـ العنوان 

 

587 

72212 
 35أ

 
 هـ (800ـ 133أبو علي الفارسي1الحسن بن احمد )

علل االختيار النحوي في كتاب ))الحجة(( البي علي الفارسي 
ه( / الحسن بن احمد أبو علي الفارسي1 تحقيق عبد 800)ت

الخالق شعنان .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية 
11122 

 ص13ص؛120
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ القرارات القرأنية 1ـ اللغة العربية ـ النحو   2
 أـ العنوان 

 

582 

72212 
 231أ

 
 أسماء عبد الباقي محمد 

أساليب الربط وادواته في صحيح مسلم دراسة تحليلية في 
البنية اللغوية / أسماء عبد الباقي محمد .ـ بغداد : الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛203

583 



 

019 
 

 
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها 

 ـ الربط وادواته  1ـ اللغة العربية ـ النحو   2
 هـ( 1محدث 132ـ 117ـ االمام 1مسلم بن الحجاج )8

 أـ العنوان 
 

72212 
 137خ

 
 خالدة دعاس حسين 

العشر وشعر بعض أساليب التوكيد بين شعر المعلقات 
المحدثين / خالدة دعاس حسين .ـ بغداد: الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛122

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ التوكيد  ـ اساليب 1ـ اللغة العربية ـ النحو  2
 ـ المعلقات العشر    أـ العنوان 8
 

580 

7221210 
 830أ

 
بن الحسن بن علي الطوسي  محمدالطوسي 1أبوجعفر 

 (731ـ832)
بن  محمدهـ/ 731النحو الكوفي في تفسير التبيان للطوسي 

الحسن بن علي أبوجعفر الطوسي1 تحقيق ضياء يوسف 
راضي الخشخشي .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

11122 
 سم 13ص؛112

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1اللغة 
 دراسات العربية ـ النحو ـ  ـ اللغة2

 أـ العنوان 
 

583 

7221210 
 837أ

 
 أحمد فالح وادي 

ترتيب االبواب والقواعد النحوية في كتاب سيبويه في ضوء 
المنطق اللغوي / أحمد فالح وادي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 

 1122كلية التربية للعلوم االنسانية 1 
 سم 13ص؛235

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
ـ سيبويه 1 عمروبن 1ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات   2

 هـ( امام النجاة     أـ العنوان  231ـ273عثمان )
 

585 

7221210 
 237أ

 
 اسعد رزاق يوسف 

هـ( دراسة في 223البنية الفعل في مقامات الحريري )ت
رزاق يوسف .ـالبصرة : جامعة داللة البنية الصرفيه/ اسعد 

 1122البصرة ـ كلية التربية 1

571 



 

012 
 

 
 سم13ص؛230

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـاللغة العربية ـ النحو ـدراسات 2
هـ(1 اديب ونحوي     223ـ773ـالحريري 1 القاسم بن علي )1

 أـ العنوان 
 

7221210 
 123ج

 
 جاسم محمد سلمان 

حاشية الصبان على شرح االشموني على الفية ابن مالك 
/ جاسم محمد سلمان.ـ بغداد : جامعة  نحوية:دراسة 

 1122االسالمية ـ كلية االداب 1
 سم 13ص:ايض؛132

 أطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية )تخصص نحو( 
ـ ابن ماالك )محمد بن 1بية ـ النحو ـ دراسات   ـ اللغة العر2

 هـ( 301ـ311عبد هللا (1نحوي )
هـ( 1 نحوي             511ـ نحو383ـ االشموني 1علي بن محمد )8

 أـ العنوان 
 

572 

7221210 
 157ج

 
 الجبوري 1 محمد حشيش عداي 

دراسة نحوية / ـ أثر انعدام النظر في اقامة الحكم النحوي 
عداي الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية  محمد حشيش

 1122التربية للعلوم االنسانية 1
 سم 13ص؛110

 ر في اللغة العربية 1اللغة رسالة ماجستي
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
 ـ الحكم النحوي أـ العنوان 8ـ النظير ـ انعدام       1
 

571 

7221210 
 157ج

 
 الجبوري 1 نجيب محمود عالوي 

داللة االفعال المبنية للمجهول في شعر المتنبي / نجيب 
محمود عالوي الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122التربية 1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
احمد بن الحسين ـ ابو الطيب المتنبي 1 8ـ االفعال ـ داللة   1
 هـ( شاعر عباسي أـ العنوان 827ـ 818)
 

578 

7221210 
 215ج

 
 الجصاني 1سليم عبد الزهرة محسن 

علي بن آن العزيز لالبحث النحوي في الوجيز في تفسير القر
 هـ( / سليم عبد الزهرة محسن 2282الحسين العاملي )ت

577 



 

014 
 

 
 11122.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب الجصاني

 سم 13ص؛811
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
 ـ العاملي 1علي بن الحسين )مفسر( أـ العنوان 1
 

7221210 
 307ج

 
 جعفر رؤوف رشيد 

هـ( / جعفر 31التراكيب النحوية في شعر جميل بثينة )
العراقية ـ كلية االداب  رؤوف رشيد.ـ بغداد : الجامعة

11122 
 سم 13ص؛801

 رسالة ماجستير في اللغة العربية / تخصص لغة 
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
 هـ(1 شاعر    أـ العنوان  31ـ11ـ جميل بثينة )1
 

572 

7221210 
 313ج

 
 هـ( 522ـ375الجالل السيوطي1 عبد الرحمن بن ابي بكر )

في كتابه النكت / عبد الرحمن بن  طي النحويةجهود السيو
ابي بكر الجالل السيوطي1 تحقيق صالح صبيح هاشم حمد 

الفاضلي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 
 1122االسالمية 1

 سم 13ص؛183
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات أـ العنوان 2
 

573 

7221210 
 103ح

 
 هـ( 313ـ 11الحافظ العراقي 1 عبد الرحيم بن الحسين )

المباحث النحوية في كتاب طرح التثريب في شرح التقريب 
هـ( وابنه ابي زرعه 313للحافظ العراقي المتوفي سنة )

(/ عبد الرحيم بن الحسين الحافظ 313المتوفي سنة )
ـ صالح العراقي 1 تحقيق عبد العزيز صالح خلف سلمان .

 1122ـ كلية التربية 1 الدين : جامعة تكريت 
 سم 13ص؛128

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وأدابها 1النحو 
 ـ ابي زرعه )م.م( 1ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات   2

 أـ العنوان 
 

570 

7221210 
 255ح

 
 حسين خضير عباس 

على ضي االسترابادي في شرحه التفكير النحوي عند الر
 فيه / حسين خضير عباس .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الكا

573 



 

010 
 

 
 1122التربية 1

 سم 13ص؛131
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية 1اللغة 

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
هـ( 323ـ 11بادي1 محمد بن الحسن )اـ الرضي االستر1

 1عالم بالعربية       أـ العنوان  
 

7221210 
 135ش

 
 الشامي 1 جعفر محمد عبد الرضا 

في النحو العربي دراسة في المنهج / جعفر محمد الترتيب 
عبد الرضا الشامي.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية التربية 1 

1122 
 سم 13ص؛112

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات    أـ العنوان 2

575 

7221210 
 318ص

 
 صالح حسن هاشم 

الطول واثره في الدرس النحوي حذفا وزيادة وتغييرا / صالح 
 1122حسن هاشم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛137
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات أـ العنوان  2
 

521 

7221210 
 335ع

 
 عبد علي صبيح خلف 

نظرية النحو العربي ومناهج الدرس اللغوي الحديث / عبد 
علي صبيح خلف .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 

11122 
 سم 13ص؛182

 أطروحة دكتوراه في فلسفة في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات أـ العنوان 2
 

522 

7221210 
 173ع

 
 العبدلي 1وليد محمد نجم 

اختيارات المرادي النحوية في شرحه على االلفية / وليد 
محمد نجم العبدلي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 1122التربية 1 
 سم 13ص؛281

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
 هـ( 1نحوي 075ـ11ـ المرادي 1الحسن بن قاسم )1

 أـ العنوان 

521 



 

011 
 

 
7221210 

 157ع
 

 العبودي 1 مازن حسن صكب
هـ( في )الكشاف( 283المناظره المتخيله عند الزمخشري)ت
صكب العبودي.ـ بابل: دراسة نحوية اسلوبية / مازن حسن 

 1122جامعة بابل ـ كلية التربية 1
 سم13ص؛127

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1اللغة
ـالزمخشري1محمود بن 1ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات  2

 العنوان باللغة          أـهـ(1  عالم 283ـ730عمر )
 

528 

7221210 
 157ع

 
 العبيدي1 اسامة عبد الخالق عبد الفتاح احمد 

هـ( دراسة نحوية صرفية 800االغفال البي علي الفارسي)ت
/ اسامة عبد الخالق عبد الفتاح احمد العبيدي.ـ االنبار : 

 1122جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية 1
 سم 13ص؛237

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات  2
ـ ابوعلي الفارسي 1 8ـ اللغة العربية ـ الصدق ـ دراسات   1

 أـ العنوان    ق( 1 عالم بالعربية800ـ 133) الحسن بن احمد
 

527 

7221210 
 357ع

 
 مسلم  يالعميدي 1مقداد عل

االهمال النحوي في خطب االمام علي)عليه السالم ( دراسة 
 )نهج البالغة ( حتى نهاية القرن السابع الهجري/في شروح 

مقداد علي مسلمالعميدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122للعلوم االنسانية 1

 سم 13ص؛237
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1اللغة

ـ علي بن ابي طالب 1ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات  2
هـ( 1امير المؤمنين وابن عم النبي محمد )ص(   71ـ 18)
 ـ الخطب الدينية  أـ العنوان 8
 

522 

7221210 
 718ف

 
 الفراجي1 وليد شعبان علي 

(في الدرس النحو / هـ 231دراسة موازنة بين سيبويه )
بغداد : الجامعة العراية ـ كلية وليد شعبان علي الفراجي.ـ 

 1122االداب 1
 سم 13ص؛171

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
ـ سيبويه 1عمربن 1ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات  2

 هـ( امام النجاة 231ـ273عثمان )

523 



 

011 
 

 
 هـ( 1 نحوي أـ العنوان 231ـ 57ـيونس بن حبيب )8
 

7221210 
 553ف

 
 هـ( 001الفيومي 1احمد بن محمد )

المباحث النحوية في المصباح المنير للفيومي اليساري 
هـ/ احمد بن محمد الفيومي؛ تحقيق مصطفى طالب 001

خليف عبيد .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلة التربية للعلوم 
 1122االنسانية 1

 سم 81ص:ايض؛127أ1ت 1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 العربية ـ النحو ـدراسات     أـ العنوان ـ اللغة 2
 

520 

7221210 
 705ق

 
 القره غولي 1 عبد الرحمن وليد عبد الرحمن 

الدرس النحوي في كتب حروف المعاني بين سيبويه 
والنحويين / عبد الرحمن وليد عبد الرحمن القره غولي.ـ 

 1122بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛830

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
 هـ( 1 نحوي 231ـ273ـ سيبويه 1عمر بن عثمان )1

 أـ العنوان 
 

523 

7221210 
 753ك

 
 كريم حمزة حميدي
رطي في )نهج البالغة (/ كريم حمزة شتراكيب االسلوب ال

كلية التربية1صفي الدين الحلي حميدي.ـ بابل : جامعة بابل ـ 
11122 

 سم 13ص؛122
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1اللغة 

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
 ـ االسلوب الشرطي        أـ العنوان  1
 

525 

7221210 
 837م

 
 محمد شاكر محمود عبد 

مايجوز فيه الوجهان في شرح كافية ابن الحاجب 1للرضي 
محمد شاكر محمود عبد .ـ بغداد :الجامعة العراقية  هـ/333ت

 1122ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها تخصص1لغة 
ـ ابن الحاجب 1عثمان 1ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات   2

 هـ( 1 فقيه مالكي373ـ201بن عمر )

531 



 

015 
 

  
 هـ( 1عالم العربية 333ـ 11ـ الرضياالسترابادي)8

 أـ العنوان 
 

7221210 
 713م

 
 مرتضى هاتف بربهي 

 التصنيف النحوي عند المحدثين / مرتضى هاتف بربهي 
 1122.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛175
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 1اللغة 

 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

532 

7221210 
 257م

 
 المشهداني 1 ضياء فاضل حسين 

معاني النحو عند عبد القاهر الجرجاني دراسة في المفهوم 
الموصل والجذور والعمل / ضياء فاضل حسين المشهداني.ـ 

 1122:جامعة الموصل ـ كلية االداب 1 
 سم13ص؛131

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ دراسات 2
ي ـ عبد القاهر الجرجان8ـ النحو ـ معاني      1
 هـ( 1 لغوي      أـ العنوان 702ـ111)
 

531 

7221215 
 517أ

 
 أياد سليمان محمد 

هـ( 032القواعد الكليه النحويه عند ابن هشام االنصاري )ت
محمد.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية االداب 1 / أياد سليمان 

1122 
 سم 13ص؛811

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها  
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ تاريخ 2
 هـ( 1نحوي 032ـ11ـ االنصاري 1 جمال الدين محمد )1

 أـ العنوان 
 

538 

7221215 
 075ب
 

 
 
 
 
 
 

 
 هـ( 2158ـ2181البغدادي1 عبد القادر بن عمر )

( / عبد 2158في خزانة االدب للبغدادي )ت الكوفي النحو
؛تحقيق جاسم خيري حيدر الحلفي.ـ القادر بن عمر البغدادي

 1122بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛253

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1اللغة 
 لنحو ـ تاريخ    أـ العنوان ـ اللغة العربيةـ ا2

537 



 

016 
 

 
7221215 

 575ز
 

 الزيدي 1كامل ناصر سعدون 
الهمزة في دراسات القدامى والمحدثين دراسة لسانيه / كامل 

ناصر سعدون الزيدي.ـ بغداد: الجامعة المستنصرية ـ كلية 
 1122االداب 1

 سم 13ص؛205
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ اللغة العربية ـ النحوـ تاريخ أـ العنوان 2
 

532 

7221215 
 81ص
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 علي حسين ضحى 

الجواز النحوي عند نحوين االندلس في القرن السادس 
الهجري / ضحى حبيب علي .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ 

 1122كلية االداب 1
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ اللغة العربية ـ النحو ـ تاريخ 2

 أـ العنوان 

533 

72212 
 352أ

 
 االلوسي1 رنا هادي صالح 

أبنية المصادر والمشتقات ف تهذيب اللغة لالزهري 
هـ( دراسة صرفية داللية/ رنا هادي صالح االلوسي.ـ 801)ت

 1122بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1 
 سم 13ص؛131

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية تخصص)لغة( 
 ـ المصادر والمشتقات 1ـ اللغة العربية ـ الصرف   2
ـ االزهر1 محمد بن احمد 7ـ اللغة ـ تهذيب    8
 هـ(          أـ العنوان 801ـ131)
 

530 

72212 
 870ب
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 هـ(581ـ 335بحرق1 محمد بن عمر )

االمثال )الشرح الكبير( محمد بن عمر فتح االقفال وضرب 
محمد بن عمر بحرق؛ (/ 581ضرمي الشهيد ببحرق )تحال

تحقيق يعقوب احمد محمد السامرائي .ـ صالح الدين : جامة 
 1122تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم13ص؛731
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها 1اللغة 

 االقفال ـ فتح  ـ 1ـ اللغة العربية ـ الصرف   2
 ـ االمثال ـ ضرب      أـ العنوان 8
 

533 



 

017 
 

 
72212 

 577ح
 

 م النصر هللا يحيدر محمد رح
هـ(/ حيدر 333الردود الصرفية عند الرضي االستراباذي )

م النصر هللا.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية يمحمد رح
 1122االداب 1

 سم 13ص؛252
 أطروحة دكتوراه فلسفة اللغة العربية وادابها 

ـ الرضي االسترباذي 1محمد بن 1ـ اللغة العربية ـ الصرف  2
 هـ( 1 عالم بالعربية أـ العنوان 333ـ11الحسن )

 

535 

72212 
 255ح
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 حسين صالح ظاهر 

 ر الهذليين / حسين صالح ظاهر البنى الصرفية في شع
االسالمية ـ كلية االداب والعلوم االنسانية 1 .ـ لبنان : الجامعة 

1122 
 سم 13ص؛133

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ الهذليين ـ شعر1ـ اللغة الصرف ـ الصرف    2

 أـ العنوان
 

501 

2 1727 
 357س

 
 السعيدي 1 رشاد سعود عبد العالي 

علم البديع بين الصوت اللغوي والبحث البالغي في ضوء 
.ـ الكوفة : رشاد سعود عبد العاليالسعيدي القرآن الكريم /

 1122جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛118

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـاللغة العربية ـ البديع      أـ العنوان 2
 

502 

72212 
 557م

 
 مهند فاضل علي 

الحديث النبوي من المعجم اللغوي لصيغة )استفعل( في 
مهند فاضل علي.ـ الموصل : جامعة  صحيح البخاري /

 1122الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛203

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ اللغة العربية ـ معاجم 1ـ اللغة العربية ـ الصرف  2
1 محمد بن اسماعيل  يـ البخار7ـ الحديث الشريف     8
 هـ( 1حافظ للحديثأـ العنوان 123ـ257)
 

501 

72212 
 185ن

 
 ناجي ناصر حسن 

508 



 

018 
 

 
المسائل الصرفية في رسالة المالئكة البي العالء المعري/ 

ناجي ناصر حسن .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 
11122 

 سم 13ص؛211
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها 

 ـ المالئكة ـ رسالة 1ـ اللغة العربية ـ الصرف  2
هـ(1 775ـ838ـ ابو العالء المعري 1احمد بن عبد هللا )8

 شاعر      أـ العنوان 
 

7221210 
 355ع

 
 عالء صبري دحام جلوي 

أبنية االفعال في كتاب حل الشاطية دراسة صرفية داللية / 
عالء صبري دحام جلوي.ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ كلية 

 1122االداب1
 سم 13ص؛172

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها  
 ـ اللغة العربية ـ الصرف ـ دراسات 2
 ـ االفعال ـ البنية      أـ العنوان 1
 

507 

75718210 
 155ط

 
 الطائي 1رجاء خماس ابراهيم 

فاعلية برنامج تعليمي مستند على نظرية العبء المعرفي في 
تنمية مهارات التفكير الناقد والتحصيل الدراسي لطلبة 

المرحلة الثانية قسم اللغة التركية في مادة النحو / رجاء 
خماس ابراهيم الطائي.ـ العراق : معهد البحوث والدراسات 

 1122العربية ـ قسم الدراسات التربوية والنفسية 1 
 سم 13ص:ايض؛133أ1ر 1 

أطروحة دكتوراه في المناهج وطرق التدريس )طرائق 
 تدريس اللغة التركية (  

 ـ التفكير ـ مهارات  1ـ اللغة التركية دراسة وتدريس   2
 ـ النحو ـ مادة           أـ العنوان 8
 

502 

   

 

 

 



 

019 
 

 

 

 

 

 

 

 الطبيعية والرياضيات العلوم

 

 

  



 

052 
 

221 
 157ج

 
 الجبوري 1 صفاء علي سالم 

حول حلقات بيرنسايد / صفاء علي سالم الجبوري.ـ الموصل :جامعة 
 1122الموصل ـ كلية التربية 1

IـVI 173سم81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات 
 ـ الرياضيات         أـ العنوان 2
 

976 

221 
 171س

 
 سارة موفق محمود 

وتقاطع قلب مخططات يونك / سارة موفق Eحول المنتظم من النوع 

 1122محمود.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

IـVII 178سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات 
 ـ الرياضيات         أـ العنوان 2
 

977 

22110 
 572س
 
 
 
 
 
 

 سندس عزيز فارس 
برنامج تدريبي على وفق عادات العقل في التحصيل وتنمية الذكاء فاعلية 

المنطقي )الرياض( والتفكير االبداعي / سندس عزيز فارس .ـ بغداد:جامعة 
 1122بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1

 سم 13ايض؛ص:718أ1 ج1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية )تدريس الرياضيات(

 ريس      أـ العنوانـالرياضيات ـ طرق التد2

979 

22110 
 375ش

 
 الشمري 1 منصور نغيمش فرج 

دراسة كفاءة االختبار الثنائي لقياس الفوضى مع التطبيق / منصور نغيمش 
 1122فرج.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب والرياضيات 1

 سم 81ص:ايض؛37أ1ح1
 رسالة ماجستير في الرياضيات 

 ـ الرياضيات ـ دراسات          أـ العنوان 2
 

982 

22110 
 137ك
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كامران مولود فتاح 

القدرة المكانية لدى طلبة مدارس المتميزين والمتميزات / كامران مولود فتاح.ـ 
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلة التربية ابن الهيثم 1

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير في التربية وطرائق تدريس الرياضيات 

 ـ الرياضيات ـ طرق التدريس 2
 ـ المتميزين والمتميزات        أـ العنوان1

984 

228  980 



 

054 
 

 صفاء مهدي موسى  011ص
تحسين نتائج حساب التكامالت الثناية عدديا باستعمال طريقة تعجيل روميزك 

مهدي موسى .ـ الكوفة :جامعة  مع قاعدتي النقطة الوسطى وسمبسون/ صفاء
 1122الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم 13ص؛288
 رسالة ماجستير في الرياضيات 

 ـ الحساب         أـ العنوان 2
 

22217 
 23ر

 
 رسل حسن ناصر 

المقارنة بين الطريقتين التعجيليتين ايتكى ورومبرك في احتساب التكامالت 
الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات عددا / رسل حسن ناصر.ـ 

11122 
I ـVI 1275سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات 
 ـ الرياضيات ـ تكامل         أـ العنوان  2
 

981 

225 
 217ب

 
 بشار طه خضير 

التنبؤ بواسطة االنحدار والكريكنك للبيانات المكانية مع التطبيق / بشار طه 
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1.ـ خضير

I ـVI133سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الرياضيات 
 ـ الرياضيات التطبيقية        أـ العنوان 2
 

981 

22517 
 231أ

 
 اسماعيل هادي جلوب 

ايجاد التوزيع الثنائي المشترك باعتماد دوال رابطة مختلفة مع تطبيق في 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة المجال الحيوي / اسماعيل هادي جلوب 

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص؛288

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االحصاء 
 ـ االحصاء التطبيقي        أـ العنوان 2
 

985 

22517 
 387أ

 
 أمجد سامي جوني 

استخدام التحليل العنقودي في تصنيف االسر حسب مستويات المعيشة في 
/ أمجد سامي جوني .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 1110ـ1113العراق للمدة 

 1122االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛50

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي 
 
 نيف   ـ االسر ـ تص1ـ االحصاء التطبيقي    2

986 



 

050 
 

 ـ المعيشة في العراق      أـ العنوان 8
 

22517 
 353ج

 
 الجميلي 1صبا صباح احمد 

ويبل للفشل باستعمال دوال خسارة مقارنة مقدرات بيز لدالة المعولية النموذج 
ختلفة مع تطبيق عملي / صبا صباح احمد الجميلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ م

 1122كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛211

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء 
 ـ االحصاء التطبيقي       أـ العنوان 2
 

987 

22517 
 37ر

 
 رعد عبد الرزاق علي 

/ رعد 1110تحليل احصائي مقارن الواقع الصناعات الغذائية في العراق لسنة 
 1122عبد الرزاق علي .ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛31
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي 

 ـ االحصاد التحليلي1ـ االحصاء التطبيقي   2
 ـ الصناعات الغذائية       أـ العنوان 8
 

988 

22517 
 575ز
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الزيدي 1فائز حامد سلمان السعدون 

/ 1121ـ1113تأثير االوضاع السياسية على الطفولة في العراق خالل الفترة 
حامد سلمان السعدون الزيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة فائز 

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص؛32

 درجة دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 ـ الطفولة في العراق 1ـ االحصاء التطبيقي    2
 ـ العنوان أ

 

989 

22517 
 213ع

 
 العصامي 1احمد كاظم حسن 

العراق للسنوات تحليل احصائي المؤشرات الثروة الحيوانية في 
/ احمد كاظم حسن العصامي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة 1113ـ1112

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص؛52

 دبلوم عالي علوم في االحصاء التطبيقي 
 ـ الثروة الحيوانية   1ـ االحصاء الطبيقي   2

 أـ العنوان
  

 

992 

22517 
 752ق

 
 القريشي 1اسامة عبد العزيز كاظم 

994 



 

051 
 

م/ اسامة عبد العزيز كاظم 1121تقدير عجز الوحدات السكنية في العراق لعام 
 1122القريشي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛32
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي 

  التطبيقي          أـ العنوانـ االحصاء 2
 

22517 
 211ق

 
 القصاب 1غالية توفيق بشير 

بناء نموذجي خزين احتمالي وحركي مع التطبيق / غالية توفيق بشير 
القصاب.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم الحاسوب والرياضيات 

11122 
IـV 103سم 81ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في االحصاء 
 ـ االحصاء التطبيقي         أـ العنوان 2
 

990 

22517 
 25ق

 
 قصي عبد الفتاح رؤوف 

االثار االجتماعية واالقتصادية للفقر في العراق دراسة مقارنة / قصي عبد 
 1122الفتاح رؤوف .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛57
 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي 

 ـ الفقر في العراق 1ـ االحصاء التطبيقي   2
 العنوانـ االجتماعية واالقتصادية       أـ 8
 

991 

22517 
 71ن

 
 ندى احمد امين 

اسقاطات القوى العامة 1 التعليم الصحة للتركيب العمري .التوعي لسكان 
/ ندى احمد امين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 1120ـ 2550العراق للمدة 

 1122االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛53

 دبلوم عالي في االحصاء التطبيقي
 ـ التعليم والصحة 1ـ االحصاء التطبيقي    2

 أـ العنوان 
 

991 

22512 
 375ع

 
 سامي غني خضير عطره 

طرائق بيز في تحليل نموذج القياس االقتصادي المكاني مع تطبيق عملي / 
جامعة بغداد ـ كلية االدارة وواالقتصاد سامي غني خضير عطره .ـ بغداد : 

11122 
 

 سم 13ص:ايض ؛53
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء 

 ـ االحصاء التحليلي         أـ العنوان  2

995 



 

051 
 

 
22512 

 133ك
 

 كاظم يحيى عبد الحسين 
تحليل التباين المركب لمجموعة تجارب متشابهة في القطاع الزراعي / كاظم 

 1122الحسين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 يحيى عبد 
 سم 13ص؛282

 رسالة ماجستير في علوم االحصاء 
 ـ االحصاء التحليلي      أـ العنوان 2
 

996 

22512 
 851م

 
 المحنة 1ليلى مطر ناصر 

التحليل الجيبي المتقطع والمويجي المتقطع واستخدامها في عمليات االخفاء 
والصورة / ليلى مطر ناصر المحنة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة  للصوت

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص:ايض؛207

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االحصاء 
 ـ المتقطع والمويجي 1ـ االحصاء التحليلي    2
 ـ الصوت والصورة  7ـ االخفاء ـ عمليات   8

 أـ العنوان 
 

997 

22512 
 513م
 
 
 
 
 

 
 منال اسماعيل خليل 

أستخدام المقدرات الحصينة في التحليل العنقودي مع تطبيق عملي في مجال 
منال اسماعيل خليل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  الفساد االداري والمالي /

 1122االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛52

 رسالة ماجستير في علوم االحصاء 
 العنقودي  ـ التحليل1ـ االحصاء التحليلي   2
 ـ الفساد االداري        أـ العنوان 1
 

998 

22515 
 232أ

 
 أسماء ايوب يعقوب 

السرطان في محافظة نينوى  ىالنمذجة الحركية والتكهن لمعدالت النمو لمرض
باسلوب بيز / أسماء ايوب يعقوب .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية علوم 

 1122الحاسوب والرياضيات 1
I ـIII 138سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في االحصاء 
 ـ السرطان ـ مرض1ـ االحصاء الرياضي    2
  

 أـ العنوان 
 

999 

281 
 351أ

 
 الهام حازم طه محمود 

4222 



 

055 
 

ـ 39طريقة بديلة اليجاد معلمات االثار ومظاهرها الجانبية في كاشفي 

CRـ 115وLR كلية / الهام حازم طه محمود .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ

 1122التربية 1
 سم 81ص؛222

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الفيزياء النووية       أـ العنوان 2
 

281 
 157ج

 
 الجبوري 1محمد عجمي عبد 

( المحضرة بطريقة AIـ NIتأثير المعاملة الحرارية على خواص طبقات الطالء )

جامعة تكريت ـ  .ـ صالح الدين :الرش الحراري/ محمد عجمي عبد الجبوري
 1122كلية التربية 1

 سم 13ص؛07
 رسالة ماجستير في العلوم الفيزياء 

 ـ الطالء ـ طبقات 1ـ الفيزياء   2
 أـ العنوان 

 

4224 

281 
 31ح 

 
 حال نزار محمد فاضل 

معادالت مالئمة للعالقة بين حاالت الطاقة في الطاقة في حزمة كاما والحزمة 

لنموذج دافيدوف ـ ومقارنتها مع حسابات اYاالرضية مع عامل الالتناظر ـ 

.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 وف / حال نزار محمد فاضل فيليب
1122 

I ـVII 131سم 81ص :ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الفيزياء        أـ العنوان 2
 

4220 

281 
 851ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الحجية 1مروة صالح عبد هللا 

تأثير التطعيم بالصوديوم على الخصائص الفيزيائية الغشية اوكسيد الخارصين 

/ مروة صالح عبد هللا الحجية.ـ الموصل : جامعة CVDـالمحضرة بتقنية ال

 1122ـ كلية التربية1الموصل 

IـX 133سم 81ص:ايض ؛ 

 الفيزياء  يرسالة ماجستير ف
 ـ التطعيم بالصوديوم 1ـ الفيزياء    2

 أـ العنوان 
 

4221 

281 
 110د

 
 الدباغ 1هناء عبد الخالق محمد 

استخدام انموذج االحتمالية ذي المرحلتين لدراسة اعتماد تعطيل الخاليا على 
خصائص الجسيمات الساقطة / هناء عبد الخالق محمد الدباغ.ـ الموصل : 

4221 



 

056 
 

 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
IـXII1213سم 81ص: ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 أـ العنوان    ـ الخاليا ـ تعطيل     1الفيزياء    ـ2
 

281 
 551ز

 
 زينة حميد صالح 

( الزوجية ـ الزوجية على xe,ba,ce,ndالتغير في خصائص بعض نظائر )

طول حاالت الطاقة االدنى / زينة حميد صالح.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 
 1122كليةالتربية1

IـVII 155سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الطاقة ـ حاالت أـ العنوان 1ـ الفيزياء   2
 

4225 

281 
 511ض

 
 ضياء عبد السادة حسين 

منظومات الكشف الفعالة وغير الفعالة تحت تأثير ظروف جوية مختلفة في 
مدينة البصرة/ ضياء عبد السادة حسين .ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 

 1122العلوم 1
 سم 13ص؛212

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء 
 ـ منظومات    أـ العنوان  ـ الكشف1ـ الفيزياء  2
 

4226 

281 
 157ع

 
 العبيدي1سهى عبد هللا نجم 

/ سهى عبد COLSOغشية التأثير التطعيم على الخواص الكهربائية والبصرية 

 1122هللا نجم العبيدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 
 سم 81ص؛03

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء  
 ـ الفيزياء        أـ العنوان 2
 

4227 

281 
 213و

 
 وسام عبد علي عبد الحسين 

ذات الجسور المتعددة / وسام عبد DBAنقل االلكترون في االنظمة الجسريه 

 1122علي عبد الحسين.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء
 
 ـ االنظمة الجسريه  8ـ االلكترون ـ نقل    1ـ الفيزياء   2

 أـ العنوان 
 

4228 

281 
 705أ

 
 أبو رقيبة 1وفاء نصيف جاسم 

4229 



 

057 
 

قاف االلكترونية والمدى للجسيمات المشحونة الثقيلة / وفاء دراسة قدرة االي
 1122ـكلية التربية للبنات 1نصيف جاسم أبو رقيبة.ـ الكوفة : جامعة الكوفة 

 سم 13ص؛03
 رسالة ماجستير في الفيزياء 

 ـ الفيزياء ـ دراسات        أـ العنوان 2
 

281110 
 837أ

 
 أحمد منير سهيل 
حامالت الشحنة في نبيطة سليكون 1بنتاسي/ أحمد منير سهيل.ـ دراسة الية نقل 

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 
IـXI 108سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الشحنة ـ حامالت 1ـ الفيزياء ـ دراسات   2

 أـ العنوان 
 

4242 

281110 
 511ج

 
 الجنابي 1زينب مكي عبد نصار 

بعض الخواص الميكانيكية والبصرية لبعض المركبات العضوية الفلزية دراسة 
المحضرة من قواعد شف/ زينب مكي عبد نصار الجنابي.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 1122كلية العلوم 1
 سم 13ص؛33

 علوم الفيزياء  فيرسالة ماجستير
 ـ الميكانيكية والبصرية 1ـ الفيزياء ـ دراسات   2
 ة    أـ العنوان ـ المركبات العضوي8
 

4244 

281110 
 577ح

 
 حيدر احمد حسن 

دراسة التوصيل الحراري الشيكي لبعض البوليمرات بدرجات تبلور مختلفة / 
 1122حيدر احمد حسن.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛03
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 

 ـ البوليمرات أـ العنوان 1ـ الفيزياء ـ دراسات    2
 

4240 

281110 
 311ر

 
 الركابي 1عالء محسن خضير 

دراسة تصميم واداء سخان ماء شمسي مدمج في مدينة البصرة / عالء محسن 
 1122.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1خضير الركابي

IـVI 130سم 13ص؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراسات        أـ العنوان 2
 

4241 

281110 
 171س

 
 سارة زاير عكار 

4241 



 

058 
 

 
دراسة بعض الخصائص الفيزيائية والميكانيكية لمتراكبات مبنية على اساس 

خليط بوليمري/ سارة زاير عكار .ـ بغداد : جامعة بغداد ـكلية التربية ابن 
 11122الهيثم 
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

281110 
 135س

 
 الساعور1 هبة طارق افرام 

 السعوي دراسة دالة التوزيع الطاقي لاللكترونات في بالزما التفريغ الراديوي
في الهواء الجاف / هبة طارق افرام الساعور.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 1122كلية العلوم 1 
 سم 81ص؛32

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

4245 

281110 
 737س

 
 سرمد مهدي علي 

سرمد  /ZNة بـ شوبالم CDTEدراسة الخواص التركيبية والبصرية الغشية 

 1122مهدي علي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛35

 رسالة ماجستير علوم في الفيزياء 
 ـ الفيزياء  ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

4246 

281110 
 531ش

 
 شيماء محمد فياض محل 

دراسة تأثير ظروف التصنيع على بعض الخواص الفيزياوية والميكانيكية 
النواع من السيرمال / شيماء محمد فياض محل.ـ صالح الدين : جامعة تكريت 

 1122ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء  
 ـ التصنيع ـ ظروف 1ـ الفيزياء ـ دراسات   2
 ـ الفيزياويه والميكانيكية       أـ العنوان 8
 

4247 

281110 
 157ط

 
 طاهر حمد محمود 

والمحضرة  SNةبـ المشوبCDOدراسة الخواص التركيبية والبصرية الغشية 

بتقنيه التبخير الحراري في الفراغ / طاهر حمد محمود .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 1122كلية التربية أبن الهيثم 1

 سم 13ص؛210
 رسالة ماجستيرفي علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء ـ دراسات       أـ العنوان 2

4248 



 

059 
 

 
281110 

 155ط
 

 الطائي 1 محمد هاشم عباس مشجل 
تحضير مركبات عضوية فلزية محضرة من قواعد شف ودراسة بعض 

ية / محمد هاشم عباس مشجل الطائي.ـ بابل خصائصها الكهربائية والحرار
 1122:جامعة بابل ـ كلية العلوم 1

 سم 13ص؛23
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 

 ـ الكهربائية والحرارية 1ـ الفيزياء ـ دراسات    2
 أـ العنوان 

 

4249 

281110 
 152ع

 
 عائشة علي حسين 

( من المقاطع العرضية لمستويات Y,Pدراسة توزيع زخم البروتونات للتفاعل )

.ـ بغداد : الطاقة المتهيجة لنواتي االوكسجين والنتروجين / عائشة علي حسين
 1122التربية ابن الهيثم 1جامعة بغداد ـ كلية 

 سم 13ص؛07
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 

 ـ االوكسجين والنتروجين  1ـ الفيزياء ـ دراسات    2
 أـ العنوان 

 

4202 

281110 
 157ع

 
 عبير سامي ذياب محل 

( CDSدراسة تأثير التلدين الحراري السريع على اغشية كبريتيد الكادميوم )

 ي الحراري / عبير سامي ذياب محل بطريقة الرش الكيميائقة المحضرة الرقي
 1122.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛53
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 

 ـ الفيزياء ـ دراسات        أـ العنوان 2
 

4204 

281110 
 35ع

 
 علي نثير طعيمة 

( وعامل القدرة THDلتوافقي الكلي )التشويه ادراسة تأثير زاوية القدح على 

والكفاءة لدائرة مقوم موجة كاملة احادي الطور محكم / علي نثير طعيمة.ـ 
 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 

 ـ الفيزياء ـ دراسات        أـ العنوان 2
 

4200 

281110 
 512ع

 
 العياشي 1عمار موسى حمزة 

قياس ودراسة مستويات النشاط االشعاعي الطبيعي للتربة في منطقة مظلوم 
 عمار موسى حمزة العياشي.ـ الكوفة : جامعةفي محافظة النجف االشرف / 

4201 



 

062 
 

 
 1122الكوفة ـ كلية العلوم 1 

 سم 13ص؛220
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 

 نشاط االشعاعي  ـ ال1ـ الفيزياء ـ دراسات   2
 أـ العنوان 

 
281110 

 837م
 

 المحمدي1 احمد فرحان عواد 

) 2CUINS2 ))XـXدراسة الخواص التركيبية والكهربائية والبصرية الغشية 

Cds الرقيقة المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري / احمد فرحان عواد )

 1122التربية للعلوم الصرفة 1 المحمدي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 
 سم 13ص؛03

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

4201 

281110 
 835م
 
 
 
 
 
 

 
 محمود موفق عبود 

/   cuبـ وبةالرقيقة المش sno2دراسة بعض الخصاص الفيزياية الغشية 

 1122محمود موفق عبود.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية1
 سم 13ص؛31

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 
 ـ الفيزياء ـ دراسات         أـ العنوان 2
 

4205 

281110 
 37م

 
 معد محمد امين محمد خان 

والبصريه ( على الخواص التركيبيه coدراسة تأثير التشويب بالكوبالت )

(/ معد محمد امين محمد خان .ـ صالح الدين : znsالغشية كبريتيد الخارصين )

 1122جامعة تكريت ـ كلية التربية1 
 سم 13ص؛53

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 
 (coـ التشويب بالكوبالت )1ـالفيزياء ـ دراسات   2

 ـ التركيبيه والبصريه      أـ العنوان 8
 

4206 

281110 
 35م
 
 
 

 
 
 
 

 
 معن عبد االمير صالح 

النقية sno2دراسة بعض الخواص الفيزياية وطبوغرافية اسطح اغشية 

كتحسس لغاز االيثانول / معن عبد االمير صالح .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 
 1122العلوم 1 

 سم 13ص؛28
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 

 ان ـ الفيزياءـ دراسات         أـ العنو2

4207 



 

064 
 

281110 
 157ن

 
 ناهدة حمود عبد جراح 

دراسة اطياف االمتصاص والفلورة لبعض الصبغات العضوية في ليزر الصبغة 
 / ناهدة حمود عبد جراح 

 1122.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛33

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء  
 ـ االمتصاص والفلورة  1ـ الفيزياءـ دراسات       2

 أـ العنوان 
 

4208 

281110 
 71ن

 
 ندى ضمد ماذي 

تصنيع ودراسة خواص كاشف ضوئي لمادة الجرمانيوم المحضر بتقنية التبخير 
الحراري الفراغي / ندى ضمد ماذي.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية 

 1122التربية 1
 سم 13ص؛03

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ التبخير الحراري الفراغي 1ـالفيزياء ـ دراسات       2

 أـ العنوان 
 

4209 

281110 
 217ي

 
 اليساري 1 رجاء خضر محمد 

/ رجاء خضر محمد LiIIاالنبعاث لنظائر جزئية دراسة نظرية الطياف 

 1122اليساري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛281

 في علوم الفيزياءرسالة ماجستير 
 ـالفيزياء ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

4212 

281172 
 511ج

 
 الجنابي 1ازاهر محمد عبد احمد 

على الخصائص التركيبية والكهرباية Agردراسة تاثير التعويض الجزئي للعنص

الفائق التوصيل الكهربائي عند دراجات ca2cu3o10+8  Ti2Ba2للمركب 

ازهر محمد عبد احمد الجنابي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ الحرارة العالية / 
 1122كلية التربية 1

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ التركيبية والكهرباية 1الحالة الصلبة   ـ ـ فيزياء 2
 ـ التوصيل الكهربائي    أـ العنوان 8
 

4214 

281172 
 511ج

 
 الجنابي 1فالح محمد عبد حربي 

على الخصاص التركيبية والسطحية Agدراسة تأثير التعويض الجزئي للعنصر 

ي عند ئالفاق التوصيل الكهرباBi2Sr2Ca2Cu3O10+8والكهرباية للمركب 

4210 



 

060 
 

درجات الحرارة العالية / فالح محمد عبد حربي الجنابي.ـ صالح الدين ـكلية 
 1122التربية 1

 سم 13ص؛281
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ التركيبية والسطحية 1الحالة الصلبة     ــ فيزياء2
 ـ التوصيل الكهربائي      أـ العنوان 8
 

281172 
 375ش

 
 الشمري 1حسين حاكم عبد بريسم 

( دراسة pva-zno)5(pvA-Cuso4.5H2o)تحضير متراكبات بوليمرية 

بابل  بعض خصاصها الكهربائية والبصرية / حسين حاكم عبد بريسم الشمري.ـ
 1122: جامعة بابل ـ كلية العلوم 1

 سم 13ص؛00
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ الكهربائية والبصرية 1الحالة الصلبة   ـ ـ فيزياء 2
 أـ العنوان 

 

4211 

281172 
 511ل

 
 الليباوي 1اخالص جابر محمود 

مع اهداف لمواد صلبة / اخالص جابر -CO2TEAدراسة تفاعل نبضة ليزر

 1122محمود الليباوي.ـ الكوفة ـ جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛51

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 الحالة الصلبة       أـ العنوان ـ ـ فيزياء 2
 

4211 

281172 
 833م

 
 المجمعي 1زياد طارق خضر

بعض ودراسة APCVDاة بتقنية م وتصنيع التراكيب الثانوية المنمتصمي 

(/ زياد طارق خضر Zmo:feية وظروف الترسيب للمركب )ئالخواص الفيزيا

 1122المجمعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛231

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفيزياء 
 زياء ـ الحالة الصلبة     أـ العنوان يـ الف2
 

4215 

281172 
 513ن

 
 نوال ايشوع متي 
للصلب الطري المطلي بالنيكل وااللمنيوم / نوال ايشوع متي .ـ مخصص الكالل 

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛33

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 فيزياء ـ الحالة الصلبة      أـ العنوان ـ2
 
 

4216 



 

061 
 

 
282 

 378أ
 

 االعرجي 1 فراس صباح عبد االمير 
خلفية السبورة في قاعة دراسية / فراس تخمين وضوحية افضل نص على 

 1122صباح عبد االمير االعرجي.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛220

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ السبورة ـ خلفية        أــ العنوان 1ـ الضوء  2
 

4217 

282 
 157ج

 
 الجبوري1 عالء يوسف علي مصلح 

على سليكون مسامي نانوي cdsص كاشف ضوئي نوع ئودراسة خصاتصنيع 

بطريقة الرش الكيميائي الحراري/ عالء يوسف علي مصلح الجبوري.ـ صالح 
 1122الدين ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ الضوء            أـ العنوان2
 

4218 

282 
 515ح
 

 
 حنان داخل عيدان 

تحليل الصور الملتقطة بواسطة كاميرات الهواتف النقالة لظروف اضاءة 
 / حنان داخل عيدان مختلفة 

 1122.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛53

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الهواتف ـ كاميرات      أـ العنوان 8ـ الضوء   1ـ الضوء ـ تحليل     2
 

4219 

282 
 07ر

 
 رغد سعيد حبيب 

ي في منظومة اتصاالت فوضوية / رغد سعيد ئاستخدام ظاهرة قفل الحقن الضو
 1122حبيب.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

viii-i 132سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ الضوء              أـ العنوان  2
 

4212 

282 
 751م
 

 
 مروان حفيظ يونس علي 

ي التشتت لاللياف البلورية الفوتونية / يزر في شكل منحنتأثير قدرة ضوء الل
 1122مروان حفيظ يونس علي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 81ص؛53
 رسالة ماجستير في الفيزياء 

 ـ الضوء ـ فيزياء          أـ العنوان 2
 

4214 



 

061 
 

 
2801282 

 131أ
 

 االلوسي1 سفانة محمد اسماعيل ابراهيم 
الحبيبي لاللمنيوم وبعض سبائكه على معامالت التوهين لالشعة تأثير الحجم 

:جامعة تكريت ـ البينية / سفانة محمد اسماعيل ابراهيم االلوسي.ـ صالح الدين 
 1122كلية التربية 1

 سم17ص:ايض؛55
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ االلمنيوم 8ـ الحجم ـتأثير    1ـ االشعة السياسيه   2
 ـ التوهين ـ معامالت        أـ العنوان 7
 

4210 

28511 
 531ش

 
 شيماء حسين درويش 

التباين الزماني والمكاني لالشعاع الشمسي الكلي في العراق / شيماء حسين 
 1122درويش.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

Xi-I 153سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الفيزياء 
 ـ االشعاع ـ فيزياء        أـ العنوان  2
 

4211 

28510 
 157ج

 
 محمد سليم  وراالجبوري 1ن

محمد سليم  راالى اخره / نوحساب تأثير الترابط الكولومبي في الحاالت الذرية 
 1122الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1

 سم 13ص؛31
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء

 ـ الفيزياء الذرية        أـ العنوان 2
 

4211 

28510 
 357ح

 
 الحميد 1هبة مصدق سالم عبد الرزاق 

قياس وتوصيف النشاط االشعاعي الطبيعي والصناعي النهار رواسب واسماك 
بغداد : جامعة .ـ واهوار جنوبي العراق / هبة مصدق سالم عبد الرزاق الحميد

 1122بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛02

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء
 ـ الفيزياء النووية          أـ العنوان 2
 

4215 

28510 
 577ح

 
 حيدر عبد الواحد حمود 

دراسة تركيز غاز الرادون في مصادر المياه في محافظة ذي قار باستخدام 
ميتر / حيدر عبد الواحد حمود.ـ البصرة نووجهاز االيما تقنية الكواشف الصلبة

 1122: جامعة البصرة ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛215

 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء االشعاعية النووية التطبيقية

4216 



 

065 
 

  
 ـ الرادون ـ غاز 1ـ الفيزياء االشعاعية   2
 ـ المياه ـ مصادر      أـ العنوان  8
 

271 
 521أ

 
 االنصاري 1حيدر صالح 

ض ادوية ف بعتقة من تكاثتخليق وتشخيص طيفي لبعض قواعد شف المش
انديهايد وبعض االلديهايدات االروماتية/ حيدر وكسي ـ كارب8السلفا مع اندول ـ

 1122االنصاري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1صالح 
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء          أـ العنوان 2
 

4217 

271 
 352أ

 
 أل عيسو 1جمانة فرج عبودي 

ن من مركبات الكاربونيل الفا 1بيتا ر مشتقات البايرازولين والبريميديتحضي
1غير المشبعة / جمانة فرج عبودي أل عيسو.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 

 1122كلية التربية 1
I ـVIII 1213سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء           أـ العنوان 2
 

4218 

271 
 157ث

 
 ثائر عبد هللا علي 

ـ اون المعوضة 5ـ اون والبايرازول ـ5تحضير بعض مركبات االيزوكسازول ـ

وتقييم فعاليها البايولوجيه واالنزيمية/ ثائر عبد هللا علي.ـ صالح الدين : 
 1122التربية 1جامعة تكريت ـ كلية 

 سم 13ص؛ 222
 اطروحة دكتوراه فلسفة في الكيمياء 

 ـ الكيمياء ـ البايولوجيه واالنزيميه 2
 أـ العنوان  

 

4219 

271 
 757ح

 
 الحديدي 1 احمد علي حمادي حماد 

احمد تحضير الكاربون المنشط في مصادر مختلفة بأستخدام اشعة المايكروف / 
 1122ل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1صالموعلي حمادي حماد الحديدي.ـ 

I ـX1211سم81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
ـ المايكرويف ـ اشعة            أـ 8ـ الكاربون ـ تحضير   1ـ الكيمياء    2

 العنوان 
 

4252 

271 
 215ح

 
 الحساني 1صفا مجيد حميد 

4254 



 

066 
 

 
(على هيئة معقدات IIB( )Hg1cd12mاستخالص ايونات عناصر المجموعة )

صفا مجيد حميد كلورو سالبة بوساطة مبادالت ايونية سائلة مختلفة / 
 1122نات 1: جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبالحساني.ـ الكوفة 

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ الكمياء     أـ العنوان 2
 

271 
 018خ

 
 الخفاجي 1احمد صالح فرهود 
طريقة المناطق المتالقية واستخدامها في تقدير بتصميم منظومة حقن جرياني 

الفينول على سطح الكاربون المنشط والمحضر من قشور بعض النباتات 
 1122احمد صالح فرهود الخفاجي.ـ بابل : جامعة بابل ـكلية العلوم 1المحلية / 

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

ـ النباتات المحلية    7ـ المنشط والمحضر   8ـ الكاربون ـ سطح  1ـ الكيمياء   2
 أـ العنوان 

 

4250 

271 
 53ر

 
 ريم سهيل نجم عبد هللا 

 تحضير وتقييم الفعالية البايولوجيه لبعض مركبات 
االوكسازيين / ريم سهيل نجم  1,3الترايازول و 1,2,3ـ االوكسادايازول 1,3,4

 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 عبد هللا .ـ
 سم 13ص؛280

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء     أـ العنوان 2
 

4251 

271 
 375ش

 
 الشمري 1حال شخير لهيمص محمد 

 بنزينروماتية متعددة المجاميع الهيدروكسيلية لكل من التحضير مركبات ا
:جامعة بابل ـ / حال شخير لهيمص محمد الشمري.ـ بابل والنفثالين ومشتقاتهما

 1122كلية العلوم 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ البنزين والنفثالين     أـ العنوان 1ـ الكيمياء   2
 

4251 

271 
 351ع

 
 علياء شاكر عبد االمير 

مع بعض تحضير وتشخيص بعض مركبات ازوـازو ميثين الجديدة ومعتقداتها 
العناصر االنتقالية / علياء شاكر عبد االمير.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية 

 1122العلوم 1
 سم 13ص؛37

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء

4255 



 

067 
 

  
 ـ الكيمياء          أـ العنوان  2
 

271 
 515ف

 
 فيان يامين جرجس متي
ي البولي استر اللهوبيه لراتنجبيط (واستخدامه في تث Aتحضير زيواليت نوع )

فيان يامين جرجس متي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ غير المشبع وااليبوكسي/  
 1122كلية العلوم للبنات ـ قسم الكيمياء 1

 سم 13ص؛57
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء        أـ العنوان 2
 

4256 

271 
 753م

 
 مريم عبد الشهيد حسن 

االنتقالية مع قواعد شف لمشتقات  رودراسة بعض معقدات العناصتحضير 

شايادايزول وتقييم فعالياتها البايولوجية / مريم عبد الشهيد  4,3,1مركبتو 2

 حسن 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء       أـ العنوان 2
 

4257 

271 
 525م

 
 الموسوي 1 احمد هاشم محمد 

( Iمسحوق ليف نخيل التمر العراقي ـ سطح جديد الزالة ايونات الليثيوم )

احمد هاشم  ( ومركب بارا ـ كلوروفينول من محاليلها المائية /III) دوالحدي

 1122محمد الموسوي.ــ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛58

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ التمر العراقي      أـ العنوان 1ـ الكيمياء    2
 

4258 

271110 
 533ت
 

 
 محمد  دمن التيلكوي 1 هيمن محمد كاكه

لمركب السايكلوهكسانول 28دراسة نظرية لحساب االزاحة الكيميايه للكاربون ـ
.ـ صالح الدين : محمد التيلكويد من هيمن محمد كاكهومعوضات المثيل / 

 1122جامعةتكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛57

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات         أـ العنوان 2
 

4259 

271110 
 157ج

 
 الجبوري 1 شيماء خلف غاطي 

 ( من محلول المائي بواسطة الكاربون 11دراسة مقارنة ـ ازالة الكادسيوم )

4262 



 

068 
 

 
شط )الجاركول( طين االتابلكنايت ومسحوق ورق سعف النخيل )الخوص(/ نالم

شيماء خلف غاطي الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 
11122 

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 سعف  ـ النخيل ـ1ـ الكيمياء ـ دراسات   2
 أـ العنوان 

 
271110 

 305ح
 

 الحلفي 1 جاسم عباس حسين 
دراسة نظرية للتركيب الجزئي والخصائص الطيفية لبعض البيرازوالت / جاسم 

 1122.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1عباس حسين الحلفي
 سم 13ص؛218

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات           أـ العنوان 2
 

4264 

271110 
 278خ

 
 الخزرجي 1 هدى صالح مهدي 

ية المكلورة على سطح الحديد دراسة حركية اختزال بعض المركبات العضو
هدى صالح مهدي الخزرجي.ـ و متري المحضر والحديد المنشط بالنيكل / النان

 1122ذي قار : جامعة ذيقار ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ المركبات العضوية  1ـ الكيمياء ـ دراسات   2
 ـ الحديد ـ سطح         أـ العنوان 8
 

4260 

271110 
 137ع

 
 1رزاق عبد الزهرة ابراهيم العامري 

مع بعض NADHوغرافيه في مدى استقراريه مرافق االنزيم ردراسة بوال

االلكترونية في المحاليل المائيه للدهون الفوسفاتية / رزاق عبد المستقبالت 
 1122الزهرة ابراهيم العامري.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1

 سم 13ص؛280
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ االنزيم ـ مرافقأـ العنوان 1 ـ دراسات ـ الكيمياء 2
 

4261 

271110 
 157ع

 
 العبيدي1صباح غزال محمد رمح 

الثقيلة من محاليلها الماية دراسة مقارنة كفاءة امتزاز بعض ايونات العناصر 
صباح غزال محمد  بأستخدام الكاربون المنشط التجاري والنيتونايت المحلي /
 1122رمح العبيدي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـكلية التربية 1

 سم 13ص؛213
 علوم الكيمياءرسالة ماجستير في 

4261 



 

069 
 

  
 ـ الكيمياء ـ دراسات        أـ العنوان 2
 

271110 
 311ع

 
 عالء كاظم ابراهيم 

دراسة تأثير اضافة حامض الستريك وامالحه الميثيوم والصوديوم والبوتاسيوم 
على خصائص االسمنت البورتالندي االعتيادي والمقام للكبريتات / عالء كاظم 

 1122جامعة البصرة ـ كلية العلوم 1ابراهيم.ـ البصرة : 
 سم 13ص؛215

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الستريك ـ حامض 1ـ الكيمياء ـ دراسات   2
 ـ االسمنت ـ خصاص       أـ العنوان  8
 

4265 

271110 
 557ل

 
 ليندا رياض عبد الرحيم بطي 

تحضير عدد من مشتقات المركبات الحلقية غير المتجانسة المشتقة من 
ودراسة تأثيرها البايولوجي / ليندا رياض عبد الرحيم بطي .ـ الموصل البنزايل 

 1122: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
IـVII 1233سم 81ص: ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ن ـ الكيمياء ـ دراسات     أـ العنوا2
 

4266 

271110 
 837م

 
 محمد عقيل كرم 

فية وثرمودنياميكية لمركبات الهيماثين ومعقداته مع يتحضير ودراسة ط

(fe3+,sn2+,pb2+,uo2+ محمد عقيل كرم .ـ بابل ؛: جامعة بابل ـ كلية / )

 1122العلوم 1
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

4267 

271110 
 211م

 
 مشتاق جري مفتن 

ية لبذور نباتي الخردل والبابونج كمثبطات ئدراسة تأثير المستخلصات الما
مشتاق جري مفتن.ـ للتأكل لسبيكة الفوالذ الكربوني في االوساط الحامضية / 

 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛215

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ المستخلصات المائية 1ـ الكيمياء ـ دراسات  2
 ـ الخردل والبابونج      أـ العنوان 8
 

4268 

27110 
 837أ

 
 احمد سعدون عباس 

4269 



 

072 
 

 
( v( والفناديوم )IV(ـ السيريوم )222وث )التقدير الطيفي اليونات البزم

ـ ثنائي هايدروكسي فنيل ـ ثايزول 4و3ـو4ـ مثيل 2باستخدام الكاشف العضوي 

هايدروكلورايد/ احمد سعدون عباس .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 
11122 

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

27110 
 231أ

 
 اسماء بدر سبتي 

واالنسيابية والحرارية المزجة البولي اثيلين دراسة الخواص الميكانيكيه 
واطىء الكثافة وبولي وكلوريد الفاينيل المحتويه على مالنات وبولي الكلوريد 

كياوهدروكسيد االلمنيوم / اسماء بدر لفاينيل المحتوية على مالنات السلا
 1122.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1سبتي
 سم 13ص؛218

 ر في علوم الكيمياء رسالة ماجستي
 ـ الكيمياء ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

4272 

27110 
 387أ

 
 أمجد مرزة عودة 

تحضير ودراسة العامل المساعد اوكسيد النيكل ـ اوكسيد القصديريك/ أمجد 
 1122.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1مرزة عودة 

 سم 13ص؛53
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 ـ الكيمياء ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

4274 

27110 
 355أ

 
 االمين 1 مروة عدنان ناصر 

تحضير وتشخيص بعض المركبات المينروجينية ودراسة تأثير التركيب الجزئي 
لة / مروة عدنان ناصر االمين.ـ البصرة : جامعة ئعلى صفاتها البلورية السا

 1122البصرة ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات       أـ العنوان 2
 

4270 

27110 
 211ب

 
 البستاني 1رنا رمزي عبد زيدان 

 لوجية والليزر علىضير ودراسة تأثير الفعالية البايوتح

ة على مزيج من اللكينات / رنا يالجديدة الحاو +CU2+,CO2+,MN2معقدات

 1122زيدان البستاني.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية التربية 1رمزي عبد 
I ـIX 1223سم 81ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 

4271 



 

074 
 

 
 ـ الكيمياء ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

27110 
 157ج

 
 الجبوري 1 محمد خضر محمد 

وزل ـ ياتحضير عدد من المركبات الحلقية غير المتجانسة المشتقة من البنزوتر
 ة تأثيرها البايولوجي/ محمد خضر محمد الجبوري.ـ سدرا

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
I ـVII1211سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

4271 

27110 
 353ج

 
 الجميلي 1 مصطفى عبد الجبار عبد الكريم نجم 

ـ مانيتول وامكانية استخدامها Dـ أستر ـ oي ـ ئثنا 13  2 تحضير مشتقات 

كمنظفات اومستحلبات ودراسة فعاليتها الحيوية / مصطفى عبد الجبار عبد 
الكريم نجم الجميلي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم الصرفه 

11122 
 سم 13ص؛52

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

4275 

27110 
 853ح

 
 الحجيمي 1 هادي ثامر عبيد 

تحضير مشقتين جديدتين من صبغتي االوزو ودراسة معقداتها طيفيا مع 
( / هادي ثامر عبيد الحجيمي.ـ IV( والفنادايل )III( والكروم)IIIايونات الحديد )

 1122التربية1البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 
 سم 13ص؛280

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

4276 

27110 
 155ط

 
 الطائي 1 رنا رعد زنزل 

ه في مصل الدم دراسة مستويات الفيوكوز وبعض المتغيرات الكيموحيوي
الدين : رنا رعد زنزل الطائي.ـ صالح المرضى المصابين بالصرع المزمن / 

 1122جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛221

 في علوم الكيمياء رسالة ماجستير
 ـ الفيوكوزـ مستويات 1ـ الكيمياء ـ دراسات      2
 ـ الصراع        أـ العنوان 8
 

4277 

27110 
 35ع

 
 علي عزيز محمود امين 

4278 



 

070 
 

 
 زونات واالزوهيدرازونات وراتنجين مشتركيناتحضير بعض الهيدر

ـ ترايازول مع بارا ـ هيدروكسي اسيتوفينون 4ـ3ـ2ـ 1يرو اللتايروسين والت

ودراسة تطبيقاتها / علي عزيز محمود امين .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 
 1122كلية العلوم 1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

27110 
 750ق

 
 القره غولي 1حسنين جمهور جاسم 

لويدي فعال من اوراق نبات المانجو ودراسة فعاليته عزل وتشخيص مركب ق
وفعالية مستخلصات اخرى للنبات في تخفيض مستوى سكر الدم في االرانب 

حسنين جمهور جاسمالقره غولي.ـ البصرة :  المصابة بفرط السكر تجريبيا /
 1122جامعة البصرة ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ االرانب 8ـ المانجو ـ نبات   1ـ الكيمياء ـ دراسات   2
 أـ العنوان 

 

4279 

27110 
 125م

 
 مازن حسن رحيمة 

 hydroxyben2ـc2ـphenyi2تحضير تشخيص قاعدة شيف ومعقداتها 
rlidenamino benzoate  ودراسة مع بعض ايونات العناصر الفلزية

مازن حسن رحيمة.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية ضديده للبكتريا / الخواص ال
 1122التربية ابن الهيثم 1

 سم 13ص؛228
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء ـ دراسات        أـ العنوان  2
 

4282 

0  1271 
 557م

 
 مهند طارش فنجان 

السطوح التوأمية المشتقة من االثلين تحضير وتشخيص وتقييم بعض منشطات 
ثنائي االمين رباعي حامض الخليك / مهند طارش فنجان .ـ البصرة ـ جامعة 

 1122البصرة ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛08

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء ـ دراسات                أـ العنوان 2
 

4284 

27110 
 525م

 
 الموسوي 1 سهى كاطع صالل 

تحضير وتشخيص كيتونايترونات جديدة ودراسة الفعالية البايولوجية لبعض 
 .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية العلوم 1 سهى كاطع صالاللموسوي منها /

4280 



 

071 
 

 
1122 

 سم 13ص؛32
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 ـ الكيمياء ـ دراسات      أـ العنوان 2
 

27110 
 213و
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وسام عبد الحسن راضي 

تحضير دايها يدروبريدونات جديدة مشتقة من ثنائي دي ميثوكس كركمين تحت 

( كمضادات QSARتأثير اشعة المايكروويف ودراسة فعاليتها البايولوجيه )

/ وسام عبد الجسن راضي .ـ البصرة : جامعة DPPHتأكسد باستخدام جذر 

 11122البصرة ـ كلية التربية 
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ المايكرو       أـ العنوان 1ـ الكيمياء ـ دراسات   2
 

4281 

272 
 375س

 
 السعدي 1 بتول صالح حسين 

ازالة لون االصباغ النسيجية باستعمال طرائق االكسدة واالشعة فوق البنفسجية 
جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 .ـ القادسية : / بتول صالح حسين السعدي

1122 
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجتير في الكيمياء 1 الكيمياء الفيزياويه 
 ـ االشعة فوق البنفسجية 1ـ الكيمياء الفيزياوية   2

 أـ العنوان 
 

4281 

272 
 357س

 
 سمير عداي سلمان 

حسابات ميكانيك الكم للحركة االهتزازية واطياف االشعة تحت الحمراء 
 لمشتقات البيوتان الحلقي الكيتونيه داخل وخارج نظام الفدلورين الكروي /

 1122سمير عداي سلمان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1 
 سم 13ص؛201

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الحركة االهتزازية 1ـ الكيمياء الفزياوية   2
 أـ العنوان  ـ االشعة تحت الحمراء     8
 

4285 

272 
 117ع

 
 العبادي 1فائز محسن حامد 

دراسة بعض المتغيرات الفيزيائية المحسوبة نظريا على ثوابت تاين وسرعة 
الموصل : سمير عداي سلمان العبادي.ـ اكسدة عدد من االحماض االمينية / 

 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية 1 

I ـXIII 1227سم 81ص:ايض؛ 

 اطروحة دكتوراه في الكيمياء 

4286 



 

071 
 

 
 ـ االحماض االمينيه 1ـ الكيمياء الفيزياويه  2

 أـ العنوان 
 

272 
 57ف

 
 فهد جمعة حماد 

دراسة بعض الخصائص الفيزيائية لمحاليل المواد الفعالة سطحيا ذات االنظمة 
رج ت المثيل على تركيز المزيالت الحالثنائية والثالثية وتأثير اضافة سلسيال

CMC1 1122/ فهد جمعة حماد .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 

 سم 81ص؛55
 سالة ماجستير في الكيمياء الفيزيائية ر
 يزيائية      أـ العنوان ـ الكيمياء ـ الف2
 

4287 

27211712 
 018خ

 
 الخفاجي 1 ابراهيم منديل صالح 

تنقيه الكبريت الخام في استرجاع الكبريت من المخلفات الصلبة الناتجة عن 
المشراق / ابراهيم منديل صالح الخفاجي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلة 

 1122التربية 1
 سم 13ص؛37

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكبريت ـ استرجاع 1ـ كمياء االجسام الصلبة  2
 ـ الكبريت ـ تنقيه        أـ العنوان 8
 

4288 

278 
 157ج

 
 الجبوري 1 راكان جاسم نجم عبد هللا 

التقدير الطيفي المباشر للباراسيتامول النقي في المحلول المائي باستخدام طيف 
(/ راكان جاسم نجم عبد هللا الجبوري.ـ الموصل : UـVاالشعة فوق البنفسجية )

 1122جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛81

 يلية رسالة دبلوم عالي في الكمياء التحل
 ـ االشعة فوق البنفسجية 1ـ الكيمياء التحليلية   2

 أـ العنوان 
 

4289 

278 
 50س
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 سيف وسام سعيد 

(بأستخدام كاشف برومو بايروكالول االحمر 20التغيير الطيفي للزركونيوم )
 بوجود سيتيل ثالثي ميثيل بروميد االمونيوم وتطبيقات على نماذج من المياه /

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 سيف وسام سعيد
 سم 81ص؛81

 رسالة دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية 
 ـ الكيمياء التحليلية       أـ العنوان 2
 

4292 



 

075 
 

 
278 

 155ع
 

 العاني 1مديحة حامد محمود 
دراسة بعض الخواص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية قبل وبعد المعالجة 

في ملوثات المخلفات الطبية في مستشفى النسائية واالطفال ـ رمادي 
.ـاالنبار ومستشفى هيت العام في محافظة االنبار / مديحة حامد محمود العاني 

 1122: جامعة االنبار ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛281
 ماجستير في علوم الكيمياء  رسالة

 ـ النسائية واالطفال 1ـ الكيمياء التحليلية   2
 أـ العنوان 

 

4294 

278 
 157ح

 
 العبيدي1امنة محمد ادريس 

ض االسكوربيك في مستحضرين تطور طريقة طيفية غير مباشرة لتقدير حام
العلوم امنة محمد ادريس العبيدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية يين / ئدوا

1122 
 سم 81ص؛83

 رسالة دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية 
 ـ الكيمياء التحليلية      أـ العنوان 2
 

4290 

278 
 350غ

 
 الغضنفري 1 سؤدد راق جمال 

التقدير الطيفي للبرومهكسي باستخدام تفاعل االزوتة واالقتران مع كاشف 
 التايمول / سؤدد راق جمال الغضنفري.ـ 

 1122جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 الموصل :
 رسالة دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية 

 ـ االزون واالقتران 1ـ الكيمياء التحليلية   2
 ـ التايمول ـ كاشف      أـ العنوان 8
 

4291 

278 
 133ك

 
 الكاطع 1 احمد عبد سلمان علي 

االقتران التاكسدي مع بارا التقدير الطيفي غير المباشر للباراسيتامول من خالل 
ـ امينو حامض البنزويك / احمد عبد سلمان علي الكاطع.ـ الموصل : جامعة 

 1122الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛77

 في الكيمياء التحليلية  رسالة دبلوم عال
 ـ الكيمياء التحليلية      أـ العنوان 2
 

4291 

278 
 725م

 
 المرسومي 1 احمد حسين علي 

ـ بيوتيل برومين بطريقة التوصيلية/ احمد حسين علي Nالهبوسين ـ تقدير

 1122المرسومي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

4295 



 

076 
 

 
 سم 81ص؛80

 رسالة دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية 
 ـ الكيمياء التحليلية     أـ العنوان 2
 

278 
 215م

 
 المشايخي1 زهراء هاشم عذاب 

قابلية امتزاز وفصل االنلين وبعض مشتقاته من محاليلها المائية دراسة 
بواسطة استخدام طين االتيلغايت / زهراء هاشم عذاب المشايخي.ـ بابل : 

 1122جامعة بابل ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ االتيلغايت ـ طين أـ العنوان 1ـ الكيمياء التحليلية   2
 

4296 

278 
 353ن

 
 النعيمي1رابحة حميد صالح عبد هللا 

سيلين في مستحضرات صيدالنية كالتقدير الطيفي لكلوربرومازين زاالمو
باستخدام تفاعالت االكسدة / رابحة حميد صالح عبد هللا النعيمي.ـ صالح الدين 

 1122: جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء التحليلية    أـ العنوان 2
 

4297 

278 
 353ن

 
 النعيمي 1علي محمد حسين 

التقدير الطيفي للبنزوكائين / علي محمد حسين النعيمي.ـ الموصل : جامعة  
 1122الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم81ص؛70
 رسالة دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية 

 ـ الكيمياء التحليلية      أـ العنوان 2
 

4298 

278 
 123هـ 

 
 الهاشمي 1 امجد عبد هادي جاسم 

تقدير بعض االحماض االمينية بأستخدام طريقة التوصيل الكهربائي / امجد عبد 
 1122هادي جاسم الهاشمي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛80
 رسالة دبلوم عالي في الكيمياء التحليلية 

 ـ الكيمياء التحليلية        أـ العنوان 2
 

4299 

273 
 33أ

 
 أمل محسن علي عبد هللا 

تحضير ودراسة معقدات بعض العناصر االنتقالية مع ليكاندات ذات جزيئات 
حلقية كبيرة محتوية على ست ذرات نتروجين واهبة / أمل محسن علي عبد 

4422 



 

077 
 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 هللا 
 سم 81ص؛01

 رسالة ماجستير في الكيمياء الالعضوية 
 ـ الكيمياء الالعضوية      أـ العنوان 2
 

273 
 15ب

 
 بان داود صالح حمودي 

 Ni (22و) Cu(22و) Zn(22و) Pd(22)تحضير وتشخيص لعدد من معقدات 

الحاوية على مركبات حلقية غير متجانسة / بان داود صالح  Mn(22و)

 1122حمودي .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 1
 سم 13ص؛37

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء الالعضوية       أـ العنوان 2
 

4424 

273 
 157ج

 
 الجبوري 1 قصي خلف عبد هللا 

يج من ليكاندي مز( مع iiعدد من معقدات البالديوم )تحضير وتشخيص 

حلقية غير متجانسة حاوية على مجموعة  السكارين اوالتايو سكارين وليكاندات
االمين اواالسيشامايد / قصي خلف عبد هللا الجبوري.ـ الموصل : جامعة 

 1122الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 الكيمياء الالعضوية          أـ العنوان ـ 2
 

4420 

273 
 127ر

 
 الراشدي 1موفق خزعل ابراهيم 

دراسة خواص البوكسايت المحلي وتحميله باكاسيد الكروم واستخدامه في 
.ـ الموصل :  تحسين الكيروسين العراقي / موفق خزعل ابراهيم الراشدي

 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 81ص؛231

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء الالعضوية 
 ـ الكيمياء الالعضوية      أـ العنوان 2
 

4421 

273 
 718س

 
 السراج 1 عماد غصوب حسين 

يج من ليكاندات مز( مع IIتحضير وتشخيص بعض معقدات البالديور )

ليكاندات ( مع IIبق )ئالثايادايازول اسيتمايد والفوسفينات الثالثيه ومعقدات الز

االمينوبنز وثايازول والفوسفينات / عماد غصوب حسين السراج.ـ صالح الدين 
 1122: جامعة تكريت ـكلية العلوم 1

 سم 13ص؛58
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ البالديوم ـ معقدات 1ـ الكيمياء الالعضوية   2
 ق ـ معقدات            أـ العنوانـ الزئب8

4421 



 

078 
 

273 
 378ش

 
 الشكرجي 1هالة منير يحيى 

تحضير وتشخيص عدد من معقدات عناصر السلسلة االنتقالية االولى 
والخارصين مع ليكاندات حاوية على النتروجين واالوكسجين )الهيدرازونات( 

م فعاليتها المضادة للبكتريا / هالة منير يحيى الشكرجي.ـ الموصل :جامعة يوتقي
 1122الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛281
 رسالة ماجستير في الكيمياء الالعضوية 

 ـ السلسلة ـ عناصر   1ـ الكيمياء الالعضوية   2
 ـ النتروجين واالوكسجين        أـ العنوان 8
 

4425 

273 
 157ظ

 
 الظاهر 1 ليلى جمعة نجم 

تحضير وتشخيص عدد من معقدات قواعد شيف المتماثلة الحاوية على 
حة مع النيكل ئوالكبريت بوصفها ذرات ماالنتروجين واالوكسجين 

(II( والبالديوم)II( والنحاس )II( والبالتين )II( والذهب )III ليلى جمعة نجم / )

 1122الظاهر.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛211

 اطروحة دكتوراه في الكيمياء العضوية 
 العنوان ـ الكيمياء الالعضوية       أـ 2
 

4426 

273 
 751ع

 
 عدنان طه حبيب عبد هللا 

( مع مزيج من ليكاندات IIديوم )تحضير وتشخيص بعض معقدات البال

السكارين اوالثايوسكارين مع ليكاندات البنزوثايزول امين اوالبنزو ثايزول 
اسيتامايد / عدنان طه حبيب عبد هللا .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 1122العلوم 1
 سم 13ص؛50

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء الالعضوية        أـ العنوان 2
 

4427 

273 
 331م

 
 المعماري 1 عمر ادريس صالح عبد القادر 

تحضير وتشخيص بعض معقدات ليكاندات قواعد شف الجديدة للسلفا ثايازول 

رية / يفعاليتها البكتوتقييم pd,(II )Pt(IIو)CU(IIو)NI(IIو)co( II)مع ايونات 

عمر ادريس صالح عبد القادر المعماري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 
 1122العلوم 1

 سم 13ص؛57
 رسالة ماجستيرفي علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء الالعضوية       أـ العنوان 2
 

4428 

270 
 157ج

 
 الجبوري 1عبد الواحد عبد الستار طلوح 

4429 



 

079 
 

 
نجي التايروسين هيدرازونات واالزوهيدرازونات وراتلبعض الالتحضير الكفوء 

ـ ترايازول ودراسة تطبيقاتها في مجال الصناعة وتقييم 71112والتايرو 
الفعالية البايولوجية اوالقابلية الكالبيه تجاه بعض العناصر / عبد الواحد عبد 

 11122الستار طلوح الجبوري .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية     أـ العنوان 2
 

270 
 852ج

 
 الجحيشي 1ندى عبد هللا حسين 

تحضير بعض من المركبات الحلقية غير المتجانسة من مشتقات حامض 
.ـ الجحيشي الميفيناميك ذات الفعالية البيولوجية المتوقعة / ندى عبد هللا حسين

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛58

 رسالة ماجستير في الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية        أـ العنوان 2
 

4442 

270 
 511ج

 
 الجنابي 1مطيع سعيد محمد 

الدراسة الطبقيه لتراكيب المقطع البرامنيني المستخدم في انتاج الكيالت البنزين 
الخطية )الالب( العراقية/ مطيع سعيد محمد الجنابي.ـ صالح الدين : جامعة 

 1122تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء العضوية      أـ العنوان 2
 

4444 

270 
 371ح

 
 الحمداني 1 عمار عبد الغني قاسم يحيى 

الثنائية االستيلين المنتظمة فراغيا والعشواية تحضير بعض البوليمرات 
عمار عبد  ة الفعالية البايولوجية لكوبوليمرات )االكريليك ـ االيتاكونيك( /سودرا

 1122الغني قاسم يحيىالحمداني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
I ـxviii1231سم 81ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء العضوية 
 ـ البوليمرات    1كيمياء العضوية    ـ ال2

 أـ العنوان 
 

4440 

270 
 010خ

 
 الخفاف 1نهاد اسماعيل طه عبد القادر 

تحضير بعض المركبات الحلقية غير المتجانسة المحتوية على حلقات خماسية 
وسباعية باستخدام طريقة المايكروويف وتقييم فعاليتها البيولوجية / نهاد 

القادر الخفاف.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية التربية اسماعيل طه عبد 
11122 

4441 



 

082 
 

 
 سم 13ص؛111

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء العضوية 
 ـ المركبات الحلقية 1ـ الكيمياء العضوية   2
 ـ المايكروويف ـ طريقة      أـ العنوان 8
 

270 
 353د

 
 الدليمي 1 معن زيدان خلف رجب 

وتفاعالت بعض الجالكونات الحادية على الفيوران / معن زيدان خلف تحضير 
 1122رجب الدليمي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛52
 رسالة ماجستير علوم الكيمياء والكيمياء العضوية 

 ـ الكيمياء العضوية      أـ العنوان 2
 

4441 

270 
 23ز

 
 رسل بشير قاسم 

ـ اون تحتوي على شطيرة 2ـ امينو كوينولين ـNتحضير مشتقات جديدة من 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم حلقات غير متجانسة / رسل بشير قاسم 
 1122للبنات 1

 سم 13ص؛228
 رسالة ماجستير في الكيمياء 

 ـ الكيمياء العضوية      أـ العنوان 2
 

4445 

270 
 357س

 
 سعود ازهر جميل جاسم 

تشييد بعض الجالكونات ومركبات النايترواالروماتية في الوسط الحامضي 
باستخدام راتنج الديو اكس المحور كعامل وسط / سعود ازهر جميل جاسم .ـ 

 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13؛222

  رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 1الكيمياء العضوية
 ـ الكيمياء العضوية     أـ العنوان 2
 

4446 

270 
 011ص

 
 صفاء عبد الحميد دعدوش 

لكونات الحاويه على مجموعة ثنائيه االزووقواعد شف تحضير بعض الجا
صفاء عبد الحميد دعدوش .ـ صالح الثنائية باستخدام باراأمينواسيتوفينون / 

 1122الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛05

 رسالة ماجستير في الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية         أـ العنوان 2
 

4447 

270 
 112ع

 
 العباسي 1معاذ جبار طرفه 

4448 



 

084 
 

 
تحضير وتشخيص مشتقات جديدة للبايرازول واالزوكسازول من االستيل 
العلوم اسيتون / معاذ جبار طرفه العباسي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 11122 
 سم 13ص؛210

 رسالة ماجستير في الكيمياء العضوية 
 ـ الكيمياء العضوية       أـ العنوان 2
 

270 
 157ع

 
 العبيدي1 سعد زهير محمد علي 

تحضير بعض مشتقات البنزونفاثايردين الجديدة / سعد زهير محمد علي 
 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1العبيدي

 سم 13ص؛215
 رسالة ماجستير في الكيمياء العضوية 

 ـ الكيمياء العضوية     أـ العنوان 2
 

4449 

270 
 552ل

 
 اللويزي1 محمد سالم حسين 

تشييد عدد من الحلقات غير المتجانسة الخماسية والسداسية المندمجة ودراسة 
الموصل : الفعالية البايولوجية المتوقعة لها / محمد سالم حسين اللويزي.ـ 

 1122جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛277

 رسالة ماجستير في الكيمياء العضوية 
 ـ الخماسيه والسداسيه 1ـ الكيمياء العضوية   2

 أـ العنوان 
 

4402 

270 
 353ن

 
 النعيمي1 محمد حسام علي حسين 

ـ هيدروكس 8ـ نايتروـ5ـ هيدروكسي كوينولين و8تحضير بعض مشتقات 

كوينولين ذوات الفاعلية البايولوجية المتوقعة / محمد حسام علي حسين 
 1122النعيمي.ـ الموصل ؛: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛213
 رسالة ماجستير في الكيمياء العضوية 

 ـ الكيمياء العضوية      أـ العنوان 2
 

4404 

270137 
 571ج

 
 جودت حلمي عبد الواحد محمود 

ميم 1تحضير ودراسة تحليلية لبعض البوليمرات الكالبية الجديدة المحتوية صت

ـ اوكسادايازول / جودت حلمي عبد الواحد محمود.ـ صالح 4ـ3ـ 1على حلقة 

 1122الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛183 

 ماجستير علوم كيمياء ـ الجامعة المستنصرية 
 ـالبوليمرات         أـ العنوان 2

4400 



 

080 
 

 
270137 

 157ز
 

 الزبيدي 1 عمر محمد اسماعيل حسن 
تحضير بعض قواعد شف المهلجنة وبوليمراتها شبكة التداخل ودراسة 

 تطبيقاتها في مجال مقاومة الحريق وقابليتها الكالبية تجاه بعض العناصر /
: جامعة تكريت ـ كلية العلوم  صالح الدينعمر محمد اسماعيل حسن الزبيدي.ـ 

11122 

I ـV 107سم 13ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء 
 ـ الحريق ـ مقاومة    1ـ البوليمرات   2

 أـ العنوان

4401 

270137 
 375ش

 
 الشمري 1فهد فرحان روكان 

و ـ قواعد شف اشباه الموصلة تحضير وتشخيص بعض بوليمرات االنر
فهد فرحان روكان الشمري.ـ صالح الدين : ودراسة تشويبها وتوصيلها / 

 1122جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
IـIX 1131سم 13ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 
 ـ البوليمرات       أـ العنوان  2
 

4401 

270137 
 751و

 
 وديان منصور 

ة سة غير متجانسة ودرامريه جديدة حاويه على حلفبوليتحضير سالسل 
خصائصها الفيزيائية والبيولوجيه / وديان منصور.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية ابن رشد 1
 سم 13ص ؛51

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء  
 ـ الفيزيئية والبيولوجيه 1ـ البوليمرات       2

 أـ العنوان 
 

4405 

221 
 315ك

 
 الكعبي 1ليال فاضل شاوي 

دراسة التدرج الحجمي والتراكيب الرسوبية للمسطحات المدية في خور الزبير 
العراق ـ شمال غرب الخليج العربي / ليال فاضل شاوي الكعبي.ـ البصرة : 

 1122جامعة البصرة ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛212

 رسالة ماجستير علوم في علم االرض 
 ـ االرض        أـ العنوان 2
 

4406 

222 
 157ج

 
 الجبوري 1زهراء جرجيس محمد فاضل 

دراسة جيوكيميائية ونشوئية للصخور الطينية والجيرية المتحولة تماسيا 1معقد 
 بافات ـ قلعة دزه 1شمال شرق العراق / زهراء جرجيس محمد فاضل 

4407 



 

081 
 

 
 11122الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 

 سم 81ص؛230
 رسالة ماجستير في علوم االرض 

 ينيه والجيريه أـ العنوان ـ الط1ـ الجيوكيمياء   2
 

222 
 551ز

 
 زينب مصدق نجيب شنشل 

ي البعد في التحري الموقعي ئي ثنائتطبيق التصوير المقاومي الجيوكهربا
لمشروع المستشفى التعليمي ومشروع اسكان التدريسيين في جامعة الموصل / 

 1122ل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1ص.ـ الموزينب مصدق نجيب شنشل 
 سم 81ص؛52

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ التصوير المقاومي1ـ الجيوفيزياء   2

 أـ العنوان 
 

4408 

222172 
 231أ

 
 االسماعيلي 1عمر سمير محمد 

دراسة الخواص المكنية لتكوين اليمامة في حقل الناصرية في جنوب العراق 
رة : جامعة بصوعالقتها بانتاج النفط / عمر سمير محمد االسماعيلي.ـ ال

 1122البصرة ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير علوم في علم االرض مكامن نفطية 
 ـ التكوينات االرضية ـ جيولوجيا     2
 ـ النفط ـ انتاج 8ـ الناصرية ـ حقل   1

 أـ العنوان 
 

4409 

222175 
 157ج

 
 الجبوري 1سعد فرحان محمد يوسف 

التحليل المكاني وتفسير المعلومات البيانية لنوعية المياه الجوفية لسهل 
محمد يوسف نينوى1 شمال شرق الموصل 1شمال العراق / سعد فرحان 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1الجبوري
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ المعلومات البيانيه       أـ العنوان 1ـ المياه الجوفية )شمال العراق(   2
 

4412 

222175 
 157ج

 
 الجبوري 1 محمد عبد الفتاح علي شرار 

ائي في بناء الموديل الرياضي للمكمن المالهيدروجيولوجيه وتقييم الظروف 
.ـ صالح موقع سد الحضر المقترح / محمد عبد الفتاح علي شرار الجبوري

 1122الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛201

 رسالة ماجستير علوم في علوم االرض هيدروجيولوجيه 

4414 



 

081 
 

 
 ـ العنوان ـ الحضر ـ سد أ1ـ الهيدروجيولوجيا    2
 

222175 
 157ج

 
 الجبوري 1 نوفل حسن علي طحطوح 

الظروف الهيدروجيولوجيه لحوض ـ بيجي ـ تكريت الثانوي / نوفل حسن علي 
 1122طحطوح الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 13ص؛201
 رسالة ماجستير علوم في علم االرض ـ هيدروجيولوجي

 ـ الهيدروجيولوجيه      أـ العنوان 2
 

4410 

222175 
 510ص

 
 الصواف 1مروان عبد االله محمود 

دراسة هيدرولوجيه لمقطع من نهر دجلة في مدينة الموصل / مروان عبد االله 
 1122محمود الصواف.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الهيدروجيولوجي         أـ العنوان 2
 

4411 

222175 
 837م

 
 محمد شيت محمد رمزي يحيى طاقة 

بناء موديل رياضي لحركة المياه الجوفية باستعمال طريقة العنصر المحدد 
لموقع سد الموصل / محمد شيت محمد رمزي يحيى طاقة.ـ الموصل : جامعة 

 1122الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛215

 أطروحة دكتوراه في علوم االرض 
 ـ المياه الجوفية 1ـ الهيدروجيولوجيا    2
 ـ الموصل  ـ سد      أـ العنوان 8
 

4411 

22213 
 217ن

 
 نزار محمد رشيد عبد هللا 

التحليل التركيبي والتكويني للنصف الغربي من طية جياكارا المحدبه شمال 
الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العراق/ نزار محمد رشيد عبد هللا.ـ 

 1122العلوم1
I ـIII 1225سم 15ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الجيولوجيا التركبية       أـ العنوان  2
 

4415 

22213 
 275ن

 
 نسرين صالح ابراهيم 

دراسة تصنيفية لالوستراكودا من العصر الرباعي من بعض مناطق جنوب 
 العراق / نسرين صالح ابراهيم 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛51

4416 



 

085 
 

 
 رسالة ماجستير في علوم االرض

 ـ الجيولوجيا التركيبية        أـ العنوان 2
 

22215 
 157ج

 
 الجبوري 1محمد اسود جاسم 

أهمية بعض العوامل الجيوكيميائية والبيدوجينية المؤثرة في تكوين وتطور 
.ـ الموصل ترب مناطق مختارة من شمال العراق / محمد اسود جاسم الجبوري

 1122: جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛121

 أطروحة دكتوراه في علوم االرض
 ـ الجيوكيمياء )شمال العراق (     أـ العنوان 2
 

4417 

22215 
 371ح

 
 الحمداني 1هدى خالد بكر 

اهمية البيانات المعدنية والجيوكيمياية في دراسة منشأ الوان اطيان تكويني 
فتحة )المايوسيني االوسط( شمالي العراق / هدى خالد بكر الحمداني.ـ الموصل 

 1122العلوم 1: جامعة الموصل ـ كلية 
 سم 81ص:ايض؛210أـ ح1

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الجيوكيمياء      أـ العنوان 2
 

4418 

22215 
 353ن

 
 النعيمي1 هبة عصام ذنون يونس 

ء حجمية من توزيع العناصر االرضية النادرة واخرى غير متحركة في اجزا
هبة عصام ذنون ه الحديثة في شمال العراق / مصاطب نهر دجلة ورواسب

 1122يونس النعيمي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص:ايض؛288أـ م1 

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 أـ العنوان ـ دجلة ـ نهر 1ـ الجيوكيمياء   2
 

4419 

22215 
 213ـه

 
 هشام خالد يونس يوسف 

الجبسوم )العقدي بتروغرافية ومعدنية وجيوكيميائية االنواع الثالثة من 
والسلينايت واالليافي( في تكوين )المايوسين االوسط( ـ شمال العراق / هشام 

 1122خالد يونس يوسف.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

IـV 1213سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الجيوكيمياء             أـ العنوان  2
 

4412 

221 
 331ص
 

 
 م جبار عجيل اسالصمعاني1ج

 في مناطق مختارة معدنية وجيوكيميائية الصخور الرملية لتكوين المقدادية 

4414 



 

086 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
شمال شرق ميسان / جاسم جبار عجيل الصمعاني.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 1122كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير علوم في علوم االرض 
 ـ الصخور 1 علم         أـ العنوان 2
 

15230  1221 
 511ب

 
 البياتي 1حيدر فاضل اكبر محمد 

صالحية اطيان تكوين انجانة لصناعة الطابوق الطيني في منطقة الخانوكه 1 
محافظة صالح الدين / حيدر فاضل اكبر محمد البياتي.ـ صالح الدين : جامعة 

 1122تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛22

 م علوم االرض التطبيقية سرسالة ماجستير علوم في ق
 ـ الصخور ـ العراق       أـ العنوان 2
 

4410 

221115230 
 15ج

 
 رقدار يجان ابراهيم اسماعيل ب

البار دراسة رسوبيه ومكمنية لتكوين شرانش وهارثه )الطباشيري االعلى ( 
بيرقدار.ـ صالح الدين : جامعة مختارة شمال العراق/ جان ابراهيم اسماعيل 

 1122تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛51

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الصخور )العراق(        أـ العنوان  2
 

4411 

221115230 
 718د

 
 الدراجي 1 زيدون طه عبد الرزاق 

تطبيق طريقة الجس الكهربائي العمودي لتحديد وتقسيم خواص الخزانات 
 الجوفية في حوض بيجي في تكريت 

/ زيدون طه عبد الرزاق الدراجي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 
11122 

 سم 13ص؛273
 رسالة ماجستير علوم في علم االرض )هيدروجيوفيزياء( 

 الخزانات الجوفية ـ 1ـ الصخور ـ العراق    2
 أـ العنوان 

 

4411 

221115230 
 11ص

 
 صبا قاسم كنحان 

دراسة انتشار وتصنيف النورانفيرا واالوستركودا في الرواسب الحديثة لهور 
ـ محافظة ميسان / صبا قاسم كنحان .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الجكة 

 1122العلوم 1
 سم 13ص؛213

 االرض رسالة ماجستير علوم في علم

4415 



 

087 
 

  
 ـ الصخور ) العراق(     أـ العنوان 2
 

2211152302 
 107ر

 
 رافد مال هللا محمود 

سط ـ المايوسين االسفل دراسة متحجرات النانوالكلسيه لتتابعات االيوسين االو
لمقطعين في طية سنجار شمال غرب العراق / رافد مال هللا محمود.ـ الموصل : 

 1122العلوم 1جامعة الموصل ـ كلية 
 سم 81ص:ايض؛173أـ ح1 

 أطروحة دكتوراه في علوم االرض 
 أـ العنوان     ـ الصخور )شمال غرب العراق (2
 

4416 

2211152302 
 57ز

 
 زيد عبد الوهاب ملك 

دراسة رسوبية وطباقية لتتابعات الباليوسين ـ االيوسين في مناطق مختارة من 
الموصل :جامعة الموصل ـ كلية العلوم  شمال العراق / زيد عبد الوهاب ملك.ـ

11122 
 سم 81ص؛121

 أطروحة دكتوراه في علوم االرض
 ـ الضخور الرسوبية )شمال العراق (2

 أـ العنوان  
 

4417 
 

2211152302 
 711ش

 
 الشربيني1ايناس سامي حسيب 

الطباقية الحياتية للفورامنيفرا الطقية والبيئة الترسيبية لتكوني جدالة في 
منطقة باره ـ شمال غرب العراق / ايناس سامي حسيب الشربيني.ـ الموصل : 

 1122جامعة الموصل ـ كلية العلوم1 
 سم 81ص؛213

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الصخور )شمال غرب العراق( أـ العنوان 2
 

4418 

2211152302 
 357ع

 
 العكيدي1 رحمة صائل عبد 

لتكويني انجانة ومقدادية في منطقتي زاخو وعين  الرسوبية والطباقية التتابعية
سفني/ رحمة صائل عبد العكيدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122العلوم1
 سم 81ص؛275

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الصخور )شمال العراق(      أـ العنوان 2
 

4419 

2211152302 
 317ع

 
 عمار حسن محمود 

 دراسة رسوبية لتكوين باالمبو في منطقة السليمانية شمال شرقي العراق / 

4452 



 

088 
 

 
 1122عمار حسن محمود.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

IـV 157سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم االرض
 ـ الصخور 1 شمال العراق    أـ العنوان  2
 

2211152302 
 152ك

 
 الكبيسي 1 ياسر حسن قدو جمعان 

الطباقية البالينولوجية التراياسي المتأخر ـ الجواراسي المبكر في بئر تل حجر ـ 
I وقندـI ـ شمال العراق / ياسر حسن قدو جمعان الكبيسي.ـ الموصل : جامعة

 1122الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛253

 أطروحة دكتوراه في علوم االرض 
 العراق   أـ العنوان ال ـ الصخور ـ شم2
 

4454 
 

2211152302 
 837م

 
 محمد رؤوف محمود احمد 

ة تماسه مع تكوين عليجي في دراسة الطباقيه الحياتيه لتكوين شيرانش وطبيع
( شمال العراق / محمد رؤوف محمود احمد .ـ 0( وبلكانة )27ياره )بئري ق

 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم االرض التطبيقية 
 ـ الصخور )شمال العراق(    أـ العنوان 2
 

4450 

2211152302 
 57ن

 
 نور طالل اسماعيل 

تتابعات تكوين سنجار في شمال شرقي العراق / نور  دراسة رسوبية وسحنية
 1122طالل اسماعيل.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم االرض 

 ـ الصخور 1شمال شرق العراق    أـ العنوان  2
 

4451 

2211152301 
 571و

 
 الونداوي 1 حسن علي حسن 

خور الجيرية لتكوين الفتحة لصناعة االسمنت في مواقع تقييم صالحية الص
الدين : مختارة من محافظة صالح الدين / حسن علي حسن الونداوي.ـ صالح 

 1122جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم االرض التطبيقية 1 الرسوبيات 
 ـ الصخور ـ محافظة صالح الدين      أـ العنوان 2
 

4451 

22112 
 18ج

 
 محمد احمد محمد الحاج 

4455 



 

089 
 

 
دراسة تطور الحوض الرسوبي لتعاقبات الكريتاسي)السنومانيـ الكامباني 

المبكر( شمال غربي العراق / محمد احمد محمد الحاج .ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية العلوم1

 سم15ص؛173
 أطروحة دكتوراه في علوم االرض 

 ـ الصخور الرسوبية       أـ العنوان 2
 

22112 
 570ف

 
 فندقلي1 سهر ماهر يعقوب

بيالسبي في مناطق مختارة من التحليل السحني والموديل الرسوبي لتكوين 
شمال العراق / سهر ماهر يعقوب فندقلي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122التربية1
 سم 15ص؛210

 رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الصخور الرسوبية       أـ العنوان 2
 

4456 

20218 
 137ع

 
 العامري 1 رشا راشد سوادي 

البروتين على وزن الجسم وبعض معايير الدم دراسة مقارنة لتأثيرنقص 
( / رشا راشد سوادي Ross,Hubbndواالنسجه في ساللتي دجاج اللحم)

 1122العامري.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛02

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 التشريح المقارن 
 ـ الدم االنسجة     1ـ التشريح المقارن   2

 أـ العنوان 
 

4457 

202123 
 213ب
 
 
 
 
 
 

 

 
 البصام 1سها محسن محمد 

تأثير المجال الكهرومغناطيس في االنقسام الخلوي وبعض صفات النمو لنبات 

داخل الجسم الحي وخارجه / سها محسن محمد  cucumis sativusالخيار .

 1122البصام.ـ بغداد : جامعة بغداد 1كلية التربية ابن الهيثم 1
 سم13ص؛205

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 1 علم النبات زراعة االنسجة النباتية     
 ـ الخيار ـ نبات    أـ العنوان 1ـ االنسجة النباتيه   2
 

4458 

202123 
 110د

 
 الدباغ 1 فرقد محمد كاظم 

استحثاث االجنة الجسمية وانتاج البذور الصناعية لهجينين من 

/ فرقد محمد كاظم الدباغ.ـ بغداد :  copersicon esculentu millالطماطة

 1122جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛213

 البستنة زراعة انسجة نباتية أطروحة دكتوراه فلسفة في 

4459 



 

092 
 

 
 ـ االجنة الجسمية 1ـ االنسجة النباتية   2
 ـ الطماطة أـ العنوان 7ـ البذور ـ انتاج      8
 

202123 
 153ر

 
 الربيعي 1علي عبد الرحمن فاضل 

االكثار الدقيق لنبات البطاطا وتأثير السكروز في تكوين الدرنات الدقيقة لصنف 

خارج الجسم الحي / علي عبد الرحمن فاضل الربيعي.ـ  proventoالبطاطا 

 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛33

 رسالة ماجستير في علوم الحياة الزراعية النسيجية 
 ـ البطاطا ـ نبات   أـ العنوان 1ـ االنسجة النباتية   2
 

4462 

202123 
 331س

 
 السلطاني 1ميالد شهيد كاظم علوان 

من العائلة paniceaeدراسة مظهريه وتشرحيه لبعض اجناس عشيرة 

في العراق / ميالد شهيد كاظم علوان  gramineae( poaceaeالنجيلية )

 1122السلطاني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )النبات( 
 ـ مظهرية وتشريحية أـ العنوان 1ـ االنسجة النباتية   2
 

4464 

202123 
 512س

 
 السنبسي 1ايمان مؤيد صالح 

بالعقل  Laherstroemia indicaاالكثار الخضري لشجيرات ورد القهوة 

الساقية والزراعة النسيجية / ايمان مؤيد صالح السنبسي.ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية التربية1

IـVI151سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ االنسجة النباتية        أـ العنوان 2
 

4460 

202123 
 155ط

 
 1التفات فاضل شحاذة الطائي 

  Eustoma)ـتأثير الوسط الزرعي ومكوناته في االكثار الدقيق لنبات ال
grandiflorum lisionthus التفات فاضل شحاذة.ـ بغداد : جامعةبغداد ـ / )

 1122كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛01

 رسالة ماجستير في علم النبات 
 ـ االنسجة النباتية      أـ العنوان 2
 

4461 

202123 
 581م

 
 ميثاق عبد مسلم جودة 

 ( B( و)Aدراسة التباين الناتج من التلوث في المؤشر الحيوي الكلوروفيل )

4461 



 

094 
 

 
وبعض المؤشرات التشريعيه والمظهرية لنباتات الكونوكاريس والعنب 

جودة.ـ الكوفة :  ميثاق عبد مسلموالكمثري في محافظة النجف االشرف/ 
 1122جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم 13ص؛53
 رسالة ماجستير علوم الحياة 1بيئه وتلوث 

 ـ التشريحة والمجهرية أـ العنوان 1ـ االنسجة النباتية    2
 

202123 
 123ـه

 
 الهاشمي 1 حوراء نوري سامي نوري 

من Andropogoneaeدراسة مظهرية وتشريحية لبعض اجناس العشيرة 

( في العراق / حوراء نوري سامي poaceae) Gramineaeالعائله النجيليه 

 1122نوري الهاشمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛181

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ية وتشريحية ـ مظهر1ـ االنسجة النباتية       2
 ـ العشيرة ـ اجناس     أـ العنوان 8
 

4465 

201 
 018خ

 
 الخفاجي1نغم قاسم كاظم 

دراسة الفاـ ل ـ فيكوز وبعض المتغيرات الكيموحيوية في مصل دم مرض اورام 
الدماغ الحميدة والخبيثة / نغم قاسم كاظم الخفاجي.ـ صالح الدين : جامعة 

 1122تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛227

 جستير في الكيمياء الحياتية ارسالة م
 ـ الدماغ ـ اورام   1ـ الكيمياء الحيوية  2
 والخبيثة      أـ العنوان ـ الحميدة 8
 

4466 

201 
 112ع

 
 عباس محسن عباس

دراسة تأثير ادوية الصرع في مستوى الهرمونات الجنسية ومؤشرات القدرة 
المختبرية/ عباس محسن عباس.ـ ذي قار : جامعة التكاثرية لذكور الجرذان 

 1122ذي قار ـ كلية العلوم 1
 سم13ص؛33

 رسالة ماجستير علوم في علوم الكيمياء 1كيمياء الحياتية 
 ـ الصراع ـ ادوية 1ـ الكيمياء الحياتية   2
 ـ القدرة التكاثرية 7ـ الهرمونات الجنسية   8
 ان ـ الجرذان المختبرية         أـ العنو2
 

4467 
 

201 
 357ع

 
 العكيدي 1 شيماء عبيد مصطفى 

دراسة بعض المتغيرات الكيموحيوية والكيمياء النسجية لنوع من جنس 
 شيماء عبيد المعزولة من اكباد الماشية /  Fasciola giganticالفاشيوال 

4468 



 

090 
 

 
 1122مصطفى العكيدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛221
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ الكيمياء النسيجية 1ـ الكيمياء الحيوية    2
 ـ الماشية ـاكباد أـ العنوان 7ـ الفاشيوال ـ جنس     8
 

201 
 557ع

 
 عهود كاظم زيد 

عزل وتشخيص مركبه قلويدي فعال من الطحلب االخضر المزرق 
tlapalosiphon   aureus   ودراسة فعاليته الضد بكتيرية وبعض الجوانب

ية للطحلب / عهود كاظم زيد .ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية العلوم 1 ئالبي
1122 

 سم 13ص؛51
 علوم الكيمياء 1 كيمياء الحياتية  يرسالة ماجستير ف

 ـ الكيمياء الحياتية      أـ العنوان 2
 

4469 

201 
 335ف

 
 ال علو فرح يونس حامد م

الكرب التأكسدي لدى الحوامل في محافظة نينوى / فرح يونس حامد عال علو.ـ 
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛221
 رسالة ماجستير في الكيمياء الحياتية 

 ـ الكيمياء الحياتية      أـ العنوان  2
 

4472 

201 
 335م

 
 المعموري 1محمد فوزي شعالن 

 phaseo lusتنقية وتوصيف وتقييد انزيم البروتييز من بذور الفاصوليا 
vulgaris   واستعماله في المجاليين الصناعي والطبي / محمد فوزي شعالن

 1122المعموري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلة العلوم 1
 س13ص؛285

 ة  تير في علوم الحياسرسالة ماج
ـ الصناعي 7ـ الفاصوليا  ـ بذور     8ـ توصيف وتقييد  1ـ االنزيمات   2

 والطبي أـ العنوان 
 

4474 

201 
 175ن

 
 نادية احمد صالح 

دراسة بعض المتغيرات الكيموحيوية من دم الحبل السري مقارنة مع األم 
جامعة وتنقية انزيم االكتيت ديهيدروجينز / نادية احمد صالح .ـ صالح الدين : 

 1122تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛273

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء الحياتية 
 أـ العنوان ـ الكيمياء الحيوية       2

4470 



 

091 
 

0 1201 
 355أ

 
 ال منهل 1عالء جبار عبد 

 Aspergiliusتنقيه وتوصيف وتقييد البيتاكاالكتومايديز المنتج من عفن 
oryae  / بطريقة تخمرات الحالة الصلبة وتطبيقه في بعض منتجات االلبان

 1122عالء جبار عبد ال منهل.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛202

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االغذية تقانات احياية 
 ـ االلبان  ـ منتجات أـ العنوان 1ـ االنزيمات     2
 

4471 

20110 
 357ح

 
 حميد رزاق عباس علي 

تحسين بعض الصفات النوعية  actinidinأستخدام المستخلص الخام االنزيم 

للحوم الكباش العواسية / حميد رزاق عباس علي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الزراعة 1

I ـVIII 1215سم 81ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 
 ـ الكباش العواسية أـ العنوان  1ـ االنزيمات   2
 

4471 

0 1201 
 577ح

 
 حيدر عبيس هاشم 

 .B)من بكتريا توصيف االنزيم الحال للمكورات العنقودية  المنتج 
Sphaericus)  محليا / حيدر عبيس هاشم .ـ بابل : جامعة بابل ـ المعزولة

 1122كلية العلوم 1
 سم 13ص؛53

 رسالة ماجستير في علوم الحياة ـ التقنيات االحيائية 
 ـ االنزيمات  ـ كيمياء حيوية أـ العنوان 2
 

4475 
 

2031232 
 837أ

 
 أحمد غضيب عبيد 

اض يتوى الفينوالت واصابة نبات الخيار بمرض البسدراسة العالقة بين م
  Podosohaera xanthiiالدقيقي المتسبب عن الفطر 

((castagneV.Braun,Nshiskoff  أحمد غضيب عبيد .ـ بابل : جامعة بابل /

 1122ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛212

 المجهرية رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1 االحياء 
 ـ الفينوالت ـ مستوى 1ات   ـ االحياء المجهرية ـ دراس2
 ـ الخيار ـ نبات     أـ العنوان 8
 

4476 

2031232 
 531أ

 
 أيمان مبدر نايف 

(على نمو البكتريا الموجبة لصبغة غرام propolisتأثير مستخلص العكير)

المعزولة من االصابات الجلدية / أيمان مبدر نايف .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 
 1122العلوم 1

4477 



 

091 
 

 
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 
 ـ العكير ـ مستخلص 1ـ االحياء المجهرية  2
 ـ االصابات الجلدية أـ العنوان 7ـ البكتريا ـ نمو      8
 

2031232 
 213ب

 
 بسام كريم خضر شيروزة 

واختبار  FaecalisEnterococcusالمناعية للمصابين ببكتريا  ستجابةاال

الكفاءة االستضدادية لمتعدد السكريد المحفظي / بسام كريم خضر شيروزة .ـ 
 1122الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1 

 سم 13ص؛228
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1االحياء المجهرية 

 ـ االحياء المجهرية      أـ العنوان 2
 

4478 

2031232 
 375ت

 
 التكريتي1 نور حسن احمد معجون 

وعالقتها مع عدد من الهرمونات Aواالكتفين Aدراسة تأثير هرموني االنهبين 

الجنسية لدى النساء المجهضات والمهددات االجهاض في مدينة تكريت / نور 
ة العلوم يحسن احمد معجون التكريتي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كل

11122 
 سم 13ص؛57

 ستير في علوم الحياة رسالة ماج
 ـ الهرمونات الجنسية 1هرية   ـ االحياء المج2
 ـ النساء            أـ العنوان 8
 

4479 

2031232 
 157ج

 
 الجبوري 1زمن سلمان حمزة 

على بعض  L.Thymus Vulgarisتقييم كفاءة مستخلصات نبات الزعتر

شفى الوالدة سرضى في متزولة من الفم واالنف لالطفال المالفطريات المع
واالطفال في محافظة بابل / زمن سلمان حمزة الجبوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 1122كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛212)أ1 ز (1

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 
 ـ الزعتر ـ نبات 1ـ االحياء المجهرية   2
 ـ االطفال ـ امراض أـ العنوان 7ـ الفم واالنف        8
 

4482 

2031232 
 157ج

 
 الجبوري 1 غفران فليح عبد الحسن عزيز 

دراسة امكانية توظيف مخلفات معامل السمنت في الصناعات المايكروية / 
غفران فليح عبد الحسن عزيزالجبوري .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 

11122 
 سم 13ص؛228

4484 



 

095 
 

 
 تير في علوم الحياة 1 االحياء المجهرية سرسالة ماج

 ـ السمنت ـ معامل 1ـ االحياء المجهرية ـ دراسات   2
 ـ الصناعات المايكروبية      أـ العنوان 8
 

2031232 
 771ح

 
 الحدراوي 1 سعاد وحيد كاظم 

توصيف االحياء المجهرية الملوثة لبعض الحبوب المخزونة ودراسة اثارها 
وامكانية السيطرة عليها / سعاد وحيد كاظم الحدراوي.ـ الكوفة : جامعة السمية 

 1122الكوفة ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛213

 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم الحياة 1االحياء المجهرية 
 ـ الحبوب    أـ العنوان 1ـ االحياء المجهرية  2
 

4480 

2031232 
 357ح

 
 عبد العباس  طعمة الحميداوي1 مهلب

عزل وتشخيص بكتريا المكورات العنقودية الذهبية من عينات غذائية 
ومتداوليها في اسواق مدينة الناصرية / مهلب طعمة عبد العباس الحميداوي.ـ 

 1122ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛01

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1االحياء المجهرية 
 أـ العنوان ـ االحياء المجهرية      2
 

4481 

2031232 
 353د

 
 الدليمي 1 نهاد كامل شعالن 

مدى انتشار اضداد فايروس التهاب الكبد نمط )ج( بين المرضى المصابين 
ببعض االمراض الجلدية غير المعدية / نهاد كامل شعالن الدليمي.ـ ديالى : 

 1122جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة 1 
 سم 13ص؛02

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 احياء مجهرية 
 ـ االمراض الجلدية 8ـ الكبد      1ـ االحياء المجهرية  2

 أـ العنوان 
 

4481 

2031232 
 133ز
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الزاملي 1 سارة كساب شنداوي 

دراسة التفكك الحيوي لمركبات الهيدروكاربون في البيئة بفعل بكتريا 

Aseudomonas aeruginasa  المعزولة من مصادر مختلفة / سارة كساب

 1122شنداوي الزاملي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 احياء مجهرية 
 ـ االحياء المجهرية     أـ العنوان 2
 

4485 



 

096 
 

 
2031232 

 175س
 

 سارة كريم كاظم 
وتأثير بعض   spp.fusariumفطرلل دراسة بعض الخصاص الحيويه والجزئية

.ـ بابل : جامعة الظروف البيية في نموه وتكاثره مختبريا / سارة كريم كاظم 
 1122بابل ـ كلية العلوم 1

 سم 13ص؛273
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1 احياء مجهرية 

 ـ الحيوية والجزئية 1ـ االحياء المجهرية ـ دراسات   2
 أـ العنوان 

 

4486 

2031232 
 313س

 
 السماعيل 1 مصطفى قحطان مصطفى 

في نمو  cuscutaية والكحولية لنوعين من الحامول ئتأثير المستخلصات الما

بعض انواع االحياء المجهرية / مصطفى قحطان مصطفى السماعيل.ـ صالح 
 1122الدين ـ كلية التربية1

 سم 13ص؛218
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ المستخلصات المائية 1ـ االحياء المجهرية   2
 أـ العنوان 

 

4487 

2031232 
 357ص

 
 الصميدعي 1 مروة حسن عبد الوهاب 

 bifidum,lactobacillus acidophius    Bifiتأثير بكتريا 
dobacterium bifidum,عض المستخلصات النباتية على نمو وظراوة وب

/ مروة حسن عبد الوهاب الصميدعي.ـ  streptococcus pyogenesالنوع 

 1122تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛221

 تير في علوم الحياة1 االحياء المجهرية سرسالة ماج
 ـ النبات ـ مستخلصات 1ـ االحياء المجهرية   2

 أـ العنوان 
 

4488 

2031232 
 155ط

 
 الطائي 1 علي رعد عبد الكاظم 

  cellvibrio japonicasانتاج الوقود الحيوي )االيثافول( من نواتج بكتريا 

المحللة للسيليوزوالمعزولة محليا / علي رعد عبد الكاظم الطائي.ـ بابل : 
 1122جامعة بابل ـ كلية العلوم 1قسم علوم الحياة 1

 سم 13ص؛288
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 

 ـ الوقود ـ انتاج أـ العنوان 1ء المجهرية   ـ االحيا2
 

4489 

2031232 
 155ط

 
 الطائي 1 ميادة احمد ابراهيم مصطفى 

4492 



 

097 
 

 
ر جلص امستيلودامي / ثيرات لبعض المبيدات في الفطر اسبدراسة بعض التا

ميادة احمد ابراهيم مصطفى الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 
11122 

 سم 81ص؛213
 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 

 ـ االحياء المجهرية ـ دراسات أـ العنوان 2
 

2031232 
 157ع

 
 العبيدي 1 اثير باسل عباس 

لمكافحة   LicheniformisbaciLLusتصنيع مستحضر حيوي من البكتريا 

تجة لسموم االفالتوكسينفي عالئق الدواجن / اثير باسل بعض الفطريات المن
 1122العبيدي .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1 عباس
 سم 13ص؛202

 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في الحياة 1احياء مجهرية 
 ـ الدواجن ـ عالئق أـ العنوان 1ـ االحياء المجهرية  2
 

4494 

2031232 
 157ع

 
 العبيدي 1 جمال كاظم حسن 

ودراسة في الفأر المختبري /  hellcobacter pylonعزل وتشخيص بكتريا 

 1122جمال كاظم حسن العبيدي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلة العلوم 1
 سم 13ص؛212

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1احياء المجهرية 
 ـ االحياء المجهرية     أـ العنوان 2
 

4490 

2031232 
 351ل

 
 سين عبد الرضا لمياء عبد الح

  erwinia amylovoraعزل وتنقية وتشخيص البكتريوسين من جرثومة 

م الممرضة للبنات / لمياء عبد واختبار فعاليته في السيطرة على الجراثي
 1122سين عبد الرضا .ـ البصرة ـ كلية العلوم 1الح

 سم 13ص؛227
 رسالة ماجستير علوم الحياة االحاء المجهرية 

 لعنوان ـ االحياء المجهرية      أـ ا2
 

4491 

2031232 
 017ن

 
 النقار 1 سحر سالم بطرس داؤود 

دورها في انتاج الغاز الحيوي من عزل وتشخيص االركيا المولدة للميثان و
.ـ الموصل : جامعة  ضالت االبقار والدجاج / سحر سالم بطرس داؤودف

 1122الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛127

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 
 ـ الغاز الحيوي 1ـ االحياء المجهرية   2
 ـ االبقار والدجاج      أـ العنوان 8

4491 



 

098 
 

 
2031232 

 57ن
 

 نور لطفي علي محمود 
ي في تنمية الفطر ئدراسة بعض الظروف البيئية ومكونات الوسط الغذا

Apergillus niger ته التثبيطيه ضد بعض وانتاجه النزيم االنيولينيز وقدر

البكترية الممرضة / نور لطفي علي محمود .ـ تكريت : جامعة تكريت ـ االنواع 
 1122كلية التربية 1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 

 ـ االحياء المجهرية ـ دراسات 2
 ـ الفطر ـ تنمية                أـ العنوان 1
 

4495 

20312 
 855ب

 
 بثينة جاسم يوسف 

من اصابات الجروح والحروق ودراسة E.COLiعزل وتشخيص بكتريا القولون 

/ بثينة جاسم يوسف .ـ تكريت : pcrبعض عوامل ضراوتها باستخدام تقنية ال 

 1122جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛228

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة الوراثة 
 ـ القولون ـ بكتريا 1ـ الوراثة   2
 ـ الجروح والحروق       أـ العنوان 8
 

4496 

20312 
 215ح

 
 الحساني 1طالب كريدي عودة 

لدى العاملين في محطة  Gstti,Gstmسن يندراسة تعدد االشكال الوراثي للج

كهرباء الناصرية الحرارية / طالب كريدي عودة الحساني.ـ ذي قار : جامعة 
 1122بغداد ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛31
 رسالة ماجستر علوم في علوم الحياة 1 علم الوراثة 

 ـ الوراثة    أـ العنوان 2
 

4497 

200110 
 230م

 
 مصطفى علي عبد الرحمن رشيد 

دراسة فسلجية وكيموحيوية لتأثير عدد من الملوثات الصيدالنية في عدد من 
منتسبي معمل االدوية سامراء / مصطفى علي عبد الرحمن رشيد .ـ تكريت : 

 1122جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛111

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة علم الحيوان 1 فسلجة حيوان 
 ـ فلسجية وكيموحيوية 1ـ التلوث ـ بيئة   2
 ـ الملوثات الصيدالنيه    أـ العنوان 8
 

4498 

20013 
 353ج

 
 الجميلي1 عاصم خطاب حسن

4499 



 

099 
 

  
دجلة ضمن محافظة صالح الدين 1 العراق / عاصم دراسة لمنولوجيه في نهر 

 1122خطاب حسن الجميلي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛32

 رسالة ماجستير في علم النبات ـ البيئة 
 ـ دجلة ـ نهر أـ العنوان 1ـ البيئة المائية  2
 

20013 
 511ج

 
 الجنابي 1 زهراء زهراو فرحان 

زهراء  نوعية المياه في نهر دجلة ضمن مدينة بغدادـ العراق / تطبيقات دالل
 1122زهراو فرحانالجنابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1 

 سم 13ص؛231
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 البيئية 

 ـ دجلة ـ نهر 8ـ المياه ـ نوعية 1ـ البيئية المائية   2
 أـ العنوان 

 

4022 

20013 
 278خ

 
 الخزرعي 1علي عبد الغني كاظم رزوقي 

ة بيئية للهائمات النباتية ونوعية المياه الجوفية في مدينة الخضر ـ سدرا
محافظة المثنى ـ العراق / علي عبد الغني كاظم رزوقي الخزرعي.ـ القادسية 

 1122:جامعة بغداد ـ كلية التربية 1
 سم 13ص: ايض ؛211أ1ز1 

 ي الحياة 1بيئية مائية رسالة ماجستير علوم ف
 ـ المياه الجوفية أـ العنوان 1ـ البيئية المائية   2
 

4024 

20013 
 07ر

 
 رغد زيدان خلف 

دراسة بيئية للنواعم بطنية القدم من منطقة المد والجزر في شط العرب ـ 
 العراق / رغد زيدان خلف 

 1122.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛01

 رسالة ماجستير في علوم الحياة ـ البيئة المائية 
 والجزر أـ العنوان ـ المد 1ة المائية    ئـ البي2
 

4020 
 

20013 
 752ق

 
 القريشي 1رويدا عبد الرحمن جبار 

ية لسدة الكوت في احياء القاع لنهر دجلة / ئدراسة تأثير بعض العوامل البي
جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات  رويدا عبد الرحمن جبار القريشي.ـ بغداد :

11122 
 سم 13ص؛117

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم البيئة 
 ـ البيئة المائية       أـ العنوان2
  

4021 



 

122 
 

 
20313 

 351ل
 

 لمياء سعود عبود 
أثر داء المقوسات الكونديه على اضطرابات الشخصية في محافظة ديالى ـ كلية 

 1122التربية الرازي 1
 سم 13ص؛37

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم الحيوان 
 ـ داء المقوسات الكوندية  1ـ الطفيليات 1علم   2
 ـ الشخصية ـ اضطرابات    أـ العنوان 8
 

4021 

203132 
 551ش

 
 الشهواني 1 ثائر عبد المحسن صالح 

وكات كلرؤسيات االولية للمشتأثير بعض المستخلصات النباتية في حيوية ا
في اصل اغنام في الزجاج ونموها   granulosusEchinococcusالحبيبية 

.ـ الموصل : جامعة الشهواني داخل الجسم الحي / ثائر عبد المحسن صالح
 1122الموصل ـ كلية التربية 1 

 سم 81ص؛231
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ الطفيليات 1 علم     أـ العنوان 2
 

4025 

203132 
 517ص

 
 الصياد 1 سارة فارس فتح هللا 

 visleralة تشخيصية وبائية لمرضى اللشمانيه االحشائي سدرا
leishmaniasis  في محافظة الديوانية / سارة فارس فتح هللا الصياد.ـ

 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛218

 تير علوم في الحياة 1 الطفيليات سالة ماجسر
 ـ الطفيليات     ـ علم     أـ العنوان 2
 

4026 

203132 
 157ع

 
 العبيدي1نادية احمد هادي 

بين النساء المجهضات HSP70التحري عن بروتين الصدمة الحرارية 

في محافظة ذي قار / نادية agondii toxopiasmtdوالمصابات بطفيلي 

 احمد هادي العبيدي.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية التربية للعلوم 
 1122الصرفة 1قسم علوم الحياة 1 

 سم 13ص؛215أ1ز 1
 رسالة ماجستير علوم في الحياة 1 مناعة طفيليات 

 ـ النساء 1ـ الطفيليات ـ علم   2
 أـ العنوان 

 

4027 

203132 
 35ع

 
 علي محمد عبد الناصر 

 بتقنية ال enyamoebaتاميبا خيصية وبائية لبعض انواع الجنس اندراسة تش

4028 



 

124 
 

 
 pcr  1 1122في تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 

I1XI 151سم 13ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الطفيليات 
 ـ الجنس ـ انواع 1ـ الطفيليات ـ علم   2

 أـ العنوان 
 

203132 
 52ك
 

 
 الكيز 1فاطمة ستار جبار فرج 

دراسة وبائية الطفيليات المعوية بين طلبة المدارس االبتدائية واالعدادية في 
مدينة بيجي مع دراسة بعض المعايير السريرية والكيمو حيوية / فاطمة ستار 

 1122جبار فرج الكيز.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 والكيمو حيوية ـ السريرية 1ـ الطفيليات ـ علم    2

 أـ العنوان 
 

4029 

2031020 
 255ح

 
 حسين عرنوص فرج 

 A20tohacterألتأثير المتداخل بين عزالت محلية من بكتريا 
chroococcum  والنظرTrichoderma harianum في تثبيت النتروجين

وجاهزية بعض المغذيات لنبات الشعير / حسين عرنوص فرج.ـ بغداد : جامعة 
 1122بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة علوم التربة والمواد المائية واحياء مجهرية

 ـ الشعير ـ نبات   أـ العنوان 1ـ التربة ـ احياء   2
 

4042 

205 
 353ال

 
 ال كنعان 1زينة محمد عبد القادر 

 pleurotusتأثير موعد واسلوب زراعة الفطر المحاري 
ostreatus(jacq)fr.  تحت ظروف التبريد الصحراوي في االنتاج والقابلية

الخزينة / زينة محمد عبد القادر ال كنعان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 
 11122 

 سم 13ص؛208
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة ـ البستنة 

 ـ التبريد الصحراوي أـ العنوان 1ـ الفطر المحاري   2
 

4044 

205 
 555ظ

 
 الظويهري 1 ناجح هاشم كاظم 

 Aspergillus migerانتاج وتنقية وتوصيف انزيم االنيولينيز من الفطر 
جامعة البصرة ـ كلية المعزول محليا / ناجح هاشم كاظم الظويهري.ـ البصرة : 

 1122الزراعة 1
 سم13ص؛233

4040 



 

120 
 

  
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم االغذية والتقانات االحيائية 

 ـ الفطر            أـ العنوان 2
 

205 
 71ن

 
 ندى فوزي عبد الكريم 

 Aspergillusتنقية وتوصيف انزيم الكوكواميليز المنتج من عزلة محلية لعفن 
niger فوزي عبد الكريم .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 /  ندى

1122 
 سم 13ص؛215

 رسالة ماجستير في علوم االغذية 
 ـ العفن           أـ العنوان 2
 

4041 

2 1205 
 115أ

 
 ابتهال قاسم محمد دنبوس 

والنعناع   Thymus vulgavisتقييم فاعليه المستخلصات الخام لنباتي الزعتر 

menthe prpevita  والمضادات الحياتية ضد انواعcandida spp 

المعزولة من االنسان في محافظة ديالى / ابتهال قاسم محمد دنبوس .ـ ديالى : 
 1122جامعة ديالى ـ كلية التربية الرازي 1

 سم 13ص؛33
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 النبات 

 ـ الزعتر والنعناع 1ـ الفطريات   2
 الحياتية      أـ العنوان  ـ المضادات8
 

4041 

20512 
 137س

 
 السامرائي 1 طالل سالم مهدي 

الطيار الوراق نبات تقييم فعالية المستخلص المائي والكحولي والزيت 

تجاه بعض الخصائص البايولوجيه  imcrassataEucalyptus اليوكالبتوس

  ferax,saprolegniaasaprolegniaللفطرين 

Hypogyny ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية / طالل سالم مهدي السامرائي.

 11122التربية ابن الهيثم
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1الفطريات 
 ـ اليوكالبتوس ـ نبات أـ العنوان1ـ الفطريات   2
 

4045 

20512 
 552س

 
 سويس يونس حمادي حسين 

لتحليل التباين الوراثي لبعض انواع الفطريات  RAPDاستخدام مؤشرات 

 الجلديه/ سويس يونس حمادي حسين 
 1122.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير علوم في الحياة 1نبات 

 ـ الفطريات       أـ العنوان2

4046 



 

121 
 

 
20513 

 531ش
 

 شيماء فاتح علي درويش 
للطحالب في المياه الجوفية لمناطق منتجة من مدينة دراسة بيئية وتشخيصية 

تكريت وضواحيها / شيماء فاتح علي درويش .ـ تكريت : جامعة تكريت ـكلية 
 1122العلوم 1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم نبات ـ البيئة 

 ـ المياه الجوفية    أـ العنوان 1ـ الطحالب   2
 

4047 

20513 
 131ف

 
 الفتالوي 1 حسن جميل جواد 

ي الهندية ئدراسة بيئية ونوعية وكمية للطحالب في نهر الفرات بين قضا
والمناذرة ـ العراق / حسن جميل جواد الفتالوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 1122العلوم 1
 سم 13ص؛207

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 1بيئه وتلوث 
 ـ الهندية والمناذرة         أـ العنوان 8ـ الفرات ـ نهر 1ـ الطحالب ـ العراق   2
 

4048 

232 
 187هـ 

 
 هاجر محمد هالل 

في نمو ومكونات حاصل نبات الباقالء  Cتأثير مستخلص بذور الحلبة وفيتامين 

vicia FAbAL هاجر محمد هالل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن /

 1122الهيثم 1
 سم 13ص؛37

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1علم النبات 
 ـ الحلبة ـ بذور 1ـ النبات ـ نمو   2
 ـ الباقالء ـ نبات    أـ العنوان 8
 

4049 

23212 
 25ح

 
 حسن عبد الكريم قاسم 

تأثير كلوريد الصوديوم ودور البرولين في االكثار الدقيق لصنفين من الحنطة 
( / حسن عبد الكريم قاسم .ـ البصرة :  Triticum aestivumالناعمة )

 1122جامعة البصرة ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛03

 رسالة ماجستير في علوم الحياة النبات ـ فسلجة نبات 
 ـ الدقيق 1ـ النبات ـ فسيولوجيا   2
 ـ الحنطة ـ الناعمة          أـ العنوان 8
 

4002 

23212 
 251ح

 
 الحسناوي 1حنان محمد صاحب 

ي )الملوحة ئدراسة مقارنة بين الشد الفسيولوجي )التعمد ( والشد البي

 / حنان  lczek vignadiatalواالجهاد المائي ( في عقل ساق نبات الماش .

4004 



 

121 
 

 
محمد صاحب الحسناوي.ـ بابل جامعة بابل ـ كلية العلوم 1قسم علوم الحياة 

11122 
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1النبات 
 ـ الماش ـ نبات أـ العنوان 1ـ النبات ـ فسيولوجيا   2
 

23212 
 531خ

 
 خولة حمزة محمد 

 عض النواحي الفسيولوجيهباليوريا وكلوريد البوتاسيوم في بتأثير الرش 
-ziziphus mauritiana lamقاحي والتشريحيه الوراق وثمار الصنف ت

Tufahi 1 1122خولة حمزة محمد.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزلراعة 

 سم 13ص؛132
 أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية فسلجة فاكهة 

 ـ الرش باليوريا  1ـ النبات ـ فسيولوجيا   2
 ـ السدر ـ ثمار أـ العنوان  8
 

4000 

23212 
 153ر

 
 الربيعي 1 فاضل عليوي عطيه

وتداخالتها في النمو  npltتأثير الصنف وحامض الجبرليك والسماد المركب 

/  فاضل  matricaria chamomillalوالمركبات الفعالة لنبات البابونج 

عليوي عطيه الربيعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية )ابن الهيثم( 
11122 

 سم 13ص؛111
 ة )فلسفة نبات 1نباتات طبية( أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في علوم الحيا

 ـ البابونج ـ نبات 1ـ النبات ـ فسيولوجيا   2
 ـ النباتات الطبية     أـ العنوان 8
 

4001 

23212 
 517ز

 
 الزيادي 1 سوسن كاظم كريدي 

تأثير االجرسبون الزولوفاست في النمو والمحتوى المعدني واالليسين في نبات 

كاظم كريدي الزيادي.ـ القادسية : جامعة / سوسن .allium sativumlالثوم 

 1122القادسية ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛33

 رسالة ماجستير علوم في الحياة 1 فسلجة نبات 
 ـ الثوم ـ نبات أـ العنوان 1ـ النبات ـ فسيولوجيا    2
 

4001 

23212 
 531س

 
 السيالوي 1رزاق لفته عطيه 

لتحفيز البذور / رزاق لفته عطيه أستجابة نمو وحاصل بعض اصناف الرز 
 1122السيالوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛213
 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في المحاصيل الحقلية )فسلجة محاصيل( 

4005 
 



 

125 
 

 
 ـ الرز ـ اصناف أـ العنوان 1ـ النبات ـ فسيولوجيا    2

23212 
 123ق

 
 قاسم حسين خميس 

تأثير الماء الممغنط وحامض الدبال وتداخلهما في نمو نبات الكجرات 
hibiscus abdariffal.  ـ وانتاج بعض المواد الفعالة / قاسم حسين خميس.

 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1
 رسالة ماجستير في علوم الحياة ـ فسلجة النبات 

 ـ الدبال ـ حامض 8ـ الماء  1ـ النبات ـ فسيولوجيا   2
 ـ الكجرات ـ نبات         أـ العنوان 7
 

4006 

2321238 
 821أ

 
 
 
 
 
 
 

 
 أحسان نواف وحل 

تأثير مغنطة مياه الري والبذور والسماد الكيمياوي في نمو وحاصل صنف 
 / أحسان نواف وحل 98الحنطة اباء 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛222

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم المحاصيل الحقليه 1فسلجة محاصيل 
 ـ النبات ـ نمو       أـ العنوان 2
 

4007 

2321238 
 113ح

 
 الحاتم 1زهراء عبد الهادي 

في  k,p,nهتأثير الري بالمياه الملوثة بالهيدروكربونات النفطيه في جاهزي

.ـ البصرة : جامعة التربة ونمو نبات الذرة الصفراء / زهراء عبد الهادي الحاتم
 1122البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛220
 ()قسم علوم التربه والموارد المائيه  ةالة ماجستير في العلوم الزراعيسر
 ـ التربة 8ـ الري بالمياه   1ـ النبات ـ نمو   2
 ـ العنوان راء      أـ الذرة الصف7
 

4008 

2321238 
 018خ

 
 الخفاجي 1رقية هادي رحمن 

عقل نبات الماش ومكافحة  جذيرفي ت para2nat,2,4-Dـالتأثير المزدوج ل

دغلي الفجيلة والشوفان / رقية هادي رحمن الخفاجي .ـ بابل : جامعة بابل ـ 
 1122كلية العلوم1علوم الحياة 1

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة ـ نبات 

 أـ العنوان     ـ الفجيلة والشوفان          8الماش ـ نبات ـ 1ـ النبات ـ نمو   2
 

4009 

2321238 
 157ز

 
 الزبيدي 1مهند وهيب مهدي 

تأثير مغنطة البذور ومياه الري العذبة والمالحة في انبات ونمو وحاصل نبات 
 ( / مهند وهيب مهدي الزبيدي.ـديالى : جامعة.Zea mayslالذرة الصفراء )

4012 



 

126 
 

  
 1122ديالى ـ كلية التربية ـ الرازي1

 سم 13ص؛32
 رسالة ماجستير في علوم الحياة )نبات( 

 ـ البذور ـ مغنطة 1ـ النباتات ـ نمو   2
 ـ العذبة والمالحة ـ الذرة الصفراء 7ـ الري ـ مياه   8

 أـ العنوان 
 

2321238 
 553ش
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشويلي1امال هادي رسن 

تأثير الجبرلين والثايمين في بعض صفات النمو والحاصل والمادة الفعالة لنبات 
/ امال هادي رسن الشويلي.ـ بغداد  cuminum cyminuml cuminالكمون 

 1122داد ـ كلية التربية ـ ابن الهيثم 1: جامعة بغ
 سم 13ص؛32

 تير في علوم الحياة 1 النبات سرسالة ماج
 ـ الكمون ـ نبات     أـ العنوان 1ـالنبات ـ نمو  2
 

4014 

2321238 
 510م

 
 المنتفجي 1حيدر ناصر حسين 

تأثير الرش باالسبرين )حامض االستيل سالسيك(1 في نمو وحاصل نبات 

المعرض الجهاد الجفاف / حيدر ناصر حسين   .vigma radiatalالماش 

 1122المنتفجي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 1 
 سم 13ص؛273

 الة ماجستير علوم في علوم الحياة 1 علم النبات سر
 أـ العنوان   ـ الماش ـ نبات  8سبرين   ـ الرش باال1ـ النبات ـ نمو   2
 

4010 

2321238 
 505ن

 
 نيفين انور عبد هللا 

لكريمات ونموها لنبات نوعية ا حسينتأثير بعض المعامالت في ت

/ نيفين انور عبد هللا .ـ البصرة  .priscila Gladiolys hybridalالكالديولس

 1122: جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛ايض؛33أ1ب1

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة ـ قسم البستنة 
 ـ الكريمات ـ نوعية  1ـ النبات ـ نمو  2
 ـ الكالديوس ـ نبات أـ العنوان 8
 

4011 

23211 
 157ج

 
 الجبوري 1حرية حسين شهاب 

في  fusariumsecbion liseolaتأثير التقارير في بعض انواع الفطر 

ظراوتها وقابليتها على انتاج السموم في محصولي الذرة الصفراء والبيضاء / 
 1122حرية حسين شهاب الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛218
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الزراعة وقاية نبات ـامراض نبات 

4011 



 

127 
 

 
 ـ الفطر ـ انواع 1ـ النبات ـ امراض   2
 ـ الصفراء والبيضاء أـ العنوان 7سموم ـ انتاج   ـ ال8
 

23211 
 157ج

 
 الجبوري 1 صالح محمد اسماعيل حسن 

كفاءة بعض المبيدات الفطرية وعوامل استحثاث المقاومة في مكافحة التعفن 
الفحمي على زهرة الشمس / صالح محمد اسماعيل حسن الجبوري.ـ الموصل 

 1122الزراعة والغابات 1: جامعة الموصل ـ كلية 
 سم 81ص:ايض ؛222أ1د1 

 أطروحة دكتوراه في فلسفة علوم وقاية النبات 
 ـ التعفن ـ مكافحه 1ـ النبات ـ امراض   2
 ـ الشمس ـ زهرة      أـ العنوان 8
 

4015 

23211 
 718ج

 
 الجراح 1 نيران سالم احمد 

والمجال المغناطيسي في حماية نباتات الخيار من  EMIتأثير الخليط الحيوي 

االصابة بمسببات التعفن وسقوط البادرات / نيران سالم احمد الجراح.ـ بغداد : 
 1122جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛285
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم وقاية النبات امراض نبات 

 ـ الخيار ـ نبات 1ـ النبات ـ امراض   2
 ـ البادرات ـ سقوط    أـ العنوان 8
 

4016 

23211 
 307ج

 
 الجعفري 1أيمان صباح عبد االمير 

المرافقة لجذور  Fusriumالتشخيص المظهري والجزئي النواع الفطر 

 reactino chainطا باستخدام تقانة التفاعل السلسلي للبوليمريزالطما
Polymerase  أيمان صباح عبد االمير الجعفري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ /

 1122كلية الزراعة1 
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة وقاية نبات )امراض النبات( 
 ـ الطماطا أـ العنوان 8ـ الفطر   1ـ النبات ـ امراض    2
 

4017 

23211 
 127ر
 
 
 
 
 
 
 

 
 وسن علي سعود  الراشدي 1

غير المحروثة / المكافحة الحيوية لتعفنات الجذور وتفحم الحنطة في الترب 
وسن علي سعود الراشدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 

11122 
 سم 81ص:ايض؛212أ1ي1

 رسالة ماجستير في علوم وقاية النبات 
 ـ الحنطة في الترب أـ العنوان 1ـ النبات ـ امراض   2

4018 



 

128 
 

 
23211 

 155ط
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الطائي 1اسراء محمود صالح 

 walpاستحثاث المقاومة في كالس ونباتات اللوبيا 

Vigha unguiculato  بحامض السالسليك للفطر 
Rhizoctonia solon:  اسراء محمود صالح الطائي.ـ الموصل : جامعة /

 1122الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 81ص؛52

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ اللوبيا ـ نباتات أـ العنوان 1ـ النبات ـ امراض    2
 

4019 

23211 
 155ط

 
 الطائي 1 هدى زهير نعمي 

دراسة التعفن والذبول الفيوزاريومي على الكالديولس المتسبب عن الفطر 
:oxysporum F.SP. gladioli 

Fusarium الموصل : جامعة الموصل ـ كلية / هدى زهير نعمي الطائي.ـ

 1122الزراعة والغابات 1
 سم 81ص:ايض؛35أ1ي1 

 رسالة ماجستير في وقاية النبات )امراض النبات( 
 ـ التعفن ـ دراسة  1ـ النبات ـ امراض   2

 أـ العنوان 
 

4012 

23211 
 751ع

 
 عدنان عبد هللا عيسى 

 ينمكافحة مرض سقوط البادرات المتسبب عن الفطر

Rhioctonia solani,pythium aphaniderma 

باستعمال بعض العوامل االحيائية ومركبات االستحثاث الكيمياية وتحفيز النمو 
في الطماطة / عدنان عبد هللا عيسى.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

11122 
 سم 81ص:ايض ؛212أـ ل1

 رسالةماجستير في وقاية النبات 
 البادرات ـ سقوط ـ 1ـ النبات ـ امراض   2
 ـ النمو في الطماطة   أـ العنوان  8
 

4014 

23211 
 35ع

 
 علي وليد علي 

ق مكافحة النواقل في ئدراسات تشخيصية على بعض فايروسات اللوبيا وطرا
محافظة نينوى / علي وليد علي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 

 1122والغابات 1
 سم 81ص:ايض ؛03أـ ح1 

 رسالة ماجستير في وقاية النباتات 
 ـ النبات ـ امراض ـ محافظة نينوى 2
 ـ اللوبياـ فايروسات       أـ العنوان 1

4010 



 

129 
 

 
23218 

 771ب
 

 البدراني 1 نبيل طه يونس 
 التحليل الوراثي لحاصل الحبوب ومكوناته في االجيال 

طة الخشنة / نبيل طه يونس البدراني.ـ ذاتية االخصاب لتهجين من الحن
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛05
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ الحنطة الخشنة 8ـ الحبوب 1ـ النباتات ـ وراثة   2
 أـ العنوان 

 

4011 

23218 
 313ب

 
 بالل فاضل زكريا 

لصفة تحمل الملوحة في بعض دراسة بعض التغايرات الفسلجية والوراثية 

 ( / بالل فاضل زكريا .Triticum sppالتراكيب الوراثية المنتجة من الحنطة )

 1122.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربة الرازي 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير علوم الحياة 1 نبات 
 ـ الحنطة     أـ العنوان 1ـ النبات ـ وراثة   2
 

4011 

23218 
 115ع

 
 العاني 1 ياسر حسن صالح 

تأثير السماد البوتاسي في بعض الصفات الحقلية واالنتاجية والنوعية لبعض 
التراكيب الوراثية من القطن / ياسر حسن صالح العاني.ـ تكريت : جامعة 

 1122تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )المحاصيل الحقلية( 
 ـ القطن    أـ العنوان 1بات ـ وراثة   ـ الن2
 

4015 

23218 
 351ع

 
 العلواني 1 بيداء عبد الستار عطية 

تأثير تنشيط البذور بالمنغنيز على االثبات وبعض صفات النمو والحاصل لبعض 
/ بيداء عبد الستار .Triticum aestivum lالتراكيب الوراثية لحنطة الخبز 

 1122جامعة االنبار ـ كلية التربية للبنات 1عطية العلواني.ـ االنبار : 
 سم 13ص؛211

 تير في علوم الحياة )نبات( سرسالة ماج
 ـ الخبز ـ حنطة أـ العنوان 1ـ النبات ـ وراثة  2
 

4016 

23218 
 753م

 
 مريم سامي الياس القس يوسف 

وراثي لبعض سالالت قرع الكوسة باستخدام ؤشرات تباين اطوال لتقدير البعد ا

واستنباط هجنها الفردية / مريم سامي الياس  AFLPقطع الدنا المتضاعفة 

 1122القس يوسف .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 

4017 
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 سم 81ص:ايض ؛211أـ ج1

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 
 وسة ـ قرع أـ العنوان ـ الك1ـ الوراثة ـ نبات   2
 

23218 
 35م

 
 معن حسن صالح ياسين 

نخيل التمر في العراق باستخدام تحديد التباين الوراثي لعدد من اصناف 
/ معن حسن صالح ياسين .ـ تكريت : جامعة تكريت ـ ISSRوRAPDمؤشرات 

 1122كلية العلوم 1
 سم 17ص:ايض؛51أـ ح1

 الة ماجستير في علوم الحياة ـ نبات سر
 ـ التمر في العراقأـ العنوان 1ـ النبات ـ وراثة   2
 

4018 

23217 
 125ب

 
 البازي 1 اسراء عبد المجيد عبد الكريم 

ة تشريحيه وتصنيفيه لبعض االنواع ثالثية ورباعية الكاربون للعائلة سدرا
اسراء عبد المجيد عبد / Brassicaceaeالصليبية في محافظة صالح الدين 

 1122الكريم البازي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛170

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1النبات 
 ـ النبات ـ تشريح     أـ العنوان 2
 

4019 

7 1232 
 571ز

 
 زهراء بكر محمد 

دراسة تشريحيه وتصنيفيه لبعض االنواع البريه ثالثيه الكاربون من العائلة 
( في بعض مناطق العراق / زهراء بكر compositae)asteraceaeالمركبة 

 1122محمد.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1النبات 

 ـ النبات ـ تشريح    أـ العنوان  2
 

4052 

23212175 
 157ع
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 العبيدي1 عدي زكي محمد 

ية اخرى وتداخلها ئدراسة تأثير أشعة كاما واالشعة فوق البنفسجية وعوامل بي
وعالقته بالنبات العائل  .cuscuta chinensis lamفي طفيل الحامول 

/ عدي زكي محمد .lycopersicon esculentum milمحصول الطماطة 

 1122تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1العبيدي.ـ 
 سم 13ص؛120

 رسالة ماجستير في علوم الحياة ـ نبات 
ـ الحامول ـ 7ـ االشعة فوق البنفسجية   8ـ أشعة كاما   1ـ الطفيليات 1 علم   2

 ـ الطماطة ـ محصول     2طفل   
 أـ العنوان  

4054 
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2321387 

 275أ
 

 االسدي 1 رؤى عبد الحسين عل 
تأثير النتروجين والسايكو سيل وطريقة االضافة في صفات النمو الحضري 

عبد الحسين علي / رؤى Asoe veraوانتاج المواد الفعالة طبيا لنبات الصبار 

 1122االسدي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛215

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة / البستنة نباتات طبية 
 ـ النتروجين والسايكوسيل 1باتات الطبية  ـ الن2
 ـ الصبار   أـ العنوان 8
 

4050 

2321387 
 157ج

 
 الجبوري1 حسن محمد جاسم محمد 
في النمو والمادة الفعالة للداتورة  يتأثير السماد العضوي والنيتروجين

(Datura Stromonium l. : حسن محمد جاسم محمد الجبوري.ـ تكريت )

 1122كلية الزراعة 1جامعة تكريت ـ 
 سم 13ص؛50

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 البستنة وهندسة الحداق 
 ـ النباتات الطبيعية    أـ العنوان 2
 

4051 

2321387 
 575د

 
 الدوري 1 مها ابراهيم ارزوقي 

زنجبيل والشاي االخضر على نمو الفطر لألتأثير المثبط لمستخلصات الكركم وا
Aspergillus flavu  وفعالياتها المضادة لالفالتوكسينB ران التجارب / ئفي ف

مها ابراهيم ارزوقي الدوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 
1122 
 سم 13ص؛225

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1نبات 
ـ فئران التجارب     7ـ الفطر ـ نمو 8ـ الكركم والزنجبيل   1ـ النباتات الطبية   2

 أـ العنوان 
 

4051 

2321387 
 137س

 
 الساعدي 1 نورا جبر جاسم 

 Atropaدات التروبان من كالس نبات البالدونا يأنتاج بعض قلو
belladonna .  خارج الجسم الحيlnvitro نورا جبر جاسم الساعدي.ـ /

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير علوم في البستنة وهندسة الحداق 
 ـ البالدونا ) ست الحسن ( نبات 2
 ـ النباتات الطبية     أـ العنوان 1
 

4055 

2321387 
 553ش

 
 الشويلي 1عبد الكاظم ناصر صالح 

4056 
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وموعد الفرط في النمو 1تأثير الرش بمعلق الخميرة النشطة وفيتنامين ب 

/ عبد الكاظم  Lawsonia inermisوبعض المكونات الفعالة في نبات الحناء 

 1122ناصر صالح الشويلي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛210

 ة الحدائق رسالة ماجستير في العلوم الزراعة قسم البستنة وهندس
 ـ الحناء ـ نبات أـ العنوان 1ـ النباتات الطبية   2
 

2321387 
 837م

 
 المحمدي 1 علي فدعم عبد هللا 

تأثير مواعيد الزراعة والجيرلين والمستخلصات النباتية والفيتأمينات في نمو 
وحاصل صنفيين من الكراوية / علي فدعم عبد هللا المحمدي.ـ بغداد : جامعة 

 1122بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛227

 أطروحة دكتوراه فلسفة علوم في المحاصيل الحقلية )انتاج نباتات طبية( 
 ـ النباتات الطبية )الكراوية( 2
 ـ الزراعة ـ مواعيد    أـ العنوان 1
 

4057 

23210 
 715ن

 
 النداوي 1 محمد غضبان غائب 
والكيميائية والبكتريولوجية لبعض االبار في ية ئدراسة بيئية للخصائص الفيزيا

مدينة تكريت / محمد غضبان غائب النداوي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية 
 1122العلوم1
 سم 13ص؛281

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1النبات ـ البيئة 
 ـ البيئةـ نباتات      أـ العنوان 2
 

4058 

232153 
 518ر

 
 ياحي1 اسراء عبد االمام عبد الزهرة رال

دور حامضي االسكوربيك والسالسيل في تخفيف سمية الكادميوم بداللة 

/ اسراء عبد Vigna radiate l. Wilezekاستجابة التجذير لعقل الماش 

 1122االمام عبد الزهرة الرياحي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1 
 سم 13ص؛271

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة ـ نبات 
 ـ الماش      أـ العنوان 1ـ النبات ـ جذور   2
 

4059 

232153 
 753هـ

 
 هديل عامر كاظم 

 Methionine cysteineتأثير االحماض االمنية الحاوية على الكبريت 

في تأخير عمليات التعمير في   Citricacacid salicylic acidباالضافة الى 

/ هديل عامر كاظم.ـ بابل : جامعة  phaseolus aureus roxbعقل الماش 

 1122بابل ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛223

4062 
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 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة ـ نبات 

 أـ العنوان   ـ التعبير ـ عمليات   7المينية  ـ االحماض ا1ـ النبات ـ جذور 2
 

231 
 371ح

 
 الحمداني 1 ايمن عدوان عبد 

في وسط .tlypericaceae tlypericum lتس الجندراسة تصنيفية النواع م

وشمال العراق / ايمن عدوان عبدالحمداني.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية 
 1122العلوم 1

 سم 13ص؛201
 رسالة ماجستير في علم النبات 

 ـ الغابات ـ تصنيف     أـ العنوان 2
 

4064 

231 
 717ع

 
 العذاري 1ابو ذر جاتم مجيد 

 ziziphus millيه لبعض االصناف الزراعية لجنس دراسة تصنيفيه كميائ

اتم مجيد العذاري.ـ الكوفة : ذر ح الموجودة في محافظة النجف االشرف / ابو
 1122جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 1 

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في علوم الحياة النبات 

 ـ النباتات ـ تصنيف      أـ العنوان 2
 

4060 

238188 
 711ح

 
 الحرباوي1 خالد عبد الغفور مال هللا 
في النمو والحاصل الكمي والنوعي لنبات تأثير التسميه العضوي والبوتاسي 

( / خالد عبد الغفور مال هللا الحرباوي.ـ الموصل : .Allium sativumlالثوم )

 1122الزراعة والغابات 1 جامعة الموصل ـ كلية 
 سم 81ص:ايض؛20أ1د1 

 رسالة ماجستير في علوم البستنة 
 ـ العضوي والبوتاسي 1ـ الثوم ـ نبات   2
 ـ الكمي والنوعي     أـ العنوان 8
 

4061 

238188 
 35ع

 
 علي خلف حمود 

تأثير التسميد العضوي والرش بمستخلص عرق السوس في صفات النمو 
( في الترب .Allium cepalالفعالة في نبات البصل )والحاصل والمركبات 

 1122الجبسيه / علي خلف حمود .ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة1 
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه البستنه ةهندسة الحدائق 
 ـ البصل ـ نبات     أـ العنوان 2
 

4061 

238173 
 37ب

 
 حامد البكر 1 رحاب عبد الجبار

4065 
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 covylusتنمية واستحداث مزارع الكالس في البراعم لنبات البندق 

avellahal   مع عزل مركب التاكسول / رحاب عبد الجبار حامد البكر.ـ

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛223

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 
 ـ الكالس ـ مزارع 1ـ البندق ـ نبات   2

 أـ العنوان 
 

238128 
 171أ

 
 االبراهيمي 1رياض عبد االمير حسن 

 .Dianthus caryophylluslاالكثار التحضيري الدقيق لنبات القرنفل 

يه في العقل اثناء عملية التجذير / رياض عبد ئودراسة التغايرات البايوكيميا
 1122الزراعة1االمير حسن االبراهيمي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية 

 سم 13ص؛31
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية البستنة وهندسة ـ الحدائق 

 ـ التجذير ـ عمله 1ـ القرنفل ـ نبات    2
 أـ العنوان 

 

4066 

238128 
 137س

 
 السامرائي 1 اوس علي محمد 

بة المادة سقانات ازالة البراعم في صفات النمو ونتتأثير موعد الزراعة و
بغداد ـ جامعة السامرائي.ـ بغداد :  لنبات عنيب الذيب / اوس علي محمدالفعالة 

 1122كلية الزراعة 1
 سم13ص ؛01

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة قسم المحاصيل الحقلية 
 ـ الزراعة ـ موعد 1ـ عنيب الذيب ـ نبات   2
 ـ البراعم ـ ازالة      أـ العنوان 8
 

4067 

238128 
 85ص

 
 الصحن 1 جالل حميد علي 

( في IAA( اندول حامض الخليك )GAليك )حامض الجبرتأثير رش تراكيز 

/   Dianthus caryophylluصفات النمو الخضري والزهري لنبات القرنفل .

 1122جالل حميد علي الصحن.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛31

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه ـ البستنة وندسة الحداق 
 ريلك ـ حامض ـ الجب1ـ القرنفل ـ نبات   2
 ـ الخضري والزهري أـ العنوان 7ـ الخليك ـ حامض   8
 

4068 

238138 
 511ب

 
 البياتي 1مرعي رشيد سمين 

النمو تأثير الرش بمستخلصات الحلبة والثوم وبعض المستخلصات البحرية في 
 / مرعي cucumis sativnslوالحاصل والمحتوى المعدني لنباتات الخيار .

4069 
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 1122رشيد سمين البياتي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛31
 تير في العلوم الزراعية البستنة وهندسة الحدائق سرسالة ماج

 ـ الحلبة والثوم أـ العنوان  1ـ الخيار ـ نبات   2
 

2381521 
 311ح

 
 الحطاب 1 زينة محمود شريف 

 clycop ericonتأثير الرش بحامض البرولين في تحمل نبات الطماطم 
esculentum mill  / لملح كلوريد الصوديوم باستخدام تقنية الزراعة المائية

زينة محمود شريف الحطاب.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1 
1122 
 سم 13ص؛277

 رسالة ماجستير علوم 1علم النبات في قسم علوم الحياة 
 ـ الزراعة الماية أـ العنوان 1ـ الطماطم ـ نبات   2
 

4072 

2381521 
 551ز

 
 زينب رحمن جاسم يوسف 

( في نمو وحاصل نبات king lifeتأثير الصنف ورش المحلول المغذي )

جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة الباذنجان / زينب رحمن جاسم يوسف .ـ الكوفة : 
11122 

 سم 13ص؛33
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه ـ البستنة وهندسة الحداق 

 ـ الباذنجان ـ نبات       أـ العنوان 2
 

4074 

238155 
 011أ

 
 أقبال اسماعيل صالح الحسن 

/ أقبال اسماعيل صالح chamomilla matricariaأستجابة نبات البابونج 

 1122.ـالبصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1الحسن 
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 
 ـ البابونج ـ نبات      أـ العنوان 2
 

4070 

23511 
 512أ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 انتصار علي مزعل 

متحملة    harzzianum Trichodermaطر أستحداث طرز احيائيه من الف

للملوحة / انتصار علي مزعل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 
11122 

 سم 13ص؛282
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1علم النبات 

 ـ النبات ـ امراض أـ العنوان1ـ الفطريات   2

4071 
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23511 
 257أ

 
 االزيرجاوي 1نهاد حبيب مطلك 

 Triticumدور بعض بعض فطريات التربة في تحليل مخلفات الحنطة 
aestivuml.  وتحسين نمو وانتاجية الرزOryza sativuml.  صنف عنبر

ك االزيرجاوي.ـ بابل : المنزرع بطريقه الري المتقطع / نهاد حبيب مطل 33ـ

 1122جامعة بابل ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛275

 ياة 1 احياء مجهرية اطروحة دكتوراه في علوم الح
 ـ الرز 8ـ الحنطة ـ مخلفات  1ـ الفطريات  2
 ـ الري       أـ العنوان 7
 

4071 

23511 
 771ب

 
 البدران 1 براء مالك مردان 

 spp.fusariumدراسة مرض خياس ظلع النغيل المتسبب عن الفطرين 
maugiella scaettae   وامكانية مكافحته كيميائيا واحيائيا / براء مالك

 1122مردان البدران.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛05

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة وقاية نبات امراض نبات 
 ـ الفطريات ـ النبات ـ امراض 2
 ـ النخيل ـ طلع     أـ العنوان 8
 

4075 

23511 
 101خ

 
 الخاقاني 1 دعاء حسن هادي 

يم دور الفطر وعزل وتشخيص الفطريات الملونة المرافقة للحبوب وتق
Alterharia alterhata   في تغيير خصاص طحين الحنطة / دعاء حسن

 1122هادي الخاقاني.ـ بابل : جامعة بابل :كلية العلوم للبنات 1
 سم 81ص؛01

 تير في علوم الحياة سرسالة ماج
 ـ الفطر ـ دور 8ـ الحبوب   1ت  ـ الفطريا2
 ـ الحنطة ـ طحين    أـ العنوان 7
 

4076 

23511 
 110د

 
 الدباغ 1 هبة هادي طه 

رباعية احبة لبعض انواع نباتات ثالثية وعزل وتشخيص الفطريات المص
الكربون / هبة هادي طه الدباغ.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الشريعة 1 

1122 
 سم 13ص؛212

 رسالة ماجستير في علوم الحياة ـ نبات 
 ـ الكربون   8ـ النباتات ـ انواع  1ـ الفطريات  2

 أـ العنوان 
 

4077 

23511 
 517ز

 
 الزيادي 1صبا عبد االمير كاظم 

4078 
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تقييم كفاءة بعض المستخلصات النباتية والراشح الزرعي لبعض الفطريات في 

المرافقة لبذور نباتي الطماطة والباميا / السيطرة الحيوية لنمو بعض الفطريات 
صبا عبد االمير كاظم الزيادي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 1122العلوم1
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1 فطريات 
 ـ الطماطة والباميا    أـ العنوان 8ـ النبات ـ مستخلصات  1ـ الفطريات   2
 

23511 
 173ع

 
 العارضي 1عبير سامي كاظم مفتن 

ية المصنعة والطبيعيه من السيطرة على ئدراسة كفاءة بعض المعامالت الكيميا
ارضي .ـ الفطريات المرافقة لحبوب الحنطة / عبير سامي كاظم مفتن الع

 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1فطريات 
 ـ المصنعة والطبيعة 1ـ الفطريات   2
 ـ الحنطة ـ حبوب      أـ العنوان 8
 

4079 

23511 
 525م

 
 الموسوي 1 زهراء كاظم حبيب 

في حماية حبوب ونباتات  Bacillus subtilisالتلقيح ببكتريا استخدام تقنية 

 flavus link aspergillus niger vanالحنطة من االصابة بالفطرين 
tieghem 

Aspergillus / زهراء كاظم حبيب الموسوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم

11122 
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1نبات 
 ـ الفطريات     أـ العنوان 2
 

4082 

23515 
 231أ

 
 
 
 
 
 

 

 
 اسماء لطيف نعمه 

في نمو وتطور وتكوين  Rhizobium leguminosarتأثير التلقيح ببكتريا 

 الجذريه على الصنف المحلي واالسباني للباقالء / اسماء لطيف نعمه العقد 
 1122.ـ المثنى : جامعة المثنى ـ كلية العلوم 1

 سم   13ص؛52
 رسالة ماجستير في االحياء المجهرية البكتريا  

 ـ البكتريا     أـ العنوان 2
 

4084 

25212 
 213أل

 
 ال صالح 1 نور عبد الواحد نجم 

حيوية والنسيجية لذكور الصفات الفسلجية والكيموتأثير البايوتين في بعض 
 االرانب المحلية لالجهاد التاكسدي المحدث بيروكسيد الهيدروجين/ نور عبد

4080 
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 1122الواحد نجم ال صالح.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1 

 سم 81ص؛228
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ االرانب أـ العنوان 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    2
 

25212 
 513ح

 
 الحيالي 1 عمر رعد رياض 

يجية وى الطاقة في بعض الصفات الفسلوتأثير مست تأثير اضافة الكهارل
واالنتاجية لذكور طار المان المجهدة حراريا / عمر رعد رياض الحيالي.ـ 

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري1 
I  ـvii 1212سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا 2
 ـ السمان ـ طائر         أـ العنوان 1
 

4081 

25212 
 101خ

 
 الخاقاني 1 مرتضى حافظ حسين 

ة ومؤشرات يل )الفياغرا( في بعض المعايير الكيموحيويتأثير سترات السلدنياف
القدرة التكاثيريه لذكور الجرذان المختبريه الطبيعيه والمصابة تجريبيا 

.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية  بالسكري / مرتضى حافظ حسين الخاقاني
 1122العلوم 1

  سم13ص؛211
 تير علوم في علوم الحياة .علم الفسلجة الحيوانية سرسالة ماج

 ـ الجرذان المختربية الطبيعية       أ ـ العنوان 1يلولوجيا   سـالحيوان ـ ف2
 

4081 

25212 
 233خ
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الخزعلي 1 ايناس محمد مجهول 

 salixدراسة وظيفية نسجيه لتأثير مستخلص تلف نبات الصفصاف 
acmophylla  في اناث الجرذان المختبريه / ايناس محمد مجهول الخزعلي.ـ

 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1 
 سم 13ص؛282

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1 فسيولوجيا الحيوان 
 ـ الصفصاف ـ نبات 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا   2
 ـ الجرذان المختبريه       أـ العنوان 8
 

4085 

25212 
 211خ

 
 الخشاب 1 عبد الناصر ذنون محمود 

استخدام بعض المعامالت الهرمونية في تحسين الكفاءة التناسلية لالغنام 
اسية / عبد الناصر ذنون محمود الخشاب.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ والع

 1122كلية الزراعة والغابات 1
 سم 81ص:ايض ؛273أ1 ك 1

 الثروة الحيوانيةأطروحة دكتوراه في علوم 

4086 
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 ـ االغنام العواسية أـ العنوان  1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا    2
 

25212 
 153ر

 
 الربيعي 1 رنا حنان خضير 

ران ئتأثير تجريع مستخلص الثوم ) الفوم( على الوظائف التكاثريه في ذكور الف
بغداد ـ كلية .ـ بغداد : جامعة غير البالغة حتى البلوغ / رنا حنان خضير الربيعي

 1122التربية ابن الهيثم 1
 سم 13ص؛222

 يوانية ستير علوم في علوم الحياة فسلجة حالة ماجسر
 ـ الثوم ـ مستخلص 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا   2
 ـ الفئران ـ ذكور     أـ العنوان 8
 

4087 

25212 
 557ر

 
 رويده واثق نعمة الموسى فرج 

دراسة تأثير استخدام بعض انواع موانع الحمل البترويديه في بعض وظائف 
الكبر وعدد من المتغيرات الفسلجيه والكيموحيوية لدى النساء في مدينة بيجي 

/ رويده واثق نعمة الموسى فرج.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 
11122 

 سم 13ص:ايض 381
 ية الحيوان رسالة ماجستير في علوم الحياة فسلج

 ـ الحمل ـ موانع 1يولوجيا   سـ الحيوان ـ ف2
 ـ النساء أـ العنوان  7ـ الكبد ـ وظائف         8
 

4088 

25212 
 157س
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ساهرة خالد ياسين عبيد 
ية على بعض الفعاليات الحيوية في السيانوبكتريا ئتأثير عدد من العوامل البي

مستخلصاتها على بعض الفعاليات الفسلجية  المثبته للنيتروجين الجوي وتأثير
ران / ساهرة خالد ياسين عبيد.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية ئفي ذكور الف

 1122التربية للبنات 1
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير علوم الحياة في بيئة االحياء المجهرية 
 ـ الفئران ـ ذكور 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا   2 

 أـ العنوان 
 

4089 

25212 
 575ش

 
 شيرين حسين أمين 

 shigellaدراسة التغيرات المظهرية واالفات النسيجية المحدثة بفعل 
flexneri  لبعض اعضاء الفئران البيض ودور الحليب الناقة والمضاد الحيوي

ciproflo xacin  في المعالجة / شيرين حسين أمين 

 1122.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 
 سم 13ص؛ 272

 حياة علم الحيوان االنسجة رسالة ماجستير علوم في علوم ال

4092 
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 ـ الفئران البيض 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا   2
 ـ الناقة ـ حليب         أـ العنوان 8
 

25212 
 35ع

 
 علي حسين محمد بحر 

  oficinale rosce zingtbcrتأثير المستخلص المائي لدرنات نبات الزنجبيل 

وبعض المعايير   rattas rattusفي خصوبه ذكور الجرذان البيض 

الفسيولوجيه / علي حسين محمد بحر.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 
1122 

 سم 13ص؛32
 الة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الحيوان سر
 ـ الزنجبيل ـ نبات 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا 2
 نوان  ـ الجرذان البيض      أـ الع8
 

4094 

25212 
 317ع

 
 عمار قحطان شعنون 

في االداء  thyms vulharisوالزعتر  zihgiber officihaleتاثير الزنجبيل 

عمار قحطان شعنون .ـ  / ross 3OBالتناسلي واالنتاجي المهات فروج اللحم 

 1122تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص:ايض ؛221أ1 ش1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الثروة الحيوانيه )فسلجة طيور داجنة( 
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا 2
 ـ الزعتر    أـ العنوان 8ـ الزنجبيل   1
 

4090 

2 1252 
 571ع

 
 العيداني 1اسعد حسن عيسى 

يجيه في الجرذان ستأثير تناول السكرين على بعض المعايير الفسلجية والن
.ـ البصرة : ( / اسعد حسن عيسى العيدانيruttousJ ruttousالمختبريه )

 1122طري 1يجامعة البصرة ـ كلية الطب الب
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في علوم الطب البيطري )فسلجة( 
 ـ السكرين ـ تناول 1يولوجيا   سـ الحيوان ـ ف2
 ـ الجرذان المختبرية 7ـ الفسلجة والنسيجية   8

 أـ العنوان 
 

4091 

25212 
 172ف

 
 فارس شاكر كاطع 

المضاد للسرطان في  Fluorouracil-5دراسة التأثيرات الفسيولوجية لدواء

فارس شاكر كاطع .ـ البصرة : جامعة  .mus culus Lئران المخترية الف

 1122ة التربة يالبصرة ـ كل
 سم 13ص؛237

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة الفسلجة الحيوانيه 

4091 
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 ـ الفئران 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا   2

 أـ العنوان 
 

25212 
 833م

 
 المجمعي 1 رائد ابراهيم خليل 

دراسة تأثير وزن جسم الفطائم العواسية في بلوغها الجنسي والتغيرات ف 
/ رائد ابراهيم خليل بعض المعايير الكيموحيوية والهرمونية وادائها االنتاجي 

 1122امعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1 المجمعي.ـ الموصل : ج
 سم 81ص: ايض ؛212أ1ك1 

 أطروحة دكتوراه في علوم الثروة الحيوانية 
 ـ الغنائم العواسية 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا   2
 ـ الكميوحيوية والهرمونية     أـ العنوان 8
 

4095 

25212 
 525م
 
 
 
 
 
 

 
 الموسوي 1 زينب فريد حسن 

ة يلسيلينت الصوديوم مع الغذاء في مستويات هرمونات الدرق تأثير التعرض
وبعض جوانب الجهاز التناسلي لذكور الجرذان الناضجة / زينب فريد حسن 

 1122.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم ـ قسم علوم الحياة 1الموسوي
 سم 13ص؛220

 رسالة ماجستير في علوم الحياة ـ الحيوان
 ـ الدرقية ـ هرمونات 1يا   ـ الحيوان ـ فسيولوج2
 ـ الجرذان الناضجة    أـ العنوان  8
 

4096 

25212 
 71هـ 

 
 هدى هاشم عبد الرزاق 

تأثير هرمونات الدرقية على التنظيم االوزموزي )االيوني الشاردي( في اماك 
 / هدى هاشم عبد الرزاق  .cyprinus carpiolالكارب االعتيادي 

 1122ـ كلية العلوم 1.ـ المثنى : جامعة المثنى 
 سم 13ص؛32

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم الحيوان 
 ـ الدرقية ـ هرمونات 1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا  2
 أـ العنوان ـ الكارب ـ اسماك     8
 

4097 

25212 
 57هـ

 
 هند عبد حنون 

ية للزنجبيل والثوم في ئتحسين كفاءة وسط ايرل المدعم بالمستخلصات الما
 تنشيط فعالية نطاف ذكولر الفئران مستحدثة فرط البروكتين / هند عبد حنون 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ـ ابن رشد 1
 سم 13ص؛271

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1فسلجية حيوانية 
 ـ الزنجبيل والثوم  1ـ الحيوان ـ فسيولوجيا  2
 ـ الفئران ـ ذكور      أـ العنوان 8

4098 
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25212 
 515هـ

 
 الهيتي 1 عدي صباح عسكر 

تأثير عنصري السيلينيوم والزنك في بعض الصفات الفسلجيه والمناعية 
والنسيجيه للنعاج العراقية / عدي صباح عسكر الهيتي.ـ االنبار : جامعة االنبار 

 1122ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛232

 دكتوراه في علوم الثروة الجيوانية )فسلجة تناسل (  اطروحة 
 ـ الحيوان ـ فسيولوجيا      أـ العنوان 2
 

4099 

25212175 
 30خ

 
 الخلف 1سما صفاء عبد االمير 

الفسلجية في بعض المعايير  B21BLدراسة التأثيرات السمية لالفالتوكسين 

 يوسبل الحد فالمرضية لذكور الجرذ االبيض والكيموحيوية والنسيجية 
تأثيراتها / سما صفاء عبد االمير الخلف.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية العلوم 

11122 
 سم 81ص؛211

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ الجرذ االبيض أـ العنوان 1ـ الفطريات ـ علم   2
 

4122 

25212175 
 531م

 
 المولى 1 ايمان دحام هادي يونس 

ومقارنة لعدد من المتغيرات الكيموحوية في نوعين من دراسة بايولوجيه 
القراد المتطفل على بعض لبائن مدينة الموصل مع اصابة تجريبية لالرانب 

المحلية / ايمان دحام هادي يونس المولى.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية 
 1122العلوم 1

 سم 81ص؛252
 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 

 ـ االرانب المحلية أـ العنوان 1ـ الطفيليات 1 علم    2
 

4124 

25212175 
 331ن

 
 النعمة 1 مصطفى سالم شاكر 

في الدجاج في منطقة الحمدانية / EIMERIAدراسة تشخيصية النواع االيميريا 

مصطفى سالم شاكر النعمة.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب 
 1122البيطري1

 سم 81ص:ايض؛31أ1ح1 
 رسالة ماجستير في الطب البيطري 

 ـ الدجاج أـ العنوان 1ـ الطفيليات ـ علم    2
 

4120 

25212175 
 353ن

 
 شيت النعيمي1الزم صبحي 

 Carpiolيليات اسماك الكارب االعتيادي دراسة وبائية وتشخيصية لبعض طف
Cyprinus  في الخمج لنهر دجلة 1 مدينة الموصل مع االشارة الى التغيرات

 لثالث انواع من الشريطيات/ الزم صبحي شيت النعيمي.ـ تكريت : جامعة

4121 
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 1122تكريت ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 اختصاص طفيليات 

 ـ الكارب ـ اسماك 1ـ الطفيليات ـ علم   2
 ـ الموصل ـ مدينة    أـ العنوان 7ة ـ نهر    ـ دجل8
 

252182 
 577ح
 
 
 
 

 
 الجوذري1 عدنان حسين محمد 

تأثير التركيب الوراثي في االداء االنتاجي والفسلجي في هجن فروج اللحم / 
 1122عدنان حسين محمد الجوذري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 81ص:ايض؛285أ1ر1
 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 

 ـ الوراثة ـ حيوانات      أـ العنوان 2
 

4121 

252182 
 515ح

 
 حنان وليد صالح 

في ذكور الفأر االبيض  melhepvimدراسة التأثير السمي الوراثي للعقار 

mus musculus  حنان وليد صالح.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم /

11122 
 سم 13ص؛212

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1 الحيوان 
 ـ الفأر االبيض أـ العنوان 1ـ الوراثة ـ حيوانات   2
 

4125 

252182 
 215ع

 
 العزاوي 1مها بركان عبد الرحمن 
في بعض المعايير  olea europaeaتأثير العصير الخام لثمرة الزيتون 

الوراثية الخلويه في الفئران البيض وفي بعض الخطوط السرطانيه في الزجاج 
/ مها بركان عبد الرحمن العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 

11122 
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 وراثة 
 أـ العنوان ـ الفئران البيض 1ـ الوراثة ـ حيوانات    2
 

4126 

252182 
 71غ

 
 الغرب 1سعد خليل احمد سليمان 

تأثير المجموعة الوراثية والعمر عند الذبح في بعض الصفات الكمية والنوعية 
/ سعد خليل احمد للحوم والماعز المحلي والشامي والقبرصي وتضريباتهما 

 1122سليمان الغرب.ـ تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص:ايض؛211أ1ج1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 الثروة الحيوانية 
 ـ الكمية والنوعية    1ـ الوراثة ـ حيوانات    2
 ـ الماعز           أـ العنوان8

4127 
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252182 
 155م

 
 الماهود 1رشا صالح نهير 

ير تراكيز بعض العناصر النزرة في مياه ورواسب نهر الفرات عند مدينة دتق
الناصرية وتاثيرها في التراكيب الوراثية الخلوية والنسيجية السماك الكارب 

/ رشا صالح نهير الماهود.ـ ذي قار :جامعة ذي cyprinus carpiolاالعتيادي 

 1122قار ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص:ايضVIII-I 12021أ1ب 1

 ونسيجية رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة )علم الحيوان1 وراثة خلوية 
 ـ االسماك أـ العنوان 1  الحيوانات ـ وراثة ـ 2
 

4128 

252182 
 837م

 
 المحمدي1 ميساء احمد ناصر 

تقدير المعالم الوراثية والمظهرية لعدد من الصفات االنتاجية والنوعية الداخلية 
حيوية لمصل الدم في طائر السلوى / ميساء احمد ناصر للبيضة والكيميا 

 1122المحمدي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛53

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة الثروة الحيوانية 
 ـ االنتاجية والنوعية 1ـ الحيوانات ـ وراثة   2
 ـ السلوى ـ طائر       أـ العنوان 8
 

4129 

25217 
 157ج

 
 الجبوري 1 اشواق احمد حسين 

دراسة مقارنة للوصف الشكليائي والتركيب النسجي العضاء الشم في الدجاج 
 oryctolagus(واالرنب الداجن )Gallus domesticus chickonالمحلي )

cuniculus rabbit بغداد ـ (  / اشواق احمد حسين الجبوري.ـ بغداد : جامعة

 11122كلية التربية ابن الهيثم 
 سم 13ص؛228

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1علم الحيوان 
 ـ الشم في الدجاج   1ـ التشريح المقارن  2
 ـ االرنب الداجن         أـ العنوان 8
 

4142 

25217 
 311ع

 
 عالء ريسان راشد 

دراسة مقارنة لبعض المقاييس الحركيه والقناة الهضمية لثالثة انواع من 
العائلة الشبوطية مختلفة التغذية / عالء ريسان راشد .ـ ذي قار: جامعة اسماك 

 1122ذي قار ـ كلية التربية 1
 سم13ص؛31

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة التشريح المقارن 
 ـ االسماك أـ العنوان 1ـ التشريح المقارن    2
 

4144 

25212175 
 151ح

 
 الحبوبي 1عامر رسول فضل 

 /الفصليه الخيليه في مدينة بغداد وبائية ديدان المعدة واالمعاء فيدراسة في 

4140 



 

105 
 

  
عامر رسول فضل الحبوبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطب البيطري 

11122 
 سم 13ص؛280

 رسالة ماجستير علوم في الطب البيطري 1الطفيليات 
 ـ المعدة واالمعاء أـ العنوان 1ـ الطفيليات 1 علم    2
 

25212175 
 31ح

 
 حال ميسر عبد جادر 

مدينة الموصل / حال ميسر عبد الضأن في في  Eimeviaدراسة النواع طفيلي 

 1122جادر.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1 
 سم 81ص:ايض؛01أ1ح 1

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ الطفيليات ـ علم       أـ العنوان 2
 

4141 

25212175 
 137س

 
 السامرائي 1 رانية شاكر محمود 

دراسة مقارنة تأثير مستخلصات بعض نباتات العائلة الشفويه على هرموني 
سو وجين وعالقتها باالستجابة المناعية في اناث االرانب البروجسترون واال

اثناء فترة الحمل   Toxoplasma gondiiوالفئران بطفيلي المقوسة الكونديه 

/ رانية شاكر محمود السامرائي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات 
11122 

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 طفيليات 

 ـ العائلة الشفوية 1ـ الطفيليات 1 علم   2
 ـ االرنب ـ اناث 7ـ البروجسترون واالستروجين    8
 العنوان  ـ الفئران       أـ2
 

4141 

25212175 
 313س

 
 السالمي 1منى حامد عطشان 

في دراسة تأثير العسل والغذاء الملكي على االصابة التجريبية باالكياس العددية 
الفئران البيض / منى حامد عطشان السالمي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية 

 1122التربة للبنات 1
 سم 13ص؛218

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1مناعة الطفيليات 
 ـ العسل والغذاء 1ـ الطفيليات ـ علم   2
 ـ الفئران البيض           أـ العنوان 8
 

4145 

25212175 
 335ط

 
 الطعمة 1 مسلم عبد الرحمن 

 leishmaniaعلى االصابة بالطفيليات  Testosteroneدراسة تأثير هرمون 
donovani,echinococcus granulosus,fasciola gigantica  في

 الحيوانات المختبرية في الزجاج / مسلم عبد الرحمن الطعمة.ـ البصرة : جامعة

4146 
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 1122البصرة ـ كلية العلوم 1  

 سم 13ص؛213
 أطروحة دكتوراه فلسفة 1 علوم الحياة )علم الطفيليات (

 ختبرية أـ العنوان ـ الحيوانات الم1ـ الطفليات ـ علم   2
 

25212175 
 173ع

 
 العارضي 1 حسام سعيد عبد الحسين 

 periعزل وتشخيص المسببات المرضية الطفيليه في المرمر االمريكي 
planeta Americana (Blattaria:Blattidae المتواجدة في منازل )

القادسية .ـ ومستشفيات محافظة الديوانية / حسام سعيد عبد الحسين العارضي
 1122:جامعة القادسية ـ كلية التربية ـ قسم علوم الحياة 1 

 سم 13ص؛33
 رسالة ماجستير في علوم الحياة ـ الطفيليات 

 ـ منازل ومستشفيات 1ـ الطفيليات ـ علم   2
 أـ العنوان 

 

4147 

25212175 
 551ع

 
 العاني 1 دنيا عبد الملك محمد صالح 

 urticaوالقريص )cartemisiaherba-albaدراسة تأثير عشبتي الشيج
dioica( على حيوية وامراضيه طفيلي داء االكريات )coccidiosis في )

افراخ دجاج اللحم / دنيا عبد الملك محمد صالح العاني.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 
 1122كلية الطب البيطري1

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير علوم في الطب البيطري 1الطفيليات 

 ـ داء االكرياتأـ العنوان 1ـ الطفيليات 1علم    2
 

4148 

25212175 
 512ع

 
 العياش 1يونس يوسف حمدان 

دراسة انتشار الديدان الطفيليه لبعض انواع االسماك في نهر دجلة المار بمدينة 
تكريت / يونس يوسف حمدان العياش .ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

11122 
 سم 13ص؛57

 رسالة ماجستير في علم الطفيليات 
 ـ الطفيليات          أـ العنوان 2
 

4149 

25113 
 375س

 
 السعدون 1 منى عادل اسماعيل 

 chaetogasterتركيب الجماعة السكانية للدودة الحلقية قليلة االهالب :
limnae   عليها في من مواقع المياه العذبة وتاثير بعض العواما المعزولة

نجف االشرف / منى عادل اسماعيل السعدون.ـ النجف : جامعة محافظة ال
 1122الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

A-E 1217سم81ص:ايض؛ 

4102 
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 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ الديدان الحلقية         أـ العنوان 2
 

25718 
 537ص

 
 الصيمري 1االء سالم كاظم 

دراسة بعض الجوانب الحياتية والنسيجية للغدة الخنشية وغدة البروستات في 

/ االء سالم كاظم الصيمري.ـ البصرة : جامعة  Lymnaea auriculariaموقع 

 1122البصرة ـ كلية التربية 1
 سم 13ص؛58

 تير في علوم الحياة سرسالة ماج
 ـ القواقع      أـ العنوان 2
 

4104 

257183 
 357ع
 
 
 
 
 
 

 

 
 العميدي1ايمان ضياء حمدي

ارضي ومائي من منطقتي التحري عن عنصر الرصاص في نوعين من القواقع 
الكاظمية والكرادة في بغداد / ايمان ضياء حمدي العميدي.ـبغداد : جامعة بغداد 

 1122ـ كلة العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛58

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 البيئة والتلوث 
 ـ الكاظمية والكرادة أـ العنوان 1ـ القواقع االرضية   2
 

4100 

25218 
 117ع

 
 العبادي 1قطر الندى علي غانم 

حياتية لنوعيين من النواعم مل مغناطيسيا في بعض الجوانب الاتأثير الماء المع
العبادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  ن من القشريات / قطر الندى علي غانمونوعي

 1122كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛253

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 1بيئة 
 أـ العنوان             ـ القشريات2
 

4101 

25218 
 353ن
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 النعيمي 1نورعدنان شاكر 

تأثير ايون الكلوريد والكالسيوم في بعض الجوانب الحياتية الناث نوعين من 
القشريات 

simocephalhs1858schodlervetulus1860legdingpulexdaphnia 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن الهيثم 1  / نورعدنان شاكر النعيمي 

1122 
 سم 13ص؛220

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1بيئة الفطريات 
 ـ الكلوريد والكالسيوم أـ العنوان 1ـ القشريات   2
 

4101 
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2521837 

 751ب 
 

 البرواري1 بتول هيدو توما اسحق 
دراسة اولية تشريحة ونسيجية وبعض الجوانب الكيميائية النسجيةللجهاز 

 magnummagnumptamonالذكري في سرطان المياه العذبة  يالتناسل

(prtzmau بتول هيدو توما اسحق البرواري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ /)

 1122كلية التربية 1

Iv-I 1211سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 رطان( سـ القشريات ذوات العشرة اقدام )ال2
 ـ المياه العذبة      أـ العنوان  1
 

4105 

2521715 
 127ي

 
 الياسري 1 مالك علي كريم 

( acari :sxodidaeالصلب ) الجوانب البيئية والحياتية للقرادبعض 

turanicus pomerant,1936rhipicephalus ت بذور لصاوتأثير مستخ

في االداء الحياتي / مالك علي كريم   citrullu colocynthislنبات الحنظل .

 1122العلوم 1  الياسري.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية
 سم 13ص؛08

 تير في علوم الحياة علم الحيوان سرسالة ماج
 ـ الحنظل ـ نبات 1ـ القراويات   2
 ـ االداء الحياتي       أـ العنوان 8
 

4106 

25212 
 353د

 
 الدليمي1نعيمة حميد معيوف 

دراسة الكفاءة التكاثرية وبعض جوانب االداء الحياتي لحشرة من الباقالء 
 Lhomoptera:AphididaeAohisومن الدفلة  Aphis Fabaeاالسود 
merii1 1122/ نعيمة حميد معيوف الدليمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 

 سم 13ص؛217
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم الحيوان 

 ـ الحشرات          أـ العنوان 2
 

4107 

25210 
 183ب

 
 الباجالني1 وسام اسماعيل ابراهيم 

تأثير مستخلصات بعض النباتات كمواد طاردة ومانعة للتغذية لبعض من 
حشرات المواد المخزونة / وسام اسماعيل ابراهيم الباجالني.ـ كركوك : جامعة 

 1122كركوك ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛27

 الة ماجستير علوم الحياة سر
  ـ الحشرات      أـ العنوان2
 

4108 

25210 
 511ج

 
 الجنابي 1 جاسم خلف محمد

4109 



 

109 
 

  
تقييم كفاءة بعض عناصر االدارة المتكاملة للسيطرة على حشرة حميرة النخيل 

meryickamydraulaBatrachedra (Lepidoptera:comoptevy 
gidae جاسم خلف محمد الجنابي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة /)

11122 
 سم81ص؛217

 أطروحة دكتوراه في علوم الزراعة 
 ـ الحشرات         أـ العنوان 2
 

25210 
 837م
 

 
 محمد شاكر منصور 

) .Aphidius transcaspicu teleدراسات بيية وحيوية على المتطفل 

Hymenoptera:Aphidhhdae مع االشارة الى تأثيرالتغذية الصناعية )

 والمبيدات واالسمدة في حيويته / محمد شاكر منصور 
 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم81ص:ايض؛33أـم1
 رسالة ماجستير في العلوم 

 ـ الحشرات          أـ العنوان 2
 

4112 

088 1252 
 123هـ 

 
 اسماء حسن جبر الهاشمي 1

من رتبة  zygopteraدراسة تصنيفية لبعض انواع رتيبة متماثلة االجنحة 

في مناطق مختلفة من العراق / اسماء حسن جبر  odonataالرعاشات 

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1ابن الهيثم 1الهاشمي.ـ 
 سم 13ص؛215

 وان رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1 علم الحي
 ـ الرعاشات         أـ العنوان 2
 

4114 

252103 
 571ز

 
 زهراء عز الدين يونس دالل باشي 

دراسة تأثير صور من مساحيق بذور البزاليا والفاصوليا في نمو وايض 
granariumtrogoderma (dermetldae coleopetra )خنفساء الخابرا 

everts الموصل : جامعة الموصل ـ / زهراء عز الدين يونس دالل باشي .ـ

 1122كلية العلوم 1
 سم 81ص؛225

 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 
 ـ البزاليا والفاصوليا   أـ العنوان 1ـ الخنافس   2
 

4110 

252103 
 517ف

 
 فؤاد احمد عبد هللا نجم 

 ssebania sesbaيسبان سدراسة تأثر درجة الحرارة ومستخلص بذر ال

ية خنفساء الخابرا في حيات alpa-cypermthrinومبيد الفاـ سايبرمثرين 

 ودور هذه العوامل في السيطرة على هذه الحشرة / فؤاد احمد عبد هللا نجم.ـ 

4111 



 

112 
 

 
 1122تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1 

 سم 13ص؛20
 رسالة ماجستير في علوم الحياة )علم الحيوان (

 ة االجنحة )الخنافس ( يغمدـ الحشرات 2
 بان ـ بذور أـ العنوان سـ السي8ـ درجة الحرارة      1
 

252103 
 152ك

 
 الكبيسي 1هند مظفر ممدوح 

 melia)والمائي البارد لثمار نبات السبحبح تأثير المستخلصين الكحولي 
aedarach في بعض الجوانب الحياتية لخنفساء ذات الصدر المنشاري/ هند )

 1122ممدوح الكبيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات1مظفر 
 سم 13ص؛220

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم الحيوان 
 نبات    ـ السبحبح8ـ الكحولي والمائي  1  ـ الخنافس 2

 أـ العنوان 
 

4111 

252103 
 353ن

 
 النعيمي1 مروة ثامر عبد الستار 

 maculates( fabاللوبياء الجنوبية ) السيطرة االحيائية لخنفساء
callosbvuchus ( باستعمالbruchidae :coleopteran الفطر )

anisopliae 

MetariziumSorokin(Metchnikoff مروة ثامر عبد الستار النعيمي.ـ /)

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلومللبنات 1
 سم 13ص؛212

 حيوان( رسالة ماجستير في علوم الحياة )علم ال
 ـ الخنافس        أـ العنوان 2
 

4115 

2521032 
 5م

 
 مي ابراهيم يونس 

دراسات تشخيصيه وبيئيه لبعض انواع الديدان السلكية 
coleopteagrioteselatcridac  مي ابراهيم يونس .ـبغداد : جامعة بغداد ـ /

 1122كلية الزراعة1
 سم 13ص؛223

 أطروحة دكتوراه فلسفة في وقاية النبات الحشرات 
 ـ الديدان السلكيه       أـ العنوان 2
 

4116 

2521035 
 112أ

 
 ابتسام جاسم محمد 

في فعالية بعض الزيوت النباتية والمبيد تأثير درجات الحرارة العالية والخزن 
 الكلور بايرفس على كامالتخنفساء الطحين الصدئيه الحمراء

(herbest)tribolium  castameum (coleopteran  :

tenebrionidaeابتسام جاسم محمد .ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية / ) 

4117 



 

114 
 

 
 1122العلوم 1 

 سم 13ص؛31
 جستير في علوم الحياة فرع الحيوان ارسالة م

 ـ الزيوت النباتية 1ـ خنافس الطحين   2
 أـ العنوان 

 
2521002 

 275م
 

 هارون حمد عليويالمزروعي1 
دراسة المجاميع الحشرية المصاحبة للهالوك 

kaltorobanchiaphytomya / والنباتات العائلة في بعض مناطق العراق

 .phytomyza orobanchia kaltوسوريا مع اشارة خاصة لذبابة الهالوك 

هارون حمد عليوي المزروعي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية /
11122 

 سم 13ص؛271
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة علم الحيوان 

 ـ الذباب )ذبابة الهالوك(    أـ العنوان 2
 

4118 

2521002 
 117ع

 
 العبادي 1 فاطمة علي غانم 

 macrocyclopsalbidusدراسة كفاءة االفتراس من قبل القشري 

(jurine)cyclopoida 
Copepod  ليرقات البعوضculexquinquefas ciatus say  وتأثير نوع

ة في بعض الجوانب الحياتية / فاطمة علي غانم العبادي.ـ بغداد : جامعة يسالفر
 1122بغداد ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 1

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم الحيوان 1 بيئةالفقريات 

 ـ البعوض            أـ العنوان 2
 

4119 

2521002 
 851م

 
 المحنة 1احمد غانم نوري 

في مكافحة  hiziummetaranisopliae( metschتقييم كفاءة الفطر )

في محافظة الديوانية / احمد  diptemaculicidaeنوعين من البعوض : 

 1122.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية العلوم1غانم نوري المحنة
 سم 13ص؛50

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الحيوان 
 ـ الفطر ـ كفاءة    أـ العنوان 1ـ البعوض    2
 

4112 

2521002 
 187و

 
 الواحد 1 زينب جبار مسعد 

تأثير بعض عوامل المكافحة الحياتية في بعض جوانب االداء الحياتي لحشرة 
الواحد.ـ ذي / زينب جبار مسعد pipiensculexdipteralculicidaeبعوض 

 1122قار :جامعة ذي قار ـكلية العلوم 1

4114 



 

110 
 

 
 سم 13ص؛02

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1الحيوان 
 ـ البعوض ـ االداء الحياتي    أـ العنوان 2
 

2521001 
 213خ

 
 الخزاعي 1سكينة رحمن نعمة 

 culicidaedipteralئية في حياتية بعوض )دراسة تأثر بعض العوامل البي

)pipiens culex سكينة رحمن نعمة الخزاعي.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ /

 1122كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛283

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الحيوان 
 ـ البعوض      أـ العنوان 2
 

4110 

2521001 
 305ي

 
 اليعقوبي 1منى خضير مرزوق 

( listonـ 1901وبيئية لنوعي البعوض )دراسة تشخيصية وحياتية 

stepnensianopheles ,)1902,theobald  )

puicherimusanopheles (dipterimus culicidae في محافظة )

البصرة / منى خضير مرزوق اليعقوبي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 1122التربية 1

 سم 13ص؛202
 لحشرات أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة علم ا

 ـ البعوض        أـ العنوان 2
 

4111 

2521007 
 011و
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 وفاء برغش عبيد 

في  metarhizum anisopliaemectchnihoff Sorokinفعالية فطر 

 musca domesticalcidaeمكافحة االحيائيه للذبابة المنزلية .
Dipteral muscidae   تحت ظروف المختبر مع دراسة نسيجية مرضية

لليرقات المصابة / وفاء برغش عبيد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ابن 
 1122الهيثم 1

 سم 13ص؛223
 تير في علوم الحياة 1علم الحيوان سرسالة ماج

 ـ الذبابة المنزلية       أـ العنوان 2

 

4111 

250 
 335أ

 
 المعموري1 انس مسلم محمد 

ة لتأثير عنصري الخارصين والكادميوم على اسماك الكارب دراسة مقارن

/ انس مسلم محمد المعموري.ـ بابل : جامعة cyprinus  carpio االعتيادي 

 1122بابل ـ كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛212

 تير علوم في علوم الحياة /بيئة وتلوثسرسالة ماج

4115 



 

111 
 

  
 الخارصين والكادميوم ـ 1ـ االسماك   2

 أـ العنوان 
 

250 
 251ح

 
 الحسناوي 1 سالم نجم عبد 

ر والبيض وتقدير المساحة التنفسية دراسة نسيجية للعضالت الهيكلية الحم
.ـ القادسية : لغالصم ثالثة انواع من اسماك الكارب / سالم نجم عبد الحسناوي

 1122جامعة القادسية ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛03

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 االنسجة الحيوانية 
 ـ الكارب ـ اسماك 1ـ االسماك العظمية       2

 أـ العنوان 
 

4116 

250 
 331س

 
 السلطاني1 ضرغام علي عباس 

دراسة التراكم الحيوي لبعض العناصر النزرة في عضالت ثالثة انواع من 
البيئية في نهر الفرات وسط العراق / ضرغام االسماك وعالقتها بتغاير العوامل 

 1122علي عباس السلطاني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛210

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة /بيئة 
 ـ االسماك ـ العراق 2

 أـ العنوان 
 

4117 

250 
 317ع

 
 العماري1 مؤيد جاسم ياس 

دراسة بعض الجوانب الحياتية والبيئيه لمجتمع االسماك في نهر الحلة 1 
 العراق / مؤيد جاسم ياس العماري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 

 سم 13ص؛272
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة ـ البيئه 

 ـ الحياتية والبيية  1ـ االسماك ـ العراق     2
 ـ الحلة ـ نهر       أـ العنوان 8
 

4118 

2501200 
 825ع
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 عبد الحسين جعفر عبد هللا 

في المياه البحرية  sciaenidaeدراسة في تصنيف بعض انواع عائلة النعاب 

العراقية / عبد الحسين جعفر عبد هللا .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛271
رسالة ماجستير في العلوم الزراعية في االسماك والثروة البحرية 1 تصنيف 

 اسماك 
 االسماك البحرية      أـ العنوانـ 2

 
4119 



 

111 
 

 
2501738 

 123ي
 

 ياسمين جبار نصيف 
الوصف الشكليائي والتركيب النسجي والمستدق للجهاز التكاثري الذكري 

 / ياسمين جبار نصيف  barbus grypus(hechel 1843لسمكة الشبوط )

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1 
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في علوم الحياة علم الحيوان 
 ـ االسماك )الشبوط(        أـ العنوان 2
 

4152 

250131 
 155ع

 
 العاني 1 افين رمضان محسن 

 barbusوي لسمكة الشبوط ئية ونسيجية للجهاز التكاثري االنثدراسة شكليا
grypys heckle ,1843  : في بغداد / افين رمضان محسن العاني.ـ بغداد

 1122جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم13ص:ايض؛33أ1ب 1

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )علم الحيوان( 
 ـ االسماك ـ الشبوط )بغداد( أـ العنوان 2
 

4154 

250135 
 531س

 
 سيماء احمد بكر علي خليل 

دراسة تشريحية نسيجية مقارنة لعيون نوعين من الضفادع وتأثير السبات 
والتصنيف وبعض االشعاعات احادية اللون في انسجة العين والكبد / سيماء 

 1122احمد بكر علي خليل.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم 81ص؛212

 ياة رسالة ماجستير في علوم الح
 ات والتصنيف ـ السب1ـ الضفادع   2
 ـ العين ـ انسجة       أـ العنوان  8
 

4150 

255181 
 125ي

 
 يازي عبد هللا جاسم 

يازي  /BCG,PPDحث زيادة الكلوبيولين البارد تجريبا في االرانب باستعمال ال

 عبد هللا جاسم 
 1122.ـبابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 

 سم 13ص؛38
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم االحياء المجهرية 

 ـ االرانب        أـ العنوان 2
 

4151 

250130 
155 

 
 الراوي1 رؤى سليم عطيوي 

 Treeين في ضفدع الشجر دراسة بعض مراحل التكوين الجنيني للع
Frogsavignxiarborea hyla رؤى سليم عطيوي الراوي.ـ بغداد : جامعة /

 1122كلية التربية 1ابن الهيثم 1بغداد ـ 

4151 
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 سم 13ص؛50

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة علم الحيوان )علم االجنة( 
 ـ ضفادع االشجار      أـ العنوان 2
 

255182 
 311أ

 
 االء سعدي عبود 

من ذكور التركيب النسجي للجهاز  Aeromonas hydrohilaتأثير بكتريا 

الهضمي في ذكور الفئران البيض/ االء سعدي عبود .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 1122كلية العلوم للبنات 1

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في علوم الحياة )علم الحيوان( 

 ـ الفئران البيض       أـ العنوان 2
 

4155 

255182 
 155ط

 
 الطائي 1نور صبحي عز الدين 

دراسة تأثير تناول العليقة المعرضة للموجات الدقيقة على بعض انسجة 
الفئران البيض الحوامل واجنتها ومعالجته بالزنجبيل / نور صبحي عز الدين 

 1122الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛282

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ الفئران البيض  أـ العنوان 2
 

4156 

255182 
 25ع

 
 العزي1 زينب حسن مجيد 

استعمال ابوال الناقة في معالجة االفات النسجية والعيانية لبعض اعضاء 
/ زينب حسن salmohella  ehteritidisالفئران البيض المصابة تجريبيا بـ

 1122مجيد العزي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
 سم 13ص:ايض؛203أ1ع1 

 رسالة ماجستير علوم الحياة علم الحيوان 1االنسجة واالجنحة 
 ـ الفئران           أـ العنوان 2
 

4157 

255182 
 351ع

 
 العلواني 1اخالص عبد حمزة 

التأثيرات السميه لكلوريد الزئبقيك ومعالجتها بالسليلنيوم في بعض المتغيرات 
ء الجسم في ذكور الجرذان البيض / اخالص النسجية والفسلجية لبعض اعضا

 1122عبد حمزة العلواني.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 
 سم13ص؛212

 رسالة ماجستير في علوم الحياةـ علم الحيوان 1 االنسجة 
 ـ النسجيه والفسلجيه أـ العنوان 1ـ الجرذان   2
 

4158 

255182 
 78ف

 
 فرح بهاء يوسف يعقوب أشكوري

4159 
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تأثير هرمون الشحمون الخصوي على فعالية انزيمات دورة حياة الخلية في 

االنقسام الخيطي واالختزالي لبويضات الفئران البيض / فرح بهاء يوسف 
 1122يعقوب أشكوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛223
 أطروحة دكتوراه في علوم الحياة 

 لعنوان ـ الفئران البيض      أـ ا2
 

255182 
 753هـ

 
 هديل كامل خليل 

في اجنة ألفأر االبيض السويسري مظهريا  diltiazzemتأثير عقار الدلتايزم 

وفي الكبد نسجيا / هديل كامل خليل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 
11122 

 سم 13ص؛32
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1علم الحيوان 

 ـ االلتايزم ـ عقار أـ العنوان 1ـ الفئران   2
 

4162 

25513831 
 157ز

 
 الزبيدي1 عماد حمزة مروح 

دراسة حفظ السائل المنوي المأخوذ من ذيل البربخ بطريقة التبريد في الجمال 
العراقية / عماد حمزة مروح الزبيدي.ـ القادسية ـ: جامعة القادسية ـ كلية الطب 

 1122البيطري 1 
 سم 13ص؛78

 دبلوم عالي في علم الطب البيطري 1 التوليد البيطري
 ـ الجمال )حيوانات (       أـ العنوان 2
 

4164 
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 التكنلوجيا ) العلوم التطبيقية (
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32211323 
 353د

 
 الدليمي1سمير مشرف خلف 

دراسة وراثيه خلويه وجزيئيه لعقم الرجال في محافظة 
/ سمير مشرف خلف الدليمي.ـ تكريت : جامعة  االنبار

 1122تكريت ـ كلية التربية 1
 ص13ص؛272

اطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 1الوراثة الخلوية 
 الجزيئيه

 ـ الوراثة الجزيئيه  ـ بشرية أـ العنوان 2
 

4160 

3121122 
 375ت

 
 التكريتي 1 شيرين فاروق شاكر

القلب  ىالبايوكيميائية لمرضدراسة بعض المتغيرات 
والسكري وعالقتها بأمراض اللثة/ شيرين فاروق شاكر 

التكريتي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلومـ قسم 
 1122الكيمياء 1

 سم 13ص:ايض؛282
 رسالة ماجستير في الكيمياء الحيوية 

 ـ القلب والسكري 1ـ الكيمياء الحيوية   2
 لعنوان ـ اللثة ـ امراض      أـ ا8
 

4161 

3121122 
 157ج

 
 الجبوري1 شيماء عيسى احمد عمر 

وبعض المتغيرات  ى بعض العناصر النزرةقياس مستو
صول النساء العقيمات / شيماء عيسى الكيموحيويه في م

احمد عمر الجبوري.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 
11122 

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء الحياتية 

 ـ النساء ـ العقيمات 1ـ الكيمياء الحيويه الطبيه 2
 أـ العنوان 

 

4161 

3211122 
 102د

 
 الداغستاني 1محمد احمد حمزة 

دراسة كيمو حياتية النزيم مايلوبيروكسيديز في الدم 
وعالقته بتصلب الشرايين / محمد احمد حمزة الداغستاني.ـ 

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 81ص؛213

 رسالة ماجستير في الكيمياء الحياتية 
 أـ العنوان  لكيمياء الحيويه الطبيه        ـ ا2

4165 
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3211122 
 152ك

 
 الكبيسي 1 أحمد صالح لطيف عادي 

وحيوية لدى المرضى دراسة تأثر بعض المتغيرات الكيم
شفى هيت في م التاجية الحادةالزمة المصابين بالمت

والرمادي / أحمد صالح لطيف عادي الكبيسي .ـ االنبار : 
 1122جامعة االنبار ـ كلية العلوم1

 سم 13ص؛217
 اء رسالة ماجستير علوم في الكيمي

 ـ هيت الرمادي  1ـ الكيمياء الحيويه الطبيه    2
 أـ العنوان 

 

4166 

3211122 
 513م

 
 منال عدنان ابراهيم 

دراسة بعض المتغيرات الكيموحيويه على مرض ضغط الدم 
منال عدنان ابراهيم.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية / 

 1122التربية 1
 سم 13ص؛231

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء الحياتية 
 ـ ضغط الدم 1ـ الكيمياء الحيوية الطبيه    2

 أـ العنوان  
 

4167 

3211122 
 51م

 
 منى جمعة حماد 

ديد وبعض المتغيرات الكيموحيويه في دم قياس مستوى الح
 النساء ذوات االجهاض / منى جمعة حماد 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛30

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء الحيوية الطبيه      أـ العنوان 2
 

4168 

3211122 
 012ن

 
 النقاش 1 لمى احمد محمد علي 

تصميم وحدة جديدة للحقن الجرياني لتقدير االلكينات / لمى 
احمد محمد علي النقاش.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 

11122 
 سم 13ص؛32

 رسالة ماجستير علوم في علوم الكيمياء 
 ـ الكيمياء الحيويه والطبيه        أـ العنوان 2
 

4169 

321121 
 751ك

 
 الكربولي1 اسراء عبد الرزاق عبد المالك 

عيه وفسلجيه للنساء المصابات بداء المقوسات / ادراسة من
 اسراء عبد الرزاق عبد المالك الكربولي.ـ بغداد : جامعة 

4172 
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 1122بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1

 سم 13ص؛277
 في علوم الحياة ـ علم الحيوان رسالة ماجستير

 ـ داء المقوسات  1بشرية   ـ الدم ـ فسيولوجيا 2
 أـ العنوان 

 
1781 1328 

 353د
 

 الدليمي1وفاء جاسم سلمان 
تأثير حليب االم في مؤشرات النمو وحاالت االسهال عند 

االطفال الرضع خالل الثالثة اشهر االولى بعد الوالدة / وفاء 
جاسم سلمان الدليمي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 11122 للبنات
 سم 13ص؛212

 1غذاء وتغذية يرسالة ماجستير في االقتصاد المنزل
 ـ االم ـ حليب 1ـ االطفال ـ صحة وتغذية     2
 ـاالطفال ـ الرضع        أـ العنوان 8
 

4174 

32811 
 353ج

 
 الجميلي1 محمد سعدي عليان 

ه والكيميايه بتلوث يدراسة المخاطر الصحية المايكروب
المكشوفة والمعروضة في السوق المحلية لمدينة االغذية 

تكريت / محمد سعدي عليان الجميلي.ـ تكريت : جامعة 
 1122تكريت ـ كلية الزراعة 1 

I1XI 1217سم 13ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الزراعية )علوم االغذية( 
 ـ االطعمةـ صحة         أـ العنوان 2
 

4170 

328158 
 37ن

 
 نظر عكاش طعمة

وعالقته في حدوث  Cypiaiتعدد االشكال الوراثي للجين 

سرطان الثدي في محافظة ذي قار / نظر عكاش طعمة.ـ ذي 
 1122قار : جامعة ذيقارـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛218
 رسالة ماجستير في علوم الحياة )الوراثة( 

 ـ الوراثةـ امراض2
 ـ الثدي ـ سرطان ) محافظة ذي قار( أـ العنوان 1
 

4171 

328158 
 557هـ
 
 
 

 
 الهويدي1 هبة حسين عزيز 

دراسة وراثية وانزيمية للالناث المصابات بداء الربو / هبة 
حسين عزيز الهويدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 11122ابن الهيثم 1

4171 



 

114 
 

 
 
 
 
 

 
 سم 13ص:ايض؛271أ1غ1 

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة )علم الوراثة( 
 ـ الربو أـ العنوان 1ـ االمراض الوراثية    2

327171 
 37س

 
 السعد 1صبا كامل عبد الحسن 

تقييم صحي للمنتجات الغذائية الحيوانية المعروضة في 
اسواق مدينة البصرة / صبا كامل عبد الحسن السعد.ـ 

 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1
 سم 13ص:ايض؛233

 رسالة ماجستير في الجغرافيا الصحية 
 ـ الجغرافية الطبيه ـ العراق )مدينة البصرة( 2
 ـ المنتجات الغذائية والحيوانية     1
 ـ االسواق      أـ العنوان 8
 

4175 

32710 
 275أ

 
 االسدي1 االء مثقال نصار 

تأثير انبعاثات معامل الطابوق في تراكيز بعض العناصر 
الدقائقيات الهوائية والتربة وبعض النباتات في النزرة في 

ناحية االصالح ـ محافظة ذي قار / االء مثقال نصار 
 1122االسدي.ـ ذي قار :جامعة ذي قار ـ كلية العلوم1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم الحياة البيئه والتلوث 

 ـ الطابوق ـ معامل أـ العنوان 1ـ تلوث البيئة    2
 

4176 

32710 
 33أ

 
 أمل علي صبار 

تقييم كفاءة معالجة المخلفات النفطية لمصفى نفط البصرة 
ها البيئية المحتملة في قناة شط البصرة ـ العراق / توتأثير

أمل علي صبار.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية العلوم1 
1122 
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في علوم الحياة )البيئة والتلوث (
 البيئة ـ العراق )قناة شط العرب (  ـ تلوث2

 أـ العنوان  
 

4177 

32710 
 25ح

 
 الحسن 1شكري ابراهيم 

التلوث البيئي في مدينة البصرة / شكري ابراهيم الحسن .ـ 
 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1

 سم 13ص:ايض؛188أ1و1
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الجغرافيا 1 تخصصبيئة وتلوث

4178 
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 ـ تلوث البيئة )مدينة البصرة ( أـ العنوان 2
 

32710 
153 

 
 الربيعي1نادية نزهت صبيح 

ية الوسط في ازالة مركبات الفينول ئأستخدام مرشحات ثنا
والباراكلوروفينول باستخدام كاربون منشط تجاري مصنع 

محليا من نوعي التمر / نادية نزهت صبيح الربيعي.ـ 
 1122ـ كلية الهندسة 1تكريت : جامعة تكريت 

i1vii 150سم 17ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير علوم الهندسة المدنية ـ بيئة
 ـ التمر ـ نوى أـ العنوان 1ـ تلوث البيئه   2
 

4179 

322 
 157ع

 
 العبيدي1 مها عبد الستار محمد نجيب 

هيدر امين هيدرو كلوريد نتقدير دوائي الدايف
طيفية / مها عبد الستار والدوكسيسايكلين باستعمال طرائق 

محمد نجيب العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية ـ 
 1122ابن الهيثم 1

 م 13ص؛225
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الكيمياء 

 ـ الكيمياء الصيدلية      أـ العنوان 2
 

4182 

3221122 
 157ج

 
 الجبوري 1 رشا حسين علي 

بعض المتغيرات  تأثير بعض االعشاب على مستوى
السكري ـ النوع الثاني / رشا  ىالكيموحيويه في دم مرض

حسين علي الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 
 1122التربية 1 

i1vii 151سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 االعشاب ـ 1ـ الكيمياء الحيوية الطبية    2
 ـ السكر ـ مرض      أـ العنوان 8
 

4184 

322125 
 33أ

 
 أمل حسين محيميد حسين 

تطوير طرائق طيفية لتقدير السلف ميثوكسازول 
والسلفاديازين باستخدام تفاعل االقتران االزوتي/ أمل 

حسين محيميد حسين .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم 
 1122للبنات 1

I1X 1222سم 13ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء
 ـ الكيمياء الصيدليه      أـ العنوان 2

4180 
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322125 

 157ج
 

 الجبوري 1 نوري محمد عزيز فياض 
لالدوية المصاحبة االسترية  تحضير ودراسة بايوكيميائيه

ية على دواء االسبرين او االبيوبروفين / نوري محمد الحاو
عزيز فياض الجبوري.ـالموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122التربية 1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء 
 ـ االسبرين ـ دواء 1ة   يـ الكيمياء ـ الصيدل2

 أـ العنوان 
 

4181 

322125 
 157د

 
 الداؤدي1 نور مازن ابراهيم 

ية باستخدام تفاعل ئالتقدير الطيفي لعدد من المركبات الدوا
/ Bاالزرق والرودامين  يزرقة بروسيان وصبغتي المثيلين

نور مازن ابراهيم الداؤدي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 
 1122كلية التربية 1 

I1VII 1283سم81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء الصيدليه        أـ العنوان 2
 

4181 

322125 
 575د

 
 الدوري1 منى محسن خضر صالح 

التقدير الطيفي للترايفلويرازين هيدرو كلوريد 
والبروميثازين هيدروكلوريد يتفاعل االقتران التأكسدي 
ولاليزونيازايد بتكوين قواعد شيف / منى محسن خضر 

صالح الدوري.ـ تكريت : جامعة تكريت 1 كلية التربية 
11122 

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء 

 ـ الكيمياء الصيدلية        أـ العنوان 2
 

4185 

322125 
 127ر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الراشدي 1 ندى حسين حمد 

استخدام تفاعالت االكسدة واالقتران التأكسدي في التقدير 
الطيفي لحامض الميفيناميك وتطبيقاته في مستحضرات 

صيدالنية / ندى حسين حمد الراشدي.ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية التربية 1

I 1XV 1211سم 15ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الكيمياء 
 ـ الكيمياء الصيدليه        أـ العنوان 2

4186 



 

111 
 

 
3221317 

 837أ
 

 احمد طه سالم صالح 
تأثير االمداد بالسكريات )االحادية والمعقدة( في بعض 

المتغيرات البيوكيميائية وعالقتهم بفاعلية االداء لدى العبي 
جامعة بغداد ـ كرة السلة / احمد طه سالم صالح.ـ بغداد : 

 1122كلية التربية الرياضية 1
 سم 13ص؛257

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ االمداد بالسكريات 1ـ الطب الرياضي     2
 ـ كرة السلة         أـ العنوان  8
 

4187 

3221317 
 353ت

 
 التميمي 1 زينب مزهر خلف 

استخدام تمرينات بدنية لتطوير التحمل الخاص )تحمل قوة ـ 
وتأثيرها في تأخير ظهور التعب وتراكيز تحمل سرعة( 

( في الدم لدى العبات كرة LDHحامض اللبنيك وانزيم )

السلة / زينب مزهر خلف التميمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 1122كلية التربية الرياضية للبنات 1

 سم 13ص؛235
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 

 ـ التعب ـ ظهور 1ـ الطب الرياضي ـ العراق    2
 ـ اللبنيك ـ حامض           أـ العنوان 8
 

4188 

3221317 
 131ف

 
 الفتالوي1علي بديوي طابور 

تأثير التمرينات التأهيلية في بعض المتغيرات الوظيفيه 
المستقرة / علي بديوي طابور للمصابين بالذبحة الصدرية 

الفتالوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم 13ص؛50
 فلسفة في التربية أطروحة دكتوراه 

 ـ الذبحة الصدرية أـ العنوان1ب الرياضي   ـ الط2
 

4189 

3221317 
 515هـ

 
 الهيتي 1 احمد خليفة مجبل 

تأثر الجهد البدني المرتفع الشدة في بعض المؤشرات 
الفسلجية والطاقة المصروفه للقلب وعالقتها بتحمل 

ـ بحث وصفي / احمد خليفة السرعة لالعبي كرة القدم 
مجبل الهيتي.ـ االنبار : جامعة االنبارـ كلية التربية 

 1122الرياضية 1
 م 13ص؛220

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

4192 



 

115 
 

  
 ـ الطب الرياضي ـ كرة القدم     أـ العنوان 2
 

3221527 
 27ب

 
 1طارق خالد محمود البشر 

تحديد تأثير التجريع بالسموم المستخلصة من مبايض 
والطويني  Barbus Luteusسمكتي الحمري 

belouyewiBarbus  في بعض الصفات الفسلجيه

والنسجيه للحيوانات المختبرية / طارق خالد محمود 
 1122البشر.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛02
 الة ماجستير في علوم االغذية سر
 ـ التسمم الغذائي       أـ العنوان 2
 

4194 

3221527 
 517ج

 
 الجوادي 1 مها عبد المنعم 

طرائق تحطيم سموم االفال في التركيب تأثير بعض 
الكيميائي والخواص التصنيفية للذرة / مها عبد المنعم 

الجوادي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 
 1122والغابات 1

 سم 81ص:ايض؛53أ1ي 1 
 رسالة ماجستير في علوم االغذية 

 ـ االفال ـ سموم أـ العنوان 1ـ االغذية ـ سموم       2
 

4190 

323112 
 157ج

 
 الجبوري 1 رسمية عمر سلطان 
رية لعددالمستشفيات يعزل وتشخيص المسببات البكت

وتثبيطها في Quorum Sensingوالكشف عن ظاهرة 

باستخدام  pseudomonas   aevuginosaجرثومة 

بعض السالالت الكاشفة القياسية / رسمية عمر سلطان 
 1122الجبوري.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛212
 علوم الحياة  يأطروحة دكتوراه ف

 ـ البكتريا      أـ العنوان 1ـ الجرثيم    2
 

4191 

323112 
 571ز

 
 زهراء عبد االمير بدوي 
ذات صبغة كرام السالبة من كيس  عزل وتشخيص الجراثيم

الصفراء لالنسان والحيوان / زهراء عبد االمير بدوي .ـ 
 1122المثنى : جامعة المثنى ـ كلية العلوم 1

 سم 13ص؛32
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم االحياء المجهريه 

 ـ االنسان والحيوان أـ العنوان 1ـ الجراثيم   2

4191 
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3231127 
 837أ

 
 طالل حكمت احمد

دراسة فعالية بكتريا العصيات اللبنية كأحياء عالجية 
probiotics  ودورها في تثبيط البكتريا المرضية المسببة

للتسمم الغذائي / أحمد طالل حكمت .ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية العلوم 1

 سم 81ص؛213
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ التسمم الغذائي أـ العنوان 1ـ البكتريا ـ دراسات     2
 

4195 

3231127 
 275أ

 
 االسدي 1 ساهرة باكوت رويج 

استخدام الطرق الجزيئية في الكشف عن جينات المقاومة 

 typhiللمضادات في بكتريا التايفوئيد )
Salmonella ساهرة باكوت رويج االسدي.ـ بغداد / )

 11122:جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن الهيثم 
I1XII1221سم 17ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 الوراثة 
 ـ البكتريا ـ المقاومة جينات أـ العنوان 2
 

4196 

3231127 
 375ت

 
 التكريتي1 شيماء ناجي دحام 

دراسة بعض العوامل المؤثرة على انتاج المضادات الحيوية 
المعزولة محليا /  Streptomycesمن انواع بكتريا 

.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية شيماء ناجي دحام التكريتي
 1122التربية 1 

I1IX 1218سم 13ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم االحياء المجهرية 
 ـ البكتريا ـ دراسات 2
 ـ المضادات الحيوية      أـ العنوان 1
 

4197 

3231127 
 018خ

 
 الخفاجي 1زهراء خضير عباس 

رية والفطرية الصابات العيون يدراسة المسببات البكت
وانيه / المراجعين للمستشفى العام في مدينة الدي ىللمرض

زهراء خضير عباس الخفاجي.ـ القادسية : جامعة القادسية 
 1122ـ كلية التربية1 

 سم 13ص؛52
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 االحياء المجهريه 

 أـ العنوان    ـ البلديات ـ دراسات  2
 

4198 
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3231127 
 551د
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 دنيا كمال سالم 

الفعاليه التثبيطيه للبايوسيانيه المستخلص والمنقى مختربيا 
من عزالت سريريه مختلفة لبكتريا 

aeruginosapseudomonas  دنيا كمال سالم / 

 1122.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛225

 في احياء مجهريةرسالة ماجستير 
 ـ البكتريا ـ المستخلص والمنقى  أـ العنوان2

4199 

3231127 
 51ر

 
 رنا علي حسن 

هال الحاد سريه لمرضى االيببات البكتسدراسة الم
 وحساسيتها للمضادات الحيوية / رنا علي حسن 

 1122كلية العلوم للبنات 1.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 
 سم13ص51

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 
 ـ المضادات الحيوية1ـ البكتريا ـ دراسات      2

 أـ العنوان
 

4122 

3231127 
 375س

 
 السعدي1 لينا عبد االمير سلمان 

 aeruginaspseudomonasدراسة بكتريولوجيه لبكتريا 

المعزولة من مصادر سريريه مختلفه في مدينة بعقوبة 
وضواحيها / لينا عبد االمير سلمان السعدي.ـ ديالى : 

 1122جامعة ديالى ـ كلية التربية للعلوم الصرفة1
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 
 ـ البكتريا ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

4124 

3231127 
 351س

 
 سلوى غالي بديوي

 mycobacteriumتقييم مقاومة بكتريا التدرن 

Tuberculosis  للمضادات الحيوية والتحري عن البكتريا

 المرافقة في المصابين / سلوى غالي بديوي
 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـكلية التربية 1 ابن الهيثم 1

I1IX 271سم 17ص:ايض؛ 

 1االحياء المجهرية رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ المضادات الحيوية   أـ العنوان 1ـ البكتريا  2
 

4120 

3231127 
 155ط

 
 الطائي1 خالد عبد الكاظم هادي 

 دراسة وراثية لبكتريا المتقلبات المعزولة من االغشية

4121 
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الحيوية للعدد الطبيه العالجيه/ خالد عبد الكاظم هادي  

 1122الطائي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم1
 سم 13ص؛225

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 التقاننه االحيائيه
 ـ البكتريا ـ دراسات        أـ العنوان2
 

3231127 
 155ط

 
 الطائي 1 نور ضياء صالح فتحي 

بيئية وبكتريولوجية للفضالت السائلة من دراسة 
مستشفيات مدينة الموصل / نور ضياء صالح فتحي 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1الطائي

I1IX 1220سم 13ص: ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم النبات 
 ـ البكتريا ـ دراسات     أـ العنوان 2
 

4121 

3231127 
 31ل

 
 لمى فؤاد منحر 

دراسة بعض الجوانب الفسلجيه والوراثيه لبكتريا 
aevuginosapecudom onas  المعزولة من حاالت

 سريريه في مدينة الديوانيه / لمى فؤاد منحر 
 1122.ـ القادسية : جامعة القادسة ـ كلية التربية 1

 م 13ص؛212
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 احياء مجهرية

 ـ الفسلجيه والوراثيه1البكتريا ـ دراسات   ـ 2
 أـ العنوان 

 

4125 

3231127 
 257م

 
 المشهداني 1 زهراء خير الدين محي الدين 

دراسة بكتريولوجية لاللتهابات حول المسامير المستخدمة 
في تثبيت كسور العظام / زهراء خير الدين محي الدين 

العلوم المشهداني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 
11122 

 سم 81ص؛223
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ العظام ـ كسور أـ العنوان 1ـ البكتريا ـ دراسات    2
 

4126 

3231127 
 521ن

 
 النيساني 1علياء لطيف سلمان 

عزل وتشخيص بكتريا الزوائف الزنجاريه 
aexuginasapseudomonas  ودراسة بعض عوامل

ضراوتها باستخدام المؤشرات الوراثية/ علياء لطيف 
 سلمان النيساني.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1 

4127 
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1122 
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في االحياء المجهرية 
 ـ البكتريا          أـ العنوان 2
 

3231127 
 71هـ 

 
 هدى صالح خضر 

البكتريا المعزولة من يه لبعض ثدراسة بكتريولوجية وورا
اخماج الجهاز التنفسي السفلي لدى البالغين في مدينة 

.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلة تكريت / هدى صالح خضر
 1122التربية 1

 سم 13ص؛231
أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 1 االحياء 

 المجهرية
 ـ البكتريا ـ دراسات    أـ العنوان 2
 

4128 

3231127 
 575هـ 

 
 الهندي 1 زينه شاكر خليل 

دراسة بكترولوجيه ومناعيه ونسجيه لمرضى التهاب الزادة 
الدودية في محافظة بابل / زينه شاكر خليل الهندي.ـ بابل : 

 1122جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛281

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم االحياء المجهرية 
 ـ الزائدة الدودية ـ التهاب 1اسات   ـ البكتريا ـ در2

 أـ العنوان
 

4129 

3231122 
 271ن
 

 
 النصراوي 1زينب عبد النبي طليفح 

تقييم كفاءة بعض المستخلصات النباتية ضد بعض 
الفطريات المسببة لداء االظافر / زينب عبد النبي طليفح 

 1122النصراوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛03

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 االحياء المجهرية 
 التهاب ـ1ضيه   ـ الفطريات المر2
 أـ العنوان        ـ داء االظافر  ـ مستخلصات8
 

4142 

3231122 
 571هـ

 
 هندة تحسين جاسم 

التأثير التثبيطي للمستخلصين المائي وااليثانولي لنبات دغل 
والبايوسيانين  pectinatuspotamogetonالبركه 

المنتج من البكتريا الزنجاريه 

pseudomonasaerogenosa ضد بعض الفطريات 

4144 



 

152 
 

 
الجلديه المعزولة من مرض مدينة تكريت / هندة تحسين  

 1122جاسم .ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1
 سم 13ص؛271

 رسالة ماجستير علوم الحياة 
 ية ) مدينة تكريت( ـ الفطريات المرض2
 وااليثانولي        أـ العنوان ـ المائي 1
 

3231171 
 575د

 
 الدوري1 انس ياسين محمود 

دراسة تشخيصية ووراثية للبكتريا المسببة اللتهاب 
المجاري البولية للمرض في مدينة تكريت / انس ياسين 
محمود الدوري.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

11122 

I1IX 1231سم 17ص: ايض ؛ 

أطروحة دكتوراه فلسفة في اختصاص علوم الحياة ـ 
 الوراثة 

 ـ المجاري البوليه ـ التهاب1ـ الوراثة ـ امراض    2
 أـ العنوان 

 

4140 

32312180 
 521ن

 
 النيساني1 منى احمد لفته 

دراسة عدد من المعايير الكيموحيوية واالجهاد التأكسدي 
المصابين ببعض امراض القلب / منى احمد لدى المرضى 

لفته النيساني.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية التربية 
11122 

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في علوم الحياة ـ علم الحيوان 

 ـ القلب ـ امراض احتشاء العضلة 2
 أـ العنوان 

 

4141 

3231221 
 213و

 
 وسام جواد كاظم 

دراسة فسيولوجية لمرضى فقر الدم البحري الكبير )بيتا 
 ثالسيميا( في محافظة المثنى / وسام جواد كاظم 

 1122.ـ المثنى : جامعة المثنى ـ كلية العلوم 1
 سم 13ص؛31

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الحيوان 
 أـ العنوان      ـ فقر الدم )بيت ثالسيميا( 2
 

4141 

323177 
 525ق

 
 القيسي 1امل محروز عبد هللا 

 دراسة عدد من المعايير الفسلجيه والكيموحيويه للمرضى

4145 



 

154 
 

 
المصابين باضطرابات الغدة الدرقية / امل محروز عبد هللا  

 1122القيسي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1 
 سم 13ص؛57

 رسالة ماجستير في علم الحيوان 
ـ الفلسجيه والكيموحيويه      1ـ الغدة الدرقية ـ امراض    2

 أـ العنوان 
 

3231327 
 813ف

 
 الفحام1 علي عبد الزهرة مهدي 

دراسة بعض التغييرات الفسلجيةوالكيموحيوية المرافقة 
مويه في لمرضى الفشل الكلوي المزمن تحت الديلزة الد

مهدي الفحام.ـ محافظة النجف االشرف / علي عبد الزهرة 
 1122الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلة العلوم 1 

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في قسم علوم الحياة 1 علم الحيوان 

 ـ الفشل الكلوي     أـ العنوان 2
 

4146 

3231351 
 355أ

 
 امنة احمد طايس عبد هللا 

دراسة فسلجيةـ كيموحيويه لدى النساء العقيمات 
صالح الدين / امنة احمد طايس عبد  والسليمات في محافظة

 1122هللا .ـ تكريت ؛جامعة تكريت ـ كلية التربية1
 سم 13ص؛210

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم الحيوان 
 ـ النساء  1ـ العقم ـ محافظة صالح الدين  2
 ـ العقيمات والسليمات      أـ العنوان 8
 

4147 

3231351 
 552ح

 
 الحويزي1علي جهاد ناصر 

دراسة مستويات انزيم الفوسفاتيز القاعدي في السائل 
علي جهاد ناصر المنوي لمرضى عدم الخصوبة / 

 1122الحويزي.ـ بابل : جامعة بابل ـكلية العلوم1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم الحيوان 
 ـ العقم          أـ العنوان 2
 

4148 

323101 
 515ح

 
 حنان شهاب احمد حسين 

دراسة عدد من المتغيرات الفسلجيه والكيميوحيويه لدى 
المرضى المصابين بداء النقرس في محافظة صالح الدين / 

حنان شهاب احمد حسين.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية 
 1122التربية 1

4149 



 

150 
 

 
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 الفسلجية والكيموحيويةـ 1ـ داء النقرس   2

 أـ العنوان  
 

32315822 
 757ح

 
 الحديدي 1 ياسمين اسماعيل خليل 

 auveuscoccusالعالقة التضادية بين بكتريا 

Staphylo  وانواع من جنسlactobacillus  في النمو

وانتاج السموم في بعض االغذيه / ياسمين اسماعيل خليل 
 1122الحديدي.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه 

 ـ التسمم الغذائي ـ علوم ـ االغذية أـ العنوان 2

4102 

323153 
 313ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الجالل 1 سناء محمد علي حاتم 

دراسة بعض المعايير الكيموحيوية والفسلجية في 
في  mosisplastoxoالمصابات بداء المقوسات الكوندية 

محافظة النجف االشرف / سناء محمد علي حاتم الجالل .ـ 
 1122الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية للبنات 1

 سم81ص:ايض؛280أـ ح1
 في علوم الحياة رسالة ماجستير 

 ـ االمراض الطفيلية )داء القطط (2
 ـ الطفيليات ـ علم       أـ العنوان 1

4104 

3231533 
 831ر

 
 الرحماني 1 عذراء حامد جاسم حمود 

 دراسة مقارنة على تغذية نوعين من البعوض 

Culexpipiensmolestns,pipensculexpipcns 

المنتشرين في مدينتي سامراء والدور ودورهما في نقل 

في طائر الحمام /   haemoproteuscolumbaeالطفيلي 

عذراء حامد جاسم حمود الرحماني.ـ تكريت : جامعة تكريت 
 1122ـ كلية التربية 1

 سم 13ص؛58
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الحيوان 

 ـ الحمام ـ طائر 8ـ البعوض   1ـ الحشرات الطبية   2
 أـ العنوان 

 

4100 

3231557 
 551ز

 
 عبد االمير حسن زينب 

 غالف ثمرة الموزلتأثير المستخلصين المائي والفينولي 

4101 



 

151 
 

  
musa paradisiacu   في بعض خطوط الخاليا السرطانيه

/ زينب عبد االمير حسن .ـ بغداد :  in vitroفي الزجاج 

 1122جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1
 سم 13ص؛52

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الوراثة 
 ـ المائي والفينولي1ـ السرطان   2
 ـ الموز ـ ثمره     أـ العنوان 8
 

323151 
 353د

 
 الدليمي1 نهاد محمد حامد درج 

دراسة بعض المتغيرات المناعيه والفسلجيه لعينه من 
/ نهاد Diseaecellaeاالطفال المصابين بالداء الزالقي 

محمد حامد درج الدليمي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 
 1122العلوم 1 

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ المناعيه والفسلجيه 1ـ االطفال ـ امراض   2
 داء الزالقي            أـ العنوان ـ 8
 

4101 

323151 
 127ن

 
 الناصري1 سجى جمال نعمان 

دراسة مقارنة لتأثير مستخلصات العفص والفطر 
nigeraspergillus  على تثبيط بعض الفطريات والجراثيم

الممرضه المعزولة من االطفال الرضع المصابين باالسهال 
/ سجى جمال نعمان الناصري.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ 

 1122كلية العلوم 1
 سم 13ص؛33

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1علم النبات 
 ـ العفص والفطر أـ العنوان 1ـ االطفال ـ امراض   2
 

4105 

325158 
 817ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 البجاري1 روعة سعد عبد هللا 

التشوهات الخلقيه العيانية واالفات النسيجية المرضية 
لبعض اعضاء الجسم المحدثة بالتدخين السلبي في اناث 

الحوامل ونسلها / روعة  musculusmusالفئران البيض 

سعد عبد هللا البجاري.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية 
 11122التربية 

 سم 81ص:ايض؛211أ1ي1
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 ـ فئران التجارب       أـ العنوان  2
 

4106 



 

151 
 

 
325158 

 511ش
 

 الشيباني 1شروق وسام عبيد 
دراسة التغيرات التناسلية والفسلجية التي سببها مستخلص 

في الجرذان المختبرية البيض  carotadacusبذور الجزر 

/ شروق وسام عبيد الشيباني.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ 
 1122كلية العلوم 1

 سم 13ص؛02
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم الحيوان 

 بذور أـ العنوان  ـ الجزر ـ1ـ فئران التجارب   2
 

4107 

325158 
 133ف

 
 فاطمة عبود جاسم 

بذورفول الصويا تأثير مستخلص ايزوفالفونات 
maxGlycine  في انسجة العظم والرحم للجرذان

مستئصلة المبايض /  norvigicusrattusالمختبريه 

فاطمة عبود جاسم .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 1122العلوم1
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 1 علم االنسجة 
 ـ فئران التجارب    أـ العنوان 2
 

4108 

311117 
 231أ 

 
 اسماعيل صداع عبيد 

فاعلية برنامج تدريبي محوسب في تنمية المهارات 
االساسية للرسم الهندسي لدى طلبة كليات الهندسة 
معهد واتجاهاتهم نحوها / اسماعيل صداع عبيد.ـ بغداد: 

البحوث والدراسات العربة ـ قسم الدراسات التربوية 
 1122والنفسية 1 

 سم 13ص:ايض؛138أ1ط1
أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية التعليم التكنلوجي 1 

 مناهج وطرائق تدريس الرسم الهندسي 
 ـ المهارات االساسية 1ـ الرسم الهندسي  2

 أـ العنوان  
 

4109 

31112 
 157ج

 
 الجبوري 1 محسن علي مرعي 

تحديد السرعة الحرجه للمركبات اثناء السير على الطرق 
المبتلة/ محسن علي مرعي الجبوري.ـ تكريت : جامعة 

 1122تكريت ـ كلية الهندسة 1 
 سم 13ص؛37

 رسالة ماجستير في الهندسة الموكانيكيه 1 ميكانيك تطبيقي 
  ـ الطرق المبتلة1 ـ الهندسة الميكانيكيه 2

4112 



 

155 
 

 
 أـ العنوان 

 
31112 

 371س
 

 
 رمضان احمد الطيف سعد 

دراسة تأثير متغيرات عملية السباكة بالعصر على بعض 
المعاد  A380الخواص والبنيه المجهريه لسبيكة المنيوم 

 صهرها / سعد رمضان احمد الطيف 
 1122.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الهندسة 1 

 سم 13ص؛02
 رسالة ماجستير في الهندسة الميكانيكية 

 ـ السباكة ـ عملية 1ـ الهندسة الميكانيكية   2
 أـ العنوان 

 

4114 

31112 
 525م

 
 الموسوي1ليث ناظم عباس 

وخواص االكسدة دراسة بعض الخصائص الميكانيكية 
والتأكل المستعملة في صناعة ابراج تكرير النفط / ليث 

بغداد : الجامعة التكنلوجية ـ قسم ناظم عباس الموسوي.ـ 
 1122العلوم التطبيقية 1 

 سم 13ص؛218
 رسالة ماجستير في علم المواد 

 ـ الهندسة الميكانيكية     أـ العنوان 2
 

4110 

31112 
 187هـ

 
 هاجر عامر صادق عبد الرزاق 

تأثير وجود انصاف اسطوانات دائرية على انتقال الحرارة 
من مصادر حرارية موضوعية في قناة ثنائية االبعاد / 

صالح الدين : جامعة هاجر عامر صادق عبد الرزاق .ـ 
 1122تكريت ـ كلية الهندسة 1 

 سم13ص؛30
 رسالة ماجستير علوم في الهندسة الميكانيكيه 1ميكانيك 

 ـ الحراة ـ انتقال 1يكيه   ـ الهندسة الميكان2
 أـ العنوان 

 

4111 

311122 
 375س
 

 
 السعدي 1عادل شاكر عبد هللا 

استقصاء الخواص الفيزيائيه والميكانيكيه للطابوق غير 
المحروق / عادل شاكر عبد هللا السعدي.ـ بابل : جامعة بابل 

 1122ـ كلية الهندسة 1
 سم 13ص؛02

 رسالة ماجستير في هندسة المواد 
 ـ الفيزيائيه والميكانيكيه1ـ هندسة المواد     2

4111 



 

156 
 

  
 أـ العنوان 

 
3111257 

 115ج
 

 الجباوي1 نور عماد كريم 
دراسة تأثير متغيرات الحقن على بعض الخواص 

الميكانيكيه لمادة البولي بروبيلين/ نور عماد كريم 
 1122الجباوي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الهندسة 1 

 سم 13ص؛227
 رسالة ماجستير في علوم هندسة المواد 1لدائن 

 ـ الحقن  ـ متغيرات 1ـ اللدائن    2
 أـ العنوان 

 

4115 

311131 
 315س

 
 سماهر جاسم محمد حوري 

دراسة تأثير بعض العوامل التشغيليه للخلية الكهروحيويه 
على قابليه نزع ماء الحمأة المنشطة باستخدام المعالجة 

الالهوائيه/ سماهر جاسم محمد حوري .ـ تكريت :  الهوائيه
 1122جامعة تكريت ـ كلية الهندسة 1

 سم 13ص؛53
 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المدنيه1 بيئة 

 ـ الهوائيه والالهوائيه 1ـ الهندسة البيئيه       2
 أـ العنوان 

 

4116 

311131 
 750ق

 
 القره غولي 1حنين احمد خضير

تركيبه ومعدل نشوء النفايات الصلبة المنزليه لمركز تكريت 
وتحديد موقع الطمر الصحي االمثل / حنين وناحية العلم 

احمد خضير القره غولي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 
 1122كلية الهندسة 1 

 سم13ص؛210
 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المدنية 1بيئية

 ـ الهندسة البيئية      أـ العنوان 2
 

4117 

311 
 255ح

 
 حسين حمزة عزيز 

دراسة قابلية تشغيل سبيكه من برونزات االلمنيوم 
حسين حمزة عزيز المخصرة تقنيه ميثالورجيا المساحيق / 

 1122.ـ بابل : حامعة بابل ـ كلية الهندسة 1
 سم13ص؛51

 رسالة ماجستير في هندسة المواد 1 معادن 
 ـ االلمنيوم ـ برونزات 1ـ هندسة المعادن    2
 ـ المساحيق ـ ميثالورجيا         أـ العنوان 8

4118 



 

157 
 

311 
 101خ

 
 الخاقاني 1 براء حسن هادي محمد 

تحضير ودراسة مادة مركبة معدنية ذات اساس من 
االلمنيوم باستخدام تقنيه ميثالورجيا المساحيق / براء حسن 

بابل : جامعة بابل ـ كلية الهندسة 1 هادي محمد الخاقاني.ـ 
1122 
 سم13ص؛217

 رسالة ماجستير في علوم هندسة المعادن 
 ـ هندسة البعدين      أـ العنوان 2
 

4119 

31210 
 211ع

 
 عبد الستار احمد عبد هللا حطاب 

دراسة وتطبيق ضمان الجودة واالعتماد االكاديمي في 
 مؤسسة تعليمية / عبد الستار احمد عبد هللا حطاب 

.ـ بغداد :الجامعة التكنلوجيه ـ قسم هندسة االنتاج والمعادن 
 11122 

 سم13ص؛211
 رسالة ماتجستير في علوم الهندسة الصناعية 

 ـ الجودة ـ ضمان 1ـ الهندسة الصناعية     2
 أـ العنوان 

 

4112 

31210 
 58ل

 
 ليث نعمان داود 

دراسة تخطيط اعمال الصيانة في محطة لتوليد الطاقة 
الكهربائيه / ليث نعمان داود .ـ بغداد : الجامعة التكنلوجيه ـ 

 1122قسم هندسة االنتاج والمعادن 1 
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في الهندسة الصناعية 
 ـ الصيانة ـ اعمال 1ـ الهندسة الصناعية    2
 ـ الطاقة الكهربائية        أـ العنوان 8
 

4114 

31712 
 517أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 اياد االمير شغاتي 

استخدام نظم المعلومات الجغرافية النشاء قاعدة بيانات 
الدارة المشاريع في محافظة بغداد )الرصافة( / اياد االمير 

جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1قسم الهندسة  شغاتي .ـ بغداد :
 1122المدنيه 1 

 سم 13ص؛52
رسالة ماجستير في علوم الهندسة المدنية ادارة المشاريع 

 االنشائية 
) الرصافة(       ـ محافظة بغداد ـ ادارة المعلومات االنشائية 2
 ـ نظم المعلومات الجغرافيه أـ العنوان 1

4110 



 

158 
 

 
317122 

 837أ
 

 احمد ابراهيم محمد 
الخواص الجيوتكنيكيه الصخور الحجر الجيري من تكوين 

الفتحة وصالحيتها كاحجار بناء وتحكيم للسكك الحديديه في 
منطقة الفتحة 1 شمال العراق / احمد ابراهيم محمد.ـ صالح 

 1122الدين : جامعة تكريت : كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛ 33

 التطبيقيه رسالة ماجستير في علوم االرض 
 ـ الجيولوجيا الهندسه 2
ـ السكك الحديديه شمال العراق الجيولوجيا الهندسيه                 1

 أـ العنوان  
 

4111 

3171222 
 157ج

 
 الجبوري 1 نهاد سعود نجم 

التقييم الجيوتكنيكي والمنجمي للصخور الجبسية في تكوين 
منطقة الفتحة وصالحية استخدامها كعوازل حرارية في 

الفتحة 1شمال العراق / نهاد سعود نجم الجبوري.ـ صالح 
 1122الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم1

 سم 13ص؛33
رسالة ماجستير في علوم االرض التطبيقيه ا1 الجيولوجيا 

 الهندسية 
 ـ الجيولوجيا الهندسيه 2
 ـ الصخور الجبسيه )شمال العراق( أـ العنوان 1 

 

4111 

3171222 
 187م

 
 ماجد سعيد محمد خضير 

قرب الحضرـ التقييم الجيوتكنيكي لصخور وادي الثرثار 
ة مدى مالئمتها النشاء سد / شمال غرب العراق لمعرف

ماجد سعيد محمد خضير .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 
 1122كلية العلوم1 

 سم 13ص؛282
 رسالة ماجستير في علم االرض 1 جيولوجيا هندسيه 

 ـ الجيولوجيا الهندسيه أـ العنوان 2
 

4115 

31312 
 715ع

 
 العربي 1 بالل احمد عبد هللا حسين 

توظيف تقنية خاليا الوقود الحيوي لمعالجة بايولوجيه لمياه 
الفضالت في انتاج الطاقة الكهربائيه / بالل احمد عبد هللا 

حسين العربي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 
11122 

 سم 13ص:35
 رسالة ماجستير في البيئة 

4116 



 

159 
 

 
 ـ الطاقة الكهربائيه 1ـ الفضالت ـ مياه        2

 أـ العنوان 
 

313128 
 153ر

 
 الربيعي 1 حازم عزيز حمزة 

تأثير التلوث الناتج عن الغبار المنبعث من معملي سمنت 
الكوفة والنجف على التربة والنبات / حازم عزيز حمزة 

 1122كلية العلوم 1 الربيعي.ـ بابل : جامعة بابل ـ 
 سم 13ص؛53أ1م 1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة ـ البيئة والتلوث 
 جف   ـ الكوفة والن1ـ الهواء ـ تلوث     2
 أـ العنوان  ـ التربه والنبات8
 

4117 

313127 
 153ع

 
 الغانمي 1حسين عالوي حسين 

استخدام النباتات المائية ادلة حياتية على التلوث بالعناصر 
الثقيلة في نهر الفرات ـ العراق / حسين عالوي حسين 

 1122الغانمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية العلوم 1 
 سم 13ص؛285

 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة ـ بيئة وتلوث 
 ـ النباتات المائية 1ـ المياه ـ تلوث      2
 ـ الفرات ـ نهر        أـ العنوان 8
 

4118 

313127 
 175ق

 
 القاروني 1 عماد محمد هادي محسن 

تقدير تراكيز بعض المعادن الثقيلة في المياه والرواسب 
الفقريات نهر شط العرب وقناة وتراكمها الحيوي في بعض 

شط البصرة جنوب العراق / عماد محمد هادي محسن 
القاروني.ـ البصرة : جامعة البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 

 1122التربية 1
 سم 13ص؛178

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم الحياة 
 ـ نهر شط العرب 1ـ المياه تلوث     2

 أـ العنوان 
 

4119 

3151111 
 837أ

 
 احمد فوزي شيره

الخماد الضوضاء في مجال تصنيع مادة مطاطية مركبة 
صناعة السيارات / احمد فوزي شيره.ـ بابل : جامعة بابل ـ 

 1122كلية الهندسة 1 
 سم 13ص؛52

 رسالة ماجستير في علوم هندسة المواد 

4152 
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 ـ السيارات ـ صناعه أـ العنوان 1ـ السيارات ـ هـندسه   2
 

381111058 
 115أ

 
 
 
 
 

 
 ابتهال ادريس كنعان 

دراسة كيموحيويه النزيم الفوسفاتيز القاعدي في انواع 
 مختلفة من البكتريا / ابتهال ادريس كنعان 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 
 سم 81ص؛211

 رسالة ماجستير في علوم الحياة 
 ـ البكتريا الزراعيه      أـ العنوان 2
 

4154 

38218 
 375س

 
 السعدي 1علي خليفة جعفر 
لتحتي المحور محليا ومقارنته تقييم كفاءة اداء المحراث ا

اريث اخرى / علي خليفة جعفرالسعدي .ـ بغداد : مع مح
 1122جامعة بغدادـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛35
رسالة ماجستير علوم في الزراعة قسم المكائن واالالت 

 الزراعية 
 عيه       أـ العنوان ـ االالت الزرا2
 

4150 

38218 
 173ع

 
 العارض 1 جواد كاظم زياد 

تأثير نوع الجرار والسرعة وعمق الحراثة في بعض 
المؤشرات الفنية للوحدة الميكنيه وصفات التربة الفيزيائيه 

/ جواد كاظم زياد العارض.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛02
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 مكائن واالت زراعيه 

 ـ الجرار ـ نوع 1ـ االالت الزراعيه   2
 ـ التربهأـ العنوان 7ـ الحراثة ـ عمق     8
 

4151 

38218 
 311ع

 
 عالء كامل صبر 

تأثير اعماق الحراثة والسرعة ورفع االثقال من الجرار 

new  Holland  في بعض مؤشرات اداء الوحدة الميكنية

والكثافة الظاهرية للتربة/ عالء كامل صبر .ـ بغداد : جامعة 
 1122بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛00
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 مكائن واالت زراعيه 

 ـ الحراثة ـ اعماق 1ـاالالت الزراعيه      2
 نوان ـ التربة                أـ الع8

4151 
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8 1382 
 358ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 فليح حامد كسار 

تأثير سرعة البذار وزاوية مجموعة اقراص المنعمة وعمق 
نيه وابعاد عض المؤشرات الفنية للوحدة الميكالحراثة في ب

االخدود / فليح حامد كسار.ـ بغداد:جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛ 01
رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 المكائن واالالت 

 الزراعيه 
 ـ البذار ـ سرعه 1ـ االالت الزراعيه  2
 ـ الحراثه ـ عمق       أـ العنوان  8

4155 

38218 
 557م

 
 منير عبد الستار عبد الجبار 

تأثير زاوية اختراق السالح والعمق وسرعة الجرار في 
بعض المؤشرات الفنية الداء المحراث المخندق / منير عبد 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة الستار عبد الجبار 
11122 

 سم 13ص؛00
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة مكائن واالالت زراعيه 

 ح ـ اختراق ـ السال1ـ االالت الزراعية    2
 ـ الجرار ـ سرعه      أـ العنوان 8
 

4156 

38217 
 837أ

 
 احمد سعد شبيب كردي 

السلوك التبادلي للبوتاسيوم االمونيوم باستخدام عالقات 
الشدة والسعة في تربة كلسية / احمد سعد شبيب كردي .ـ 

 1122تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛221

رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه 1 علوم التربة 
 والموارد المائيه 

 ـ الشده والسعه 1ـ التربة ـ العراق       2
 أـ العنوان 

 

4157 

38217 
 257أ

 
 اسود حمود اسود 

بالـ أستصالح الترب المتأثره بالملوحة 
mediationphytore ـ بغداد : / اسود حمود اسود.

 1122الزراعة 1 جامعة بغداد ـ كلية 
 سم 13ص؛53

رسالة ماجستير في علوم الزراعة 1 علوم التربة والمواد 
 المائيه

4158 



 

160 
 

  
 ـ اصالح االراضي أـ العنوان 1ربه    ـ الت2
 

38217 
 353خ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الخليل1 شيرين مظفر علي 

تأثير التكامل بين التسميد المعدني والعضوي والحيوي في 
 الخليل1  / شيرين مظفر علي ..الخانتاجية محصول الطماطة

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛275

رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 علوم التربة والموارد 
 المائيه 

 ـ التربة       أـ العنوان 2
 

4159 

38217 
 375ش

 
 الشمري 1 اسماء سليم حسين 

والعضوي والمعدني  تأثير التسميد الحيوي )االزوتوباكر(
في نمو وحاصل حنطة الخبز ومحتواها من المغذيات / 

اسماء سليم حسين الشمري.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كطلية 
 1122الزراعة 1 

 سم 13ص؛223
رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 علوم التربة والموارد 

 المائية 
 ـ الخبز ـ حنطة      أـ العنوان 1ـ التربة   2
 

4162 

38217 
 851م

 
 مثنى طارق خليل مصطفى 

دراسة فقد التربة والسيح السطحي والتنبؤ بهما تحت تأثير 
 العواصف المطرية / مثنى طارق خليل مصطفى 

.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1 
1122 
 سم 81ص:ايض؛215أ1س1 

 رسالة ماجستير في علوم التربية
 ـ العواصف المطريه أـ العنوان 1ـ التربة   2
 

4164 

382172 
 758ح

 
 الحديثي1 ياس خضير حمزة 

استعمال بعض المخلفات العضويه والكلس والجبس في 
معالجة المياه المالحه وتاثيرها في بعض صفات التربه 

/ ياس خضير حمزة  Maxlclysineونمو فول الصويا 

 1122نبار ـ كلية الزراعه 1الحديثي.ـ االنبار : جامعة اال
 سم 13ص؛203

أطروحة دكتوراه في علوم التربة والموارد المائيه ـ كيمياء 
 وملوحة التربه 

4160 



 

161 
 

 
 ـ المياه المالحه   1ـ التربه ـ كيمياء       2

 أـ العنوان 
 

382172 
 018خ

 
 درويش عيسى 1 قحطان الخفاجي 

بخصائص الشحنات دراسة التركيب المعدني للتربة وعالقته 
السطحية في بعض الترب الكلسية من شمال العراق / 

: جامعة الموصل ـ كلية لالخفاجي درويش عيسى.ـ الموص
 1122الزراعة والغابات 1 

 سم 81ص:ايض ؛218أ1ي1 
 رسالة ماجستير في علوم التربة والموارد المائية

 ـ التربه ـ كيمياء       أـ العنوان  2
 

4161 

382172 
  575ز

 
 الزيدي 1 حاتم سلوم صالح 

التأثير المتداخل لنوعية مياه الري والتسميد العضوي 
والفوسفات في نمو والفوسفات في نمو وحاصل القرنابيط 

botrytisvarcleraceabrassicaL حاتم سلوم صالح /

 1122الزيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛281

م في الزراعة 1 علوم التربة والموارد رسالة ماجستير علو
 المائيه 

 ـ الري ـ مياه1ـ التربة ـ كيمياء    2
 ـ القرنابيط    أـ العنوان 8
 

4161 

382172 
 311ع

 
 العامري 1 عالء حسن فهمي 

تأثير محتوى التربة من الجبس في تحلل مواد عضوية 
مختلفة وتكوين االحماض الدباليه وتأثير ذلك في حالة 

وسلوكية البوتاسيوم / عالء حسن فهمي العامري.ـ تكريت 
 1122: جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛221
رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه 1 علوم التربه 

 والموارد المائيه 
 ـ البوتاسيوم أـ العنوان 1ـ التربة ـ كيمياء    2
 

4165 

3821711 
 551ز

 
 زينب كاظم حسن 

 AzospirillumLipofermعزل وتشخيص البكتريا 
من بعض ترب جنوبي  Baeillus Polymyxaوالبكتريا 

العراق ودورهما في التسميد الحيوي لنباتات الذرة الصفراء 

Zea maysl.  زينب كاظم حسن / 

4166 



 

161 
 

 
 1122.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛110
 أطروحة دكتوراه في خصوبة التربه والتسميد 

 ـ الذرة الصفراء8ـ البكتريا    1ـ خصوبة التربه   2
 أـ العنوان 

 
3821711 

 757غ
 

 الغريري1 سعدي مهدي محمد 
تقليل التأثير الضار لالجهاد الملحي في نمو وحاصل الحنطة 
باستعمال التسميد الورقي / سعدي مهدي محمد الغريري.ـ 

 1122: جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1بغداد 
 سم 13ص؛210

أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية 1 
 خصوبة التربة 

 العنوان  ـ الحنطة أـ1ـ خصوبة التربه   2
 

4167 

3821711 
 335ف

 
 الفضلي1 جواد طه محمود

تأثير التسميد العضوي والمعدني في نمو وحاصل البطاطا 
solanum tuberoswn2.  جواد طه محمود الفضلي .ـ /

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة1
 سم 13ص؛202

أطروحة دكتوراه فلسفة ـ علوم زراعية 1 علوم التربة 
 والموارد المائيه ـ خصوبة التربة والتسميد 

 ـ العضوي والمعدني 1ـ خصوبة التربة   2
 ـ البطاطا     أـ العنوان 8
 

4168 

3821711 
 825م

 
 ن عبد الحي دشر محس

تأثير مصدر ومستوى وطريقة اضافة الحديد في نمو 
الهجين lycopersicon deculentuوانتاج نبات الطماطم 

هتوف النامي في منطقة الزبير / محسن عبد الحي دشر .ـ 
 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم13ص؛205
أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية 

 تصاص خصوبة التربة في اخ
 ـ الطماطم ـ نبات 1ـ التربة ـ خصوبة     2

 أـ العنوان 
 

4169 
 

3821711 
 781م

 
 المرجاني 1علي حسن فرج 

 تأثير اضافة بعض االحماض االمنية في ماء الري وبالرش

4172 
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في نمو وحاصل الطماطة  

millـesculentumlycopcrsicon  الزبير تربة في

فرج المرجاني.ـ بغداد: جامعة الصحراويه / علي حسن 
 1122بغداد ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛233
أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعيه 1 علوم التربة 

 والموارد المائية ـ خصوبة التربه واالسمده
 ـ الطماطه1ـ التربه ـ خصوبة        2

 أـ العنوان 
 

382178 
 117ج

 
 الجابري 1صالح عبد صالح عبد هللا 

تأثير بعض المحسنات في الصفات الفيزيائيه لتربة رمليه 
(/ صالح عبد zea mays lفريجة ونمو الذرة الصفراء )

صالح عبد هللا الجابري.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 
 1122الزراعة1 

 سم13ص؛35
د رسالة ماجستير علوم في الزراعة )التربة والموار

 المائيه(
 ـ الذره الصفراء أـ العنوان1ـ فيزياء التربه   2
 

4174 

382178 
 135ح

 
 حسام حسن عبد العالي 

التربة ومستويات الري والتسميد  دور معطيات سطح
النتروجين في بعض خصائص التربه ونمو وانتاج نبات 

الطماطه / حسام حسن عبد العالي.ـ البصرة : جامعة 
 1122الزراعة 1 البصرة ـ كلية 

 سم13ص؛232
رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 قسم علوم التربة 

 والموارد المائيه 
 ـ التربه ـ سطح1ـ التربه ـ فيزياء    2
 ـ الطماطه ـ نبات 7ـ التربه خصائص    8
 الري والتسميد      أـ العنوان  ـ2
 

4170 

382178 
 255ح

 
 حسين عباس محمد عيسى 

مقارنة نظم ري لمحصول اللهانة وقياس االستهالك المائي 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية حسين عباسمحمد عيسى/ 

 1122الزراعة1 
 سم 13ص؛225

رسالة ماجستير علوم في الزراعة1 علوم التربة والموارد 
 المائيه 

4171 
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ـ االستهالك المائي           8ـ اللهانة   1ـ التربه ـ فيزياء    2
 العنوان   أـ
 

382178 
 523د

 
 الدوزالوي 1 مهدي فاضل بهجت 

توصيف وتصنيف حالة التطور لبعض الترب الجبسية من 
محافظة صالح الدين تحت ظروف االستغالل الزراعي/ 

مهدي فاضل بهجت الدوزالوي.ـتكريت : جامعة تكريت ـ 
 1122كلية الزراعة1 

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير في علوم الزراعية 

 علوم التربة والموارد المائيه 
 ـ التطور ـ حاله أـ العنوان 1ـ التربه ـ فيزياء         2
 

4171 

382178 
 131س

 
 السبعاوي 1عبد الحليم محمود حسين 

تأثير مستويات مختلفة من مياه ري مالحة على محتوى 
باستخدام وتوزيع االمالح في بعض الترب الجبسية 

منظومات الري بالرش 1محافظة صالح الدين / عبد الحليم 
محمود حسين السبعاوي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

 1122كلية الزراعة1
 سم 13ص؛31

علوم التربة رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 
 والموارد المائية 

 ـ الري بالرش أـ العنوان 1ـ التربة ـ فيزياء   2
 

4175 

382178 
 750ش

 
 شروق جاسم جبار 

ايجاد تراكيز اليورانيوم والرادون وبعض العناصر الثقيلة 
 في تربة مدينة الكوت / شروق جاسم جبار 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية العلوم للبنات 1

 سم 13ص؛275
 رسالة ماجستير في علوم الفيزياء 

 ـ اليورانيوم والرادون 1ـ فيزياء التربة    2
 أـ العنوان 

 

4176 

382178 
 155ط

 
 الطائي 1 نور صالح رجب 

عزل وتشخيص فطر المايكورايزا في مواقع بيئية مختلفة 
في محافظة صالح الدين وانتخاب لقاح فعال في نمو 

 / نور صالح رجب Glycine  maxوحاصل فول الصويا 

 الطائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 

4177 
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11122 

 سم 13ص؛58
رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه 1 علوم التربة 

 والموارد المائية 
 ـ التربة ـ فيزياء            أـ العنوان 2
 

382178 
 751ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عدنان شبار فالح 

الذرة الصفراء اعتماد تقدير االحتياجات المائيه لمحصول 
على الري الناقص ومقارنته بالمعدالت المناخية ومقاييس 

التبخر / عدنان شبار فالح.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الزراعه 1

 سم 13ص؛212
أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم التربة والموارد المائية 1 

 فيزياء تربة 
 فراء  ـ الذرة الص1ـ فيزياء ـ التربه       2
 ـ الري             أـ العنوان8

4178 

382178 
 317ع

 
 عمار سعدي اسماعيل يحيى 

استخدام تقانات االستعمار عن بعد ونظم المعلومات 
/ عمار غرب طية مكحولالجغرافية في اعداد خارطة الترب 

سعدي اسماعيل يحيى.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية 
 1122الزراعة1

 سم 13ص:ايض ؛215أ1ي1
رسالةماجستير في العلوم الزراعية 1 علوم التربة والموارد 

 المائية 
 ـ االستثمار عن بعد 1ـ التربه ـ فيزياء    2
 أـ العنوان       الجغرافية ـ نظم المعلومات8
 

4179 

382178 
 357ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العميري 1 عبد الكريم مالح كاظم خلف 

تشقق والتقشر لتربة الترطيب والتجفيف في التأثير دورات 
مزيجيه طيبه غرينيه وبعض خصائصها الفيزيائية / عبد 

الكريم مالح كاظم خلف العميري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الزراعة 1 

 سم 13ص؛01
رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 علوم التربة والموارد 

 المائية 
 أـ العنوان       جفيف لتـ الترطيب وا1 ـ التربه ـ فيزياء    2

4182 
 



 

168 
 

 
382178 

 521ع
 

 العيساوي1 داود فياض عبيد 
توصيف وتصنيف بعض سالسل الترب وتقييم االراضي 

لمنطقة الحويجة جنوب الفلوجة / داود فياض عبيد 
 1122العيساوي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1

 سم13ص؛258
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة التربة والمياه 

 ـ التربه ـ فيزياء       أـ العنوان 2
 

4184 

382178 
 151ق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 قتيبة رياض عبد الوهاب سمير 

العالقة بين امتصاصية تجمعات التربة للماء وبعض معايير 
ثباتية التجمعات وحركة الماء بالخاصية الشعرية في التربة 

قتيبة رياض عبد الوهاب سمير.ـ صالح الدين : جبسية / 
 1122جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص:ايض؛ 211أ1ك1 
رسالة ماجستير في العلوم الزراعية1 علوم التربة والموارد 

 المائية 
 ـ التربه  ـ فيزياء     أـ العنوان  2

4180 

382178 
 257م

 
 المشهداني 1عال نوري ابراهيم 

التكوين المعدني والميكرومورفولوجي لبعض الترب 
 الملحيه في وسط العراق / عال نوري ابراهيم 

 1122المشهداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛273

رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1علوم التربة والموارد 
 المائية 

 ـ التربة ـ فيزياء             أـ العنوان 2

4181 

382178 
 837م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 محمد جار هللا فرحان داود 

تأثير المستويات العالية من الفسفور المضاف في استجابة 
للرش  ctviticumaestivumصنفيين من الحنطة 

بعنصري الحديد والزنك في تربة جبسية / محمد جار هللا 
فرحان داود.؟ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 

11122  
 سم 13ص؛212

رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه 1 علوم التربة 
 ووالموارد المائية 

 ـ الحديد والزنك 8ـ الحنطة     1ـ التربة ـ فيزياء   2
 نأـ العنوا

4181 



 

169 
 

   

382178 
 500م

 
 موفق عبد الجبار نور الدين كدن 

محاليل االمالح في خصائص الترب االنتفاضية تأثير الغسل ب
 / موفق عبد الجبار نور الدين كدن 

 1122.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الهندسة 1
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير علوم في الهندسة المدنية 1 ميكانيكالتربة 
 ـ ميكانيك ـ التربة     أـ العنوان 2
 

4185 

382178 
 127ن

 
 الناصري 1 هبة عبد هللا كريم محمود 

أثر الشكل الهندسي لمرقد البذرة والري بالرش في تقشر 
تربة ذات محتوى جبس مختلف / 1 هبة عبد هللا كريم 

تكريت ـ كلية محمود الناصري.ـ صالح الدين : جامعة 
 1122الزراعة 1 

 سم 13ص؛30
رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1علوم التربة والموارد 

 المائية 
 أـ العنوان        ـ التربة ـ فيزياء      2
 

4186 

382172 
 278خ

 
 الخزرجي 1 اسامة عبد الرحمن عويد 

تأثير مستويات السماد البوتاسي المضاف الى التربة ورش 
 mayslالحديد في نمو وحاصل الذرة الصفراء 

Zea  : اسامة عبد الرحمن عويد الخزرجي .ـ االنبار /

 1122جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص:ايض ؛35أ1ب1 

ة 1علوم التربة والموارد يعلوم الزراعفي الرسالة ماجستير 
 المائية

 ـ السماد البوتاسي 1ـ خصوبة التربه   2
 ـ الذرة الصفراء أـ العنوان 7الحديد          ـ 8
 

4187 

3821212 
 752ج
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الجريسي1 اسماء خليل ابراهيم 

تأثير معدالت البذار واطوار النمو في حاصل ونوعية علف 
/ اسماء خليل   sativaviclaوبذور الكشوف العادي 

ابراهيم الجريسي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـكلية 
 1122الزراعة والغابات1 

 سم 81ص:ايض؛32أ1ذ1
 رسالة ماجستير في المحاصيل الحلقية 

 نوان ـ النمو ـ اطوار أـ الع1ـ البذور   2

4188 
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38213 

 137ع
 

 العامري 1 عباس علي حسين 
تأثير الحديد والزنك والبيكاربونات في نمو وحاصل بعض 

اصناف الحنطة وعالقتها ببعض مضادات االكسدة االنزيمية 
/ عباس علي حسين العامري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122الزراعة1 

I ـIII1251سم81ص:ايض؛ 

 أطروحة دكتوراه في علوم التربية 
 ـ الحنطة ـ اصناف 1ـ النبات ـ تغذية      2
 ـ االكسدة االنزيميه            أـ العنوان 8
 

4189 

38110 
 512أ

 
 انتصار فيصل عبد 

يبة متباينة االجنحة تدراسة تصنيفية لبعض انواع ر

(Anisopteva ـodonata / في وسط وجنوب العراق )

عبد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 1  انتصار فيصل
 1122ابن الهيثم 1

 سم 13ص؛ايض؛112أ1ف1 
 رسالة ماجستير علوم في علوم الحياة 1علم الحيوان 

 ـ الحشرات الضارة    أـ العنوان 2
 

4192 

381152 
 813ح

 
 الحجامي 1 لفته عوض عطشان 

لعثة  تأثير بعض المستخلصات النباتية في االداء الحياتي
/ لفته عوض عطشان الحجامي.ـ  ...الخالشمع الكبرى

 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص:ايض؛05ب1ج1 

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة وقاية النبات الحشرات 
 ـ النبات ـ مستخلصات   1ـ النبات ـ وقاية   2
 ـ االداء الحياتي     أـ العنوان 8
 

4194 

381152 
 255ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حسنين طاهر كريم 

دراسة القدرة االمراضيه لبعض المسببات المرضية في 
 mellonella galleriaدودة الشمع الكبرى 

Lepidoptera:pyralldaeb  مختبريا / حسنين طاهر

 1122كريم .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛210

رسالة ماجستير علوم في الزراعة وقاية النبات 1 امراض 
 حشرات 

 ـ النبات ـ وقاية     أـ العنوان 2

4190 
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381152 

 705ز
 

 الزرفي 1مجيد جاسم جياد 
تأثير بعض العمليات الزراعيه وبرنامج التسميد الكيمياوي 

على فعالية بعض فطريات المقاومة االحيائيه والفرطين 
الممرضين 

pseudogramincarumfusariumdonnell 

Rhizoctonia solani Kuhn,aoki  ونمو الحنطة

وانتاجيتها / مجيد جاسم جياد الزرفي .ـ الكوفة : جامعة 
 1122الكوفة ـ كلية الزراعة 1

 سم13ص؛222
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية وقايه النبات 

 ـ العمليات الزراعيه   1ـ النبات ـ وقاية    2
 ـالحنطة ـ نمو               أـ العنوان 8
 

4191 

381152 
 157ع

 
 عبود خلف مجدي 

دراسة بيئيه ومكافحة متكاملة لذبابة القرعيات الكبرى 
longistylusdacusdipteralcwiedeman  على نبات

في البصرة / عبود خلف مجدي.ـ  tephritdaeالبطيخ 

 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛23

 ماجستير علوم الزراعة وقاية النبات الحشرات رسالة 
 ـ البطيخ ـ نبات 1ـ النبات ـ وقاية         2

 أـ العنوان 
 

4191 

381152 
 35ع

 
 العلي 1 مصطفى خير هللا فرج 

ة حالعوامل االحيائيه والكيميائيه في مكافتقييم كفاءة بعض 

 Rondanigraminumن الحنطة حشرة مّ 

Schizaphishompteva :aphididae  /مصطفى خير 

هللا فرج العلي.ـ البصرة : جامة البصرة ـ كلية الزراعة1 
1122 

 سم 13ص؛57
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه وقاية لنبات الحشرات 

 ـ االحيائيه والكيميائيه1   ـ النبات ـ وقاية  2
 ـ الحنطة        أـ العنوان 8
 

4195 

381152 
 257م

 
 المشهداني 1 عمر حاتم محمد 

دراسة بيئية وحياتية لحشرة ذبابة القطن البيضاء 

(Genn)tabaciBemisia  على بعض محاصيل الخضر في

 محافظة نينوى /عمر حاتم محمد المشهداني.ـ الموصل : 

4196 
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 1122الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1جامعة 

 سم 81ص:ايض؛213أ1ي1
 رسالة ماجستير في علوم وقاية النبات 

 ـ بيئية وحياتية  1ـ النبات ـ وقاية   2
 ـ القطن ـ ذبابة      أـ العنوان 8
 

381152 
 353ن

 
 نعيمة ابراهيم عيدان 

ـ llidaecoccineدراسة تصنيفية وجزئية لعائلة الدعاسيق 

insect  :coleopteran/نعيمة ابراهيم عيدان  في العراق

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛225

أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية وقاية النبات 
 الحشرات 

 ـ النبات ـ وقاية ـ دعاسيق أـ العنوان 2
 

4197 

381152 
 123هـ

 
 الهاشمي 1 محمد نديم قاسم 

التكامل في مكافحة مرض التعفن الفحمي المتسبب عن 
على محصول  macrophominphaseolineالفطر 

/ محمد نديم قاسم الهاشمي.ـ  cucumismeloالبطيخ .

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛30

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة وقاية النبات 
 خ ـ محصول ـ البطي1ـ النبات ـ وقاية    2

 أـ العنوان 
 

4198 

381152 
 355هـ 

 
 الهموندي1 شيماء عبد الخالق 

للمفترس دراسات بيئية وحياتية 

stephenscarneachsysoperla (chrysopidae :

neuropteran على حشرة الباقالء االسود )

scpfabaeaphis (homoptera  :aphididae / )

جامعة بغداد ـ كلية شيماء عبد الخالق الهموندي.ـ بغداد : 
 1122الزراعة1

 سم 13ص؛55
 الحشرات رسالة ماجستير علوم في الزراعة ـ وقاية النبات 

 ـ النبات ـ وقاية          أـ العنوان 2
 

4199 

3811527 
 157ج

 
 الجبوري 1 عمر عبد الرزاق شهاب حمد 

 تأثير بعض المبيدات الكيميائية وطريقة الحرق في مكافحة 

4522 



 

171 
 

 
  waterhay cihthدغل زهرة النيل 

(cvassipesEichhorhia عمر عبد الرزاق شهاب حمد / )

الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 
 1122والغابات 1 

 سم81:ايض ؛ص213أ1ح1
 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 

 ـ مبيدات االعشاب الضارة 2
 ـ النيل ـ زهرة أـ العنوان 1ـ الحرق ـ طريقه       1
 

3811520 
 257م

 
 المشهداني 1 وسام علي احمد 

دراسة تقنيات بعض المبيدات الحشرية على محصول 
الخيار ودور بعض عمليات التحضير الغذائي في حفضها / 

المشهداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  وسام علي احمد
 1122الزراعة 1 

 سم 13ص؛30
 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم وقاية النبات )مبيدات( 

 ـ الخيار ـ محصول 1ـ مبيدات الحشرات      2
 أـ العنوان 

 

4524 

388121 
 157ج

 
 الجبوري 1 انس جاسم نايف 

نمو وحاصل بعض تأثير حجم البذور والكثافة النباتية في 

 (aestivumtviticumاصناف حنطة الخبز )

/ انس جاسم نايف الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 
 1122كلية الزراعة والغابات 1 

 سم 81ص:ايض؛217أ1و1 
 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 

 ـ البذور ـ حجم1ـ الحنطة ـ زراعة          2
 ـ الكثافة النباتية      أـ العنوان 8
 

4520 

388121 
 577ح
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 حيدر عبد الرزاق باقر 

العالقة بين عمق البذار وطول عمر الرويشة والبزوغ 
الحقلي والحاصل ومكوناته في ستة اصناف من الحنطة / 

حيدر عبد الرزاق باقر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 
 11122 

 سم 13ص؛210
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ـ المحاصيل الحقلية 

 ـ البذار ـ عمق أـ العنوان  1ـ الحنطة ـ زراعة        2
 

4521 



 

171 
 

 
388121 

 351ع
 

 علياء خيون محمد 
تأثير استخدام نوعية مياه مختلفة في نمو وحاصل اصناف 

بغداد ـ من حنطة الخبز/ علياء خيون محمد .ـ بغداد :جامعة 
 1122كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛38
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 محاصيل حقلية 

 ـ الحنطة ـ زراعة          أـ العنوان 2
 

4521 

388121 
 317ع

 
 عماد خليل هاشم 

تأثير فترة الري وموعد الزراعة في نمو وحاصل الخبز 
Tribicum aestivum  : عماد خليل هاشم .ـ بغداد /

 1122جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛32

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 محاصيل حقلية 
 ـ الري   أـ العنوان 1ـ الحنطة ـ زراعة    2
 

4525 

388121 
 837م
 
 
 
 
 
 
 

 
 المحمدي1 هديل صبار حمد علي 

لموعد  Tviticum aestivumنطة الخبز حأستجابة 

الزراعة في بيئة محافظة االنبار / هديل صبار حمد علي 
 1122المحمدي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص:ايض؛05أ1ح1
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )المحاصيل الحقلية ( 

 ـ الحنطة ـ زراعة         أـ العنوان 2

4526 

388121 
 078م

 
 المفرجي 1 برزان احمد محمد 

قابلية الخلط وتحديد التوليفات الثنائية المتفوقة والتنبؤ 
بالتوليفات الرباعية بين الطرز الوراثية لحنطة الخبز 

Tnihicum aestivum  ـ / برزان احمد محمد المفرجي.

 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص:ايض؛02

 في العلوم الزراعية )المحاصيل الحقلية( رسالة ماجستير 
 ـ الحنطة ـ الزراعة         أـ العنوان 2
 

4527 

388121 
 151ن

 
 هان عواد محمد خلف نب

في مكافحة االدغال  خبيةتقييم كفاءة بعض المبيدات االنتا
وتأثيرها في الحاصل ومكوناته لمحصول الحنطة 

Triticum aestivum  واثرها المتبقي في المحصول 

4528 
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هان عواد محمد خلف .ـ صالح الدين : جامعة نبالالحق / 

 1122تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص:ايض ؛53أ1ز1 

 في العلوم الزراعية ) المحاصيل الحقلية(  رسالة ماجستير
 ـ االدغال ـ مكافحة 1ـ الحنطة ـ زراعة      2

 أـ العنوان 
 

388123 
 255ح

 
 حسين عبد الكريم صافي 

متطلبات المحراث القرصي القالب من الطاقة وقابليته على 
التفتيت وتأثيره في بعض صفات نمو وحاصل الشعير 

/ حسين عبد الكريم   vulgare hovdeumومكوناته 

 1122صافي .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1 
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه ) المحاصيل الحقلية ( 
 ـ الشعير ـ زراعة       أـ العنوان 2
 

4529 

388123 
 053ع
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العقيلي 1 مها هاني هاشم 
ومعدالت البذار في الحاصل  متأثير مستويات البوتاسيو

/ مها هاني هاشم 55الحبوبي ومكوناته لصنف الشعير اباء 
 1122العقيلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 81ص:ايض ؛72أ1د1 
 رسالة ماجستير في علوم المحاصيل الحقلية 

 ـ البوتاسيوم ـ مستويات    1ـ الشعير ـ زراعة    2
 أـ العنوان      ـ البذار ـ معدالت8
 

4542 

388123 
 751م

 
 مروان نوري رمضان 

دراسة حقلية لتقييم االداء الميكانيكي لمحراث تحت سطح 
التربة الثنائي المرتب طوليا وتأثيره في بعض صفات النمو 

/ مروان نوري  hordeum  vulgarelوحاصل الشعير 

 1122رمضان .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛231

رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )قسم المحاصيل 
 الحقلية( 

 ـ االداء الميكانيكي أـ العنوان 1ـ الشعير ـ زراعة    2
 

4544 

388112 
 755م

 
 مروه برهان علوان حمد 

تأثير بعض الخزن في المستخلصات النباتية وكلوريد 
 لثمارالكالسيوم وطريقة الخزن في الصفات الخزنية 

4540 
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( / مروه برهان علوان prunus armeniacaالمشمش )

 1122حمد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛05

رسالة ماجستير في العلوم الزراعية البستنة وهندسة 
 الحدائق 

 ـ الخزن  ـ طريقة أـ العنوان  1ـ المشمش ـ زراعة    2
 

388181 
 578ز

 
 الزيرجاوي1 محمد عبد الرضا عبد الواحد 

تأثير مواعيد الزراعة ومعدالت البذار والحشات في حاصل 
العلف ونوعيته للبرسيم المصري 

alexandrinum)Trifolium   محمد عبد الرضا عبد /)

الواحد الزيرجاوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛33
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة )المحاصيل الحقلية( 

 ـ الزراعة ـ مواعيد 1ـ البرسيم    2
 ـ العلف ـ حاصل أـ العنوان 7ـ البذور ـ معدالت   8
 

4541 

388188 
 375ش

 
 الشمري 1 وجدان سعدي عزيز حمد 

ومستخلصات الطحالب البحرية  Emiتأثير المخصب الحيوي

( / وجدان simemsisvignaفي النمو والحاصل للوبيا ) 

سعدي عزيز حمد الشمري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 
 1122كلية الزراعة1

 سم 13ص؛31
رسالة ماجستير في العلوم الزراعية البستنه وهندسة 

 الحدائق 
 ـ الطحالب البحريه 1ـ اللوبيا ـ زراعة       2

 أـ العنوان 
 

4541 

388187 
 317م
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مالذ عبد المطلب حامد 

أستجابة اصناف من فول الصويا لموعد الزراعة وحامض 
الجبريليك / مالذ عبد المطلب حامد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية الزراعة 1 
 سم 81ص؛213

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 
 ـ الجبريليك ـ حامض 1ـ فول الصويا ـزراعة    2

 أـ العنوان    
 

4545 
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388122 

 157ج
 

 الجبوري 1ضياء فتحي حمادي رحيل 
رق وبعض طرق مكافحة االدغال في نمو وانتاجية تأثير الح

محصول القطن / ضياء فتحي حمادي رحيل الجبوري.ـ 
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 1 

 سم 81ص:ايض؛272أ1ي1
 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 

 ـ الحرق ـ تاثير 1ـ القطن ـ زراعة    2
 ـ االدغال ـ مكافحة    أـ العنوان 8
 

4546 

388122 
 37ع

 
 عمر رافع شرقي حمادي 

تأثير مسافات ومواعيد الزراعية في حاصل ونوعية القطن 

(Gossypinm hirsutum صنف الشاتا ) المزروع في

الترب الجبسية / عمر رافع شرقي حمادي .ـ صالح الدين 
 1122:جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛53
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )محاصيل الحقلية ( 

 ـ القطن ـ زراعة    أـ العنوان 2
 

4547 

388122 
 735ف

 
 الفرطوسي1 حميد عبد خشان 

الممغنطة في كفاءة مبيد تقنية استخدام المياه 
الترايفلورالين لمكافحة االدغال واثرها في صفات نمو 

حميد عبد خشانالفرطوسي.ـ بغداد : جامعة  وحاصل القطن /
 1122بغداد ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛35
لسفة علوم في المحاصيل الحقلية أطروحة دكتوراه ف

 مكافحة ادغال( )
 ـ المياه الممغنطة 1ـ القطن ـ زراعة     2
 ـ االدغال ـ مكافحة      أـ العنوان 8
 

4548 

387127 
 837أ

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 احمد عبد الرحيم محمد احمد 

صنف  pyvus sppدراسة فسلجية النتاج شتالت الكمثري 

عثماني وبالزراعة النسيجية/ احمد عبد الرحيم محمد احمد 
.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1 

1122 
 سم 81ص:ايض؛53أ1 م 1

 رسالة ماجستير في البستنة وهندسة الحدائق 
 أـ العنوان     ـ الزراعة النسيجية1ـ الكمثري ـ زراعة     2

4549 
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387112 

 35ع
 

 علي عادل عبد الكريم 
تأثير نظام التربيه ونوع السماد في نمو وتطور شتالت 

المفلطح / علي عادل عبد الكريم  prnnus aersicaالخوخ 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛222

رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 البستنة وهندسة 
 الحدائق

 ـ التربيه  ـ نظام أـ العنوان 1ـ الخوخ       2
 

4502 

387180 
 581ع

 
 العوجاني 1 زينب عودة عبيد 

تأثير التعليم وبعض منظمات النمو في نمو وحاصل اشجار 
( صنف اسود ديالى / زينب عودة عبيد ficus cariaالتين)

 1122العوجاني.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛210

رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )البستنة وهندسة 
 الحدائق (

 التين ـ زراعة        أـ العنوان ـ2
 

4504 

387180 
 525م
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الموسوي 1 زينب جارهللا نعمة 
والمحلول المغذي  GA3تأثير الرش بحامض الجيرلين 

agroleaf  في النمو الخضري لشتالت التين ومحتوى

االوراق من بعض المركبات الفينوليه / زينب جارهللا نعمة 
 1122الموسوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير علوم في الزراعة )البستنة( 

 ـ المركبات الفينوليه    أـ العنوان 8ـ التين ـ زراعة       2
 

4500 

387131 
237 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مضان 1 عبد الصمد عبود عبد هللا رال

تأثير الرش بالحديد المخلبي والبنزل ادنين في بعض 
الصفات الفيزيائيه والكيميائيه واالنتاجيه لنخيل التمر صنف 

عبد الصمد عبود عبد اللهالرمضان.ـ البصرة :  الحالوي /
 1122جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛210
رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه ) البستنه وهندسة 

 الحدائق( 
 ـ النخيل الحالوي   )زراعة ( أـ العنوان 2
 

4501 
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387131 

 053ع
 

 عقيل هادي عبد الواحد 
دراسة البصمة الوراثية لصنفين من افحل نخيل التمر 

phoenix dactlifira  وتأثيرلقاحهما في الصفات

الفيزيائيه والكيميائيه لثمار صنف الحالوي / عقيل هادي 
عبد الواحد .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 

11122 
 سم 13ص؛110

أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية قسم البستنة 
 وهندسة الحدائق 

 وراثية ـ البصمة ال1ـ النخيل )الحالوي( ... الخ   2
 ـ الفيزيائيه والكيميائيه      أـ العنوان 8
 

4501 

387138 
 157ز

 
 الزبيدي1منار عبد فلحي حسن 

تأثير ملوحة مياه الري في نمو شتالت ثالثة اصناف من 
( / منار عبد فلحي حسن oled europaealالزيتون )

 1122الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛53

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة البستنة 
 ـ الري ـ مياه أـ العنوان 1ـ الزيتون ـ زراعة        2
 

4505 

387102 
 375س
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 السعدون1 نور دريد سعدي 

 Fvagavia Xahanassaأستجابة صنفين من الشليك )
Dush لدرجات الحرارة الباردة والرش بالجامكس في )

والحاصل / نور دريد سعدي السعدون.ـ النمو واالزهار 
الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1 

1122 
 سم 81ص:ايض؛213أ1ك1

 رسالة ماجستير في علوم البستنة 
 ـ الشليك )الفراولة(      أـ العنوان2

4506 

38713 
 131ط

 
 الطالب 1نور نبيل يحيى محمد 

دراسة للصفات المظهرية والتشريحية والكيميائية لبعض 
افظة المزروعة في مح viniferalvitisاصناف العنب 

نينوى / نور نبيل يحيى محمد الطالب.ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية التربية 1

 سم 81ص:ايض؛30أ1و1 
 رسالة ماجستير في علوم الحياة 

 نوان ـ العنب ـ زراعة          أـ الع2

4507 
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38713 
 835م

 
 محمود شاكر هاشم 

لكوبيوترازول في بعض الصفات تأثير التحليق والرش بالبا
ريه والثمريه ومكونات االنتاج الشجار السدر لصنف الخض

 lam.cv.tufahimauritianaتفاحي

Ziziphus   محمود شاكر هاشم .ـ البصرة : جامعة /

 1122البصرة ـ كلية الزراعة1 
 سم 13ص؛230

رسالة ماجستير في العلوم الزراعية البستنة وهندسة 
 الحدائق 

 أـ العنوان والثمريهه ـ الخضري1رش     لـ التحليق وا2
 

4508 

38715231 
 553ط

 
 الطويل 1 قيس صالح احمد 

 تأثير غمر البذور بتراكيز مختلفة من السايتوكاينين 
(BAواالوكس )( 2,4ين,d في بعض الصفات المظهرية )

 pinusالكيميائيه والتشريحيه لشتالت الصنوبر البروتي 
brutia ten pseudoacacia 

/ قيس صالح احمد pseudoacaciarobiniaالروبينيا 

الطويل.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 
11122 

 سم 81ص:ايض؛213أ1ط1
 رسالة ماجستير في علوم الغابات 

 ـ الغابات ـ البذور      أـ العنوان2
 

4509 

387150 
 155ط

 
 الطائي 1 كرم علي يونس 

لوجية والقطع في بعض الخصائص التكن تأثير عدد أخالف
النامي في  occidentislplatnusلخشب الجنار الغربي ل

مشجر نينوى / كرم علي يونس الطائي.ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم 81ص:ايض؛212أ1ج1 
 رسالة ماجستير في علوم الغابات 

 ـ الغابات ـ أشجار             أـ العنوان 2
 

4512 

387155 
 371ح

 
 الحمراوي1 محمود شكر 
الزاب الكبير وتركيز الرسوبيات ر مورفولوجية حوض نه

والحمل الذائب / محمود شكر الحمراوي.ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ؛ كلية الزراعة1 

I1x128سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الغابات 
 ـ الغابات 1علم         أـ العنوان 2

4514 
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3821371 
 35ع

 
 العلي 1 صابرين محمد لطيف 

النضج والضمر في كلوريد الكالسيوم ومدة تأثير درجات 
 الخزن في الصفات الخزينة لثمار الطماطة

 (lycopevsicon esculentum mill / ) 

.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية صابرين محمد لطيف العلي
 1122الزراعة 1 

 سم 13ص:ايض؛211أ1ز1
رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )البستنة وهندسة 

 الحدائق (
 ـ النضج ـ درجات أـ العنوان 1ـ الطماطة ـ زراعة      2
 

4510 

3821378 
 171أ

 
 عبد الجواد عبد الزهرة كيطان االبراهيمي 1

تأثير نوع المخلفات العضوية والرش بالبورن والمحلول 

 capsium   onnaumالسكري في نمو وحاصل الفلفل 

المزروع في البيوت البالستيكيه/ عبد الجواد عبد الزهرة 
كيطاناالبراهيمي.ـالكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية الزراعة 1 

1122 
 سم 13ص؛52

 رسالة ماجستير البستلة 1 الخضروات 
 ـ الرش بالبورون 1ـ الفلفل الحلو ـ زراعة    2

 أـ العنوان 
 

4511 

3821373 
 123ق

 
 قاسم جاسم عذافة 

بعض هجن الباذنجان لموعد الزارعة وطريقة أستجابة 
التربية تحت ظروف البيوت البالستيكية غير المدفأة 

iolanum melongena  : قاسم جاسم عذافة.ـ البصرة /

 1122جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛213

رسالة ماجستير في العلوم الزراعية البستنة وهندسة 
 الحدائق 

 ـ الباذنجان ـ زراعة          أـ العنوان  2
 

4511 

3821373 
 85ح
 

 
 الحجي 1 جميل حسن حجي 

تأثير موعد الزراعة ودرجة حرارة الخزن وطريقته وبعض 
مضادات االكسدة في القابلية الخزينة لثمار الباميا 

moemh abelmoschus esculuntu   / صنف المحلي

جميل حسن حجي الحجي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص2311

4515 



 

180 
 

 
رسالة ماجستير في العلوم الزراعية قسم البستنة وهندسة 

 الحدائق 
 ـ الخزن ـ حرارة 1ـ الباميا ـ زراعة    2
 ـ االكسدة ـ مضادات           أـ العنوان 8
 

3821322 
 25ح

 
 حسن عبد االمام فيصل 

تأثير تراكيز حامضي السالسليك واالسكوريك وطريقة 
االستعمال في النمو واالزهار والحاصل لنباتات الباقالء 

(vicia faba حسن عبد االمام فيصل / ) 

 1122.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1 
 سم 13ص؛55

رسالة ماجستير في العلوم الزراعية البستنة وهندسة 
 الحدائق 

 ـ الباقالء ـ زراعة      أـ العنوان 2
 

4516 

382130 
 758ح

 
 الحديثي 1 نمارق داود حميد صالح 
والبورون / نمارق داود  مأستجابة الذرة الصفراء للبوتاسيو

حميد صالح الحديثي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 
 1122اعة 1 الزر

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ) المحاصيل الحقلية ( 

ـ البوستايوم والبورون           1الصفراء ـ الزراعة  ـ الذرة 2
 أـ العنوان 

 

4517 

382130 
 577ح

 
 حيدر عبد اللطيف شهاب 

تأثير الكثافة النباتية في التفريغ لمحصول الذرة البيضاء 
 الحبوبية / حيدر عبد اللطيف شهاب 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1 
 سم 81ص؛220

 رسالة ماجستير في الزراعة 
 ـ الكثافة النباتية 1ـ الذرة البيضاء   ـ الزراعة   2

 أـ العنوان 
 

4518 

382130 
 018خ

 
 الخفاجي 1 مصطفى جمال رشيد 

الثابت النسبي الفراد الجيل الثاني لهجن الذرة الصفراء / 
مصطفى جمال رشيد الخفاجي.؟ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122الزراعة 1 
 سم 13سم ؛131

4519 



 

181 
 

 
رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 علوم المحاصيل 

 الحقلية 
 أـ العنوان      ـ الذرة الصفراء  ـ الزراعة      2
 

382130 
 155ع

 
 العاني 1 مصطفى رياض محمد عواد 

تأثير مستويين من الري حسب مراحل النمو في محصول 
( / مصطفى رياض محمد عواد zea maysالذرة الصفراء )

 1122: جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1  رالعاني.ـ االنبا
 سم 13ص؛2281

 رسالة ماجستير علوم زراعيه ـمحاصيل حقليه 
ـ النموـ مراحل          8ـ الري   1ـ الذرة الصفراء ـ زراعة   2

 أـ العنوان 
 

4512 

3821301 
 357ح

 
 الحميري1 ابراهيم خليل اسود 

تأثير مواعيد الزراعة الخريفية والحش في حاصل العلف 

ابراهيم / sorghum bicolorونوعيته الذرة البيضاء 

خليل اسود الحميري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛00
 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 

 ـ الذرة البيضاء ـ زراعة    أـ العنوان 2
 

4514 

3821301 
 515ش
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الشواي 1 مرتضى خيون عوكي 

ومبيد ( والسماد العضوي NPK)تأثير السماد المركب 

 moench( في نمو حاصل الذرة البيضاء D-2,4االدغال )
bicolorllsorg hum  مرتضى خيون عوكي الشواي.ـ /

 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص ؛ 32

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة المحاصيل الحقلية 
 ـ الذرة البيضاء ـ زراعة     أـ العنوان 2

4510 

3821301 
 155ع

 
 العاني 1 عالء عبد الغني حسين شويش 

تسميد البوتاسي في صفات تأثير التغذية الورقية بالرنك وال
النمو والحاصل ونوعية لصنفين من الذرة البيضاء / عالء 
عبد الغني حسين شويش العاني.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ 

 1122كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛05

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية المحاصيل الحقلية 

4511 
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 ـ التغذية الورقية 1ـ الذرة البيضاء   2
 ـ النمو ـ صفات       أـ العنوان 8
 

3821301 
 133ف

 
 فاطمة علي جامل 

تقويم تراكيب وراثية وتحديد اهم الصفات المؤثرة في 

 sorghum bicolov (moench/ )حاصل الذرة البيضاء 

فاطمة علي جامل.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 
 1122الزراعة1 

 سم 13ص؛31
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ـ المحاصيل الحقلية

 ـ الذرة البيضاء  ـ زراعة    أـ العنوان  2
 

4511 

3821301 
 571ف

 
 الفهداوي1 عمر اسماعيل خلف 

تأثير مواعيد الزراعة والقطع في حاصل ونوعية العلف 
 moenchاالخضر لصنفيين من الذرة البيضاء 

Sorghum bicolor  عمر اسماعيل خلف الفهداوي.ـ /

 1122االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعه1 
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية ) المحاصيل الحقلية( 
 ـ الزراعة ـ مواعيد 1ضاء ـ زراعة    ـ الذرة البي2

 أـ العنوان 
 

4515 

3821300 
 157ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الجبوري 1 احمد عبد الجبار جاسم 

تأثير مصادر ومستويات المغنيسيوم وكبريتات البوتاسيوم 
 في نمو وحاصل الذرة الصفراء

L.2mayszea حتواها من العناصر الغذائية / احمد عبد مو

الجبوري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة الجبار جاسم 
 11122 

 سم 13ص؛230
رسالة ماجستير علوم في الزراعة ) علوم التربة والموارد 

 المائية   
 ـ الذرة الصفراء ـ زراعة       أـ العنوان 2

4516 

3821300 
 171س

 
 سبراء سعد ياسين علي 

لبعض دراسة بعض الصفات الفيزيوكيميئيه والريولوجيه 
اصناف الذرة الصفراء المحلية / سبراء سعد ياسين علي .ـ 

 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم13ص؛53

4517 
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 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 علوم االغذية 

ـ الفيزيوكيميائيه 1ـ الذرة الصفراء ـ زراعة   2
 والريولوجيه       أـ العنوان 

 
38215 

 311أ
 

 االء محمد نجم بركات 
 تقييم انتاج نورات حلق السبع 

majus L.Antivvhinum تحت البيت البالستيكي في

منطقة الموصل / االء محمد نجم بركات .ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية الزراعة 1 

 سم 81ص؛38
 رسالة ماجستير في علوم البستنة 

 ـ البيت البالستيكي 1ـ نباتات الزينة ) حلق السبع (  2
 أـ العنوان 

 

4518 

38215 
 571ب

 
 بيرام سليمان اسماعيل بيرام 

الرش بمستخلصات االعشاب البحرية والنباتية تقييم كفاءة 
وحاصل كورمات وكريمات لنباتات الكالديولس 

Gladiolushovtulanus  بيرام سليمان اسماعيل بيرام.ـ /

 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛33

رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه )البستنة وهندسة 
 الحدائق (

 ـ الرش ـ كفاءة 1ـ االزهار الكالديوس ـ زراعة   2
 ـ االعشاب البحرية    أـ العنوان 8
 

4519 

38215 
 131س

 
 السبعاوي 1 رحمة ذنون يونس 

 hybridRosaاستجابة اجزاء نباتية مختلفة لنبات الورد 

رحمة ذنون يونس  سلطاني لالكثار خارج الجسم الحي /
السبعاوي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 1 

1122 
 سم 81ص؛33

 رسالة ماجستير في البستنة والهندسة الحدائق 
 أـ العنوان ـ نباتات الزينة      2
 

4552 

38215 
 357ص

 
 الصميدعي1 علي عمران علي 

دور مستويات الري واضافه المادة الحافظة للرطوبة 
Driwater وحاصل الكالديولس  وازهارفي نمو

hortulanusxGlaeliolus / في تربتين كلسيه وجبسية 

4554 
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علي عمران علي الصميدعي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت 

 11122ـ كلية الزراعة 
 سم13ص؛213

 رسالة ماجستير في البستنه وهندسة الحدائق 
 الكالديولس ( ـ زراعة ـ االزهار )2
 ـ كلسيه وجبسيه أـ العنوان 8ـ الري ـ مستويات     1
 

38215 
 35ع

 
 العلي 1 فخرية عبد هللا عبد العباس 
وعنصري الحديد  8تأثير القرط والرش بفيتامين ج وب 

 variabilisوازهار نبات الداليا ) نمووالخارصين في 
L.Dahlia : فخرية عبد هللا عبد العباس العلي.ـ البصرة / )

 1122جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛251

 ( العلوم الزراعيه )نباتات الزينة أطروحة دكتوراه فلسفة في
 ـ القرط والرش 1ـ نباتات الزينة )الداليا( 2
 أـ العنوان     الحديد والخارصين ـ 8
 

4550 

38215 
 715ك

 
 الكربولي 1 محمد انور جمعة 

تأثير مستويات ومواعيد الرش بمحلول اليونغرين 
وااللكارين في نمو وازهار وحاصل كورمات وكريمات 

/ محمد انور جمعة  Gladioiusgrandiflorusالكالديوس 

 1122الكربولي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛01

رسالة ماجستير في علوم الزراعه البستنة وهندسة 
 الحدائق 

 ـ الزهور ـ الكالديوس      أـ العنوان 2
 

4551 

382158822 
 852ج

 
 الجحيشي 1 وليد خالد شحاذة علي 

تقويم نظم تحميل مختلفة لمحصولي زهرة الشمس 

(helianthus annuus والماش )vigna vadiatal /

شحاذة علي الجحيشي.ـ الموصل : جامعة وليد خالد 
 1122الموصل ـ كلية الزراعة 1

 سم 81ص:ايض؛32أ1ز1 
 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 

 ـ عباد الشمس ـ زراعة 2
 ـ الماش ـ زراعة         أـ العنوان 1
 

4551 

382158822 
 117ح

 
 الحبار 1 زيد محمد طالل عبد السالم 

4555 
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من محصول زهرة الشمس أستجابة بعض االصناف 

(helianthus annuus للتسميد النتروجيني في موعدين )

في النضج / زيد محمد طالل عبد السالم الحبار.ـ الموصل : 
 11122 والغابات جامعة الموصل ـ كلية الزراعة

 سم 81ص:ايض؛52أ1ي1
 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 

 ـ عباد الشمس ـ زراعة     أـ العنوان 2
 

382158822 
 078م

 
 المفرجي 1 اسراء علي مرعيد 

تقدير قوة الهجين وقابلية االتحاد وبعض المعالم الوراثية 
في زهرة الشمس باستعمال العقم الذكري السايتوبالزمي/ 

اسراء علي مرعيد المفرجي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 
 1122الزراعة 1 

 سم 13ص؛58
 رسالة ماجستير في المحاصيل الحقلية 

 ـ الهجين ـ قوة 1ـ عباد الشمس ـ زراعة   2
 أـ العنوان 

 

4556 

38215822 
 157ع

 
 العبودي 1 محمد عودة خلف 

 qanuusالقابلية التعويضية لمحصول زهرة الشمس )
L.helianthusومواعيد  ب( تحت تأثير ازالة النباتات بنس

مختلفة / محمد عودة خلف العبودي.ـ البصرة : جامعة 
 1122البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم13ص؛28
 قلية رسالة ماجستير علوم في الزراعة المحاصيل الح

 ـ النباتات ـ ازالة     1ـ عباد الشمس ـ زراعة   2
 أـ العنوان 

 

4557 

3831132 
 351خ
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الخطيب1 فائز سامي سعد الدين صالح 

مدى أستجابة فروج اللحم للنمو التعويضي باستخدام برامج 
التقنين الغذائي المبكر تحت ظروف البيئة القياسية 

والمرتفعة الحرارة / فائز سامي سعد الدين صالح الخطيب.ـ 
 1122الموصل :جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1

 سم 81ص:ايض؛ 205أ1ك1
 أطروحة دكتوراه في علوم الثروة 

 ـ الحيوانات ـ تغذية         أـ العنوان 2

4558 

3831132 
 513م

 
 منال علي احمد علي 

4559 
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تأثير استخدام بعض المضادات الحيوية في فعالية البكتريا 
الهاضمة للسليلوز والبكتريا المنتجة لحامض الالكتيك 

العرابية / منال علي احمد علي .ـ للكرش في االغنام 
 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في الثروة الحيوانية 

 ـ المضادات الحيوية 1ـ الحيوانات ـ تغذية   2
 ـ االغنام العرابيه  أـ العنوان 7ـ البكتريا   8
 

3831133 
 511ذ

 
 ذياب احمد قاسم 

بعض العمليات الزراعية وبعض المبيدات في  أستخدام
مكافحة الحامول واالدغال المصاحبة لمحصول الجت 

(medicago satival  : ذياب احمد قاسم .ـ الموصل / )

 1122جامعة الموصل ـ كلية الزراعة والغابات1
 سم 81ص:ايض؛217أ1ح1

 أطروحة دكتوراه في علوم المحاصيل 
 ـ الحامول واالدغال 1ـ العلف االخضر )الجت(     2

 أـ العنوان 
 

4562 

3831135 
 837أ

 
 أحمد ارشد عبد الحميد 

ائح تهاب الصفدراسة سريرية دمويةوكيموحيوية الل
الحساسة في الخيول في مدينة الموصل / أحمد ارشد عبد 
الحميد .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 

11122 
 سم 81ص:ايض؛33أ1ج1

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ الخيول أـ العنوان 1ـ الطب البيطري    2
 

4564 

3831135 
 837أ

 
 أحمد علي مهدي 

تأثير فرط الحديد وتداخله مع الخارصين على بعض 
 المعايير الفسلجية في الجرذان / أحمد علي مهدي 

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل : كلية الطب البيطري 1

i–xiii1213سم 81ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ الجرذان أـ العنوان 1ـ الطب البيطري   2
 

4560 

3831135 
 270أ

 
 أشرف كادح عبد هللا 

في فروج اللحم تأثره  H2N2للعترة لقاح انفلونزا الطيور

 بالمناعة االمية وتأثيره في االستجابة المناعية للقاحي

4561 
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يادة الوزنية/ أشرف كادح عبد هللا.ـ نيوكاسل وكمبورو والز 
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب البطري 1

I-VI 132سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ الطيور ـ انفلونزا 1ـ الطب البيطري   2

 أـ العنوان  
 

3831135 
 351أ

 
 الياس خضر حسين 
ائل المنوي المخفف للكباش العواسي تحسين صفات الس

م بأضافة بعض المواد المقلة لتأثير 2المحفوظ بدرجة 
 عوامل االكسدة / الياس خضر حسين 

 1122.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كليةالطب البيطري 1

I-III 1311سم 81ص:ايض 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ الطب البيطري       أـ العنوان 2
 

4561 

3831135 
 123ب

 
 باسم حميد عبد علي 

دراسة تأثير الخصي في مستويات بعض الهرمونات 
مية في ذكور الماعز المحلي رالتناسلية وبعض المعايير ال

االسود / باسم حميد عبد علي .ـ القادسية : جامعة القادسية 
 1122ـ كلية الطب البيطري 1

 سم 13ص؛57
رسالة ماجستير علوم ـ في الطب البيطري 1 التوليد 

 واالمراض التناسلية 
 ـ الطب البيطري     أـ العنوان2
 

4565 

3831135 
 353ت

 
 التميمي 1 شروق سليم حسين 

ني للعين والدماغ في طائر دراسة التطور الجني

/ شروق سليم Jabonicacoturnixcoturnixالسلوى

جامعة البصرة ـ كلية الطب حسين التميمي.ـ البصرة : 
 1122البيطري 1 

 سم 13ص؛227
رسالة ماجستير علوم في الطب البيطري )االنسجة واالجنة 

 البيطرية( 
 ـ السلوك ـ طائر 1ـ الطب البيطري   2

 أـ العنوان 
 

4566 

3831135 
 157ج

 
 الجبوري 1 خضر احمد محمود 

 في االبقار والعجول mycoplasma bovisنسبة انتشار 

4567 
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في المصل والحليب في الموصل / خضر  Elisaباستخدام  

احمد محمود الجبوري.ـ الموصل :جامعة الموصل ـكلية 
 1122الطب البيطري 1

I-viii 155سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ االبقار والعجول     1ـ الطب البيطري   2
 ـ الحليب في الموصل       أـ العنوان 8
 

3831135 
 153ح

 
 الحبيطي1 قصي عارف قاسم حسن 

( الخام والمعاملة vicia sativaتأثير بذور البيقيا )

في العلف على التغيرات المرضية %13المستخدمة بنسبة 
فروج اللحم / قصي عارف قاسم حسن الحبيطي.ـ  خالفرا

 1122الموصل : كلية الطب البيطري 1

I-ix 138سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ البيقيا ـ بذور 1ـ الطب البيطري  2
 ـ اللحم ـ فروج  أـ العنوان7ـ العلف   8
 

4568 

3831135 
 153ر

 
 وحيد الربيعي 1 خيري جميل 

عزل وتشخيص االعفان والخمائر الملوثة للحليب الخام في 
محافظة واسط / خيري جميل وحيد الربيعي.ـ القادسية : 

 1122جامعة القادسية ـ كلية الطب البيطري 1
 سم 13ص؛37

 رسالة ماجستير في علوم الطب البيطري 
 ـ االعفان والخمائر 1ـ الطب البيطري        2

 أـ العنوان 
 

4569 

3831135 
 153ر
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الربيعي 1 اسراء عبد الغني 

يصية لبعض مسببات االسهال المعدية في دراسة تشخ
العجول باستخدام اختبار االليزا المباشر المتعدد/ اسراء عبد 

الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب الغني الربيعي.ـ 
 1122البيطري 1

 سم81ص؛01
 رسالة ماجستير في علوم الطب البيطري 

 ـ العجول أـ العنوان 1ـ الطب البيطري          2

4572 

3831135 
 157ز

 
 زاهر خضير حمادي 

 دراسة طبوغرافية نسيجية وشكلية قياسية مقارنة لحليمات 

4574 
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الكرش في االغنام العواسية والماعز االسود / زاهر خضير 

حمادي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 
11122 

i-viii 151سم 81ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستير في علوم الطب البيطري  
 ـ االغنام العواسيه أـ العنوان 1الطب البيطري      ـ 2
 

3831135 
 157ز

 
 الزبيدي 1 اسراء احمد يونس الياس 

تمييز لحوم الحيوانات غير الصالحة لالستهالك البشري 

( / pcrلمرة المتسلسل )ببتقنية النوع المتخصص لتفاعل ال

 اسراء احمد يونس الياس الزبيدي.ـ الموصل : جامعة
 1122الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

 سم 81ص:ايض؛227أـ م1 
 رسالة ماجستير في الطب البيطري 

 ـ الحيوانات ـ لحوم أـ العنوان 1ـ الطب البيطري    2
 

4570 

3831135 
 331س

 
 السلماني 1 سوسن صابر خليفة 

تأثير استخدام االضافات الغذائية الميكروبية المباشرة في 
العجول الوضعية الماشية الهولشتاين/ سوسن اداء وصحة 

صابر خليفة السلماني.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛37
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 الثروة الحيوانية 

 ـ الحيوانات    ـ امراضأـ العنوان 2
 

4571 

3831135 
 517س

 
 سناريا حنا متي حنا 

المرضية والكيموحيوية الناجمة في المعاملة التغيرات 
التجريبية بااليثانول والدور الوقائي والعالجي لمستخلص 
عرق السوس عليها في الجرذان / سناريا حنا متي حنا.ـ 

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1 
 سم 81ص: ايض؛211أـ ط 1

 رسالة ماجستير في الطب البيطري
 ـ المرضيه والكيموحيويه  1يطري   ـ الطب الب2
 ـ الجرذان       أـ العنوان8
 

4571 

3831135 
 138ص

 
 الصالحي 1 صبا فالح كليف 

دراسة التغيرات الكيموحيوية في مصل االغنام المصابة 
 بداء االكياس الصدرية في الكبد / صبا فالح كليف

4575 
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الصالحي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية الطب  

 1122البيطري 1 
 سم 13ص؛01

 دبلوم عالي في الطب البيطري 1االمراض المشتركة 
 ـ االغنام أـ العنوان 1ـ الطب البيطري      2
 

3831135 
 133ف

 
 الفاضلي 1ظافر ياسر عزيز 

ضد يه مختلفة ة االستجابة المناعية لبرامج لقاحدراس
مرض نيوكاسل في الفروج اللحم/ ظافر ياسر عزيز 

الفاضلي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية الطب البيطري 
11122 

 سم 13ص؛31
 درجة دبلوم عالي في الطب البيطري 1 امراض الدواجن 

 ـ الحيوانات ـ امراض     أـ العنوان 2
 

4576 

3831135 
 123ق

 
 القاسمي 1 محمد زهير محمود محمد

ال في فروج لمرضية الحدثة تجريبيا بسموم االفالتغيرات ا
اللحم / محمد زهير محمود محمد القاسمي.ـ الموصل : 

 1122جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

I-ix 150سم 81ص:ايض؛ 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري
 ـ اللحم ـ فروج أـ العنوان 1ـ الطب البيطري    2
 

4577 

3831135 
 518م

 
 المياحي 1 اسراء عبد الزهرة قوري

على اجنحة  permethrinمبيد البيرمثرين أثير دراسة ت

/ اسراء عبد الزهرة  gallus domrsticsوفروج الدجاج 

قوري المياحي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الطب 
 1122البيطري 1

 سم13ص؛222
رسالة ماجستير في علوم الطب البيطري1االنسجة واالجنة 

 البيطرية 
 ـ الدجاج ـ فروج 1ـ الطب البيطري       2

 أـ العنوان
 

4578 
 

383113525 
 213و

 
 وسام بطرس توما بطرس 

يبرمثرين في اجنة افراخ االتأثيرات التطورية والسمية للس
جامعة الدجاج / وسام بطرس توما بطرس .ـ الموصل : 

 1122الموصل ـ كلية الطب البيطري 1

4579 
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 سم 81ص:ايض ؛37أ1ز 1 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري
 ـ الدجاج ـ افراخ 1ـ السموم ـ طب بيطري       2

 أـ العنوان 
 

38311350 
 171أ

 
 ابراهيم احمد زيدان 

دراسة مقارنة لالخصاء في ذكور المعز 1 طريقة السحق 
 والطرق الكيميائية / ابراهيم احمد زيدان 

 1122.ـ الموصل :جامعة الموصل ـ كلية الطب البيطري 1
 سم 15ص:ايض ؛31أـي1 

 رسالة ماجستير في الطب البيطري 
 ـ المعز ـ ذكور 1ـ الجراحة البيطرية    2

 أـ العنوان 
 

4582 

3831153 
 125ن

 
 الناشي 1 عبد الحسين ذياب شعيبث 

دراسة محتوى البالزما المنوية من بعض العناصر المعدنية 
في الجمال العراقي / عبد الحسين ذياب شعيبث الناشي.ـ 

 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية الطب البيطري1 
 سم 13ص؛77

 دبلوم عالي في علوم طب البيطري 1 التوليد البيطري
ـ البالزما ـ محتوى      8ـ الطب الرياضي    1ـ الجمال   2

 أـ العنوان 
 

4584 

38318 
 217ب

 
 احمد  بشار ادهم

تأثير المياه المعاملة مغناطيسيا في بعض الصفات االنتاجية 
والفسلجية للنعاج العواسيه / بشار ادهم احمد .ـ تكريت : 

 1122جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛20

 رسالة ماجستير في الثروة الحيوانية 
 ـ االغنام العواسيه   ـ انتاج 2
 ـ المياه ـ تأثير             أـ العنوان 1
 

4580 

38318 
 278خ

 
 الخزرجي 1 وسن جاسم محمد 

دور الصبغين الجنسي والوراثة السايتوبالزمية في اداء 
االغنام العواسي التركي / وسن جاسم محمد الخزرجي.ـ 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 81ص:ايض؛225أـ ر1 

 أطروحة دكتوراه في الثروة الحيوانية 

4581 



 

191 
 

 
 ـ االغنام العواسيه ـ تربية 2

 أـ العنوان 
 

38318 
 275ر

 
 الرشدي 1 خلف عبد الرزاق حسن

دراسة تنشيط نطف الكباش وانضاج البويضات واخصابها 
خلف عبد اجنة النعاج العرابية خارج الجسم الحي / وتطور 

الرزاق حسن الرشدي.ـ البصرة :جامعة البصرة ـ كلية 
 1122الزراعة 1

 سم 13ص؛225
أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية 1ثروة حيوانية 

 تقنية حياتية تناسل 
 ـاالغنام   ـ تكاثر      أـ العنوان 2
 

4581 

38318 
 331س

 
 السلماني 1احمد سامي محمد 

تأثير مستويات مختلفة من البروتين غير المتحلل في 
الكرش في بعض صفات النمو وذبائح ودم جداء الماعز 

احمد سامي محمد السلماني.ـ صالح الدين  االسود المحلي/
 1122: جامعة تكريت ـكلية الزراعة 1 

 سم13ص؛08
 الحيوانية  رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه الثروة

 ـ االغنام ـ انتاج           أـ العنوان 2
 

4585 

38318 
 215ع

 
 العزاوي 1 صالح حسن جاسم 

تأثير الخلط بين الماعز المحلي والشامي المستورد في 
المكثفة / بعض الصفات االنتاجية تحت ظروف التربية 

صالح حسن جاسم العزاوي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ 
 11122كلية الزراعة 

 سم 81ص:ايض؛211أـ ح1
 أطروحة دكتوراه في علوم الثروة الحيوانية 

 ـ التربيه المكثفة 1ـ االغنام ـ انتاج    2
 أـ العنوان 

 

4586 

38318 
 213و

 
 وسام جاسم محمد علي 

دراسة تأثير حالة الجسم والعمر لنعاج االغنام العواسية في 
جاسم محمد بعض الصفات التناسلية واالنتاجية/ وسام 

.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة علي
 1122والغابات1

 سم 81ص:ايض؛53أـ د 1

4587 
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 رسالة ماجستير في علوم الثروة الحيوانية 

 ـ الجسم والعمر 1ـ االغنام العزاسيه   2
 ـ التناسليه واالنتاجية    أـ العنوان 8
 

383182 
 157ع

 
 العبيدي 1 مروان حاتم عبد هللا حسن 

دراسة تأثير المياه المعالجة مغناطيسيا في بعض الصفات 
دى ذكور الحمالن االنتاجية والفسلجية والخلويه والمناعيه ل

يه/ مروان حاتم عبد هللا حسن العبيدي.ـ العواسيه والكراد
 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛212
 الة ماجستير في العلوم الزراعيه الثروة الحيوانية رس
 ـ االغنام العواسية ـ انتاج     أـ العنوان 2
 

4588 

383185 
 513ش

 
 1 مروان اسماعيل سالم الشيال 

تأثير الساللة والعمر عند الذبح في بعض الصفات الكمية 
والنوعية لذبائح ولحوم الحمالن والعواسيه والكرادية / 
مروان اسماعيل سالم الشيال.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ 

 11122كلية الزراعة 
 سم13ص:ايض؛32أـ ب1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )الثروة الحيوانية (
 عواسية ـ تغذيه    أـ العنوان ـاالغنام ال2
 

2235 
 
 

38312 
 137ث

 
 ثامر عبد العزيز عزالدين 

تحليل العالقات االرتباطية بين بعض مؤشرات التتابعات 
البسيطة المكررة مع بعض جينات الصفات الكمية المؤثرة 

قاء في فروج اللحم / ثامر عبد العزيز سمتالزمة االست
الموصل ـ كلية الزراعة عزالدين.ـ الموصل : جامعة 

 1122والغابات 1
 سم81ص:ايض ؛221أـ ذ1

 أطروحة دكتوراه في علوم الثروة الحيوانية  
 ـ الدواجن ـ تربية           أـالعنوان 2
 

2251 

38312137 
 257م

 
 المشهداني 1 هشام احمد صالح 

تأثير االحالل الجزئي والكلي للباقالء العلفية المعاملة محل 
الداء االنتاجي للدجاج الصويا بالعليقة في اكسبه فول 

البياض/ هشام احمد صالح المشهداني.ـ بغداد :جامعة بغداد 
 1122ـ كلية الزراعة 1 

 سم13ص؛33

2252 
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أطروحة دكتوراه فلسفة في الثروة الحيوانية تغذية طيور 

 واجنة 
 ـ الدواجن ـ تغذية             أـ العنوان 2
 

38312271 
 271أ

 
 اسراء ناطق عزت لطيف 

اعتماد على  التضريب بين خطوط السلوى المنتخبة أثر
وزن الجسم في عدد من الصفات االنتاجية والفسلجيه / 

اسراء ناطق عزت لطيف .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 
 1122كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛37
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه )الثروة الحيوانية( 

 ـ الطيور ـ الداجنة ـ انتاج أـ العنوان 2
 

4590 

38312271 
 137ث

 
 ثامر احمد خطاب عمر 

تأثير اضافة مستويات مختلفة من بذور الحلبة الى العليقة 
في اداء االنتاجي والفسلجي المهات فروج اللحم / ثامر 
احمد خطاب عمر .ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية 

 11122الزراعة 
 سم 13سم :ايض؛31أـب1

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )الثروة الحيوانية (
 ـ الحلبه ـ بذور أـ العنوان 1ـ الدواجن ـ انتاج    2
 

4591 

38312271 
 573ش

 
 الشيخلي 1 عبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن

على  coriandvumsativumتأثير اضافة بذور الكزبره 

االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجيه لطيور السلوى / 
عبد الرحمن فؤاد عبد الرحمن الشيخلي.ـ صالح الدين 

 1122:جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛53

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )الثروة الحيوانية( 
 ـ الكزبره ـ بذور 1ـ الطيور الداجنة   ـ انتاج     2
 العنوان أـ 
 

4591 

38312271 
 155ع

 
 العاني 1 انتصار ناظم شالل 

تأثير اضافة مسحوق الزنجبيل والمضاد الحيوي الى العلف 
في االداء االنتاجي وبعض الصفات الفسلجية لفروج اللحم / 

انتصار ناظم شالل العاني.ـ االنبار: جامعة االنبار 1كلية 
 1122الزراعة 1 

 سم13ص؛33

4595 
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 رسالة ماجستير علوم في الزراعة الثروة الحيوانية 

 ـ الزنجبيل ـ مسحوق 1ـ الدواجن ـ انتاج       2
 أـ العنوان  

 
38312271 

 155ع
 

 العاني 1عمار عبد الرزاق توفيق 

 Bifidobacteriumعزل البكتريا المنشطرة )

Adolescentis وتوصيفها ومقارنة تأثيرها مع المضاد )

وبعض الصفات الفسلجية الحيوي في االداء االنتاجي 
لفروج اللحم / عمار عبد الرزاق توفيق العاني.ـ االنبار 

 1122:جامعةاالنبارـ كلية الزراعة 1
 سم13ص؛281

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة الثروة الحيوانية 
 البكتريا ـ عزل ـ 1ـ الدواجن ـ انتاج      2

 أـ العنوان 
 

4596 

38312271 
 335ف

 
 الفضلي 1 مراد كاظم محمد 

تأثير مصادر ونسب زيوت مختلفة المحتوى من اوبيكا ـ 
في االداء االنتاجي للدجاج البياض ونوعية البيض المنتج 3

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية / مراد كاظم محمد الفضلي
 1122الزراعة 1 

 سم13ص؛281
أطروحة دكتوراه فلسفة في العلوم الزراعية الثروة 

 الحيوانية )تغذية الطيور الداجنة( 
 ـ الدواجن ـ انتاج البيض أـ العنوان 2
 

4597 

38312271 
 575ن

 
 النوري 1حسان مثنى عبد الحميد 

تأثير اضافة مجروش ازهار البابونج واوراق الزعتر الى 
االداء االنتاجي العليقة في درجات حرارة مختلفة على 

وبعض صفات الدم للدجاج البياض االبيض )شيفر( / حسان 
مثنى عبد الحميد النوري.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية 

 1122الزراعة 1 
 سم 13ص؛218

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه )الثروة الحيوانيه (
 ـ البابونج ـ ازهار 1ـ الدواجن ـ انتاج   2
 وراق    أـ العنوان ـ الزعتر ـ ا8
 

4598 

38312271 
 123ه

 
 الهاشمي 1 عمر خالد عطا هللا دحام 
 ز الحيوي المحليعزتأثير مدة التقنين الغذائي واضافة الم

4599 
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اللحم على عدد من الصفات وتوليفاتهما في عالئق فروج  

االنتاجية والفسلجية والمايكروبيه والنوعيه للذبيحة / عمر 
الهاشمي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية  خالد عطا هللا دحام

 1122الزراعة 1
 سم 13ص؛212

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة الثروة 
 ـ الدواجن ـ انتاج        أـ العنوان 2
 

380121 
 257م

 
 مزيداوي 1 حيدر راضي حسين 

الماء الممغنط في انتاج ونوعية الحليب وبعض صفات تأثير 
الهولشتاين / حيدر راضي حسين مزيداوي.ـ الدم في ابقار 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـكلية الزراعة 1 
 سم 81ص:ايض ؛52أ1 د1 

 رسالة ماجستير في علوم الثروة الحيوانية 
 ـ الحليب ـ انتاج       أـ العنوان2
 

4622 

38312100 
 557س

 
 السنيدي 1 كاظم حسن عباس 

في الحليب الخام التحري عن بعض الملوثات البكتيريه 
لبعض الحيوانات المزرعه في مدينة الديوانيه / كاظم حسن 

عباس السنيدي.ـ القادسيه : جامعة القادسية ـ كلية الطب 
 1122البيطري 1 

 سم 13ص؛52
في الطب البيطري )الصحة العامة رسالة ماجستير علوم 

 البيطريه( 
 لعنوان ـ المزرعة ـ حيوانات أـ ا1ـ الحليب ـ البكتريا    2
 

4624 

380120 
 757ح

 
 الحديدي 1 علي حسين علي 

تأثير استخدام التربسين في بعض الخواص الوظيفية 
لمركزات بروتينات الشرش واستخدامها في صناعة اللبن 

الرائب .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 
 1122والغابات 1

 سم 81: ايض 531أـ ط1
 رسالة ماجستير في علوم االغذية 

 ـ التربسين ـ استخدام 1ـ صناعة االلبان   2
 ـ الشرش ـ بروتينات    أـ العنوان8
 

4620 

380120 
 155ر

 
 الراوي1 ايسر شهاب احمد رميض 

 العالقة بين القياسات الشكلية لضرع النعناع العواسي

4621 
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التركي بانتاج الحليب وبعض مكونات واثرها على نمو  

 / ايسر شهاب احمد رميض الحمالن حتى الفطام 
 1122الراوي.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية الزراعة1 

 سم 13ص؛33
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )الثروة الحيوانية( 

 ـ االغنام ـ انتاج الحليب أـ العنوان2
 

38018 
 353د

 
 الدليمي 1قيس طه خضير 

/ قيس طه نواستعمال المفرزات الحيوية في انتاج جبن التو
خضير الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

11122 
 سم 13ص؛210

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة )علوم االغذية( 
 ـ التوفر ـ جبن   1ـ الجبنة ـ تكنلوجيا االنتاج    2

 أـ العنوان 
 

4621 

3801827 
 857أ

 
 أثير جاسم محمد جندل 

تأثير بروتينات الشرش المؤستلة وفستق الحقل في الصفات 
 الجبن المطبوخ / أثير جاسم محمد جندل 

.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية الزراعة 
 1122والغابات1

 سم 15ص: ايض ؛37أـ هـ 1
 رسالة ماجستير في علوم االغذية 1 االلبان 

 ـ الشرش ـ بروتينات 1الجبن الصلب   ـ 2
 ـ الحقل ـ فستق     أـ العنوان 8
 

4625 

38518 
 517ب

 
 البهادلي 1 رحمن حسن ثجيل 

أستزراع كثافات مختلفة لسمك الكارب الشائع 
(1758.Cyprinus carpio في االقفاص العائمة في )

ميسان / رحمن حسن ثجيل البهادلي.ـ بغداد اهوار محافظة 
 1122: جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 81ص؛25
 رسالة ماجستير في الثروة الحيوانية

 ـ االهوار ـ محافظة ميسان 1ـ االسماك ـ تربية   2
 أـ العنوان 

 

4626 

38518 
 518خ

 
 الخواجه 1 فوزي مصطفى حميد 

 (18221hamitonالرقط )تكثير اسماك الهامور برتقالي 

4627 
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epinephelus  coioides اره بالغذاء الحي غوتغذية ص

واالصطناعي / فوزي مصطفى حميد الخواجه.ـ البصرة : 
 1122جامعة البصرة ـ كلية الزراعة 1 

 سم 13ص؛53
 رسالة ماجستير في علوم زراعية 

 ـ االسماك ـ تربيه    أـ العنوان 2
 

38518 
 155ع

 
 العاني 1 صدام محمد حسن علي 

بعض الجوانب الحياتية السماك المبزل الشرقي منطقة 
الحضيرة 1 قضاء بلد / صدام محمد حسن علي العاني.ـ 

 1122تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1 
 سم 13ص؛50

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه ) الثروة الحيوانيه( 
 العنوان  ـ االسماك ـ تربيه      أـ2
 

4628 

37211 
 375ش

 
 الشمري 1 منال صالح مهدي 

تقييم التلوث الكيمياوي والميكروبي لبعض مشروبات 
يه الطاقة والغازيه وبيان تأثيرها في الصفات الفسلج

والنسجيه لالرانب/ منال صالح مهدي الشمري.ـ تكريت 
 1122:جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه 1علوم االغذية 

 ـ المشروبات )الطاقة والغازيه( 2
 ـ الكيمياوي والميكروبي 8ـ التلوث ـ تقييم    1
 ـ االرنب    أـ العنوان 2ـ الفسلجيه والنسيجيه  7
 

4629 

37218731 
 37س

 
 السعد 1 عالية جميل علي 

بعض اصناف أستخالص وتشخيص المركبات الفينولية من 
التمور المحلية واستعمالها كمضادات اكسدة في االنظمة 

الغذائية / عالية جميل علي السعد.ـ البصرة : جامعة 
 1122البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛272
 رسالة ماجستير في علوم االغذية 

 ـ االنظمة الغذائية أـ العنوان1ـ التمور ـ اطعمة      2
 

4642 

372183 
 857أ

 
 

 
 االجودي1 هند عدنان نوري 

تأثير الفصل والموقع والوقت على تركيز بعض العناصر 
 الثقيلة في لحوم االغنام واالبقار واالبل في بعض مناطق

4644 
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البصرة / هند عدنان نوري االجودي.ـ البصرة : جامعة 

 1122البصرة ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛218

 رسالة ماجستير في علوم الزراعة )قسم الثروة الحيوانيه( 
 ـ اللحوم ـ اغذية      أـ العنوان 2

3721832 
 511ب

 
 البياتي1 نورا حيدر جواد موسى 

دراسة التركيب الكيميائي للحم الدجاج المحلي في محافظة 
صالح الدين / نورا حيدر جواد موسى البياتي.ـ صالح الدين 

 1122تكريت ـ كلية الزراعة1: جامعة 
 سم 13ص؛35

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )علوم االغذية( 
 ـ لحوم الدجاج     أـ العنوان 2
 

4640 

3721802 
 215ع

 
 العزاوي1 شيماء سعدي لفته 

حليب االبقار  pmnعزل انزيم الاليسوزايم من خاليا 

ه/ شيماء يفتهاب الضرع المفتعل وتنقيته وتوصالمصابة بال
سعدي لفته العزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

11122 
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم االغذية 
 ـ الحليب      أـ العنوان 2
 

4641 

37218020 
 75م

 
 المرو1 محمود وعد هللا محمد 

تأثير استخدام الماء الممغنط في انتاج الحليب ومكوناته 
االغنام العواسية .ـ الموصل : جامعة  ونمو الحمالن في

 1122الموصل ـ كلية الزراعة والغابات 1
 سم 81ص:ايض؛75أـ ث1

 رسالة ماجستير في علوم الثروة الحيوانية 
 ـ الحليب ـ انتاج 1ـ االغنام العواسيه ـ البان   2

 أـ العنوان 
 

4641 

37217 
 157ج

 
 الجبوري 1 عبد الخالق سليمان خلف ابراهيم 

سة بعض العوامل المؤثرة في انتاج وفعالية النيسين من درا
/ عبد الخالق سليمان خلف Lactis Lactococcusبكتريا 

ابراهيم الجبوري.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 
11122 

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه ) علوم االغذية( 

4645 



 

120 
 

 
 ـ االغذية ـ حفظ       أـ العنوان 2
 

37217 
 071ر

 
 رغده عبد الحسين كريم 

تأثير بعض المعامالت الفيزيائيه والكيميائيه على بكتريا 
campylobacter spp.  المعزولة من االغذية في محافظة

البصرة / رغده عبد الحسين كريم .ـ البصرة : جامعة 
 1122البصرة ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛220
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية )علوم االغذية ( 

 ـ الفيزيائية والكيميائية 1ـ االغذية ـ حفظ   2
 ـ البكتريا          أـ العنوان 8
 

4646 

37217 
 071غ

 
 راني 1 قصواء يوسف جميل سلطان فالغ

تأثير اضافة بعض المستخلصات النباتية في الصناعات 
غرت / قصواء يوسف والحسيه لليوالكيميائيه والمايكروبيه 

راني.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـكلية جميل سلطان الغف
 1122الزراعة 1 

 سم 13ص؛51
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه علوم االغذية 

 ـ اليوغرت   أـ العنوان 1ـ االغذية ـ حفظ    2
 

4647 

3721322 
 351ل

 
 الليثي 1 شذى عبد هللا محمد رضا 

دراسة الصفات الوظيفية للبيتاكلوكان  المستخلص من 
الشعير المحلي وتأثير اضافته على صفات خبز اللوف/ 
شذى عبد هللا محمد رضا الليثي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛38

 رسالة ماجستير في علوم االغذية 
 ـ الخبز       أـ العنوان 2
 

4648 

3731717 
 152ك

 
 الكبيسي1 شيماء خليل فضيل محمد 

شري لتسمية الحجوم النسائية ـ تطبيق النظام الرقمي الع
شيماء خليل فضيل محمدالكبيسي.ـ بغداد :  دراسة ميدانية /

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1 
 سم 13ص:ايض؛237أـ ي1 

رسالة ماجستير في االقتصاد المنزلي) المالبس 
 والمنسوجات ( 

 ـ النظام الرقمي العشري1ـ النساء ـ مالبس    2

4649 



 

121 
 

 
 أـ العنوان 

 
37317101 

 331س
 

 السلطاني 1 يسرى شاكر محمد جواد 
المفضلة لدى تلميذات  هتصماميم الزي المدرسي واقشمت

المرحلة االبتدائية / يسرى شاكر محمد جواد السلطاني.ـ 
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 1 

 سم 13ص؛230
رسالة ماجستير في االقتصاد المنزلي المالبس 

 والمنسوجات 
 ـ مالبس االطفال ـ تصميم     أـ العنوان 2
 

4602 

373175 
 157ع

 
 العبيدي 1 زينة اديب حسن 

 Capparis Spinosaالكبرأستخدام ثمار نبات 

ومستخلصاته كمواد حافظة في حفظ اللحوم / زينة اديب 
حسن العبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 

11122 
 سم 81ص؛221

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 
 العنوان ـ الكبرـ نبات أـ 1ـ اللحوم ـ حفظ         2
 

4604 

37512 
 521أ

 
 االنصاري1 سهام عزيز محسن 

أساليب المعاملة الوالدية وعالقتها بالذكاء االخالقي 
والتوافق الدراسي لدى تالمذة الصف السادس االبتدائي / 

سهام عزيز محسن االنصاري.؟ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية 
 1122التربية للبنات 1 

 سم 13ص؛217
 رسالة ماجستير في االقتصاد المنزلي 1 تربية الطفل 

 ـ المعاملة ـ اساليب 1ـ االطفال ـ تربيه      2
 ـ التالميذ     أـ العنوان 7ـ الذكاء االخالقي     8
 

4600 

37518 
 315ع

 
 العالوي 1 انور ضياء سعيد

تأثير بعض العمليات التحضيريه على القيمة الغذائيه لبعض 
االطفال التكميليه / انور ضياء سعيد خلطات اغذية 

.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية الزراعة العالوي
11122 

 سم 13ص؛51
 رسالة ماجستير في العلوم الزراعيه )علوم االغذيه( 

 ـ االطفال ـ تغذيه      أـ العنوان 2

4601 



 

121 
 

375120 
 837أ

 
 احمد محمد عبد 

االشكال النمط الجسمي وعالقته بمستوى اداء بعض 
( سنوات / احمد محمد 3ـ2الحركية االساسية لالطفال بعمر)

 1122عبد.ـ بغداد ـ كلية التربية االساسية1 
 سم 13ص؛272

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ االطفال ـ رياضة بدنيه 2
 ـ االشكال الحركية االساسيه     أـ العنوان  1
 

4601 

375120 
 837أ

 
 احمد يونس حامد مال علو 

أثر منهج تدريبي هوائي في بعض مكونات الجهاز المناعي 
( سنة/ احمد يونس حامد مال 21ـ22لدى االطفال بعمر )

علو.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية االساسية 
11122 

 سم 81ص:ايض؛211أـج1
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ الجهاز المناعي 1رياضية      ـ االطفال ـ االنشطة 2
 أـ العنوان 

 

4605 

375120 
 157ج

 
 الجبوري1 ذكاء حسين محمود محمد 

تأثير استخدام بعض االلعاب الحركية في نمو الذكاء الحركي 
سنوات (/ ذكاء حسين محمود محمد 12الطفال بعمر )

الجبوري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122الرياضية1

 سم 13ص؛258
 رسالة ماجستير في التربية الرياضيه 

 ـ االلعاب الحركيه 1ـ االطفال ـ االلعاب الرياضيه    2
 أـ العنوان 

 

4606 

375120 
 525ق

 
 القيسي 1 حنان عدنان عبعوب 

 ةتحديد اهم القياسات الجسمية والقدرات البدنيه والحركي
لالنتقاء والتنبؤ بمستوى االداء لبعض المهارات على بساط 

( سنوات / حنان عدنان 3ـ2الحركات االرضية للبنات بعمر )
عبعوب القيسي.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 1122الرياضيه للبنات 1
 سم 13ص؛111

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضيه 
 ـ القدرات البدنيه 1ياضيه   ـ االطفال ـ االلعاب الر2
 ـ البنات أـ العنوان 7ـ الحركات االرضية     8

4607 



 

125 
 

375120 
 11ك

 
 كبه1 غادة فيصل حسين حسني

االلعاب الصغيرة والقصص الحركية وتأثيرهما في تعلم 
الحركية وتأثيرهما في تعلم بعض القدرات بعض القدرات 

رياض االطفال الحركية وتنمية التفكير االبداعي لمرحلة 
( سنوات / غادة فيصل حسين حسني كبه.ـ بغداد 3ـ2بعمر )

 1122: جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية للبنات 1
 سم 13ص؛101

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 
 ـ القدرات الحركية 1ـ االطفال ـ رياضة    2
 ان ـ رياض االطفال أـ العنو7ـ التفكير ـ تنمية    8
 

4608 

32112 
 315ج

 
 الجلبي 1 حسن صباح عبد الحسن

نتائج التفاوض في ضوء تأثير ضغط الوقت واستراتيجيات 
/ التفاوض دراسة استطالعية الراء عينة في وزارة النفط 
حسن صباح عبد الحسن الجلبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال 
 ـ التفاوض ـ نتائج 1ـ الوقت ـ ادارة اعمال     2

 أـ العنوان 
 

4609 

320 
 511ج

 
 الجنابي 1 عادل حسين علي 

أثر تغيير المستوى العام لالسعار في القوائم المالية 
وانعكاساته على المؤشرات التقويمية المالية / عادل حسين 

بغداد :جامعة بغدادـ كلية االدارة واالقتصاد  علي الجنابي.ـ
11122 

 سم 13ص؛232
 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 

 ـ المحاسبة المالية       أـ العنوان 2
 

4612 

320 
 255ج

 
 حسنين كاظم عوجة 

القياس واالفصاح عن القيمة العادلة لصافي اصول الوحدة 
االقتصادية واهميتها في ترشيد القرارات االستثمارية 

بالتطبيق على عينة من شركات القطاع الصناعي المدرجة 
حسنين كاظم عوجة .ـ في سوق العراق لالوراق المالية / 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم 13ص:ايض؛273بـ ح1

 رسالة ماجستير في العلوم المحاسبية 
 ـ الوحدة االقتصادية1ـالمحاسبة المالية   2

4614 



 

126 
 

  
 ـ سوق العراق لالوراق المالية أـ العنوان 8
 

320 
 331س

 
 السلطاني 1 سكنه سوادي وادي 

تقييم اداء المصارف التجارية باستخدام التحليل 
دراسة تطبيقية على عينة من  swotاالستراتيجي1

المصارف العراقيه التجارية الخاصة / سكنه سوادي وادي 
السلطاني.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 

11122 
 سم 13ص؛ 221

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 ـ المحاسبة المالية     أـ العنوان 2
 

4610 

320 
 517س

 
 سهاد صبيح فرج

المدقق في تقدير مخاطر التدقيق في ظل استعمال تقنية  دور
المعلومات بالتطبيق على مصرف االئتمان العراقي / سهاد 

صبيح فرج.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 
1122 
 سم 13ص؛121

 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبـة 
 ـ التدقيق ـ مخاطر 1ـ محاسبة المالية   2
 لمعلومات ـ تقنية       أـ العنوانـ ا8
 

4611 

320 
 157ع

 
 العبيدي 1 سفيان جواد مطر 

المعلومات المحاسبية لالزقة لتحقيق التوازن المالي 
للمنشأة دراسةتطبيقية لعينة من الشركات المدرجة في 

سوق العراق لالوراق المالية / سفيان جواد مطر العبيدي.ـ 
كلية االدارة واالقتصاد صالح الدين : جامعة تكريت ـ 

11122 
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 
ـ سوق العراق لالوراق المالية             1 ـ المحاسبة المالية   2

 أـ العنوان 
 

4611 

320 
 35ع
 
 
 
 

 
 علي حسين هادي 

أثر البنود خارج الميزانيه )الضمانات( على االزمة المالية 
المحاسبة عنها دراسة تطبيقية في عينة من واهمية 

المصارف الخاصة المنضوية في سوق لالوراق المالية / 
 علي حسين هادي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة

4615 



 

127 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 1122واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛270
 رسالة ماجستيرفي المحاسبة 

 ـ االزمة المالية 1ـ المحاسبة المالية     2
 وراق المالية ـ سوق العراق لال8

 أـ العنوان  
 

320 
 157م

 
 ماهر ناجي علي 

ي القوائم اطار مقترح لالفصاح عن المسؤولية االجتماعية ف
قرارات مستخدميها بالتطبيق على المالية وتاثيرها في 

 معمل سمنت الكوفة / ماهر ناجي علي 
 1122.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 
 ـ المحاسبة المالية      أـ العنوان 2
 

4616 

320 
 123و

 
 الواسطي 1 ذكرى جمعة سكر 

المحاسبة عن التحوط في المشاريع االستثمارية المشتركة 
)بالتطبيق على عينة من المصارف السعودية( / ذكرى 

االدارة جمعة سكر الواسطي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122واالقتصاد 1 

 سم 13ص1 ملحق؛ 218
 اطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة 

 ـ المشروعات االستثمارية 1ـ المحاسبة   2
 أـ العنوان 

 

4617 

320171 
 157ج

 
 الجبوري 1اياد دخيل سليم خليفة 

دور التكامل بين الكلفة المستهدفة وكلف دورة حياة المنتج 
تطبيقية في معمل البان تكريت / اياد لخفض الكلفة دراسة 

دخيل سليم خليفة الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ 
 1122كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 

 ـ محاسبة التكاليف       أـ العنوان 2
 

4618 

320171 
 157ج

 
 الجبوري 1 مثنى روكان جاسم محمد 

تأير الكلفة على جودة الخدمة الصحية : دراسة قياس 
تطبيقية في مستشفى التوفيق االهلي ـ تكريت / مثنى 

 .ـ صالح الدين :جامعة تكريتروكان جاسم محمد الجبوري

4619 



 

128 
 

 
 1122ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص:ايض؛283أـ ي1
 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 

 ـ الخدمة الصحية ـ تكريت 1ـ محاسبة التكاليف       2
 أـ العنوان 

 
320171 

 133ز
 

 الزاملي 1 علي عبد الحسين هاني 
تكاليف الجودة الشاملة وتأثيرها في تقويم االداء 

ـمعمل الستراتيجي بالتطبيق في شركة الصناعات الخفيفة 
الزاملي.ـ المدافيء والطباخات / علي عبد الحسين هاني 
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛ 111
 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة 

 ـ الجودة الكاملة 1ـ محاسبة التكاليف     2
 ـ االداء الستراتيجي           أـ العنوان 8
 

4612 

320171 
 317س

 
 محمد سعاد جاسم 

التكلفة المستهدفة / سعاد المقارنة المرجعيه في ظل تقنيه 
جاسم محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

11122 
 سم 13ص؛281

 ر علوم في المحاسبة رسالة ماجستي
 ـ محاسبة التكاليف     أـ العنوان  2
 

4614 

320171 
 837م
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ضي عبد الكاظم محمد را

استخراج النفط تصميم نظام للتكاليف المعيارية في نشاط 
الخام والغاز المقترح لشركة نفط الشمال / محمد راضي 

عبد الكاظم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛200
 رسالة ماجستير في علوم المحاسبة

 ـ النفط ـ استخراج أـ العنوان 1ـ محاسبة التكاليف    2

4610 

3201728 
 255ح

 
 حسين عبد علي مهدي 

قيق وانعكاساتها في مكافحة الفساد المالي )بحث دجودة الت
تطبيقي للعينة من تقارير ديوان الرقابة المالية( / حسين 

عبد علي مهدي.ـ بغداد : المعدهد العربي للمحاسبين 
 1122القانونيين 1

4611 



 

129 
 

 
 سم 13ص؛281

 دبلوم في المحاسبة القانونية 
 لتدقيق ـ جودة ـ ا1ـ الفساد المالي   2
 ـ الرقابة المالية ـ العراق أـ العنوان 8
 

32013883 
 157ج

 
 الجبوري 1نهى صافي عبد غنام 

قياس كلف االداء االجتماعي الموجه نحو العاملين لتعزيز 
ي وانعكاسها في تحقيق التمييز المؤسسي ظمالوالء المن

عبد دراسة تطبيقية في شركة مصافي الشمال / نهى صافي 
غنام الجبوري.ـ تكريت : جامعة تكريت ـ كلية االدارة 

 1122واالقتصاد 1 
 سم 13ص:281

 رسالة ماجستير علوم في المحاسبة 
 ـ الشركات ـ محاسبة ـ العراق 2
 ـ االداء المنظمي أـ العنوان 8ـ االداء االجتماعي    1
 

4611 

32013883 
 131ف

 
 الفتالوي 1 ليلى ناجي مجيد 

وكمة الشركات في الحد من ممارسات ادارة حأثر تطبيق 
االرباح / ليلى ناجي مجيد الفتالوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛237

 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة 
 ـ االرباح ـ ادارة 1ـ محاسبة الشركات     2
 ـ االوراق المالية       أـ العنوان 8
 

4615 

3201382 
 135ش

 
 الشبلي1 غزوان أياد خالد 

تكييف النظام المحاسبي الموحد وفقا للمعايير الدولية 
العداد التقارير المالية دراسة تطبيقية / غزوان أياد خالد 
الشبلي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 

11122 
 سم 81ص:ايض؛183أـ ك1

 رسالة ماجستير في المحاسبة 
ـ المحاسبة الحكوميه       1ـ النظام المحاسبي الموحد   2
 ـ التقارير المالية   أـ العنوان 8
 

4616 

3201382 
 317ع

 
 العطار 1 مالك عبد الرحمن 

القياس واالفصاح المحاسبي للموجودات غير المتداولة في 
 ظل النظام المحاسبي الموحد بحث تطبيقي في شركة بغداد

4617 
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للمشروبات الغازية المساهمة المختلطة / مالك عبد  

الرحمن العطار.ـ بغداد :المعهد العربي للمحاسبين 
 1122القانونيين 1 

 سم 13ص؛225
 دبلوم عالي في المحاسبة القانونية 

 ـ النظام المحاسبي الموحد      أـ العنوان 2
 

323117 
 81س

 
 سجى رياض عباس محروس 

قواعد الهندسة البشرية في كفاءة العمليات تأثير استخدام 
الصناعية دراسة استطالعية في الشركة العامة للصناعات 

الجلدية معمل االحذية الرجالية/ سجى رياض عباس 
محروس .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 

11122 
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية 
 ـ الهندسة البشيرية أـ العنوان 1الصناعية      ـ االدارة2
 

4618 

323117 
 375س

 
 الشمري1 خولة راضي عذاب 

العالقة التفاعلية بين التصنيع المتسارع والتصنيع الرشيق 
وأثرها في تحقيق الميزة التنافسية المستدامة دراسة 

خولة  استطالعية في معمل االلبسة الرجالية في النجف /
راضي عذابالشمري.ـ القادسية : جامعة القادسية 1 كلية 

 1122االدارة واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛110

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 
 ـ االدارة الصناعية ـ العراق )النجف( أـ العنوان 2
 

4619 

323117 
 515ك
 
 
 
 

 
 الكناني1 محمد فليح حسن منصور 

اصدارية /مدى توافر متطلبات المواصفات العالمية االيزو 
(1113/2007iso دراسة حالة في الشركة العامة للزيوت)

النباتية )مصنع المأمون حول مسحوق الغسيل الصلب 
عالمة سومر(/ محمد فليح حسن منصور الكناني .ـ بغداد : 

معهد البحوث والدراسات العربية 1 قسم العلوم االدارية 
 1122والمالية 1 

 سم 13ص؛ 275
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال 

 ـ الزيوت النباتية   1ـ ادارة االعمال الصناعية    2
 ـ الغسل ـ مسحوق 7ـ المأمون ـ مصنع      8

 أـ العنوان 

4652 
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323117 
 31ل

 
 لمى ماجد حميد 

تجزئة السوق الصناعي وتأثيرها في استهداف السوق 
تحليلية في عينة من الشركات الصناعية في دراسة وصفية 

العراق / لمى ماجد حميد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛232
 رسالة ماجستير علوم في االدارة الصناعية 

 ـ السوق الصناعي 1ـ االدارة الصناعية    2
 أـ العنوان 

 

4654 

323117 
 131هـ 

 
 هالة حمد ماجود 

موازنة خط التجميع المتعدد باستخدام خوارز االوزان 
الموقعية المرجحة وكومسوال دراسة حالة الخط الخياطه 

( الشركة العامة للصناعات الجلدية 1بغداد / 0في معمل )
هالة حمد ماجود .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص؛113

 توراه فلسفة في ادارة االعمال أطروحة دك
 ـ الخياطة أـ العنوان 1ـ االدارة الصناعية )بغداد(   2
 

4650 

32312 
 511ج

 
 الجنابي 1 كفاح عباس محيميد

أثر جودة مخرجات نظم المعلومات االدارية في 
استراتيجيات ادارة االزمة وفق منظور فاعلية القرار/ كفاح 

الدين : جامعة تكريت ـ كلية عباس محيميد الجنابي.ـ صالح 
 1122االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛237
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

 ـ ادارة االزمة  أـ العنوان 1ـ ادارة االعمال ـ تنظيم    2
 

4651 

3231222 
 311ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عالء جاسب عجيل 

العربية االنشطة االتصالية للعالقات العامة في جامعة الدول 
/ عالء جاسب عجيل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 

11122 
 سم 13ص؛172

 أطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم 
 ـ جامعة الدول العربية 1ـ العالقات العامة    2

 أـ العنوان 
 

4651 
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3231222 

 753ك
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 كريم مراد عاتي 

العراق في العالقات العامة ودورها في تحسين صورة 
الخارج دراسة االساليب العالقات العامة السياسية / كريم 

 1122مراد عاتي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم 13ص؛132

 أطروحة دكتوراه في االعالم 
 ـ العراق في الخارج 1ـ العالقات العامة     2

 أـ العنوان 
 

4655 

323122 
 271ب

 
 بشرى محمد سامي حسن 

االمثلية في مناقلة رأس المال الفكرية لدعم القاعدة 
 المصرفية للمنظمة / بشرى محمد سامي حسن 

 1122.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 81ص: ايض؛278أـ و1

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 
 ـ االدارة المالية      أـ العنوان 2
 

4656 

323122 
 313ج

 
 جمال هداش محمد حسين 

دراسة 1113أثر التوريق في االزمة المالية العالميه لعام 
تحليلية لعدد من المنظمات المالية العالمية / جمال هداش 

محمد حسين .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية االدارة 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛281
 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال 

 ـ االزمة الماليه 1الداره الماليه    ـ ا2
 ـ المنظمات المالية العالميه       أـ العنوان 8
 

4657 

32312222 
 135ف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الفتلي1 قيصر علي عبيد 

سبل االرتقاء باداء االجهزة العليا للرقابة لمواجهة الفساد 
االداري والمالي في االجهزة الحكوميه دراسة ميدانية في 

المؤسسات الحكومية / قيصر علي عبيد الفتلي .ـ بعض 
 1122الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛ 277
 رسالة ماجستير في المحاسبة 

 ـ الفساد االداري 1ـ المحاسبة االداريه     2
 ـ االجهزة الحكومية     أـ العنوان 8
 

4658 
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323122581 

 112أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 أبتسام احمد محمود 

دور مدونات السلوك االخالقي للهيئات التمريضيه في 
المسؤوليه االجتماعيه دراسة استطالعيه / أبتسام احمد 

محمود .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛58
 دبلوم عالي في ادارة المستشيفات 

 ك االخالقي ـ السلو1ـ المستشفيات ـ ادارة        2
 ـ المسؤولية االجتماعية    أـ العنوان 8
 

4659 

323122581 
 831أ

 
 اثمار مرتضى حامد 

أدارة الموهبة المتكاملة في القطاع الصحي على وفق 
( دراسة استطالعية في وزارة morton-2004نموذج )

الصحة دائرة التخطيط وتنمية الموارد / اثمار مرتضى 
بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد حامد.ـ بغداد : جامعة 

11122 
 سم 13ص؛223

 دبلوم عالي بادارة المستشفيات 
 ـ الموهبة ـ ادارة 1ـ المستشفيات ـ ادارة    2
 ـ الموارد ـ تنمبية   أـ العنوان  7ـ التخطيط ـ دائرة      8
 

4662 

323122581 
 531أ

 
 ايمان يوسف رشيد 

والطب عن بعد في متطلبات الخدمة الصحية االلكترونيه 
عينة من المستشفيات العراقية الحكومية دراسة 

استطالعية/ ايمان يوسف رشيد .ـ بغداد : حامعة بغداد ـ 
 1122كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛53
 دبلوم عالي بادارة المستشفيات االلكترونيه 

 ـ الخدمة الصحية 1ـ المستشفيات ـ ادارة      2
 أـ العنوان 

 

4664 

323122581 
 217ب

 
 بشار جمعة عمران 

دور ادارة الوسائل االعالميه في تعزيز الثقافة الصحية 
للمجتمع دراسة في وزارة الصحة / بشار جمعة عمران .ـ 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛273

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 
 ـ الوسائل االعالمية1ـ المستشفيات ـ ادارة    2

4660 
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 ـ الثقافة الصحية         أـ العنوان 8
 

323122581 
 511ب

 
 البياتي 1 زينب هاشم شهاب 

مهنة التمريض ودورها في الحد من عدوى المستشفيات 
المكتسبة ) دراسة حالة في مستشفى تعليمي(/ زينب هاشم 

االدارة شهاب البياتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122قتصاد 1واال

 سم 13ص؛213
 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ التمريض ـ مهنة 1ـ المستشفيات ـ ادارة     2
 أـ العنوان 

 

4661 

323122581 
 305ح

 
 الحلفي 1 حنان رحيم حسن 

دور التمريض في ادارة النقابات الطبية في المستشفيات 
بغداد : جامعة بغداد ـ العراقية / حنان رحيم حسن الحلفي.ـ 

 1122كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛210

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 
 ـ النقابات ـ ادارة 1ـ المستشفيات ـ ادارة     2

 أـالعنوان 
 

4661 

323122581 
 513ح

 
 الحيالي 1 انمار سعدي جاسم 

 كيات التنافس في اداء الخدمة الصحية المتطورة بينيدينام
القطاع العام والقطاع الخاص دراسة حالة في عينه من 
المستشفيات الحكوميه واالهليه في دائرة صحة بغداد 1 
الرصافة / انمار سعدي جاسم الحيالي.ـ بغداد : الجامعة 

 1122المستنصرية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛51

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 
 ناميكيات ـ التنفاس ـ دي1رة     ـ المستشفيات ـ ادا2
 ـ الخدمة الصحية      أـ العنوان 8
 

4665 

323122581 
 501خ

 
 الخيقاني 1 حسن ياسر جابر 

خدمات الصيانة ودورها في جودة اداء خدمات المختبرات 
الصحية دراسة ميدانية في مستشفى الكاظمية التعليمي في 

بغداد : جامعة مدينة بغداد / حسن ياسر جابر الخيقاني.ـ 
 1122بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم13ص؛ 223

4666 
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 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 

 ـ المستشفيات ـ ادارة    أـ العنوان 2
 

323122581 
 155ط

 
 الطائي 1 شهالء محمد كاظم 

متطلبات تطبيق ادارة الجودة في عمل المختبرات الصحية 
/ شهالء محمد كاظم الطائي.ـ ...الخ2235ضمن المواصفة 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛285

 درجة دبلوم عالي بادارة المستشفيات 
 ـ الجودة ـ ادارة 1ـ المستشفيات ـ ادارة    2
 ـ المختبرات الصحية     أـ العنوان 8
 

4667 

323122581 
 173ع

 
 عادل خيون مولى 

المستشفى الموجه لسالمة المريض / عادل خيون تصميم 
مولى .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االدارة واالقتصاد 

11122 
 سم 13ص؛221

 دبلوم عالي في ادارة المستشفيات 
 تصميم ـ المستشفيات ـ 1ـ المستشفيات ـ ادارة    2

 أـ العنوان 
 

4668 

323122581 
 375ع

 
 عبد الكريم صادق كريم 

متطلبات الشراكة بين القطاعين العام والخاص النجاح نظام 
االحالة الطبية في العراق / عبد الكريم صادق كريم .ـ بغداد 

 1122: جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛210

 دبلوم عالي بادارة المستشفيات 
 ـ المستشفيات ـ ادارة     أـ العنوان 2
 

4669 

323122581 
 127ن
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الناصري 1 عامر علي حمد 

عمليات ادارة المعرفة واثرها في تعزيز االداء االستراتيجي 
دراسة تحليلية في مجموعه مستشفيات مختارة في محافظة 

.ـ صالح الدين : صالح الدين / عامر علي حمد الناصري
 1122جامعة تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛281
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال 

 أـ العنوان    ـ المعرفة ـ ادارة1ـ المستشفيات ـ ادارة    2

4672 
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323122581 

 515ج
 

 جنان شهاب احمد 
دور سلوكيات القيادة التحويلية في ادارة االزمة التنظيمية 

اء االطباء في مستشفى الديوانية ددراسة تحليلية ال
القادسية ـ التعليمي/ جنان شهاب احمد.ـ القادسية : جامعة 

 1122كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛237

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 
 ـ القيادة التحويلية 1ـ المستشفيات ادارة   2
 ـ ادرة االزمة التنظيمية      أـ العنوان 8
 

4674 

32318 
 513ف

 
 الفياض 1 مجيد حميد طاهر 

أثر استراتيجيات ادارة الموارد البشرية في تحقيق النجاح 
االستراتيجي دراسة ميدانية في وزراة النقل / مجيد حميد 

طاهر الفياض.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛222
  رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة

 ـ الموارد البشرية ـ ادارة أـ العنوان 2
 

4670 

32318217 
 331س

 
 السلطاني 1 علي عصام لطيف 

التوجه الريادي في منظمات االداء العالي دراسة تحليليه 
الراء عينة من القيادات االدارية في جامعة االمارات 

العربية المتحدة / علي عصام لطيف السلطاني.ـ القادسية : 
 1122القادسية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1جامعة 
 سم 13ص؛112

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 
 ـ االداء العالي أـ العنوان 1ـ القيادة االدارية    2
 

4671 

32318217 
 58ل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ليث علي مطر 

دور القيادة الخادمة في تعزيز سلوكيات المواطنة التنظيميه 
في عينه من كليات جامعة القادسية )دراسة استطالعيه 

 1122ـكلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 
 ـ المواطنة ـ سلوكيات 1ـ القيادة االداريه    2

 أـ العنوان 
 

4671 
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32317 
 072أ

 
 اقدس احمد حسن علي 

الزبون أثر عمليات اعادة الهيكلية التنظيمية في تعزيز قيمة 
عامة للصناعات الداخلي : دراسة تحليلية في الشركة ال

شكيالت وزارة الصناعة والمعادن / الكهربائية احدى ت
اقدس احمد حسن علي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص:ايض؛253أـ ل1

 رسالة ماجستير فلسفة في االدارة العامة 
 ـ الهيكلية التنظيمية 1صناعية   ـ ادارة االعمال ال2
 ـ الزبون ـ قيمة       أـ العنوان 8
 

4675 

32317 
 315ج

 
 الجلبي 1 الزهراء صباح عبد الحسن 

ابعاد الجودة واثرها في التفوق التسويقي ـ دراسة ميدانية 
في عينة من كليات جامعة بغداد/ الزهراء صباح عبد 

ـ كلية االدارة الحسن الجلبي.ـ بغداد : جامعة بغداد 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛230
 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال 

 ـ التسويق ـ ادارة         أـ العنوان  2
 

4676 

32317 
 117ع

 
 العبادي1 هاشم فوزي دباس 

تشخيص مؤشرات القصور الذاتي لصياغة استراتيجية 
 ادارة الموهبة في ظل المجال الحيوي لالدارة )دراسة

اختبارية متعددة المستويات لعينة من الشركات في وزارة 
الصناعة والمعادن / هاشم فوزي دباس العبادي.ـ بغداد 

 1122:جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم13ص؛132

 رسالة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال 
 ـ الموهبة ـ ادارة 1ـادارة االعمال الصناعية   2

 أـ العنوان 
 

4677 

32317 
 355ع

 
 العطوي1 مهند حميد ياسر 

المقدرات الجوهرية والتسويق الريادي : العالقة واالثر 
دراسة تحليلية على عينة من مديري الشركات الصغيرة 

والمتوسطة في محافظة النجف االشرف / مهند حميد ياسر 
تصاد .ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقالعطوي

11122 
 سم 13ص؛202

 رسالة ماجستير في ادارة االعمال

4678 
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 ـ التسويق ـ ادارة    أـ العنوان 2
 

32317121 
 257آل

 
 آلشيروزة 1 منتظر جاسم محمد 

العالقة التفاعلية بين عوامل نجاح تخطيط السيناريو 
االستراتيجي ومؤشرات اداؤه واثرهما في االدارة الفاعلة 

منتظر جاسم محمد آلشيروزة.ـ الكوفة : جامعة لالزمات / 
 1122الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم13ص:ايض؛115أـ ط1
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال 

 ـ االدارة المحلية 1ـ االدارة االستراتيجية     2
 أـ العنوان 

 

4679 

32317121 
 571ج

 
 الجوراني 1 اياد خالد مهدي 

استراتيجيتي ادارة المعرفة وريادية االعمال في دور نجاح 
تعزيز الميزة التنافسية دراسة تطبيقية في عينة من 

.ـ المصارف العراقية الخاصة / اياد خالد مهدي الجوراني
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛227
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال 

 ـ المعرفة ـ ادارة 1ـاالدارة االستراتيجيه    2
 أـ العنوان 

 

4682 

32317121 
 157ز

 
 الزبيدي 1 سحر عناوي رهيو 

الذكاء الثقافي وتأثيره على االداء االستراتيجي للمنظمات 
دراسة تحليلية الراء عينه من التدريسين في كليات الجامعة 

.ـ القادسية : االمريكية بيروت / سحر عناوي رهيو الزبيدي
 1122جامعة القادسية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛233
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

 ـ االدارة االستراتيجية     أـ العنوان 2
 

4684 

32317121 
 127ن

 
 الناصري 1وائل جاسم حميد 

دور ابعاد التوجه االستراتيجي في تعزيز االبداع االداري 1 
تحليلية الراء عينة من المدراء في الشركة العامة  دراسة

لصناعة االدوية والمستلزمات الطبيه في سامراء / وائل 
جاسم حميد الناصري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 1122االدارة واالقتصاد 1
 سم13ص؛282

4680 
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 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال 

 االبداع االداريـ 1ـ االدارة االستراتيجية   2
 ـ االدوية ـ صناعة           أـ العنوان 8
 

32317128 
 311ر

 
 الركابي 1 علي خلف سلمان 
تحسين المستمر في تخفيض لدور ادارة الجودة الشاملة وا

كلف الفشل / علي خلف سلمان الركابي.ـ بغداد : جامعة 
 1122بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 قسم المحاسبة1

 سم13ص؛111
 أطروحة دكتوراه فلسفة في المحاسبة 

 ـ الفشل ـ كلف أـ العنوان 1ـ ادارة الجودة    2
 

4681 

32317128 
 313هـ

 
 الهاللي 1 غيداء حميد محمد مهدي 

تقييم جودة الخدمات الصحية على وفق مبادىء ادارة 
الجودة الشاملة ومعايير جائزة مالكولم بالدريج المتميز في 
الرعاية الصحية دراسة استطالعية تحليلية الراء عينة من 

العاملين والمرضى في مستشفى الشهيد غازي الحريري 
للجراحات التخصصيه ـ دائرة مدينة الطب / غيداء حميد 
محمد مهدي الهاللي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 1122واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛110

 رسالة ماجستير في علوم االدارة العامة 
 ـ الخدمات الصحيه 1ـ ادارة الجودة    2
 ـ العاملين والمرضى   7ـ الرعاية الصحيه   8
 ـ الطب ـ مدينة      أـ العنوان 2
 

4681 

32317187 
 857أ

 
 احمد حسن سلمان 

تطوير نظام الخدمة في دائرة جنسية الدجيل بالدمج بين 
شبكات صفوف االنتظار وسالسل ماركوف / احمد حسن 

سلمان.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛30
 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات 

 ـ العنوان  ـ الخدمة ـ نظام أ1ـ بحوث العمليات   2
 

4685 

32317187 
 837أ

 
 احمد عبد العزيز 

استخدام نماذج القياس االقتصادي في نظرية االلعاب لتحديد 
 سياسات تعظيم االرباح لشركتي كوال وكوكاكوال في محافظة

4686 
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 بغداد / احمد عبد العزيز 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛20

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات 
 ـ القياس االقتصادي 1ـ بحوث العمليات    2
 ـ االرباح ـ تعظيم 7ـ نظرية االلعاب      8
 ـ ببسي كوكاكوال      أـ العنوان 2
 

32317187 
 157ج

 
 الجبوري 1 وسام ناطق عبد محمود

تخطيط االنتاج االجمالي في الشركة العامة للزيوت النباتية 
ناطق عبد محمود باستعمال البرمجة الخطة العددية / وسام 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة الجبوري
 1122واالقتصاد1

 سم13ص؛51
 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات 

 ـ االنتاج ـ تخطيط 1ـ بحوث العمليات   2
 البرمجة الخطيه العدديه             أـ العنوان  ـ8
 

4687 

7187 1323 
 178ح

 
 تيوما حارث سليم زيا

 type-xiiburrتقدير معلمة الشكل ودالة المعوليه لتوزيع 

باستعمال بيانات مراقبة تدريجية من النوع الثاني مع 
 تطبيق عملي / حارث سليم زياتيوما 

 1122االدارة واالقتصاد 1 .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية
 سم 13ص؛52

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات 
 ـ الشكل ـ معلمة أـ العنوان 1ـ بحوث العمليات    2
 

4688 

32317187 
 51ر

 
 رنا عباس ناجي 

استخدام البرمجة الديناميكية الضبابية في السيطرة على 
خزين بعض مخازن وزارة التجارة / رنا عباس ناجي.ـ 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛25

 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات 
ـ البرمجة الديناميكيه الضبابية           1ـ بحوث العمليات     2

 أـ العنوان  
 

4689 

32317187 
 157ظ

 
 الظاهري 1 عال علي فرج 

 الخطي العام لمعدالتايجاد افضل مقدر لمعلمات التوزيع 

4692 
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الفشل للشركة العامة للصناعات النسيجية القطنية / عال  

علي فرج الظاهري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛33
 رسالة ماجستير علوم في بحوث العمليات 

 ـ بحوث العمليات      أـ العنوان2
 

3231717 
 137س

 
 الساعدي1 علي كزار مجذاب 

تأثير مخاطر انحرافات الوقت والكلفة في اداء عمليات 
المشروع دراسة تطبيقية في دائرة مشاريع امانة بغداد 

علي كزار مجذاب ومشروع جسر القاهرة 1حي اور/ 
.ـ بغداد : الجامعة المستنصريةـ كلية االدارة  الساعدي

 1122واالقتصاد 1 
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 
 ـ الوقت والكلفة 1ـ ادارة المشروع   2

 أـ العنوان 
 

4694 

32312 
 013د
 

 
 الدفاعي 1 زينب كامل كاظم 

الخدمة بتطبيق مدخل االنتاج الرشيق : دراسة ادارة تصميم 
في دائرة البعثات والعالقات الثقافية بوزارة التعليم حالة 

زينب كامل كاظم الدفاعي.ـ بغداد :  العلمي /العالي والبحث 
 1122جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص:ايض؛223ج ـ ح1 
 رسالة ماجستير علوم في ادارة االعمال 

 ـ الخدمة ـ التصميم 1ادارة االنتاج ـ العراق   ـ 2
 ـ البعثات والعالقات       أـ العنوان 8
 

4690 

32313 
 527م

 
 المنشداوي1 وداد علي زغير 

/ وداد علي واقع وافاق انتاج وتسويق التمور في العراق 
زغير المنشداوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 

 1122واالقتصاد 1
 سم 13ص؛287

 رسالة ماجستير في العلوم االقتصادية 
 ـ التمور ـ التسويق 1ـ التسويق الدولي     2

 أـ العنوان 
 

4691 

323137 
 353هـ

 
 ه 1 تحسين عاصي جاسم يالهميل

4961 



 

100 
 

 
أستخدام بعض ادوات الهندسة المالية في تحويط المخاطرة 

في اسواق النفط العالمية دراسة تطبيقية في السعريه 
تحسين عاصي المؤسسة العامة لتسويق النفط العراقيه/ 

.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االدارة جاسم الهميله
 1122صاد 1واالقت

 سم 13ص؛52
 تير علوم في ادارة االعمال رسالة ماجس

 ـ الهندسة المالية 1ـ االسواق ـ العراق       2
 ـ المخاطر السعريه     أـ العنوان 8
 

32315230 
 517أ

 
 أياد حسن كاظم 

رفة دراسة ال االجتماعي الداخلي في نقل المعدور راس الم
من اعضاء الهيئات التدريسيه في تحليلية ألراء عينة 

 جامعة القادسية / أياد حسن كاظم 
.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

1122 
 سم 13ص؛233

 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 
 ـادارة االعمال ـ العراق     2
 ـ المعرفة ـ نقل 8ـ راس المال االجتماعي    1

 أـ العنوان 
 

4695 

32315230 
 157ج

 
 الجبوري 1 حيدر جاسم عبيد

أثر البراعة التنظيمية في تحقيق المرونة االستراتيجية 
دراسة ميدانية مقارنة بين شركتي االتصاالت )زين واسيا 

حيدر جاسم عبيد الجبوري.ـ الكوفة :  /سيل ( في العراق 
 1122جامعة الكوفة ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛205
 رسالة ماجستير في ادارة االعمال 

 ـ ادارة االعمال   ـ العراق    أـ العنوان 2
 

4696 

32315230 
 157ج

 
 الجبوري 1 زينب صباح فرج 

تحليل وقياس مخاطرة السوق لمحفظة التداول المصرفية 
زينب صباح  ( /varعلى وفق القيمة المعرضة للمخاطر )

جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد الجبوري.ـ بغداد : فرج
11122 

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

 ـ ادارة االعمال ـ العراق2

4697 
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 ـ السوق ـ مخاطرة      أـ العنوان 1
 

32315230 
 251ح

 
 الحسناوي 1 سالم صالل راهي 

تبني المصارف والمشروعات العراقية لعملية التأجير ـ 
سالم صالل راهي الحسناوي.ـ بغداد دراسة استطالعية / 

 1122:جامعة بغداد ـ كلية االدارة واالقتصاد 1
 سم 13ص؛258

 أطروحة دكتوراه فلسفة في علوم ادارة االعمال 
ـ المصارف والمشروعات        1ـ ادارة االعمال ـ العراق    2

 أـ العنوان 
 

4698 

32315230 
 371ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 علي عبد هللا  حاتمالحمداني 1 

األثر التتابعي النماط التفكير االستراتيجي والثقافة المنظمية 
في تحقيق الفاعلية التنظيمية دراسة تشخيصية في جامعتي 

حاتم علي عبد هللا الحمداني.ـ صالح تكريت وكركوك / 
 1122الدين : جامعة تكريت ـ كلية االدارة واالقتصاد 1

 سم 13ص؛237
 ال رسالة ماجستير علوم في ادارة االعم

 ـ الثقافة المنظميه أـ العنوان 1ـ ادرة االعمال ـ العراق    2

4699 

32315230 
 353ف

 
 فضيلة سلمان داود 

دراسة تنافسية المنظمات بين الحاكمية وريادية لالعمال:
تحليلية مقارنة في قطاعي االتصاالت والمصارف العراقية / 

االدارة فضيلة سلمان داود .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 
 1122واالقتصاد 1

 سم13ص:ايض؛882زـ ص1 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في ادارة االعمال 

 ـ ادارة االعمال ـ العراق            أـ العنوان 2
 

4722 

32315230 
 315ك
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الكعبي 1 حميد سالم غياض 

التحليل االستراتيجي والموارد غير الملمومة ودورهما في 
المفتشين العموميين في العراق / حميد تعزيز اداء مكاتب 

سالم غياض الكعبي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االدارة 
 1122واالقتصاد 1

 سم 13ص؛ 252
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

 العنوان ـ ادارةاالعمال ـ العراق     أـ2

4724 
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32315230 
 835م

 
 محمود داخل عبد الكريم 

المهارة السياسيه واداء الفريق : تطوير مقياس واختبار 
محمود داخل عبد الكريم .ـ ت )دراسة مسحية( / قاعال

القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االدارة واالقتصاد 
11122 

 سم 13ص؛203
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

 ـ ادارة االعمال ـ العراق    أـ العنوان 2
 

4720 

32315230 
 57هـ 

 
 هند ضياء عبد الرسول 

فظة االسهم العادية باستخدام ستراتيجية االدارة حبناء م
النشطة وتقييمها دراسة تطبيقية في سوق العراق لالوراق 

هند ضياء عبد الرسول.ـ القادسية : جامعة  المالية /
 1122القادسية ـ كلية االدارة واالقتصاد 1 

 سم 13ص؛113
 رسالة ماجستير في علوم ادارة االعمال 

ـ االدارة النشطة    8ـ االسهم   1ـ ادارة االعمال ـ العراق   2
 ـ سوق في العراق لالوراق المالية   أـ العنوان 7
 

4721 

32512 
 511س

 
 سناء زهير مهيدي

 ية لمجلسي في الحمالت االنتخابملصق االعالنتوظيف ال
سناء زهير مهيدي.ـ بغداد : جامعة  /1121النواب العراقي 

 1122بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم 13ص:ايض؛278ب ـ ع1 

 رسالة ماجستيرفي االعالم قسم العالقات العامة 
النواب ـ مجلس 8ـ العالقات العامة   1ـ الملصقات   2

 العراقي      أـ العنوان  
 

4721 

3251222 
 837أ

 
 احمد ناهي عطية 

العالقات العامة في المؤسسات الدينية العراقية دراسة 
مسحية النشطة العالقات العامة في دواوين االوقاف / احمد 

 1122ناهي عطية .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1 
 سم رسالة ماجستير في االعالم 13ص؛123

 ـ المؤسسات الدينية 1ـ العالقات العامة      2
 أـ العنوان 

 

4725 

3251222 
 553ش

 
 الشويلي 1 فرات كاظم جلوب 

 توظيف االتصال المباشر في العالقات العامة دراسة مسحية 

4726 
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للعاملين في ادارات االعالم والعالقات العامة في وزارتي 

فرات كاظم جلوب الشويلي.ـ بغداد التعليم العالي والثقافة / 
 1122: جامعة بغداد ـ كلية االعالم 1

 سم 13ص؛128
 رسالة ماجستير في العالقات العامة 

 ـ االتصال ـ توظيف أـ العنوان 1ـ العالقات العامة   2
 

32512817 
 501أ

 
 ايفان عبد الكريم محمود 

التقنية الرقميه ودورها في تصميم البنيه العالماتيه الغلفة 
 ايفان عبد الكريم محمود المجالت العالميه / 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛255

 رسالة ماجستير في التصميم الطباعي 
 ـ التصميم الطباعي ـ دعاية واعالن أـ العنوان 2
 

4727 

32512817 
 331م

 
 المطلبي 1 لبيد مالك يوسف 

لبيد مالك  بنية الشكل البالغي في التصميم الطباعي /
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة يوسفالمطلبي

11122 
 سم 13ص؛208

 رسالة ماجستير في التصميم الطباعي 
 ـ التصميم الطباعي ـ دعاية واتعالن 2
 ـ الشكل ـ بنيه       أـ العنوان 1
 

4728 

3251278 
 551ز

 
 زينة عبد الهادي محمد علي 

االساليب االقناعيه في االعالن التجاري التلفزيوني دراسة 
/ زينة عبد الهادي محمد علي LBCتحليلية في قناتي دبي 1

 1122االعالم 1.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 سم 13ص:ايض؛125ب ـ س1

 اطروحة دكتوراه فلسفة في االعالم من قسم العالقات العامة 
 أـ االعالن التلفزيوني   ـ دبي أـ العنوان 

 

4729 

33111 
 137س

 
 السامرائي 1 ابراهيم طه عبد

دراسة الظروف التشغيلية النتاج حامض الخليل بطريقة 
ومحاكاة بين النتائج النظرية التخمير واجراء مقارنة 

والعملية / ابراهيم طه عبد السامرائي.ـ صالح الدين : 
 1122جامعة تكريت ـكلية الهندسة 1

 سم13ص؛215

4742 
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 يةاورسالة ماجستير في علوم الهندسة الكيمي

 ـ النظرية والعملية 1ـ الهندسة الكيمياوية    2
 أـ العنوان

 
33111 

 837م
 

 محمد حمزة خلف 
دراسة السلوك الديناميكي والسيطرة على برج التقطير 

المستمر / محمد حمزة خلف .ـ صالح الدين : جامعة تكريت 
 1122ـ كلية الهندسة 1

 سم 13ص:ايض؛282أـ ي 1
 رسالة ماجستير في علوم الهندسة الكيمياوية 

 ـ السلوك الديناميكي 1ـ الهندسة الكيمياويه    2
 أـ العنوان 

 

4744 

332 
 775ب
 
 
 
 
 
 
 

 
 البدري 1 فؤاد نهاد عبد 

تحضير ودراسة الكفاءة الكالبيه للبوليمرات الفينوليه 
الحاوية على مجاميع االزووالداي أزو / فؤاد نهاد عبد 

 1122.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1البدري
 سم 13ص؛ 318

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء الصناعية 
 ـ الكيمياء الصناعية      أـ العنوان 2
 

4740 

332 
 157ج

 
 الجبوري 1مطيع عبيد عبد هللا ابراهيم 

دراسة تنقية كبريت خام المشراق ونواتج تكريره 
واستخدامها في الصناعات الكيمياوية / مطيع عبيد عبد هللا 
ابراهيم الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

11122 
 سم 81ص؛215

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء 
 ـ الصناعات الكيمياوية 1ـ الكيمياء الصناعية     2

 أـ العنوان 
 

4741 

332 
 352ح

 
 الحموشي 1ارقم خيري ايوب 

تطوير لواصق جديدة تعتمد على كوبوليمرات استريه 
اميدية/ ارقم خيري ايوب الحموشي.؟ـ الموصل : جامعة 

 1122العلوم 1الموصل ـ كلية 
 سم 81ص؛217

 رسالة ماجستير في الكيمياء الصناعية 
 ـ الكيمياء الصناعية      أـ العنوان 2

4741 



 

107 
 

332 
 513ح

 
 الحيالي 1قيدار سالم جرجيس عبدهللا 

زية للهيدروكاربونات المختلفة دراسة المعاملة الحفا
والمشتقات النفطية باستخدام حفازات البالتين المحضرة 

والتجارية / قيدار سالم جرجيس عبدهللا الحيالي.ـ الموصل 
 1122: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

I-XI 1232سم 15ص؛ايض؛ 

 ه في الكيمياء أطروحة دكتورا
 ـ المحضرة والتجارية 1ـ الكيمياء الصناعية      2

 أـ العنوان 
 

4745 

332 
 155ط
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الطائي 1 رغيد يوسف غزال يوسف 

تحضير بعض حفارات االلكة من االطيان الطبيعية 
واستخدامها في انتاج الكيالت البنزين الخطية/ رغيد يوسف 

غزال يوسف الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 
 1122التربية 1 

I-IX 1272سم 81ص:ايض ؛ 

 أطروحة دكتوراه في الكيمياء الصناعية 
 انتاج  ـ الكبالت ـ1ـ الكيمياء الصناعية    2
 ـ البنزين        أـ العنوان 8
 

4746 

332 
 152ع

 
 عائشة شهاب احمد 

حيوي من مخلفات زيت شي الدجاج أنتاج وقود ديزل 
والزيت المستخلص من شحم الدجاج / عائشة شهاب احمد 

 1122.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ كلية العلوم 1

I-VI 131سم 13ص:ايض ؛ 

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء 
 ـ الدجاج ـ شحم أـ العنوان 1ـ الكيمياء الصناعية    2
 

4747 

332 
 112ع

 
 العباسي1 احمد خالد حسين مهدي 

تنقية المياه باستخدام البوليمرات الكالبية الطبيعية / احمد 
خالد حسين مهدي العباسي.ـ صالح الدين :جامعة تكريت ـ 

 11122كلية العلوم 
 سم 13ص؛33

 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء 
 ـ المياه ـ تنقيه   1ـ الكيمياء الصناعية     2
 ـ البوليمرات      أـ العنوان 8
 

4748 

332 
 51م

 
 مها فاضل عباس 

4749 



 

108 
 

 
خزن الطاقة الضوئية والتوصيل الكهربائي باستخدام 

بوليمرات اآلزو / مها فاضل عباس.ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية العلوم1

 سم 13ص؛07
 رسالة ماجستير في الكيمياء الصناعية 

 ـ الطاقة الضوئية 1ـ الكيمياء الصناعية   2
 ـ اآلزو ـ بوليمرات      أـ العنوان  8
 

332 
 513م

 
 الموالي 1 محمد مؤيد احمد عبد الكريم 

تحضير ودراسة تحليليه لبعض البوليمرات الفينوليه 
الكالبيه والمشتقة من قواعد شف / محمد مؤيد احمد عبد 

.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية الكريم الموالي
 1122العلوم1

 سم 13ص؛37
 رسالة ماجستير علوم في الكيمياء 

ـ البوليمرات الفينوليه الكالبيه              1ـ الكيمياء الصناعية     2
 أـ العنوان 

 

4702 

332 
 27ن

 
 نصر سعدون عبد محمود 

أستخدام البوليمرات الطبيعية في تحميل بعض المركبات 
الدوائية وانتاج انظمة االطالق البطيء/ نصر سعدون عبد 

محمود .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية العلوم 
11122 

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في علوم الكيمياء 

 ـ البوليمرات  1ـ الكيمياء الصناعية   2
 ـ المركبات الدوائية    أـ العنوان 8
 

4704 

338138 
 137س

 
 السامرائي 1 اشراق منير محمد 
ليه من بذور العنب شدة استخالص بعض المركبات الفينو

سوداء وبيضاء ومخلفات عصير العنب المحلي ودراسة 
كسدة / اشراق منير فعاليتها المضادة لالحياء المجهرية واال

محمد السامرائي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 
11122 

 سم 13ص؛53
 ية ذرسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1 علوم االغ

 ـ العنب ـ البذور 1ـ عصير الفواكه ـ العنب   2
 ـ سوداء اوبيضاء          أـ العنوان8
  

4700 



 

109 
 

3371117 
 517ز

 
 الزيادي1 رحيم عناد خضير 

( في خفض PROBIOTIESتأثير المفرزات الحيوية )

مستوى الكولسترول وتحسين نوعية االنسجة الدهنية 
البيركر/ رحيم عناد خضير مها في صناعة يالحيوانيه وتقي

 1122الزيادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛278

 رسالة ماجستير علوم في الزراعة 1 علوماالغذية 
 ـ الببركرـ صناعة 1ـ االغذية ـتصنيع   2

 أـ العنوان 
 

4701 

3371117 
 175س

 
 سارة عامر عبد الرحمن طه 

االحادية والثنائية من مصادر أنتاج وتقييم الكلسريدات 
نية ونباتيه / سارة عامر عبد الرحمن طه .ـ صالح حيوا

 1122جامعة تكريت ـ كلية الزراعة 1الدين : 
 سم 13ص؛32

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية 1علوم االغذية 
 ـ االغذية ـ تصنيع      أـ العنوان 2
 

4701 

3371117 
 237ع

 
 العسكري 1 محمد لطيف حمك 

تشخيص وتقدير االحياء المجهريه وبعض المتبقيات 
راتها الثقيله في االغذية ودراسة تأثي الكيمياويه

والنسجيه في الجرذان المختبريه / محمد  ةالكيموحيوي
لطيف حمك العسكري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 1122الزراعة 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في العلوم الزراعية1 علوم االغذية 
  ـ االحياء المجهريه  1ـ االغذية ـ تعبئه       2
 ـ الجرذان المختبريه    أـ العنوان 8
 

4705 

3371117 
 311ع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عالء عبد الكريم محسن 

ه من الية االغنام وزيتي الكتان ييع دهون وظيفتصن
والسمسم واستعمالها في تصنيع االغذية/ عالء عبد الكريم 

 1122محسن .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1
 سم 13ص؛ 211

 أطروحة دكتوراه فلسفة 1 علوم االغذية 
 ـ االغنام 1ـ االغذية ـ تصنيع   2
 ـ الكتان والسمسم      أـ العنوان 8
 

4706 
 



 

112 
 

 
3371117 

 153ن
 

 نبيل طاهر تسكام 
أستخالص بروتينات جنين الحنطة ودراسة خواصها 

الوظيفية وادخالها في صناعة النودلز / نبيل طاهر تسكام .ـ 
 1122جامعة البصرة ـ كلية الزراعة1البصرة : 

 سم 13ص؛51
 تقنيات االحيائيةرسالة ماجستير في علوم االغذية وال

 ـ النودلز ـ صناعة 1ـاالغذية ـ تصنيع     2
 أـ العنوان 

 

4707 

337151 
 331أ

 
 رأفت احمد ابو المعالي 1 

في الصفات النوعية Zingiber Offiicinaleتأثير الزنجبيل 

البقر المحلي الطازج والمجمد / رأفت احمد ابو لبيركر لحم 
 1122المعالي .ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات1

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير في االقتصاد المنزلي 1غذاء وتغذية 

 ـ اللحوم الحمراءـ تقنيات الحفظ 2
 ـ الطازج والمجمد أـ العنوان 8ـ الزنجبيل    8
 

4708 

33318 
 351ع

 
 علياء كاظم مجيد هدو 

تقييم كرسبات الحصى في الصناعة السيراميكية / علياء 
كاظم مجيد هدو .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الهندية 1 

1122 
 سم 13ص؛51

 رسالة ماجستير علوم في هندسة المواد 1 سيراميك 
 ـ الحصى ـ ترسبات  1ـ السيراميك ـ صناعة   2

 أـ العنوان
 

4709 

33318 
 253أ

 
 أسيل هادي حمزة 

المصنعة  خدراسة الخواص الميكانيكية الحجار التجلي
 باستخدام مواد رابطة مختلفة / أسيل هادي حمزة 

.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الهندسة 1 قسم هندسة المواد 
11122 

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير هندسة المواد 1 السيراميك 

 ـ السيراميك     أـ العنوان 2
 

4712 

333187 
 57ـه

 
 هند كمال علي

4714 



 

114 
 

  
بسين من القناة الهضمية لسمك الجري رأستخالص انزيم الت

siluris glanis ودراسة بعض صفاته واستعماله  تهوتنقي

 هند كمال علي في تحضير الجيالتين/ 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الزراعة 1

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في علوم الزراعة 1 وعلوم االغذية 

 يالتين ـ صناعة     أـ العنوان جـ ال2
 

33311121 
 531ش

 
 شيماء وليد جاسم 

ميه في الصحف اساليب تصميم واخراج الصورة الرق
العربية االلكترونية )دراسة تقويمية ( / شيماء وليد جاسم 

 1122الفنون الجميلة 1 .ـ بغداد : جامع بغداد ـ كلية 
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير في التصميم 1 الطباعي 
 ـ الصورة الرقمية 1ـ التصميم الطباعي    2
 ـ الصحف العربية االلكترونيه   8

 أـ العنوان 
 

4710 
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 الفنون 1 الفنون الجميلة والزخرفة

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 
 

012122 
 855أ

 
 ابوحيه1 حسن جاسم حسن 

رسوم المراهقين / حسن جاسم حسن عالقة القلق بخصائص 
 1122: جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1  لابوحيه.ـ باب

 سم 13ص؛208
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 

     ـ المراهقون ـ رسوم    8ـ القلق  1ـ الفن ـ علم النفس    2
 أـ العنوان 

 

2088 

012120 
 153ر

 
 الربيعي 1 زينب جاسم عبود 

المفاهيم الجماليه في فن مابعد الحداثة لبناء منهج تاريخ الفن 
التشكيلي لقسم التربية الفنية / زينب جاسم عبود الربيعي.ـ 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1
 سم 13ص؛131

 أطروحة دكتوراه في فلسفة التربية الفنية 
 ـ الفنون التشكيلية 1ـ الجماليات ـ فنون    2
 ـ التربيه الفنيه      أـ العنوان 8
 

2087 

017157 
 137س

 
 الساعدي1 علي وجر عالوي 

تقويم النشاط الفني للمنتديات الشبابية التابعة لوزارة الشباب 
والرياضة / علي وجر عالوي الساعدي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 1122لة 1كلية الفنون الجمي
 سم 13ص:ايض؛288أـ هـ 1
 ماجستير في التربية الفنية رسالة 

 ـ الشباب في الفن        أـ العنوان 2
 

2082 

017157 
 725م

 
 المرسومي 1 جنان احمد محمد 

المضامين التربوية والفنية للبرامج المنوعة الموجهة للطفل 
في التلفزيون عبر الفضائيات العربية / جنان احمد محمد 
 1122المرسومي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛818
 أطروحة دتوراه في فلسفة التربية الفنية 

 ـ التربويه والنفسيه 1ـ االطفال في الفن   2
 ـ الطفل في التلفزيون       أـ العنوان 8
 

2083 

0221815230 
 552أ

 
 أنيس زيارة محي

المحليه ـ دراسة في االسباب الفقر الحضري والتنمية 
.ـ والمعالجات مدينة الصدر حالة دراسية/ أنيس زيارة محي
 1122بغداد :جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي1

2080 



 

111 
 

 سم 13ص؛205
 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ االسباب والمعالجات         1ـ التخطيط االقليمي ـ العراق   2
 أـ العنوان 

 
0221815230 

 575ز
 

 الزيدي1 تركي عامر تايه 
قياس بعض كلف اثار تلوث الهواء على البيئة المحيطة لمصفى 

الدورة / تركي عامر تايه الزيدي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ معهد 
 1122التخطيط الحضري واالقليمي1

 سم 13ص؛221
 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ الهواء ـ تلوث 1ـ التخطيط االقليمي ـ العراق    2
 أـ العنوان 

 

2083 

0221815230 
 313س
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 سالم حردان حسن عيسى 

متطلبات الالمركزية االدارية ودورها في التنمية المحلية في 
بغداد :جامعة بغداد ـ معهد العراق / سالم حردان حسن عيسى.ـ 

 1122التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1
 سم13ص؛31

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي تخصص 
 المركزي ل1تخطيط ا

 ـ الالمركزيه  1 ـ التخطيط االقليميـ العراق 2
 ـ التنميه المحلية    أـ العنوان 8

2085 

0221815230 
 837م
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 محمد محسن سيد

البنيه المكانيه وسياسات التنميه واالعمار )دراسة تحليلية 
تخطيطية لتعزيز سياسات التنميه المكانيه في العراق وفي 

محافظات مختارة)كربالء 1صالح الدين( / محمد محسن سيد.ـ  
بغداد :جامعة بغداد ـ المعهدالعالي للتخطيط الحضري واالقليمي 

11122 
  سم13ص؛178

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي 
 ـ التنمية واالعمار 1ـ التخطيط االقليمي ـ العراق  2
 ـ التنمية المكانية      أـ العنوان 8
 

2071 

022181523012 
 73ش

 
 الشرع 1افراح عبد الرزاق محسن 

تأثير التغيير في نسب استعماالت االرض على اسعار الوحدات 
دراسة :حي المثنى وحي سومر/ افراح عبد السكنية منطقة ال

 الرزاق محسن الشرع.ـ بغداد :جامعة بغداد ـمعهد التخطيط 

2072 



 

115 
 

 1122الحضري واالقليمي1
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي
 خطيط االقليمي ـ العراق )بغداد( ـ الت2
 ـ االرض ـ استعماالت        أـ العنوان 1
 

022171528 
 535م
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 المؤمن 1 احالم محمد 

المدن الخالدة التوقيف والمواضعة في االمكنة الحية تأصيل 
النتاج الحضري عبر عالمة الروح والمادة في المكان في المدن 

ـ معهد .ـ بغداد : جامعة بغداد احالم محمد المؤمن االسالميه/
 1122التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا1

 سم 13ص؛123
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ التخطيط الحضري ـ المدن االسالمية2
 ـ الروح والمادة       أـ العنوان 1

2071 

0221715230 
 517ب

 
 البهادلي 1 انور فاضل ساجت 

في تنمية اقتصاديات المدن في ضوء  دور الملحقيات التجارية
.ـ بغداد : انور فاضل ساجت البهادلي الالمركزية االدارية /

 11122 جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي
 سم 13ص؛52

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي 1 تخصص1 
 التخطيط المحلي 

 دور ـ الملحقيات ـ1ـ تخطيط المدن ـالعراق   2
 ـ الالمركزية االدارية      أـ العنوان 8
 

2078 

0221715230 
 35ع

 
 علي حسون علي 

أثر تغيير استعماالت االرض للشوارع السكنية الى تجارية على 
البنية التحتيه الفنية في مدينة بغداد )منطقة الدراسة جزء من 

(/ علي حسون علي .ـ بغداد : 15شارع صفي الدين الحليرقم 
 1122بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي1  جامعة
 سم 13ص؛252

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ االرض ـ استعماالت 1ـ تخطيط المدن ـ )بغداد(   2
 ـ بغداد ـ الشوارع           أـ العنوان 8
 

2077 

0221715230 
 583هـ

 
 هيثم حميد مطلك 
هيثم حميد  االجنبي في تنمية االقتصاد المحلي /تأثير االستثمار 

 مطلك.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 

2072 
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 1122واالقليمي1 
 سم13ص؛235

دبلوم مهني في التخطيط الحضري واالقليمي 1 تخصص تخطيط 
 المركزي

 ـ االستثمار االجنبي 1ـ تخطيط المدن ـ العراق     2
 أـ العنوان  ـ االقتصاد المحلي       8
 

022171523012 
 837أ

 
 أحمد ياسين زغير 

دراسة اآلثر البيئي للصناعات في منطقة الفحامة / أحمد ياسين 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري زغير

 1122واالقليمي1 
 سم 13ص؛55

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي االختصاص 
 التخطيط البيئي 

 ـ التخطيط الحضري ـ بغداد   أـ العنوان 2
 

2073 

022171523012 
 353ت

 
 التميمي1 شهباء احمد علي

ق الحضري في تحقيق البيئه العمرانيه المستدامة/ دور السيا
بغداد ـ معهد شهباء احمد علي  التميمي.ـ بغداد : جامعة 

 1122التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 1 
 سم 13ص؛201

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي 
ـ البيئة العمرانية المستدامة       1ـ التخطيط الحضري ـ بغداد    2

 أـ العنوان 
 

2070 

022171523012 
 758ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 نعمة الحديثي 1 مازن عبد الفتاح

بناء انموذج الحتساب االرض السكنية ضمن المحلة / مازن 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط عبد الفتاح نعمة الحديثي

 1122الحضري واالقليمي1 
 سم13ص؛58

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي تخصص 
 مخططات اساسية للمدن 

 نوان ـ تخطيط المدن ـ بغداد       أـ الع2

2073 

022171523012 
 51ر

 
 رنا حازم حسن 

تقييم االثار البيئية للمولدات الكهربائية في مدينة بغداد منطقة 
/ .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد 518الدراسة الكرادة ـ محلة 

 1122التخطيط الحضري واالقليمي1 
 سم 13ص؛52

2075 
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دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي االختصاص 
 تخطيط بيئي 

 ـ االثار البيئية  1ـ التخطيط الحضري ـ بغداد   2
 أـ العنوان 

 
022171523012 

 753س
 

 السريع 1 سارة عبد الفتاح جعفر 
أستخالص مؤشرات االستدامة المناخية في المدن االسالمية 

سارة عبد الفتاح التقليدية )دراسة ميدانية لمدينة الكاظمية( / 
جعفر السريع.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 

 1122واالقليمي1 
 سم13ص؛250

 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي 
 ـ تخطيط المدن ـ العراق )مدينة الكاظمية( 2
 ـ المدن االسالمية التقليدية أـ العنوان 1
 

2021 

022171523012 
 317ع

 
 العمادي 1جالكين قوسن زومايا 

التشريعات التخطيطية واستدامة المحلة السكنية في مدينة بغداد 
/ جالكين قوسن زومايا العمادي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد 

 1122التخطيط الحضري واالقليمي1 
 سم13ص؛811

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي 
 ـ تخطيط المدن ـ بغداد    أـ العنوان 2
 

2022 

022171523012 
 752ك
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الكروشي 1قصي نوار غوان 

في ادارة وتمويل المشاريع المحلية مساهمة المجتمع المحلي 
ميدانية في قضاء ابي غريب (/ قصي نوار )دراسة تحليلية 

غوان الكروشي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط 
 1122الحضري واالقليمي للدراسات العليا1

 سم 13ص؛31
 دبلوم عالي مهني في التخطيط المحلي 

 ـ تخطيط المدن ـ بغداد )قضاء ابو غريب( 2
 ـ ادارة وتمويل أـ العنوان 8ـ المجتمع المحلي   1
 

2021 

022171523012 
 587م
 
 
 
 
 

 
 موحد همام باقر عبد المجيد 

النجف االشرف القديمة في أعادة الهيكلة التخطيطيه لمدينة 
.ـبغداد : ضوء المتطلبات العصر / موحد همام باقر عبد المجيد

واالقليمي للدراسات جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 
 1122العليا1
 سم13ص؛822

2028 
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 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي

 ـ تخطيط المدن ـ النجف االشرفأـ العنوان 2

022171523012 
 525م

 
 الموسوي 1 سهاد كاظم عبد دواس 

االبعاد االجتماعية العادة االسكان في المناطق القديمة منطقة 
في ضوء الدراسة المناطق المحيطة بالمرقد الكاظمي الشريف 

اعادة االعمار / سهاد كاظم عبد دواس الموسوي.ـ بغداد : 
 1122جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي1

 سم 13ص؛115
 التخطيط الحضري واالقليميأطروحة دكتوراه فلسفة في 

 ـ التخطيط المدن ـ العراق )مدينة الكاظمية( 2
 ـ االعمار ـ اعادة     أـ العنوان 1
 

2027 

022171523012 
 711ن

 
 نداء حسين عبد عون 

كفاءة التوقيع المكاني لمحطات تعبئة الوقود في المدن العراقية 
نداء حسين : حالة دراسية لقطاع االعظمية في مدينة بغداد / 

عبد عون.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 
 1122واالقليمي للدراسات العليا1

 سم 13ص:ايض؛112أـف1
 رسالة ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ الوقود ـ تعبئة1ـ تخطيط المدن )مدينة بغداد (    2
 أـ العنوان 

 

2022 

022171523012 
 251و
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 وسناء حسين علي محمد 

مؤشرات التنمية المحلية المكانية دراسة تحليلية ميدانية في 
وسناء حسين علي محمد .ـ بغداد : وحدة بلدية الكاظمية / 

 1122جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي1 
 سم13ص؛33

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي تخصص 
 كزي 1التخطيط الالمر

 ـ تخطيط المدن ـ بغداد )وحدة بلدية الكاظمية(2
 أـ العنوان 

2023 

022171523018 
 123ج

 
 جاسم محمد جاني

التوسع العشوائي لالسكان وأثره في شبكة النقل في مدينة 
الكوت / جاسم محمد جاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد 

 1122التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا1
 سم13ص؛252

2020 
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 رسالة ماجستير في التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ النقل ـ شبكة 1ـ تخطيط المدن )مدينة الكوت(   2
 أـ العنوان 

 
022171523018 

 05ح
 

 حقي هادي عبود 
 حقي هادي عبود  أثر المرور العابر في مدينة الكوت /

واالقليمي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 
 1122للدراسات العليا1

 سم 13ص:ايض؛228أـو1
دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي 

 تخصص:مخططات اساسية 
 ـ تخطيط المدن ـ الكوت    أـ العنوان 2
 

2023 

022171523018 
 375س

 
 السعدون 1 عبد الجليل ضاري عطا هللا 
المدينة العراقية : األثار البيئية لتناقص مياه االنهار على 

دراسة حالة مدينة الكوت/ عبد الجليل ضاري عطا هللا 
السعدون.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 

 1122واالقليمي للدراسات العليا1
 سم 13ص:ايض؛188أـ س1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي 
 ت( ـ تخطيط المدن ـ العراق )مدينة الكو2
 ـ االنهار ـ مياه       أـ العنوان 1
 

2025 

022171523017 
 275ب

 
 البصري 1نصير عبد الرزاق صبح 

نصير عبد دور السكن العمودي في تلبية الحاجة السكنية / 
الرزاق صبح البصري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط 

 1122الحضري واالقليمي للدراسات العليا1
 سم13ص؛203
 ماجستير علوم في التخطيط الحضري واالقليمي رسالة

 ـ تخطيط المدن ـ االنبار )مدينة الفلوجة(2
 أـ العنوان 

 

2031 

022171523017 
 173ع
 
 
 
 
 

 
 عادل حاتم نوار 

أستخدام مواد البناء المحلية في البيئه السكنية الحضريه 
.ـ / عادل حاتم نوارالمستدامة منطقة الدراسة )مدينة الرمادي(

بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي1 
1122 
 سم 13ص؛175

 
2032 
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 أطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي 

 ـ التخطيط الحضري ـ االنبار )مدينة الرمادي (2
 ـ البناء ـ مواد    أـ العنوان 1
 

022171523017 
 135ع

 
 عبد هللا فرحان عبد 

المعاصرة بين الفكر التخطيطي واالدارة الحضرية المدينة 
.ـ بغداد : )مدينة الفلوجة ـ حالة دراسية(/ عبد هللا فرحان عبد
 1122جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي1 

 سم 13ص؛138
 طيط الحضري واالقليمي أطروحة دكتوراه فلسفة في التخ

 جة ـ التخطيط الحضري ـ االنبار )مدينة الفلو2
 أـ العنوان 

 

2031 

022171523017 
 525ق

 
 القيسي 1 خلدون عبد القادر عبد المجيد 

تخطيط ادارة البلديات وفق منهج االدارة المحلية في العراق 
خلدون عبد )دراسة تحليلية ميدانية في محافظة االنبار( / 

القادر عبد المجيد القيسي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد 
 1122الحضري واالقليمي1 التخطيط 

 سم 13ص؛282
الحضري واالقليمي تخصص دبلوم عالي مهني في التخطيط 

 التخطيط الالمركزي 
ـ البلديات ـ االدارة          1ـ تخطيط المدن )محافظة االنبار ( 2
 ـ االدارة المحلية 8

 أـ العنوان 
 

2038 

022171523017 
 525ق
 
 
 
 
 
 
 

 
 القيسي 1محي الدين خلف ايوب 

يم االثار البيئيه لمعمل سمنت الفلوجة/ محي الدين خلف تقي
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري ايوب القيسي

 1122واالقليمي للدراسات العليا1
 سم 13ص؛212

 دبلوم عالي في التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ تخطيط المدن  ـ االنبار )مدينة الفلوجة ( 2
 ـ االثار البيئية        أـ العنوان1
 

2037 

022171523017 
 835م

 
 محمود اسماعيل محمد 

السمات التخطيطيه لمنظومة النقل الحضريه في مدينة الفلوجة 
.ـ بغداد : اختبار في كفاءة المنظومة / محمود اسماعيل محمد 

 1122معهد التخطيط الحضري واالقليمي1 جامعة بغداد ـ 

2032 
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 سم 13ص؛151

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التخطيط الحضري واالقليمي
ـ المنظومة ـ 1ـ التخطيط الحضري ـ االنبار ) مدينة الفلوجة ( 2

 كفاءة       أـ العنوان 
 

022171523017 
 531م

 
 المولى 1 زهراء عدنان كاظم عباس 

رض تحديث التصميم لغدراسة الظهر المباشر للمدينة العراقيه 
االساس )منطقة الدراسة مدينة الرمادي( / زهراء عدنان كاظم 
عباس المولى.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري 

 1122واالقليمي1 
 سم 13ص؛31

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي تخصص 
 المخططات االساسية للمدن 

 ـ تخطيط المدن ـ االنبار ) مدينة الرمادي( أـ العنوان 2
 

2033 

022171523013 
 577ح

 
 حيدر جاسم عرنوص

المعايير التخطيطيه لتوقيع المنشأت الرياضية منطقة الدراسة: 
جاسم عرنوص.ـ بغداد : جامعة حيدر مدينة كربالء المقدسة / 

 1122بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي1 
 سم 13ص؛33

 دبلوم عالي مهني في المخططات االساسية للمدن
 ـ المنشأت الرياضية 1ـ تخطيط المدن ـ كربالء    2

 أـ العنوان 
 

2030 

022171523013 
 371ح
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الحمداني 1 علي فاضل عبد الحسين عجيل 

الدور التخطيطي للسلطة المحلية محافظة كربالء حالة دراسية 
/ علي فاضل عبد الحسين عجيل الحمداني.ـ بغداد : جامعة 
بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي للدراسات العليا 

11122 
 سم13ص:ايض؛203أـ ك1

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 ء    أـ العنوان ـ تخطيط المدن ـ كربال2
 

2033 

022171523013 
 013د

 
 الدفاعي 1 ابراهيم راجح كاظم 

اقع التنموي لمحافظة االستثمارية في ظل الو التخصيصات
كربالء / ابراهيم راجح كاظم الدفاعي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122معهد التخطيط الحضري واالقليمي1
 سم 13ص؛235

2035 
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 التخطيط الحضري واالقليميرسالة ماجستير علوم في 

 ـ تخطيط المدن ـ كربالء      أـ العنوان 2
 

02217152308 
 015ك

 
 الكفائي 1عدنان رحيم نور علي 

هيآت االستثمار في المحافظات ودورها في التنمية المحلية هيأة 
اسثمار المثنى أنموذجا / عدنان رحيم نور علي الكفائي .ـ بغداد 

 1122معهد التخطيط الحضري واالقليمي1: جامعة بغداد ـ 
 سم 13ص؛57

دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي تخصص 
 تخطيط الالمركزي 

 ـ تخطيط المدن ـ محافظة المثنى 2
 ـ التنمية المحلية    أـ العنوان 8ـ االستثمار ـ هيآت    1
 

2001 

022172 
 571ن

 
 نيران هادي سودان 
لشوارع المحلة السكنية )دراسة مقارنة ( /  المعايير التخطيطيه

نيران هادي سودان .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ معهد التخطيط 
 1122الحضري واالقليمي للدراسات العليا1

 سم 13ص؛21
دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي 

 1مخططات اساسية للمدن الختصاصا
 وان ـ الشوارع ـ تخطيط مساحات      أـ العن2
 

2002 

02212211 
 152ك
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 الكبيسي1 رشا عباس رزوقي 

دراسة تحليلية في سوق تقسيم الوحدة السكنية )منطقة 
الكاظمية( / رشا عباس رزوقي الكبيسي.ـ 73الدراسة : محلة 

التخطيط الحضري  بغداد : جامعة بغداد ـ معهد
 1122واالقليمي1

 سم 13ص؛50
التخطيط الحضري واالقليمي التخصص دبلوم عالي مهني في 

 1مخططات اساسية
 ـ المدن االسالمية1ـ االسواق ـ تخطيط مساحات   2

 ) الكاظمية(              أـ العنوان

2001 

02210 
 255ح
 
 
 
 

 
 الحسني 1 ضفاف صادق جعفر 
ضفاف صادق جعفر الحسني.ـ تقييم كفاءة النقل في الدجيل / 

معهد التخطيط الحضري بغداد : جامعة بغداد ـ 
 1122واالقليمي1

 سم 13ص؛218

2008 
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دبلوم عالي مهني في التخطيط الحضري واالقليمي التخصص 

 1مخططات اساسية
 ـ النقل البري ـ تخطيط مساحات 2
 ـ النقل في الدجيل       أـ العنوان 1
 

01115230 
 111ع

 
 العتابي 1 اسيل جعفر جاسم 

اسيل جعفر أثر الفضاءات الخارجية في استدامة المدارس/ 
.ـ بغداد : الجامعة التكنلوجيه ـ قسم الهندسة جاسم العتابي

 1122المعمارية1
 سم 13ص؛201

 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية 1 تكنولوجيا العماره
 ـ المدارس استدامة 1ـ العماره العراقيه     2

 أـ العنوان 
 

2007 

0111523012 
 35ع

 
 علي سعد عبد الوهاب عبد الرزاق

أعادة تأهيل المسار التاريخي لسوق الشورجة في بغداد / علي 
سعد عبد الوهاب عبد الرزاق.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122الهندسة1 
 سم 13ص:ايض؛227أـ ي1 

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية 
 ـ العمارة ـ تاريخ ـ العراق) بغداد( 2
 ـ الشورجة في بغداد     أـ العنوان 1
 

2002 

011122 
 21ر
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 رشا جورج ايليا 

التنمية الحضرية للمناطق القديمة وأعادة تأهيلها )دراسة 
 لحوض شارع الرشيد(/ رشا جورج ايليا 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الهندسة1 
 سم 13ص: ايض؛270

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية 
 ـ الرشيد ـ شارع1ـ العمارة العراقية القديمة   2

 أـ العنوان 
 

2003 

8 1018 
 157ج

 
 الجبوري 1 احمد ابراهيم احمد 

المباني االسالمية في سنجار ـ دراسة عمارية فنية / احمد 
الموصل ـ كلية  ابراهيم احمد الجبوري.ـ الموصل : جامعة

 1122االداب1
 سم 81ص:ايض؛181أـ ط1

 رسالة ماجستير في االثار 

2000 



 

111 
 

 
 ـ العمارة االسالمية ـ العراق      أـ العنوان 2
 

01818 
 513ر

 
 ريام حسين عبد 

العقود الصماء المستويه في العمارة العربية االسالمية حتى 
 هـ/ ريام حسين عبد 323سنة 

 1122بغداد ـ كلية االداب 1.ـ بغداد : جامعة 
 سم 13ص؛821

 رسالة ماجستير في االثار االسالمية 
 ـ العمارة االسالمية    أـ العنوان 2
 

2003 

01818 
 718ف

 
 الفراجي1 سليمان حسين محمود 

الحنايا الصماء في العمارة االسالمية في العراق حتى سنة 
 سليمان حسين محمود الفراجي.ـ بغداد :م/ 2123هـ323

 1122جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في االثار االسالمية 
 ـ العمارة االسالميةـ العراق            أـ العنوان 2
 

2005 

01818 
 837م

 
 محمد عبد مرزوك بشير 

خطط مدينة السالم )بغداد ( في مؤلفات المستشرقين دراسة 
عبد مرزوك بشير.ـ بغداد :  موازنة في الموارد الطبيعة / محمد

 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية ـ ابن رشد 1
 سم 13ص؛138

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التاريخ االسالمي 
 ـ مدينةـ السالم 1ـ العمارة االسالمية  ـ بغداد   2
 ـ الموارد العربية 7ـالمستشرقين ـ مؤلفات     8

 أـ العنوان 
 

2031 

017 
 35ع

 
 علي ماجد حميد 

النمط والنمطية في العمارة / علي ماجد حميد .ـ بغداد : جامعة 
 1122النهرين ـ كلية الهندسة 1

 
 سم13ص؛283

 رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية 
 ـ العمارة الحديثة     أـ العنوان 2
 

2032 

017 
 525ق

 
 القيسي 1 كميلة احمد عبد الستار 

2031 



 

115 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
النمو الحضري دراسة تحليلية لالنظمة الحضرية / ديناميكيه 

كميلة احمد عبد الستار القيسي.ـ بغداد : الجامعة التكنولوجيه ـ 
 1122قسم الهندسة المعمارية 1

 سم13ص؛203
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الهندسة المعمارية

 ـ العمارة الحديثة       أـ العنوان 2
 

017152822 
 157ع

 
 طيبه محمود مكيالعبيدي1 

مؤشرات التطوير الحضري المستدام لرأس الخليج العربي 
طيبه محمود مكي العبيدي.ـ بغداد : جامعة  )مدينة الفاو( /

 1122النهرينـ كلية الهندسة 1
 سم 13ص؛287

 رسالة ماجستير علوم الهندسة المعماريه 
 ـ العمارة الحديثة ـ الخليج العربي أـ العنوان 2
 

2038 

01715230 
 375ش

 
 الشمري 1بيداء سعود عبد 

أثر تكنولوجيا الطاقة الشمسية في القرارات التخطيطيه 
والشكليه للمباني وتجمعاتها/ بيداء سعود عبد الشمري.ـ بغداد 

 1122: جامعة بغداد ـ كلية الهندسة 1
 سم 13ص؛275

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية
 ـ العمارة الحديثة ـ العراق أـ العنوان 2
 

2037 

013112302 
 371ح

 
 الحمداني 1 نور مجيد بلو 

داد المنصور في الحياة العلمية في بغدور جامع 
م(/ نور مجيد بلو الحمداني.ـ 2123ـ031هـ()323ـ272)

 1122الموصل : جامعة الموصل ـكلية التربية1
 سم 81ص؛203

 رسالة ماجستير في التاريخ االسالمي 
 ـ المساجد ـ العراق )بغداد (     أـ العنوان 2
 

2032 

013 
 511ب

 
 البياتي 1سرمد عماد احمد 

راثية )دراسة تحليلية للتحديد التجديد الحضري في المناطق الت
/ سرمد عماد احمد االسكاني في منطقة البتاوين في بغداد(

 1122بغدادـ كلية الهندسة 1 البياتي.ـ بغداد : جامعة
 سم 13ص:ايض؛227

 رسالة ماجستير في علوم الهندسة المعمارية
 أـ العنوان   ـ المساكن الحضريةـ عماره   2

2033 



 

116 
 

01318 
 155ط

 
 الطائي 1 اسراء عبد الرحمن فاضل 

ظاهرة االندثار في الوحدات السكنية التقليدية منطقة الدراسة/ 
بغداد  اسراء عبد الرحمن فاضل الطائي.ـمركز مدينة الكاظمية /

 1122: جامعة بغداد ـ معهد التخطيط الحضري واالقليمي1
 سم 13ص؛252

 رسالة ماجستير في علوم التخطيط الحضري واالقليمي
 ـ االندثار ـ ظاهرة 1ـ المساكن التقليدية   2

 أـ العنوان
 

2030 

015 
 353ج

 
 الجميلي 1صبا محمود ناجي

ه في تصميم الفضاءات الداخلية لمكاتب ياتوالالخطاب البصري 
الخطوط الجويه العراقية / صبا محمود ناجي الجميلي.ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص:ايض؛223أـح 1

 رسالة ماجستير في التصميم الداخلي 
 ـ الفضاءات ـ تصميم 1ـ التصميم الداخلي   2
 ـ الخطوط الجويه ـ العراق    أـ العنوان 8
 

2033 

015 
 313س

 
 السالمي1 زهراء مظهر مضحي عزاوي

أثر برنامج تعليمي لمادة التصميم الداخلي في تنمية التفكير 
االبتكاري لدى طالبات كلية الفنون الجميلة ـ جامعة بابل/ 

زهراء مظهر مضحي عزاوي السالمي.ـ بابل : جامعة بابل ـ 
 1122كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛238
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 ـ التصميم الداخلي      أـ العنوان 2
 

2035 

01511 
 131ف

 
 الفتالوي1 حازم جساب حمد علي

جمالية التصميم الزخرفي االندلسي )قصور الحمراء في 
: غرناطة انموذجا( / حازم جساب حمد علي الفتالوي.ـ بابل 

 1122جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1
 سم 13ص؛112

 اجستير في التربية التشكيلية رسالة م
 ـ الزخرف ـ تصميم       أـ العنوان 2
 

2051 

01518 
 157ع

 
 العبيدي1 مهيب احمد ريشان 

االضاءة الطبيعية باستعمال االبيار الضوئيه في االبنيه العالمية 
 :مهيب احمد ريشانالعبيدي.ـ بغداد في المناطق الحارة الجافة /

2052 



 

117 
 

 1122نولوجيه ـ قسم الهندسة المعمارية 1كالجامعة الت 
 سم 13ص؛228

رسالة ماجستير في الهندسة المعمارية أختصاص تصميم 
 معماري

 أـ العنوان      ـ االبنية العالمية 1ـ العمارة ـ تصميمات    2
 

08115230 
 35ع

 
 علي رسن منصور 

الجمالي في تكوين النحت المعاصر / علي رسن الخطاب 
 1122منصور.ـ بغداد: جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛112
 رسالة ماجستير فنون تشكيلية1نحت 

 ـ النحت ـ العراق         أـ العنوان  2
 

2051 

08112 
 115ع

 
 العتبي 1 محمد علوان كاظم 

محمد علوان كاظم  المقدس في منحوتات العراق القديم /
 1122العتبي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛203
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1نحت 

 ـ النحت العراقي القديم           أـ العنوان 2
 

2058 

081121583 
 152ك

 
 الكبيسي1 لهيب جميل ابراهيم 

لهيب جميل ابراهيم سمات االبداع في منحوتات مارني ماريو/ 
 1122الكبيسي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنوان الجميلة1

 سم 13ص؛188
 رسالة ماجستير في الفنوان التشكيلية 1نحت 

 ـ مارني ماريو )نحات (1ـ النحت االيطالي   2
 ـ االبداع ـ سمات     أـ العنوان 8
 

2057 

082 
 35ع

 
 علي جبر حسين 

علي جبر حسين  مرجعيات التشكيل النحتي للعمارة المعاصرة /
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة1 

 سم 13ص؛272
 رسالة ماجستيرفي الفنون التشكيليه تخصص نحت 

 ـ النحت الحديث      أـ العنوان 2
 

2052 

082 
 35ع
 
 

 
 علي عاشور سلمان 

ثنائي الشكل في النحت العراقي المعاصر دراسة التكوين 
 تحليلية/ علي عاشور سلمان .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية

2053 



 

118 
 

 
 
 

 
 
 

  
 1122الفنوان الجميلة 1

 سم 13ص؛227
 رسالة ماجستير في الفنوان التشكيلية1اختصاص نحت 

 ـ النحت الحديث      أـ العنوان 2
 

082 
 123ق

 
 قاسم مرشد ذرب 

سينوغرافيا التشكيل النحتي لمابعد الحداثة دراسة تحليلية/ 
قاسم مرشد ذرب.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

11122 
 سم 13ص؛281

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية
 ـ النحت العراقي         أـ العنوان  2
 

2050 

08318 
 255ح

 
 حسين صكبان علي 

اكساب مهارات التشكيل في فن الخزف على وفق النظرية 
 التوسعيه / حسين صكبان علي 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنوان الجميلة1
 سم 13ص؛228

 رسالة ماجستير في التربية الفنية 
 ـ التشكيل ـ مهارات  أـ العنوان 1ـ الخزف ـ فن      2
 

2050 

08318 
 375ش

 
 الشمري1 احمد جعفر حسين 

تأثير استخدام اوكسيدي الزنك والفيثافيوم النتاج زجاج الخزف 
البلوري/ احمد جعفر حسين الشمري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية الفنوان الجميلة1
 سم 13ص؛278

 رسالة ماجستير في الفنوان التشكيلية
 ـ الزنك والفيثافيوم أـ العنوان 1ـ الخزف   2
 

2055 

0831815230 
 251ح
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 الحسناوي1 مصطفى جواد كاظم 

صورة االله في االلواح الفخارية العراقية القديمة/ مصطفى 
.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة جواد كاظم الحسناوي

 11122 
 سم 13ص؛121

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 خزف
 ـ االله ـ صورةأـ العنوان 1ـ الفخار العراقي   2
 

2311 



 

119 
 

 
0831815230 

 153ر
 

 الربيعي1 طه حنش سلمان 
أمكانية استخدام االطيان النهرية النتاج انواع من الزجاج 
الخزف عالي الحرارة/ طه حنش سلمان الربيعي.ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية الفنوان الجميلة 1
 سم 13ص:ايض؛271أـ م 1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1خزف 
 ـ االطيان ـ استخدام أـ العنوان 1ـ الخزف العراقي   2
 

2312 

0831815230 
 115ش

 
 الشيباني1اسعد جواد عبد مسلم 

)التعبيرية التجريدية وانعكاساتها على الخزف العراقي المعاصر 
.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية ( / اسعد جواد عبد مسلم الشيباني

 11122 /قسم الفنون التشكيليةالفنوان الجميلة
 سم 13ص: ايض؛233ب ـ ع1

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1خزف
 ـ الخزف العراقي    أـ العنوان 2
 

2311 

0831815230 
 517ص

 
 الصياد 1 علية محسن عبود 

محسن عبود تحوالت صورة الجسد في الخزف المعاصر/ علية 
 1122الصياد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنوان الجميلة 1

 سم 13ص:ايض؛231أـ غ1 
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1خزف

 ـ الجسد  ـ صورهأـ العنوان 1ـ الخزف العراقي     2
 

2318 

0831815230 
 127ي

 
 الياسري 1حسين هاشم عبد الواحد 

لموضوعات الفخار النحتي في العراق القديم التحوالت الفكرية 
/ حسين هاشم عبد الواحد الياسري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 1122الفنوان الجميلة 1
 سم 13ص؛112

 رسالة ماجستير في الفنوان التشكيلية فرع الخزف 
 ـ الفخار العراقي        أـ العنوان 2
 

2317 

083181531 
 311ر

 
 الركابي 1نبيل مصطفى محمد 

في انتاج  cegyptianpasteه العجينة المصرية أستخدام تقني

/نبيل مصطفى محمد الركابي.ـ بغداد : مزججةاجسام خزفية 
 1122جامعة بغداد ـ كلية الفنوان الجميلة 1

 سم 13ص؛275
 رسالة ماجستير في الفنوان التشكيلية فرع الخزف

2312 



 

152 
 

  
 ـ العجينة المصريةأـ العنوان 1ـ الخزف المصري   2
 

083181501533 
 81س

 
 سجى رسول نفل 

البنائيه للخزف النحتي الهولندي المعاصر دراسة تحليلية/ 
سجى رسول نفل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنوان 

 1122الجميلة1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في الفنوان التشكيلية فرع الخزف 
 ـ الخزف الهولندي    أـ العنوان 2
 

2313 

072112 
 155ط

 
 الطائي 1حسن محسن راضي 

حسن  ي /التحليل النفسي في الرسم السريال تمثيالت نظرية
محسن راضيالطائي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1 

1122 
 سم 13ص؛112

 ماجستير في التربية الفنيةرسالة 
 ـ التحليل النفسي 1ـ الرسم ـ نظريات   2

 أـ العنوان 
 

2310 

07211578 
 335م

 
 المعموري 1 فاطمة عبد هللا عمران 

االبعاد الفكرية والبنائية للمنظور في الرسم االوربي/ فاطمة 
عبد هللا عمران المعموري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 1122 الجميلة1
 سم 13ص؛153

 أطروحة دكتوراه فلسفة 1 تربية تشكيلية
 ـ الفكرية والبنائية1ـ الرسم االوربي  2

 أـ العنوان 
 

2313 

072115230 
 157ر
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 رائد حسن شري

توظيف الرموز االسالمية في الرسم العراقي المعاصر ) دراسة 
كلية  تحليلية( / رائد حسن شري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ

 1122الفنوان الجميلة 1
 سم 13ص؛230

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 رسم 
 ـ الرموز االسالمية 1   ـ الرسم العراقي 2

 أـ العنوان 
 

2315 



 

154 
 

 
072115230 

 335م
 
 
 
 
 

 
 

 
 المعموري 1 مازن هادي لطيف 

المالمح الوجودية في الرسم العراقي الحديث / مازن هادي 
المعموري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة1 لطيف 
1122 

 سم 13ص:ايض؛120أـط1
 رسالة ماجستير في التربية الفنية

 ـ الرسم العراقي     أـ العنوان 2
 

2321 

072115230 
 535م

 
 المنصوري 1 عباس تركي محسن 

التناص بين رسوم الواسطي والفن العراقي القديم/ عباس تركي 
المنصوري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة محسن 

11122 
 سم 13ص؛273

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية
 ـ الواسطي 1 رسوم أـ العنوان 1ـ الرسم العراقي   2
 

2322 

0721220 
 577ح

 
 الحيدري 1 وئام سامي عبد الكريم 

عبد جماليات التحليل والتركيب في رسوم سيزان / وئام سامي 
الكريم الحيدري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1قسم 

 1122الفنون التشكيلية1 
 سم 13ص؛122

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية1رسم 
 ـ الرسم ـ جماليات      أـ العنوان 2
 

2321 

0721220 
 37س

 
 سعد زيد شاكر 

اكة المكان النتاج فن بيئي عراقي الشوتوظيف جماليات 
انموذجا/ سعد زيد شاكر .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 1122الجميلة 1
 سم 13ص؛228

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1فرع الرسم 
 ـ الرسم ـ جماليات     أـ العنوان 2
 

2328 

0721220 
 572س

 
 سندس محمد عبداالمير 

سندس محمد جماليات القبح في نتاجات فن مابعد الحداثة / 
 1122عبداالمير .ـ بابل : جامعة بابل ـكلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛112
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 

2327 



 

150 
 

 
 ـ الرسم ـ جماليات     أـ العنوان 2
 

0721517 
 511ج
 
 
 
 

 
 
 

 
 الجنابي 1وصال حمزة علي 

االرادي والالرادي في االداء الفني للرسم الريالي االوربي 
وصال حمزة علي الجنابي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الحديث / 

 1122الفنون الجميلة 1
 سم13ص؛121

 رسالة ماجستير في التربية التشكيليه
 ـ االداء الفنيأـ العنوان1ـ الرسم ـ تاريخ حديث     2

2322 

0721517 
 531خ

 
 الخيكاني1 باسم كاظم حسون 

االبعاد الرمزية في الرسم االوربي الحديث/ باسم كاظم حسون 
 1122الخيكاني.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛272
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ الرسم الحديث          أـ العنوان 2
 

2323 

0721517 
 172ش

 
 نعمه شبر1 ايمان عامر

.ـ بنيه السرد في الرسم االوربي الحديث/ ايمان عامر نعمه شبر
 1122بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم13ص؛137
 أطروحة دكتوراه في التربية التشكيلية 

 ـ السرد ـ بنيه أـ العنوان 1ـ الرسم ـ تاريخ حديث    2
 

2320 

0721517 
 173ع

 
 عادل نفل مهدي 

الرافدينيه في التشكيل االوربي الحديث دراسة المرجعيات 
تحليليه / عادل نفل مهدي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 1122الجميلة 1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 
 ـ الرسم ـ تاريخ حديث         أـ العنوان 2
 

2323 

0721517 
 133ق

 
 ي 1ميسر علي احمد القاضل

مصر ـ  ـ المتغير التقني في اساليب التشكيل المعاصر ) العراق
ي       .ـ بغداد : احمدالقاضلالمغرب( انموذجا/ ميسر علي 

 1122جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛832

2525 



 

151 
 

 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون التشكيليه 1 رسم 

 ب ـ التشكيل ـ اسالي1ـ الرسم ـ تاريخ حديث    2
 أـ العنوان 

 
0721517 

 315ك
 
 
 
 

 
 
 

 
 الكعبي 1غسق حسن مسلم 

تمثالت الموت في الرسم الحديث / غسق حسن مسلم الكعبي.ـ 
 1122بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص:ايض؛727أـ ع 1
 أطروحة دكتوراه تربية تشكيلية 

 ـ الموت ـ تمثالت 1ـ الرسم ـ تارخ حديث   2
                                                                      أـ العنوان 

2311 

0721517 
 315ك

 
 الكعبي 1كريم محسن علي سمير 

وبيكاسو بلتحوالت صورة المرأة في الرسم االوربي الحديث ـ با
ـ انموذجا/ كريم محسن علي سمير الكعبي.ـ بابل :جامعة بابل ـ 

 1122الجميلة 1كلية الفنون 
 سم13ص؛202

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية
 أة ـ صورة رـ الم1رسم ـ تاريخ حديث  لـ ا2
 ـ بيكاسو ـ)رسام(       أـ العنوان 8
 

2312 

0721517 
 127ن

 
 الناصري 1 ماهر كامل نافع 

االنظمة العالمية واليات اشتغالها في الرسم الحديث/ ماهر كامل 
الناصري.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة نافع 

11122 
 سم 17ص:ايض؛823بـ ش1

 أطروحة دكتوراه فلسفة فنون تشكيلية
 ـ الرسم ـ تاريخ حديث     أـ العنوان 2
 

2311 

0721517 
 271ي
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 يسرى صفاء فاهم مرجان

يسرى صفاء تحوالت المضمون في الرسم االوربي الحديث / 
 1122.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1مرجانفاهم 
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 اختصاص رسم 
 ـ المضمون ـ تحوالت 1ـ الرسم ـ تاريخ حديث   2

 أـ العنوان 
 

2318 



 

151 
 

 
07215230 

 255ح
 

 الحسني1 خولة علي عبد هللا 
علي عبد هللا  المخيال في الرسم العراقي المعاصر/ خولة

 1122الحسني.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛181

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 
 ـ الرسم ـ العراق       أـ العنوان 2
 

2317 

07215230 
 853د

  
 يحيى مسلم الدجيلي 1 اسعد 

الرموزات الشعبية في رسوم حسن عبد علوان/ اسعد يحيى 
الدجيلي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة مسلم 

11122 
 سم 13ص؛123

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 
 ـ حسن عبد علوان )رسام( 1ـ الرسم ـ العراق   2

 أـ العنوان
 

2312 

07215230 
 153ر

 
 الربيعي1 اديان يونس ياسين 

 أنظمة العالقات في رسوم علي طالب / اديان يونس ياسين
 1122الربيعي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛117
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية

 ـ العالمات ـ رسم 1رسم العراقي   لـ ا2
 ـ علي طالب )رسام(    أـ العنوان 8
 

2313 

07215230 
 185ص

 
 ي 1مبارك كاظم جابر ظاهر الصبح

والجمال في الرسم العراقي الحروفيه بين مفهومي المعنى 
ي.ـ البصرة : جامعة اظم جابر ظاهر الصبحالمعاصر/ مبارك ك

 1122البصرة ـ كلية الفنون الجميلة 1 
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في الفنوان التشكيلية 1رسم 
 ـ المعنى والجمال أـ العنوان 1ـ الرسم العراقي   2
 

2310 

07215230 
 111ع

 
 العتاب1 عبد االمير خزعل حسن 

بيه في الرسم العراقي المعاصر / عبد االمير يسمات التكع
.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة خزعل حسن العتاب

11122 
 سم13ص؛152

2313 



 

155 
 

  
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1اختصاص رسم 

 ـ التكعيبية ـ سمات 1ـ الرسم ـ العراق    2
 ـ الرسم ـ تاريخ حديث 8

 أـ العنوان 
 

07215230 
 123ق
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 قاسم جليل مهدي محمد 

االبعاد المفاهيمية والجمالية للتصوف وتجلياته في الرسم 
 العراقي المعاصر/ قاسم جليل مهدي محمد 
 1122.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛112
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 

 ـ المفاهيمية والجمالية 1ـ الرسم العراقي   2
 أـ العنوان 

 

2315 

07215230 
 731ك

 
 الكرعاوي 1 محمد علي اجحالي محمد 

سمات الرسم العراقي في المهجر/  محمد علي اجحالي محمد 
 1122الكرعاوي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛722
 أطروحة دكتوراه في الفنون التشكيلية

 ـ الرسم العراقي    أـ العنوان 2
 

2381 

07215230 
 078م

 
 المفرجي 1 عدنان عبد العباس عيدان 

الوظيفة الجماليه للرسم الجمالي في العراق )دراسة تحليلية 
المفرجي.ـ بغداد : جامعة تطبيقيه(/ عدنان عبد العباس عيدان 

 1122كلية الفنون الجميلة 1بغداد ـ 
 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 رسم 
 ـ الرسم العراقي    أـ العنوان 2
 

2382 

07215230 
 51م
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 مها طالب مكي 

 ول الشكلي في اعمال طالب مكي/ مها طالب مكي التح
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛118
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 رسم 

 ـ طالب مكي)رسام( 1ـ الرسم العراقي  2
 أـ العنوان 

 

2381 
 



 

156 
 

 
07215230 

 557م
 

 مؤيد محسن محمد 
دراسة يخية في الرسم العراقي المعاصر )أستعارة االشكال التار

تحليلية ( / مؤيد محسن محمد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛252
 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 فرع الرسم 

 ـ االشكال ـ استعاره 1ـ الرسم العراقي   2
 أـ العنوان

 

2388 

5230  1072 
 571ن

 
 النداوي 1 هدى طالب طراد 

توظيف الدالالت الدينيه في الرسم العراقي المعاصر / هدى 
بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة طالب طراد النداوي.ـ 

11122 
 سم13ص؛232

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 
 ـ الدالالت ـ توظيف1ـ الرسم العراقي   2

 أـ العنوان 
 

2387 

078172 
 525أ

 
 أل هزيم 1 مشتاق خليل احمد 

تطور االشكال الحيوانية في رسوم االطفال/ مشتاق خليل احمد 
 1122بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1.ـ أل هزيم

 سم 13ص؛232
 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية

 ـ االشكال الحيوانية 1ـ رسوم االطفال ـ العراق   2
 أـ العنوان 

 

2382 

078172 
 711ش

 
 شربه1 شيماء احمد عبد الغني 

خصائص التعبير الفني لدى اطفال التوحد/ شيماء احمد عبد 
الغني شربه.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

11122 
 سم 13ص؛233

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 ـ التوحد8ـ التعبير الفني   1ـ االطفال ـ رسم    2

 أـ العنوان 
 

2383 

07211 
 213ب

 
 بسام صعب حمد 

 ي الفن االسالمي )دراسة مقارنة(/أساليب التصميم الزخرفي ف

2380 



 

157 
 

 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة بسام صعب حمد  
11122 

 سم 13ص؛202
 رسالة ماجستير في فنون الخط العربي والزخرفة 

 ـ التصميم ـ الزخرفي        أـ العنوان 2
 

07211 
 375ب
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 البكري 1 شعلة عالء الدين درويش لطفي 

الوظيفي لالثاث اللدائني في المتغير الشكلي وعالقته باالداء 
العراق كرسي البالغين انموذجا / شعلة عالء الدين درويش 

لطفي البكري.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 
11122 

 سم 13ص؛203
 رسالة ماجستير في تصميم ـ صناعي 

 ـ االداء الوظيفي 1ـ التصميم الصناعي   2
 أـ العنوان 

 

2383 

07211 
 517ح

 
 الحجامي1 أياد خلف ياسين 

نظم االشكال الهندسية وتطبيقها في ساعات الميادين العامة/ 
أياد خلف ياسين الحجامي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون 

 1122الجميلة 1
 سم 13ص؛230

 رسالة ماجستير في التصميم التخصص الصناعي 
 ـ االشكال الهندسية 1ـ التصميم الصناعي    2

 أـ العنوان 
 

2385 

07211 
 155ش

 
 الشاوي 1 وسن ناصر 

تصميم الحلي المعاصرة في العراق وتقنياتها / وسن ناصر 
 1122الشاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم13ص:ايض؛111أـ ر1
 أطروحة دكتوراه فلسفة التصميم الصناعي 

 ـ التصميم الصناعي     أـ العنوان 2
 

2371 

07211 
 557م

 
 مهند جورج الياس فتح هللا 

جماليات النظام التصميمي لهيئة جهاز الحاسوب المحمول 
وعالقته بالمستخدم / مهند جورج الياس فتح هللا.ـ بغداد : 

 1122جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص:ايض؛222أـ ز1

 رسالة ماجستير في التصميم الصناعي 

2372 



 

158 
 

 
 ـ الحاسوب ـ جهاز   1ـ التصميم الصناعي   2

 أـ العنوان  
 

07317 
 515ك

 
 الكناني 1 فراس علي حسن 

توظيف برنامج الكورت لتنمية التفكير االبتكاري ومعالجة 
صعوبات التعلم في مادة االشغال اليدوية / فراس علي حسن 

 11122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة الكناني
 سم 13ص؛102

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ الكورت ـ برنامج 1ـ االشغال اليدوية   2
 ـ التعلم ـ صعوبات 7ـ التفكير   8

 أـ العنوان 
 

2371 

022172 
 335د

 
 الدعمي1 فاضل عباس نعيم 

االضرار التي تصيب اللوحة الزيتية العراقية وطرائق صيانتها / 
نعيم الدعمي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون  فاضل عباس

 1122الجميلة 1
 سم13ص؛817

 رسالة ماجستير في الفنون التشكيلية 1 رسم 
 ـ الرسم الزيتي        أـ العنوان2
 

2378 

031 
 275أ

 
 االسدي 1 عبد الرحيم عبادي كشيش

توظيف المنظور في تطوير المهارة الفنية في مادة التخطيط 
 الجميلة / عبد الرحيم عبادي كشيشلدى طلبة كلية الفنون 

 1122االسدي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛187

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 
ف                 ـ المنظور ـ توظي1ـ الفنون التخطيطية ـ دراسات   2

 أـ العنوان
 

2377 

031 
 113ح
 
 
 
 
 
 
 

 
 الحاتمي1 االء علي عبود سعيد 

انظمة التعبير في تشكيل مابعد الحداثة / االء علي عبود سعيد 
 1122الحاتمي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم13ص؛825
 أطروحة دكتوراه في التربية التشكيلية

 أـ العنوان     ـ التعبير ـ انظمة    1ـ الفنون التشكيلية    2
 

2372 



 

159 
 

 
031 

 155ط
 

 الطائي 1 منى خضر عباس 
منى  االستجابة الجمالية وعالقتها بسمات شخصية المتلقي/

خضر عباس الطائي .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 
11122 

 سم 13ص؛273أـ ك 1
 التربية التشكيليةرسالة ماجستير في 

 ـ المتلقي ـ شخصية 1ـالفنون التشكيلية   2
 أـ العنوان 

 

2373 

031 
 512ك
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الكواز 1 بركات عباس سعيد 

االبعاد المفاهيمية والجمالية لالستهالك في فن مابعد الحداثة/ 
بركات عباس سعيد الكواز.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 1122الجميلة 1
 سم 13ص؛251

 رسالة ماجستير في التربية التشكيلية 
 ـ المفاهيميه والجمالية 1ـ الفنون التشكيلية   2
 ـ مابعد الحداثة أـ العنوان7ك   ـ االستهال8

2370 

03111582 
 117ع

 
 العابدي1 رنا ميري مزعل 

رنا ميري مزعل الزمن من الفن التشكيلي العراقي القديم / 
 1122:جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1العابدي.ـ بابل 

 سم 13ص؛113
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية التشكيلية

 ـ الفنون التشكيلية ـ العراق       أـ العنوان 2
 

2373 

00115 
 118د
 
 
 
 

 
 الدباج 1 عبد الكريم عبد الحسين 

جدلية التشخيص والتجريد في التصوير االسالمي/ عبد الكريم 
الحسين الدباج.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة عبد 

11122 
 سم 13ص؛811

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية التشكيلية 
 ـ التصوير االسالمي       أـ العنوان 2
 

2375 

03715 
 335ن

 
 النعيمي1 قيس هاشم احمد 

برنامج تدريبي الكساب طلبة قسم االعالم مهارات االداء 
قيس هاشم احمد النعيمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  الصوتي /

 1122كلية الفنون الجميلة 1

2321 
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 سم 13ص؛252

 رسالة ماجستير في التربية الفنية 
 ـ االداء الصوتي    أـ العنوان 2
 

052178 
 713ع

 
 عبد الخالق شاكر قاسم 

المصالحة الفنية والجماليةللصورة السينمائية في اعمال 
االمريكي ) مارتن سكور سيزي(/ عبد الخالق شاكر المخرج 

 1122قاسم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛115

 أطروحة دكتوراه فلسفة في السينما 
 ـ الفنية والجمالية 1ـ االخراج المسرحي   2
ـ سكورسيزي 1 مارتن )مخرج(        7رة السينمائية     ـ الصو8

 أـ العنوان 
 

2322 

0521782 
 133ك

 
 كاظم مرشد سلوم 

الفليم الوثائقي واشكال تناول الواقع فنيا / كاظم مرشد سلوم .ـ 
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم13ص؛200
 رسالة ماجستير في الفنون السمعية والمرئية 1سينما

 ـ االفالم السينمائية ـ العراقأـ العنوان 2
 

2321 

0521780 
 137س

 
 الساعدي1 حسن قاسم مطشر 

التدليل العالمي في افالم الرس فون تراير / حسن قاسم مطشر 
 1122الساعدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛255
 رسالة ماجستير في الفنون السمعية والمرئية 1 فرع السينما 

 ـ االفالم السينمائية     أـ العنوان 2
 

2328 

0521780 
 157ع

 
 العبودي 1احمد جبار عبد الكاظم 

المعالجات السينمائية للرواية الحديثة / احمد جبار عبد الكاظم 
 1122العبودي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم 13ص؛127
رسالة ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونية 1فنون 

 سينمائيه 
 ـ االفالم السينمائية      أـ العنوان 2
 

2327 

0521722 
 771ع

 
 عذراء محمد حسن 

2322 
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التوظيف العالمي لالتجاه الشاعري في المنهجين الواقعي 

واالنطباعي في الخطاب الصوري )دراسة مقارنة( / عذراء 
محمد حسن .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

11122 
 ص13ص؛115

 أطروحة دكتوراه فلسفة في فنون التلفزيون 
 ـ الواقعي واالنطباعي 1ـ الدراما التلفزيونية   2

 أـ العنوان 
 

0521722 
 115ق

 
 القباني 1 ايناس عبد الحافظ احمد 

أدب السيرة بين الحقائق التاريخية والرؤية الفنية في الدراما 
.ـ احمد القباني التلفزيونية دراسة مقارنة / ايناس عبد الحافظ

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛101

 أطروحة دكتوراه في الفنون التلفزيونية 
 ـ الدراما التلفزيونية       أـ العنوان 2
 

2323 

0521722 
 837م

 
 محمد ثابت فهد

دور القنوات الفضائية العراقية في تشكيل الصورة السياسية 
الجوار العراقي دراسة ميدانية على طلبة جامعتي عن دول 

االنبار وواسط / محمد ثابت فهد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الفنون الجميلة 1

 سم13ص؛132
رسالة ماجستير في االعالم من قسم الصحافة االذاعيه 

 والتلفزيونيه 
 ـ الصورة السياسيه 1ـ برامج التلفزيون ـ العراق   2

 ان أـ العنو
 

2320 

0521722 
 127ي

 
 الياسري 1 عمار ابراهيم محمد 

التراكيب الدرامية والداللية في البرامج التفاعليه التلفزيونيه/ 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية عمار ابراهيم محمد الياسري

 1122الفنون الجميلة 1
 سم13ص:ايض؛253زـي1

رسالة ماجستير في الفنون السينمائية والتلفزيونيةـ الفنون 
 التلفزيونية 

 ـ برامج التلفزيون       أـ العنوان 2
 

2323 

0521723 
 175س

 
 ساري تحسين ريشان 

2325 
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دور وسائل االعالم في تحقيق االنجاز الرياضي لدى اعضاء 
المنتجات الوطنية / ساري تحسين ريشان .ـ بغداد : جامعة 

 1122بغداد ـ كلية االعالم 1
 سم 13ص؛231

 رسالة ماجستير في الصحافة االذاعية والتلفزيونية 
 ـ وسائل االعالم 1ـ الرياضة ـ برامج التلفزيون   2

 أـ العنوان 
 

05111113 
 853ح

 
 الحجيمي 1 ورود عبد الرضا كشيش حسين 

 ورودالشخصية في مسرح الطفل بين رؤى المؤلف والمخرج / 
 عبد الرضا كشيش حسين الحجيمي

 1122.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1 
 سم 13ص؛233

 رسالة ماجستير في التربية المسرحيه 
 ـ المؤلف والمخرج أـ العنوان 1ـ مسرح االطفال    2
 

2331 

05111113 
 511ش

 
 الشيباني 1مروة شاكر رضا 

مهرجان مسرح الطفل في القيم التربوية والفنية في عروض 
العراق / مروة شاكر رضا الشيباني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 

 1122كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛112

 رسالة ماجستير في التربية الفنية
 ـ التربوية والفنية    1ـ مسرح االطفال ـ العراق 2

 أـ العنوان 
 

2332 

05111188 
 837أ

 
 أحمد حسن موسى 

تحوالت الرؤيه في تشكيل الفضاء المسرحي / أحمد حسن 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1موسى 

 سم 13ص؛253
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 1 اخراج مسرحي 

 ـ االخراج المسرحي       أـ العنوان 2
 

2331 

05111188 
 511ب

 
 البياتي1 زهير حميد علوان 

عقيل  ـالمقاربة النصية واالخراجية في مسرحيات السيرة ل
زهير حميد علوانالبياتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  مهدي /

 1122الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛233

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون المسرحية 1 اخراج 

2338 



 

161 
 

 
 ـ النصية واالخراجية 1ـ االخراج المسرحي   2
 ـ السيره ـ مسرحيات 7ـ عقيل مهدي )مسرحي(   8

 أـ العنوان 
 

05111188 
 321ح
 
 
 
 

 
 
 

 
 الحمزاوي 1 هادي عباس حسون جاسم 

تنوع الرؤى االخراجية لنص درامي / هادي عباس حسون 
جاسم الحمزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

11122 
 سم 13ص؛121

 فلسفة في الفنون المسرحية 1أطروحة دكتوراه 
 االخراج المسرحي          أـ العنوان 

2337 

05111188 
 155ط
 
 
 
 

 
 
 

 
 الطائي 1 مصعب ابراهيم محمد 

تنظيرات ارتو االخراجية وتطبيقاتها في عروض المسرح 
العراقي / مصعب ابراهيم محمد الطائي.ـ بابل : جامعة بابل : 

 1122كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛210

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 
 ـ االخراج المسرحي     أـ العنوان 2

2332 

05111188 
 213ع

 
 عصام جعفر عذاب 

الظواهر االخراجية بين التقليد والتجديد المسرح في البصرة 
عصام جعفر عذاب .ـ البصرة :  م(/1112ـ 2552أنموذجا )

 1122جامعة البصرة ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛202

 رسالة ماجستير في التمثيل واالخراج المسرحي 
 ـ التقليد والتجديد 1ـ االخراج المسرحي   2
 ـ المسرح في البصرة      أـ العنوان 8
 

2333 

05111188 
 515ك

 
 الكناني1 قيس عودة قاسم 

التأليف الموسيقى في دعم الصراع الدرامي في عروض دور 
المسرح العراقي المعاصر )نماذج مختارة( / قيس عودة قاسم 

.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الفنون الجميلة الكناني
11122 

 سم 13ص؛252
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 1 اخراج وتمثيل 

 وسيقى ـ التأليف والم1ـ االخراج المسرحي  2
 ـ الصراع الدرامي       أـ العنوان 7

2330 



 

161 
 

0511113 
 275أ

 
 االسدي 1عبد الكريم خزعل مزيد محمد 

البيوميكانيكا وأثرها في تطوير االداء التمثيلي للمثل المسرحي 
.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية الفنون الجميلة العراقي/

11122 
 سم 13ص؛235

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 1 اختصاص تمثيل 
 ـ الممثلون ةالممثالت ـ العراق   أـ العنوان 2
 

2333 

0511113 
 25ح

 
 حسن قاسم محمد 

سمات االداء التمثيلي في تجربة قاسم محمد المسرحية / حسن 
قاسم محمد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 

11122 
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 1 تمثيل 
 ـ قاسم محمد )ممثل( 1ـ التمثيل في المسرح    2

 أـ العنوان 
 

2335 

0511113 
 371ح

 
 الحمداني 1 علي عبد الحسين رحمة

علي عبد  التواصلية في اداء الممثل المسرحي العراقي /
.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون الحسين رحمةالحمداني

 1122الجميلة 1 
 سم13ص؛152

 فلسفة في الفنون المسرحية ـ التمثيل  أطروحة دكتوراه
 ـ التمثيل في المسرح ـ المسرح ـ العراق2

 أـ العنوان 
 

2301 

0511113 
 37س

 
 سعد محمد راضي 

سعد محمد راضي .ـ  بناء المنظومة االيقاعية في عمل الممثل /
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1

 سم13ص؛215
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون المسرحية ـ التمثيل 

 ـ الممثلون والممثالت ـ العراق 2
 ـ المنظومة ـ بناء       أـ العنوان1
 

2302 

0511113 
 315ك

 
 الكعبي 1 عبد اللطيف هاشم علي 

الفني لتمثيل العراقي في الورش المسرحية/ عبد االعداد 
اللطيف هاشم علي الكعبي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 1122الجميلة 1 

2301 
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 سم 13ص؛231

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية 1 مسرحية
 ـ التمثيل في المسرح ـ العراق 2
 ـ الورش         أـ العنوان 1
 

0511113 
 825م

 
 المال حسن1 عقيل ماجد حامد محمد 

أداء الممثل ومقارباته الحركية وااليمائيه للموروث الشعبي في 
العرض المسرحي العراقي/ عقيل ماجد حامد محمد المال 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1حسن
 سم 13ص؛222

 رسالة ماجستير في الفنوان المسرحية 1 التمثيل المسرحي 
 ـ الممثل ـاداء 1ـ التمثيل في المسرح ـ العراق    2
 ـ الحركيه وااليمائية      أـ العنوان 8
 

2308 

051115 
 117ج
 
 
 
 

 
 

 
 جبار حسين صبري 

تفكيك الزمن من الخطاب المسرحي / جبار حسين صبري.ـ 
 1122كلية الفنون الجميلة 1بغداد : جامعة بغداد ـ 

 سم 13ص؛111
 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون المسرحية ـ ادب ونقد 

 ـ المسرح ـ تاريخ ونقد         أـ العنوان  2
 

2307 

05111570 
 375س

 
 السعدي 1 مسار عربي جاسم 

المفارقة وابعادها النفسية في نصوص تشيخوف المسرحية / 
بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون مسار عربي جاسم السعدي.ـ 

 1122الجميلة 1 
 سم13ص؛230

 رسالة ماجستير في التربية المسرحية 
 ـ تشيخوف ) مسرحي( 1ـ المسرح ـ روسيا    2

 أـ العنوان 
 

2302 

051115230 
 157ج
 
 
 
 

 
 
 

 
 التميمي1 مثال غازي سلمان 

وظيفة الدراما تورج في المسرح العراقي المعاصر دراسة 
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ مثال غازي سلمان التميميتحليلية / 

 1122كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 1 ادب ونقد 
 أـ العنوان     ـ الدراما ـ وظيفة 1ـ المسرح ـ العراق   2

2303 



 

166 
 

 
051115230 

 157ج
 

 الجبوري1 زيد ثامر عبد الكاظم مخيف 
للجنسانية في النص المسرحي / زيد ثامر التحوالت المعرفية 

.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون عبد الكاظم مخيف الجبوري
 1122الجميلة 1 

 سم13ص؛152
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية المسرحية 

 ـ المسرح ـ العراق      أـ العنوان 2
 

2300 

051115230 
 157ج

 
 الجبوري 1 نجالء نتريم صيوان جدوع 

والنفسية على النص المسرحي  ةالجريمة وانعكاساتها التربوي
.ـ بابل :جامعة  نجالء نتريم صيوان جدوع الجبوري العراقي /

 1122بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1 
 سم 13ص؛111

 جستير في التربية المسرحية ارسالة م
 ـ المسرح العراقي        أـ العنوان 2
 

2303 

051115230 
 255ح

 
 الحسيني1 علي محسن عزيز 

 أبعاد الشخصية المتمردة في نصوص عادل كاظم 1 المسرحية /
.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون علي محسن عزيزالحسيني

 1122الجميلة 1 
 سم 13ص؛110

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 
 ـ الشخصية المتمردة   1ـ المسرح ـ العراق    2
 ـ عادل كاظم )مسرحي(    أـ العنوان 8
 

2305 

051115230 
 051ر

 
 رقية وهاب مجيد بيرم 

رقية  المغلف والمفتوح في النص المسرحي العراقي المعاصر /
الفنون الجميلة 1 .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية وهاب مجيد بيرم

1122 
 سم 13ص:ايض؛135أـ هـ 1

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية المسرحية 
 ـ المسرح ـ العراق    أـ العنوان 2
 

2331 

051115230 
 557ز

 
 الزهيري 1 حسنين حمزة عبد علي 

حسنين  دالالت شخصية المهرج في النص المسرحي العراقي /
:جامعة بابل ـ كلية الفنون .ـ بابل الزهيري حمزة عبد علي

 1122الجميلة 1 

2332 
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 سم 13ص؛111

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 
 ـ المهرج ـ شخصية أـ العنوان 1ـ المسرح ـ العراق   2
 

051115230 
 737س

 
 سرمد سليم عباس حسن 

سرمد واقعة المقابر الجماعية في العرض المسرحي العراقي / 
:جامعة بابل ـ كلية الفنون الجميلة 1  سليم عباس حسن.ـ بابل

1122 
 سم 13ص؛257

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية 
 ـ المقابر ـ العراق أـ العنوان 1ـ المسرح ـ العراق   2
 

2331 

051115230 
 131ع

 
 عبلة عباس خضير 

.ـ االساليب الشعرية في النص المسرحي / عبلة عباس خضير 
 1122كلية الفنون الجميلة 1بغداد : جامعة بغداد ـ 

 سم 13ص؛275
أطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون المسرحية االدب والنقد 

 المسرحي 
 ـ النقد المسرحي ـ العراق     أـ العنوان 2
 

2338 

051115230 
 215ع

 
 العزاوي 1 مثنى محمد شريف 

مثنى  تحوالت المنظر الكالسيكي اعمال عادل كريم انموذجا/
.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون محمد شريفالعزاوي

 1122الجميلة 1
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية تقنيات مسرحية 
ـ عادل كريم )مخرج مسرحي(       أـ 1ـ المسرح ـ العراق   2

 العنوان 
 

2337 

051115230 
 551م
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 المهناوي1 منتهى طارق حسين 

التحوالت االسلوبيه في بنية النص المسرحي العراقي المعاصر 
/ منتهى طارق حسين المهناوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛220

 أطروحة دكتوراه فلسفة في الفنون المسرحية ادب ونقد 
 ـ المسرح ـ العراق      أـ العنوان 2
 

2332 



 

168 
 

 
051115230 

 500ن
 

 نوفل عبد الجبار عبد الكريم 
دور ادارة االنتاج في تكامل عناصر العرض المسرحي العراقي 

/ نوفل عبد الجبار عبد الكريم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الفنون الجميلة 1

 سم 13ص:ايض؛217أـو
 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية ـ التقنيات 

 ـ االنتاج  ـ ادارة أـ العنوان 1ـ المسرح ـ العراق   2
 

2333 

051115230 
 213و

 
 وسام مهدي كاظم 

تحوالت القراءة الجمالية للخطاب البصري في عروض عقيل 
 مهدي المسرحية / وسام مهدي كاظم 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الفنون الجميلة 1
 سم 13ص؛180

 أطروحة دكتوراه فلسفة تقنيات مسرحية 
 ـ القراءة الجمالية 1ـ المسرح ـ العراق    2
 ـ عقيل مهدي ) مخرج جمالي(       أـ العنوان 8
 

2330 

0511573 
 518م

 
 المياحي 1 انس فاضل محمد كاظم 

انس ألمرأة وتحوالتها النفسية في نصوص لوركا المسرحية / 
بابل :جامعة بابل ـ كلية الفنون فاضل محمد كاظم المياحي.ـ 

 1122الجميلة 1 
 سم 13ص؛282

 رسالة ماجستير في التربية المسرحية 
 ـ لورس )مسرحي( أـ العنوان 1ـ المسرح ـ اسبانيا    2
 

2333 

053 
 257م

 
 المشهداني1 رائد عبد االمير عباس 

قوة االنا وعالقتها باالتزان االنفعالي ومستوى الطموح لدى 
رائد عبد ناشيء االلعاب الفردية والفرقية في محافظة بابل/ 

االمير عباس المشهداني.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1 

 سم 13ص؛152
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 

 ـ االنا  ـ قوة أـ العنوان 1ـااللعاب الرياضية   2
 

2335 

053111523012 
 571س

 
 السوداني 1 جاسم علي محمد 

دراسة تحليلية لواقع برنامج النشاط الرياتضي في منتديات 
 الشباب والرياضة في بغداد / جاسم علي محمد السوداني.ـ 

2351 
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 11122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 

 سم 13ص؛231
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ الرياضة البدنية ـ العراق )بغداد (   2
 ـ الشباب والرياضة أـ العنوان 8ـ النشاط الرياضي   1
 

053112 
 237أ

 
 أسعد علي سفيح

الدافعة نحو ممارسة االنشطة الرياضية لذوي تقبل صورة 
وفق انماط الشخصية لدى طالب الجسم العالي ـ الواطىء على 
 االعدادية / أسعد علي سفيح

 1122.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1 
 سم 13ص؛271

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 
 ـ الجسم ـ صورة  1ـ علم النفس الرياضي   2
 ـ االعدادية ـ طالب 7ـ الشخصية ـ انماط      8

 أـ العنوان 
 

2352 

053112 
 318ب

 
 البعاج 1 واثق محمد عبد هللا 

السرعة بداللة  تأثير تمرينات خاصة لتطوير السرعة ومطاولة
بعض المتغيرات الفسيولوجيه لالجتياز اختبار اللياقة البدنية 

ـ .واثق محمد عبد هللا البعاجلحكام الدرجة االولى بكرة القدم / 
 1122القادسية ـ كلية التربية الرياضية1 القادسية : جامعة 

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ اللياقة البدنية 1ـ علم النفس الرياضي   2
 ـ كرة القدم       أـ العنوان 8
 

2351 

053112 
 353ت

 
 التميمي 1 علي صالح مهدي 

ات منتخبهوم الذات الجسمية لدى العبي قوة االنا وعالقتها بمف
جامعة الموصل / علي صالح مهدي التميمي.ـ الموصل : جامعة 

 1122الموصل ـ كلية التربية االساسية 1 
 سم 81ص:ايض؛230أـ ح1 

 رسالة ماجستير في العلوم الرياضية 
 ـ االناـ قوة 1ـ علم النفس الرياضي    2
 ـ الذات        أـ العنوان 8

2358 

053112 
 513ح

 
 عبد االله يونس علي الحيالي 1 

دافعية الكفاءة المدركة وعالقتها بالمناخ النفسي واالجتماعي 
 عبد االله يونس الحيالي.ـ الموصلعلي لدى العبي كرة اليد / 

2357 



 

172 
 

  
 1122: جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ كرة اليدأـ العنوان 1ـ علم النفس الرياضي    2
 

053112 
 157ز

 
 الزبيدي 1 محمد خالد محمد داؤد 

أثر برنامج للمهارات النفسية على تعبئة الطاقة النفسية المثلى 
الفني لالعبي كرة القدم الشباب / ومستوى االنجاز واالداء 

جامعة الموصل ـ محمد خالد محمد داؤد الزبيدي .ـ الموصل : 
 1122كلية التربية الرياضية 1

 سم 81ص:ايض؛221أـ ح1
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ االداء الفني 1ـ علم النفس الرياضي   2
 ـ كرة القدم     أـ العنوان 8
 

2352 

053112 
 150ص

 
 الصائغ 1 علي محمدجواد 

تقييم مدرسي التربية الرياضية على وفق توصيف عملهم 
الوظيفي من وجهة نظر المدرسين المشرفين مدراء المدارس 

 علي محمد جواد /والنشاط الرياضي 
 1122الصائغ.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم 13ص؛272
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ النشاط الرياضي 1ـ نظريات    ـ التربية الرياضية 2
 أـ العنوان 

 

2353 

053112 
 81ض

 
 ضحى جابر فليح 

نسب مساهمة كل من الذكاء الجسمي ـ الحركي واالتزان 
االنفعالي في مستوى اداء التشكيلة الحركية على عارضة 

ضحى جابر فليح .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية  التوازن/
 1122الرياضية للبنات 1

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ التوازن ـ عارضه 1ـ علم النفس الرياضي     2
 أـ العنوان 

 

2350 

053112 
 155ط

 
 الطائي 1 محمد خير الدين صالح صفو 

عالقة الطالقة النفسية والتوتر النفسي واالستشارة االنفعالية 
بمستوى االنجاز المهاري لدى العبي خماسي كرة القدم / محمد 

 خير الدين صالح صفو 

2353 
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الطائي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

 1122الرياضية1
 سم 13ص؛211

 رسالة ماجستير في التربية الرياضيه 
 ـ كرة القدم 1الرياضي     ـ علم النفس 2

 أـ العنوان 
 

053112 
 155ع

 
 العاني 1 هالة عبد الجبار ثابت 

دراسة مقارنة للصحة النفسية وبعض متغيرات اللياقة البدنية 
للطالبات جامعة بغداد من الممارسات للنشاط الرياضي / هالة 

التربية عبد الجبار ثابت العاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122الرياضية للبنات 1

 سم 13ص؛223
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ اللياقة البدنية 1ـ علم النفس الرياضي   2
 ـ النشاط الرياضي      أـ العنوان 8
 

2355 

053112 
 117ع
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 العبادي 1واثق وسمي راضي 

تأثير منهج تدريبي وفق االهداف الفكرية في تطوير الثقة 
واثق وسمي راضي بالنفس والتهديف للشباب بكرة القدم / 

 1122العبادي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم 13ص؛288

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ الثقة بالنفس 1ـ علم النفس ارياضي   2
 ـ كرة القدم    أـ العنوان 7اب   ـ الشب8
 

2511 
 
 

053112 
 173ع

 
 العبدلي 1 ثامر حسين كحط 

نحو درس التربيه  يبناء وتقنين وتطبيق مقياس االتجاه النفس
الرياضيه لدى طلبة جامعة القادسية كليات غير االختصاص/ 
ثامر حسين كحط العبدلي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 1122التربية الرياضية1 
 سم 13ص؛213

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ االتجاه ـ مقياس 1ـ علم النفس الرياضي   2
 ة       أـ العنوان ـ التربية العلني8
 

2512 

053112 
 155ن

 
 الناهي 1 عصام محمد عبد الرضا 

 أثر استخدام برنامج ارشادي انتقائي مقترح لتلبية الحاجات

2511 
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االرشادية وتنمية تقدير الذات لدى ناشئي كرة السلة / عصام  
محمد عبد الرضا الناهي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122التربية الرياضية1
 سم 81ص:ايض؛287أـ ز1

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية 
 ـ الذات ـ تطوير   1ـ علم النفس الرياضي   2
 ـ كرة السلة         أـ العنوان 8
 

05311723 
 331س

 
 السلطاني 1 علي شاكر عبيد حسان 

منهج تدريبي مقنن وفق منظومة الكفاءة البدنية لتطوير بعض 
والمهارات االساسية لالعبي خماس كرة القدم  القدرات البدنية

علي شاكر عبيد  لذوي االعاقة العقلية البسيطة/
حسانالسلطاني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 

11122 
 سم 13ص؛205

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ القدرات البدنية 1ـ المعوقون ـ رياضة   2
 ـ كرة القدم أـ العنوان 7ـ المهارات االساسية    8
 

2518 

05311723 
 373س 

 
 د 1 وليد خالد نوري مالسمر

أثر بعض الوسائل المساعدة وفق بعض المتغيرات الكيميائية 
عاقة ألفي التصويب نقطتين من الثبات بكرة السلة لمتحدي ا

بغداد : د.ـ موليد خالد نوري السمرعلى الكراسي المتحركة / 
 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛223
 ر في التربية الرياضية رسالة ماجستي

 ـ التصويت ـ دفة 1ـ المعوقون ـ رياضه   2
 ـ كرة السلة          أـ العنوان 8
 

2517 

0531133 
 137خ

 
 خالد عبد هادي جسام 

العراق على وفق السلوك االداري لرؤساء االندية الرياضية في 
متغيري التخصص والخبرة الميدانية / خالد عبد هادي جسام.ـ 

 1122ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية 1
 سم 13ص؛288

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ الخبرة الميدانية 1ـ النوادي الرياضية    2

 أـ العنوان  
 

2512 

0531133 
 117ص

 
 صبار محمود شحاذة 

2513 
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بناء مقياس الخصخصة ودوره لتطوير اداء االندية الرياضية 

.ـ ديالى : جامعة للمؤسسات في العراق / صبار محمود شحاذة 
 1122ديالى ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم رسالة ماجستير في التربية الرياضية 13ص؛273
 ـ الخصخصة مقياس 1رياضية     لـ النوادي ا2

 عنوان أـ ال
 

0531133 
 571ك

 
 الكوراني 1 نكتل ابراهيم محمد 

تقييم دور المشرف الرياضي في االندية العراقية في المنطقة 
نكتل ابراهيم محمد الشمالية في وجهة نظر المدربي/ 

الكوراني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 
 11122االساسية

 سم 81ص؛57
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 رياضية ـ العراق أـ العنوان لـ النوادي ا2
 

2510 

0531133 
 117و

 
 الوتار 1مقلد طه حامد 

المزاج لدى الالعبي المتقدمين في اندية مركز محافظة نينوى 
)بناء ـ مقارنة ( / مقلد طه حامد الوتار.ـ الموصل : جامعة 

 1122االساسية1الموصل ـ كلية التربية 
 سم 81ص:ايض؛223أـ ز1

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ النوادي الرياضية ـ العراق )محافظة نينوى(2

 أـ العنوان 
 

2513 

053110 
 837أ

 
 احمد عالوي سعدون 

بناء منهج لدرس التربية الرياضية للكليات غير االختصاص في 
.ـ القادسية : جامعة احمد عالوي سعدون الجامعات العراقية / 

 1122القادسية ـ كلية التربية الرياضية1
 سم 13ص؛237

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ التربية الرياضيةـ طرق التدريس 2

 أـ العنوان 
 

2515 

053110 
 151ر

 
 راية مفيد مجيد 

دراسة مقارنة بين تدريسي كلية التربية الرياضية لاللعاب 
في مهارات االتصال التعليمي وفق سنوات  الفردية والفرقية

 راية مفيد مجيد.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الخبرة /

2521 
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 1122الرياضية 1

 سم 13ص:ايض؛282
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ الفردية والفرقية 1ـ التربية الرياضية   2
 ـ الخبرة ـ سنوات 7ـ االتصال الثقافي     8

 أـ العنوان 
 

053110 
 575ز

 
 الزيدي1 فاضل علوان جبار علي 

الكفايات التدريسيه لمدرسي التربية الرياضية وعالقتها في 
اكتساب بعض المهارات الحركيه للطلبة في المدارس المتوسطة 
/ فاضل علوان جبار علي الزيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 

 1122التربية الرياضية 1
 سم 13ص؛217

 رسالة ماجستير في التربية الرياضيه 
 ـ التربيه الرياضيه ـ طرق التدريس 2
 ـ المدارس المتوسطه 8ـ المهارات الحركية     1

 أـ العنوان 
 

2522 

053110 
 511ض

 
 ضياء زكي ابراهيم 

بناء بطارية اختبار مميزات االداء الماهر وقدرتها على التنبؤ 
لعدد من المواد العملية لطالب كلية والتصنيف بالتحصيل 

التربية الرياضية/ ضياء زكي ابراهيم.ـ الموصل : جامعة 
 1122الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 15ص:ايض؛271أـ ح 1
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية 

 ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس   2
 ـ التنبؤ والتصنيف   أـ العنوان 8ـ االداء الماهر     1
 

2521 

053110 
 155ع
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 العاني1 تماضر عبد الرزاق الدليمي

تأثير وحدات تعليمية باستخدام االدوات الصغيرة في تنمية 
بعض الصفات البدنية والحركية واالداء لطالبات المرحلة 

.ـ بغداد : جامعة تماضر عبد الرزاق الدليمي العاني المتوسطة/
 1122بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص:ايض؛222
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ التربية الرياضيه ـ طرق التدريس   2
 ـ االداء المهاري         أـ العنوان 1
 

2528 
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053110 

 157ع
 

 عايد كريم عبد عون ابراهيم 
التنبؤ بمستوى المعرفة القانونية بداللة البصمة الفكريه 

والذاكرة الصوريه لطلبة كليات واقسام التربيه الرياضيه / عايد 
كريم عبد عون ابراهيم .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 

 1122الرياضية 1 
 سم 13ص؛257

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية 
 رق التدريس   ـ التربية الرياضية ـ ط2
 ـ البصمة الفكرية    8ـ المعرفة القانونية     1
 ـ الذاكرة الصورية       أـ العنوان 7
 

2527 

053110 
 231ع

 
 عبد السالم محمد حسين 

تأثير برنامج تعليمي باستخدام تكنلوجيا التعليم لبعض مفردات 
منهاج درس التربية الرياضيه لطالب المرحلة المتوسطة / عبد 

السالم محمد حسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم 13ص؛205
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس 2
 ـ التعليم ـ تكنلوجيا           أـ العنوان 1
 

2522 

053110 
 837م

 
 محمد رشيد محمد 

التنظيمي للمديرية العامة للتربية الرياضية دراسة واقع الهيكل 
والمديريات التابعة لها في وزارة التربية والمقترحات لتطويرها 

/ محمد رشيد محمد .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في التربية الرياضيه

 ـ وزارة ـ التربية1ـ التربية الرياضية ـ دراسات 2
 أـ العنوان 

 

2523 

053110 
 257م

 
 المشهداني 1 زيد حسون ناصر حسون 

أساليب السلوك القيادي وعالقتها بالقيم الخلقيه والشعور 
بالمشاركة االجتماعية لدى مدرسي التربية الرياضيه/ زيد 

.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية حسون ناصر حسون المشهداني
 1122التربية الرياضية 1 

 سم 13ص؛113
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

2520 
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 ـ السلوك القيادي 1ـ التربية الرياضيه  ـ رياضه   2
 ـ القيم الخلقية         أـ العنوان 8
 

053110 
 851م

 
 مهدي صاحب محمد المحنة 

تأثير التدريس بأسلوب االتقان والمقارن في تعلم فعالية الوثب 
 الطويل / مهدي صاحب محمد المحنة 

.ـ بغداد : الجامعةالمستنصرية  ـ كلية التربية االساسية 
11122 

 سم13ص؛217
رسالة ماجستير اداب في التربية )طرائق تدريس التربية 

 الرياضية
والمقارن         االتقان الرياضية ـ طرق التدريس ــ التربية 2
 ـ الوثب الطويل أـ العنوان 8
 

2523 

053110 
 581م

 
 ميثاق صادق هادي 

تأثير أسلوب التعلم التعاوني في اداء رفعة الفكر واالحتفاظ بها 
لدى طلبة كلية التربية الرياضية ـ جامعة ديالى / ميثاق صادق 

 1122الرياضية 1.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية هادي 
 سم13ص؛227

 رسالة ماجستير فلسفة في التربية الرياضية
 ـ التربية الرياضية ـ طرق التدريس 2
 ـ التفكير التعارفي        أـ العنوان 1
 

2525 

82  1053 
 213ح

 
 حسام غالب عبد الحسين 

تأثير اسلوبي التنافس المقارن والجماعي باستخدام الوسائط 
المتعددة في تطوير اداء بعض المهارات االساسية لالشبال بكرة 

.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية اليد / حسام غالب عبد الحسين 
 1122التربية الرياضية 1 

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 لمهارات االساسية أـ العنوان ـ ا1ـ كرة اليد    2
 

2511 

053182 
 357ص

 
 الصميدعي 1 طيف طالل صابر 

القيم في المجال الرياضي وعالقتها بالسلوك االجتماعي لدى 
.ـ الموصل : العبي كرة اليد / طيف طالل صابر الصميدعي

 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم 81ص:ايض؛271أـ ز1 

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ السلوك االجتماعي 1ـ كرة اليد    2

2512 
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 أـ العنوان 
 

053182 
 851ي

 
 يحيى محمد محمد علي 

دراسة تحليلية لبعض المتغيرات الميكانيكية للتصويت من القفز 
بمواجهة ارتفاعات مختلفة لحائط الصد وعالقتها بدقة 

محمد محمد علي .ـ الموصل :  التصويت في كرة اليد / يحيى
 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 15ص:ايض؛200أـ ي1
 أطروحة دكتوراه في تربية رياضية1 بايوميكانيك 

 ـ كرة اليد      أـ العنوان 2
 

2511 

0531821 
 313ت

 
 تماضر عبد المنعم عبد الحسين 

بعض تأثير تمرينات بدنية ـ مهارية خاصة على وفق 
المؤشرات البيوكينماتيكيه في تطوير االنسيابية والنقل الحركي 

ودقة التصويت من القفز عاليا بكرة اليد/ تماضر عبد المنعم 
عبد الحسين.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 

 1122للبنات 1
 سم 13ص؛283

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 يابيه ـ تطوير ـ االنس1ـ كرة اليد   2
 ـ النقل الحركي      أـ العنوان 8
 

2518 

0531821 
 157ج

 
 الجبوري 1 نبيل كاظم هربيد 

النمذجة المورفولوجية والقدرات العقليه والفسيولوجيه 
والحركية والمهارية لتصنيف وتوجيه العبي كرة اليد بحسب 
ـ  مراكز اللعب / نبيل كاظم هربيد الجبوري.ـ بابل :جامعة بابل

 1122كلية التربية الرياضية1 
 سم 13ص؛121

 أطروحة دتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ اللعب ـ مراكز 8ـ القدرات العقلية  1ـ كرة اليد   2

 أـ العنوان 
 

2517 

0531821 
 851ح

 
 الحجية 1 أياد شهاب احمد 

دراسة مقارنة في قيم بعض المتغيرات البايوكينماتيكية بين 
السفلى والعليا المسيطر وغير المسيطر لحراس االطراف 

المرمى للمحاوالت الناجحة والفاشلة للتصدي لرميات الجزاء 
في كرة اليد / أياد شهاب احمد الحجية.ـ ـ الموصل : جامعة 

 1122الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم 81ايض؛ص:223أـ ص1

2512 
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 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
ـ الناجحة والفاشلة        8ـ السفلى والعليا    1ـ كرة اليد   2

 أـ العنوان 
 

0531821 
 213ح

 
 حسام عبد محي مصطفى 

تأثير تمرينات خاصة باستخدام اسلوبي التضمين والتعاوني في 
تعلم بعض المهارات بكرة اليد لطالبات معهد اعداد المعلمات / 

الدين : جامعة تكريت ـ كلية حسام عبد محي مصطفى .ـ صالح 
 التربية الرياضية

 سم 13ص؛215
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ معهد اعداد المعلمات 1ـ كرة اليد   2
 أـ العنوان 

 

2513 

0531821 
 155د

 
 ؤودي 1 محمد علي فياض االد

أثر استخدام استراتيجية التدريس بالخطوات في اكساب المعرفة 
اليد وتنمية التفكير فوق المعرفي / محمد علي  الخططية بكرة

ؤودي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية افياض الد
 1122الرياضية 1

 سم 81ص:ايض؛233أـ ح 1
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ التدريس بالخطوات    1ـ كرة اليد   2
 ـ التفكير ـ تنمية   7ـ المعرفة ـ اكساب   8

 انأـ العنو
 

2510 

0531821 
 353د

 
 الدليمي 1 خالدة عبد زيد بعيوي 

تأثير التصميم التعليمي الشامل والتعلم باللعب في تطوير 
القدرات المعرفية والمهارات الهجومية للطالب بكرة اليد / 

خالدة عبد زيد بعيوي الدليمي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1 

 سم 13ص؛113
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ التعلم باللعب 8ـ التصميم التعليمي  1ـكرة اليد   2
 ـ المهارات الهجوميه2ـ القدرات المعرفية      7

 أـ العنوان 
 

2513 

0531821 
 011ص

 
 صفاء عباس نايف 

تأثير أزمنة مختلفة باستخدام مجموعة العاب صغيره في تطوير 
في كرة  وتعلم مهارتي المناولة والتصويبي االبداع الشخص

2515 
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( سنة / صفاء عباس نايف.ـ بابل 27ـ 28اليد للطالب باعمار )
 1122:جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم 13ص؛232
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ االبداع الشخصي 1ـ كرة اليد   2
 ـ المناولة والتصويت    أـ العنوان8
 

0531821 
 137ع

 
 العامري1 محمد اسماعيل حسين 

تأثير اسلوب التطبيق بالتوجيه الذاتي بادوات مساعدة في 
تطوير تعلم بعض المهارات االساسية بكرة اليد / محمد 

:جامعة االنبار ـ كلية التربية اسماعيل حسين العامري.ـ االنبار 
 1122الرياضية 1

 سم13ص؛218
 ة الرياضيةرسالة ماجستير في التربي

 ـ المهارات االساسية 1ـ كرة اليد    2
 أـ العنوان

 

2581 

0531821 
 311ع

 
 عالء كامل جبار 

تمرينات خاصة على وفق بعض المتغيرات البايوميكانيكية 
بالقفز عاليا بكرة  الجذع لمهارة التصويبوتأثيرها على زخم 

اليد/ عالء كامل جبار.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية 
 1122التربيةاالساسية 1

 سم 13ص؛237
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 أـ العنوانـ التصويت بالقفز 1ـ كرة اليد   2
 

2582 

0531821 
 123ق

 
 قاسم حسن كاظم 

شبه المنافسة في أثر التمرينات البدنية الخاصة وتمرينات 
البعيد  بدنيه والحركيه المرتبطه بالتصويبتطوير اهم القدرات ال

من القفز عاليا لالعبي الخط الخلفي بكرة اليد / قاسم حسن 
 1122كاظم.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

 ص13ص؛237
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية 

 ـ القدرات البدنيه      8ت البدنيه  ـ التمرينا1ـ كرة اليد   2
 أـ العنوان 

 

2581 

053181 
 375ش

 
 الشمري1 احمد سلمان صالح 

تأثير منهج تعليمي لذوي االستيعاب مقابل االستقبال في 
االنسيابية واالداء المهاري لناشيء كرة القدم / احمد سلمان 

2588 
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الرياضية صالح الشمري.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 
11122 

 سم 13ص؛111
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ االستقبال في االنسيابيه 1ـ كرة القدم   2
 ـ االداء المهاري     أـ العنوان 8
 

0531818 
 270أ

 
 أشرف عدنان جبار 

في تعميم برنامجه الحركي وفاعلية  منهج تعليمي للتصويبأثر 
ادائه للناشئة بكرة السلة / أشرف عدنان جبار.ـ  بابل :جامعة 

 1122بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 
 سم 13ص؛221

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ كرة السلة     أـ العنوان2
 

2587 

0531818 
 552أ

 
 أنيس قاسم صالح 

انواع الدفاع وعالقته بنجاح الهجوم  دراسة تحليلية لبعض
(/ 1122ـ 1121السريع للدوري الممتاز بكرة السلة للموسم )

أنيس قاسم صالح .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم 13ص؛217
 رسالة ماجستير في التربية الرياضيه

 ـ كرة السلة      أـ العنوان 2
 

2582 

0531818 
 511أ

 
 بهاء حسين عبد االمير 

أثر تمرينات باستعمال ادوات تدريبية متنوعة في تطوير دقة 
التصويب بالقفز المحتسب بثالث نقاط والقدرات البدنية للشباب 
بكرة السلة/ بهاء حسين عبد االمير.ـ  بابل :جامعة بابل ـ كلية 

 1122التربية الرياضية 1 
 سم 13ص؛210

 الرياضيةرسالة ماجستير في التربية 
ـ القدرات البدنية       أـ 8ـ التصويت بالقفز  1ـ كرة السله   2

 العنوان  
 

2583 

0531818 
 511ب

 
 البياتي 1عدي محمود زهمر عبد هللا 

تأثير تمرينات الباليومترك في تطوير بعض انواع القوة 
الفصلية والمهارات االساسية لالعبي الشباب بكرة السلة / 

عبدهللا البياتي .ـ صالح الدين : جامعة عدي محمود زهمر 
 1122تكريت ـ كلية التربية الرياضية1

2580 
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 سم 13ص؛30

 رسالة ماجستير في التربية الرياضيه 
 ـ الباليومترك ـ تمرينات 1ـ كرة السلة   2
 ـ الشباب        أـ العنوان 8
 

0531818 
 353ت

 
 التميمي 1 رشا طالب ذياب 

البالستي في تطوير القوة السريعة واداء  تأثير تمرينات التدريب
بعض المهارات الهجومية المركبة وانزيمات االكسدة واالختزال 

.ـ بغداد : جامعة لالعبات كرة السلة / رشا طالب ذياب التميمي
 1122بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛232
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ التدريب البالستي 1 ـ كرة السلة  2
 ـ المهارات الهجومية      أـ العنوان 8
 

2583 

0531818 
 817ح

 
 الحجار 1 اوس محمد طه محمد علي 

أثر منهاج تدريبي قائم على ) التحليل الفسيولوجي( في عدد 
من المتغيرات البدنيه والمهاربه المفردة والمركبه لالعبي كرة 

محمد علي الحجار.ـ الموصل : السلة الشباب / اوس محمد طه 
 1122جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛203
 رسالة ماجستير في التربية الرياضيه

 ـ البدنية والهاربة 1ـ كرة السلة   2
 ـ الشباب أـ العنوان 7ـ المفردة والمركبة   8
 

2585 

0531818 
 25ح

 
 حسن صالح مهدي 

وفق التوافق النفسي االجتماعي  التنبؤ باالنجاز الفرقي على
والتماسك الحركي لفرق الدوري الممتاز بكرة السلة في العراق 

/ حسن صالح مهدي .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1 

 سم 13ص؛111
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية 

 ـ التوافق النفسيأـ العنوان 1ـ كرة السلة   2
 

2571 

0531818 
 51ر

 
 رنا شهاب احمد 

تمرينات مقترحة لتطوير التوافق الحركي ومستوى اداء بعض 
المهارات الدفاعية لالعبات كرة السلة / رنا شهاب احمد .ـ 

 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية للبنات 1

2572 
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 سم 13ص؛55

 رسالة ماجستير في التربية الرياضيه
 ـ المهارات الدفاعية أـ العنوان 1ـ كرة السلة   2
 

0531818 
 257م

 
 المزوري 1 شيرزاد محمد جارو 

االرواء بالماء الممغنط وتأثيره في بعض القدرات البدنية 
المؤشرات الفسيولوجية لدى العبي كرة السلة الشباب / 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية شيرزاد محمد جارو المزوري 
 1122التربية الرياضية 1

 سم13ص؛281
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ الشباب أـ العنوان 8ـ القدرات البدنية   1ـ كرة السلة   2
 

2571 

0531818 
 583م

 
 ميثم سعدي علي 

تقين تمرينات مهاريه مركبة وتأثيرها في تطوير االداء 
( 23ـ 22للناشئين باعمار )المهاري والتفوق منه بكرة السلة 

سنة/ ميثم سعدي علي .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم13ص؛275
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ االداء المهاريأـ العنوان 1ـ كرة السلة   2
 

2578 

0531818 
 817ن
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 النجادي 1 عمر نوري عباس 

البالستي والباليوميتراك في تطوير اهم القدرات تأثير التدريب 
البدنية والحركية والمهارية الخاصة بالالعبين الشباب في كرة 

السلة / عمر نوري عباس النجادي.ـ بغداد : الجامعة 
 1122المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1

 سم 13ص؛112
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 البالستي والباليوميترك ـ 1ـ كرة السلة   2
 ـ الشباب أـ العنوان 7ـ القدرات البدنية   8

2577 

0531818 
 257ن

 
 نصير خضير عباس 

م( وتأثيرهما في 117 21أستخدام تمرينات خاصة بمسافتي ) 
تطوير تحمل السرعة واداء بعض المهارات الهجومية لالعبي 

.ـ  بكرة السلة / نصير خضير عباس8منتخب تربية الكرخ /
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص:ايض؛212

2572 
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 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

ـ المهارات الهجومية    8ـ السرعة ـ تحمل   1ـ كرة السلة   2
 ـ الكرخ ـ تربية  أـ العنوان 7
 

0531812 
 552أ

 
 أنيس حسين علي 

الالمركزية في تطوير مرحلة تأثير تمرينات القوة باالطالة 
االرتقاء على وفق خصائص منحنى القوة والزمن والنشاط 
العضلي للرجلين في الضرب الساحق بالكرة الطائرة/ أنيس 
حسين علي .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

1122 
 سم 13ص؛252

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ القوة والزمن      8ـ االرتقاء ـ مرحلة   1ـ كرة الطائرة   2

 أـ العنوان 
 

2573 

0531812 
 151ح

 
 حبيب علي طاهر 

تأثير تدريبات الباليومترك والبالستيك في تطوير اهم القدرات 
البدنية والمتغيرات البايوكيمياتيكية لمهارة الضرب الساحق 

.ـ بابل :جامعة حبيب علي طاهرالعالي للشباب بالكرة الطائرة / 
 1122بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم 13ص؛203
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ الباليومترك والبالسيتك 1ـ كرة الطائرة   2
 ـ القدرات البدنية       أـ العنوان 8
 

2570 

0531812 
 715ح
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 الحربي 1 حذيفة ابراهيم خليل 

تمرينات خاصة وفق المتغيرات الكينماتيكيه ونموذج تأثير 
التصحيح الذاتي في تطوير بعض الصفات البدنيه ودقة اداء 

المهارات الهجوميه بالريشة الطائرة/ حذيفة ابراهيم خليل 
 1122الحربي .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم13ص؛252
 دكتوراه في التربية الرياضية رسالة

 ـ المهارات الهجومية أـ العنوان 1ـ الريشة الطائرة  2

2573 

0531812 
 371ح

 
 الحمداني 1 هيام قاسم زبالة

دراسة تحليلية لمستوى اداء المهارات الفنية وعالقتها بفاعلية 
النهج الهجومي في لعبة الكرة الطائرة / هيام قاسم زبالة 

 ة الرياضية الحمداني.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربي

2575 
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11122 

 سم 13ص؛212
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ المهارات الفنية أـ العنوان 1ـ كرة الطائرة   2
 

0531812 
 255ح

 
 حسين فرحان فرج علي 

ي التعلم المبرمج والتعاوني في التحصيل يتتأثير استراتيج
واستقباله المعرفي وتعلم مهارة االرسال المواجه في االعلى 

.ـ بابل :جامعة للطالب بالكرة الطائرة / حسين فرحان فرج علي
 1122بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

 سم13ص؛118
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ المبرمج والتعاوني   1ـ كرة الطائرة    2
 ـ االسال ـ مهاره      أـ العنوان 8
 

2521 

0531812 
 577ح

 
 حيدر محمود عبود محمد 

تأثير استراتيجيتي التعلم التعاوني والتنافسي في تطوير مفهوم 
الذات المهاريه واالداء الدفاعي بالكرة الطائرة / حيدر محمد 

عبود محمد .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 
1122 
 سم 13ص؛220

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ التعاوني والتنافسي 1ائرة  ـ كرة الط2
 ـ االداء الدفاعي أـ العنوان 7ـ الذات ـ مفهوم    8
 

2522 

0531812 
 353د
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 الدليمي 1 وسام رياض حسين عباس 

تأثير ادوات مساعدة في تخفيف صعوبات االداء الحركي 
وتطوير اهم الجوانب الخاصة بمهارتي الضرب الساحق وحائط 

بالكرة الطائرة / .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الصد للطالب 
 1122الرياضية 1 

 سم13ص؛115
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ االداء الحركي  أـ العنوان 1ـ كرة الطائرة   2
 

2521 

0531812 
 353د

 
 الدليمي1 عبد هللا حميد صالح حسن 

بعض القدرات أستخدام موافق تنافسيه وتأثيرها في تطوير 
الحركية ودقة اداء المهارات الدفاعية لالعبي الشباب باعمار 

 (سنةبالكرة الطائرة / عبد هللا حميد صالح حسن23ـ 20)

2528 
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 1122الدليمي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛281
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 حركية ـ القدرات ال1ـ كرة الطائرة   2
 ـ الشباب أـ العنوان 7ـ المهارات الدفاعية   8
 

0531812 
 157ز

 
 الزبيدي1 عامر راشد شيال 

تأثير تمرينات القوة المميزة بالسرعة في تطوير سرعة حركات 
كرة الطائرة / عامر تعلم االشكال الحركية لالعداد بالرجلين و

التربية الرياضية راشد شيال الزبيدي.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية 
 11122 

 سم13ص؛271
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ القوة المميزة 1ـ كرة الطائرة   2
 ـ االشكال ـ تعلم 8ـ الرجلين ـ حركات   8

 أـ العنوان 
 

2527 

0531812 
 157ز

 
 الزبيدي1 محمد وهيب مهدي 

بعض تأثير تدريبات القوة االنفجارية في الوسط المائي لتطوير 
المهارات بالكرة الطائرة للناشئين / محمد وهيب مهدي 
 1122الزبيدي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية االساسية1

 سم 13ص:ايض؛217
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ القوة االنفجارية أـ العنوان 1ـ كرة الطائرة   2
 

2522 

0531812 
 17ط
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 طارق علي يوسف 

تأثير تمرينات مهارية تخصصية وفق برنامج تحليلي باستخدام 
الحاسوب على نسبة فاعلية االداء المهاري لالعبي الكرة 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية الطائرة / طارق علي يوسف
 1122التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛113
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ االداء المهاري8   ـ الحاسوب1ـ كرة الطائرة   2
 أـ العنوان 

2523 

0531812 
 155ط

 
 الطائي 1 فراس يونس ذنون 

دراسة تحليلية بايوكينماتيكية لالداء الفني للضرب الساحق 
القطري من المنطقة الخلفية في الكرة الطائرة/ فراس يونس 

 ذنون الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربيةاالساسية 

2520 
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11122 

 سم 81ص:ايض؛228أـ ح 1 
 رسالة ماجستير في العلوم الرياضية

 ـ االداء الفني أـ العنوان 1ـ كرة الطائرة   2
 

812 1053 
 571ع
 
 
 
 
 
 
 

 
 العيداوي1 حيدر شمخي جبار

مقارنة في قيم بعض المتغيرات البيوميكانيكية الداء الضرب 
للمتقدمين ( 3( و)2الساحق وعالقتها بالدقة بين مركزي)

بالكرة الطائرة/ حيدر جبار العيداوي.ـ بابل جامعة بابل ـ كلية 
 1122التربية الرياضية/

 سم13ص؛ 222
 اطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية 

 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان 2

2523 

812 1053 
 712ف 

 
 فراس سهيل ابراهيم

على وفق تأثير تسلوبي فحص النفس واالكتشاف الموجه 
النمذجة الحسية تطوير مهارتي االرسال والضرب الساحق 

بالكرة الطائرة للطالب/فراس سهيل ابراهيم.ـ بابل: جامعة بابل 
 1122ـ كلية التربية الرياضية/ 

 سم13ص؛ 170
 رسالة دكتوراه في التربية الرياضية 

 ـ االرسال والضرب  أـ العنوان 1ـ كرة الطائرة  2

2525 

812 1053 
 731ك

 
 الكرعاوي 1 حاتم فليح حافظ حسين

تأثير تداخل الحقيبة التعليمية باالسلوبين المكثف والموزع على 
تعلم االرسال الساحق والضرب الساحق المواجه وانتقال اثرهما 

المتبادل بالكرة الطائرة/ حاتم فليح حافظ حسين الكرعاوي.ـ 
 1122بابل: جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم13ص؛ 233
 اطروحة دكتوراه في التربية الرياضية 

 7ـ المكشف والموزع  8تعليمية ـ الحقيبة ال1ـ كرة الطائرة  2
 االرسال ـ تعلم  أـ العنوانـ 
 

2531 

0531812 
 155ع

 
 العاني 1 موسى عدنان موسى حمد 

تأثير تمرينات خاصة على الشبكة بحجب الرؤيا في تطوير 
س حركية ومهارة الدفاع عن اللعب راكية الحاالدبعض القدرات 

لالعبي الكرة الطائرة / موسى عدنان موسى حمد العاني.ـ 
 1122االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية الرياضية1

2532 
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 سم81ص؛218

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ التمرينات الرياضية 1ـ كرة الطائرة   2
 ـ العنوان ـ الدفاع ـ مهاره       أ8
 

0531812 
 133ع

 
 عبد هللا خالد مخلف حواس 

باالثقال والبليومتري  تدريبات مقترحة ألسلوبي الباليستيتأثير 
في تطوير بعض القدرات البدنية الخاصة ومهارتي االسال 
الساحق وحائط الصد بالكرة الطائرة / عبد هللا خالد مخلف 

 1122كلية التربية الرياضية1.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ حواس
 سم 81ص؛222

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 ـ التدريب الرياضي أـ العنوان 1ـ كرة الطائرة   2
 

2531 

0531812 
 851م

 
 المحنا 1 رافد سعد هادي 

صالحية التقدير الكمي لالداء المهاري بداللة اهم القياسات 
الحر بالكرة الطائرة / الجسمية وبعض القدرات البدنيه لالعب 

رافد سعد هادي المحنا.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1 

 سم 13ص؛215
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ قياسات الجسيمة 1ـ كرة الطائرة   2
 ـ القدرات البدنية        أـ العنوان 8
 

2538 

0531812 
 557م
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مهند أحمد عبد الرزاق 

انموذج مقترح باستعمال االهداف السلوكية وفق تصنيف 
يسون وتأثيره في تعلم بعض مهارات الكرة الطائرة / مهند سم

.ـ بغداد : الجامعة المستنصرية  ـ كلية أحمد عبد الرزاق 
 التربية االساسية 

11122 
 سم 13ص؛50

التربية  رسالة ماجستير اداب في التربية )طرائق تدريس
 الرياضية( 

 ـ كرة الطائرة        أـ العنوان 2
 

2537 

0531812 
 525م
 
 

 
 الموسوي 1 هيثم صادق كاظم 

السلوكيات التعليميه للمدرسين وعالقتها بوقت التعلم االكاديمي 
 للطالب وتأثيرها في تعلم مهارتي الضرب الساحق وحائط الصد

2532 
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.ـ بغداد : جامعة بالكرة الطائره / هيثم صادق كاظم الموسوي 
 1122بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير فلسفة في التربية الرياضية 

 ـ كرة الطائرة     أـ العنوان 2

0531812 
 523م

 
 ميسلون زهير حسين 

ذر لحالمجازفة مقابل اتأثير استراتيجية اللعب المباشر لذوي 
في تطوير اهم القدرات الخاصة وتعلم مهارة الضرب الساحق 

ميسلون المواجه بالكرة الطائرة لطالب كلية التربية الرياضية/ 
زهير حسين .ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 

1122 
 سم13ص؛277

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ اللعب ـ استراتيجية 1ـ كرة الطائرة   2
 ـ القدرات الخاصة     أـ العنوان 8
 

2533 

0531881 
511 

 
 االنباري 1 اشرف ممتاز يونس 

أثر التمارين التوافقية مع الكرة في عدد من المتغيرات البدنية 
والمهارية على العبي كرة القدم / اشرف ممتاز يونس 

التربيةاالساسية .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االنباري
11122 

 سم81ص:ايض؛217أـ د1 
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ البدنية والمهارية أـ العنوان 1ـ كرة القدم  2
 

2530 

0531881 
 38ب
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 بعث عبد المطلب عبد الحمزة 

تي اختبار )بدنيه ـ مهاريه( الختبار ناشيء يتصميم وتقنين بطار
بعث عبد ( سنة/ 23ـ 27خماسي كرة القدم في بغداد باعمار )

المطلب عبد الحمزة .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم 13ص؛121
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ كرة القدم    أـ العنوان 2
 

2533 

0531881 
 511ب

 
 البياتي 1 يوسف عبد االمير درويش 

بناء مقياس التفاعل االجتماعي وتقنية لالعبي كرة القدم الندية 
يوسف عبد االمير درويشالبياتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ  بغداد /

 1122كلية التربية الرياضية 1

2535 
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 سم13ص؛237

 رسالة ماجستير فلسفة في التربية الرياضية
 العنوان  ـ كرة القدم   أـ2
 

0531881 
 137ث

 
 ثامر صبحي محمد عبد القادر قطيش 

تأثير استخدام التمرينات المركبة باالسلوب التنافسي في تطوير 
السرعة الداء بعض المهارات الهجومية بكرة القدم لدى 

ثامر صبحي محمد عبد القادر قطيش .ـ  الالعبين الشباب /
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛207
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ السرعة ـ تطوير 1ـ كرة القدم   2
 ـ الشباب  أـ العنوان 7ـ المهارات الهجومية   8
 

2501 

0531881 
 157ج

 
 الجبوري1 هيثم محمد كاظم 

تأثير تمرينات لالدراك الحس ـ حركي واالسترخاء العقلي في 
االداء المهاري والخططي الفردي لالعبين الشباب بكرة القدم / 

.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية هيثم محمد كاظم الجبوري
 1122الرياضية 1 

 سم 13ص؛207
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضيه

 ـ االداء المهاري1ـ كرة القدم   2
 ـ الشباب     أـ العنوان 8
 

2502 

0531881 
 813ح
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 الحجامي 1 عزيز كريم وناس 

جودة اتخاذ القرار وفقا للخبرة التحكيمية بداللة موقع الضبط 
عزيز كريم وانماط القيادة الرياضية لدى حكام كرة القدم / 

بابل ـ كلية التربية الرياضية 1 .ـ بابل :جامعة وناس الحجامي
1122 
 سم13ص؛173

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضيه
 ـ اتخاذ القرار 1ـ كرة القدم    2
 ـ القيادة الرياضية      أـ العنوان 8
 

2501 

0531881 
 278خ

 
 الخزرجي 1 مثنى ستار حسين 

أثر منهج تدريبي باسلوب الفارتلك في تطوير بعض المهارات 
االساسية واالداء الفني لالعبين الشباب بكرة القدم / مثنى ستار 

 حسين الخزرجي.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربية

2508 
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 1122االساسية1 
 سم 13ص؛ 30

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 ـ المهارات االساسية 1ـ كرة القدم   2
 ـ الشباب        أـ العنوان 8
 

0531881 
 353د

 
 الدليمي1 محمود فرحان حسن 

دراسة مقارنة لبعض المهارات االساسية بين العبي الصاالت 
المغلقة والمالعب الخارجية الندية الدرجة االولى بكرة القدم / 

.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية محمود فرحان حسن الدليمي 
 1122التربيةالرياضية1

 سم 13ص؛03
 اضيةرسالة ماجستير في التربية الري

 ـ المهارات االساسية 1ـ كرة القدم   2
 ـ المالعب الخارجية     أـ العنوان 8

2507 

0531881 
 157ز

 
 الزبيدي1 سعد سعدون جواد حلو 

تأثير تمرينات مقاومة منوعة في تطوير بعض القدرات البدنية 
سنة / سعد 22والوظيفية والمهاربة لالعبي كرة القدم باعمار 

الزبيدي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية سعدون جواد حلو 
 1122الرياضية 1

 سم13ص:ايض؛123
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ القدرات البدنية1ـ كرة القدم  2
 أـ العنوان 

 

2502 

0531881 
 331س
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 السلطاني 1 علي نوري خزعل 

اللعب  تمرينات خاصة لتطوير صفة السرعة وفق خطوات
المختلفة وتأثيرها في بعض المهارات االساسية بكرة القدم 

علي نوري خزعل السلطاني.ـ  ( سنة/25ـ 20للشباب باعمار )
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛285
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ اللعب ـ خطوط 1ـ كرة القدم  2
 سية      أـ العنوان ـ المهارات االسا8

2503 

0531881 
 511ض

 
 ضياء الدين برع جواد كاظم 

تأثير تمرينات مركبة )بدنية ـ مهارية( في تطوير بعض القدرات 
 البدنية الخاصة والمؤشرات الفسيولوجيه والمهارات االساسية

2500 
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( 25ـ20وعالقتها بفاعلية االداء بكرة القدم للشباب باعمار ) 

ضياء الدين برع جواد كاظم.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية  سنة /
 1122التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛112
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ القدرات البدنية الخاصة 1ـ كرة القدم   2
 ـ الشباب أـ العنوان 7ـ المهارات االساسية   8
 

0531881 
 137ع

 
 العامري 1 عماد عودة جودة 

تأثير تمرينات مركبة في تطوير كفاءة بعض متغيرات الرنة 
والحد االقصى الستهالك االوكسجين واالداء المهاري لشباب 

.ـ نادي الديوانية بكرة القدم / عماد عودة جودة العامري
 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛232
 ياضيةرسالة ماجستير في التربية الر

 ـ االداء المهاري 8ـ الرئة ـ متغيرات   1ـ كرة القدم   2
 أـ العنوان  

 

2503 

0531881 
 315ك

 
 الكعبي 1 عبد هللا حويل فرحان 

تأثير تدريبات اللعب بمساحات مختلفة في تطوير بعض القدرات 
البدنية الخاصة واالداء المهاري لالعبي الفرات االوسط بكرة 

سنة/ عبد هللا حويل فرحان الكعبي.ـ 25القدم للشباب تحت 
 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛257
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ اللعب ـ تدريبات   1ـ كرة القدم 2
 ـ االداء المهاري  7ـ القدرات البدنية   8
 ـ الشباب      أـ العنوان 2
 

2505 

0531881 
 531م
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 المولى 1 الحكم محمد يونس 

أثر تمارين هوائية فترية معتمدة على منطقتي الجهد الثالثة 
والرابعة في عدد من المتغيرات البدنية والمهارية المركبة 

الحكم محمد يونس المولى.ـ  لالعبي كرة القدم الشباب /
 11122 الرياضية  الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية

 سم81ص:ايض؛222أـ ط1 
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ كرة القدم     أـ العنوان 2
 

2531 
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0531881 

 233م
 

 مسلم جعفر جمعة بكر 
أثر اسلوبي التنافس المقارن واالحتواء في تعليم بعض 

المهارات االساسية بكرة القدم واالحتفاظ بها / مسلم جعفر 
 الرياضيةالموصل ـ كلية التربية.ـ الموصل : جامعة جمعة بكر

11122 
 سم81ص:ايض؛221أـ خ1 

 رسالة ماجستير في التربية الخاصة
 ـ المهارات االساسيةأـ العنوان 1ـ كرة القدم   2
 

2532 

0531881 
 518م

 
 المياحي 1 فاضل دحام منصور

أثر تدريبات القدرة العضلية في تطوير اهم القدرات البدنية 
ودقة التهديف وفقا لبعض المتغيرات واالداء الخططي 

الكينماتيكية لالعبي كرة القدم للشباب / فاضل دحام منصور 
 1122المياحي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛100
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ القدرة العضلية 1ـ كرة القدم   2
 الخططي  ـ االداء7ـ القدرات البدنية   8
 ـ الشبابأـ العنوان3ـ التهديف ـ دقة    2
 

2531 

053188110 
 153س

 
 السبعاوي 1 عبدهللا حسن علي صالح 

أثر التدريبي المتزامن والمتعاقب للقوة القصوى والمطاولة 
العامة في عدد من المتغيرات البدنية ومكونات البناء الجسمي / 

الموصل : جامعة الموصل عبدهللا حسن علي صالح السبعاوي.ـ 
 11122 الرياضيةـ كلية التربية

 سم 81ص:ايض؛213أـ ح1 
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ البناء الجسمي1رياضي    لـ التدريب ا2
 أـ العنوان 

 

2538 

0531871 
 157ث

 
 ثائر خميس احمد 

عي تأثير اسلوب االكتشاف الموجة في تطوير التفكير االبدا
يتين االمامية والخلفية مهارتي الضربتين االرض واكتساب

 ثائر خميس احمد  بالتنس االرضي /
 .ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربيةالرياضية1

1122 
 سم 13ص:ايض؛283

 جستير في التربية الرياضيةارسالة م

2537 
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 ـ التنس االرضي       أـ العنوان 2
 

0531871 
 155د

 
 الداوودي1 عمار شريف زبير 

أثر اسلوبي تدريس االقران والتبادلي الثالثي في اكساب فن 
اداء واحتفاظ واستثمار وقت التعلم االكاديمي لبعض المهارات 

الموصل : .ـ /عمار شريف زبير الداوودياالساسية بالتنس
 11122 الرياضية جامعة الموصل ـ كلية التربية

 سم 81ص:ايض؛251أـ خ1
 ة ماجستير في التربية الرياضيةرسال

 ـ المهارات االساسية8ـ التعلم ـ وقت   1ـ التنس   2
 أـ العنوان 

 

2532 

0531871 
 131ط

 
 طالب جاسم محسن 

تأثيرات التحفيز الكهربائي والتمارين والعالجيه في تأهيل 
العضالت العاملة على مرفق التنس المصاب وبعض القدرات 

االرضية الخلفية في التنس / طالب جاسم البدنية واداء الضربة 
 1122محسن.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛187
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ التمارين الرياضية 1ـ التنس   2
 ـ القدرات البدنية      أـ العنوان 8
 

2533 

0531871 
 155ط

 
 الطائي 1 عالء عبد الستار عبد الرزاق 

أثر استخدام اسلوب التدريس الذاتي في تحصيل مهارة االرسال 
المستقيم والقاطع بالتنس واالتجاه نحو المادة / عالء عبد 

الستار عبد الرزاق الطائي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 
 1122التربية الرياضية 1

 سم 81ص:ايض؛283أـ و1
 ستير في التربية الرياضيةرسالة ماج

 ـ االرسال  ـ مهارةأـ العنوان 1ـ التنس  2
 

2530 

0531871 
 317ع

 
 العمار 1 نصير احمد كامل 

بعض المهارات االساسية للطالب المصنفين على وفق بعض 
القياسات الجسمية والقدرات البدنية والحركية بالتنس / نصير 

العمار.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية  احمد كامل
11122 

 سم 13ص؛222
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

2533 



 

191 
 

 
ـ القدرات البدنية           8ـ المهارات االساسية    1ـالتنس   2

 أـ العنوان 
 

0531878 
 155ط

 
 الطائي 1 علي عطية دخيل 

التعلم بين بعض مهارات التنس تأثير انواع مختلفة النتقال أثر 
االرضي الى مهارات االسكواش وتشخيص االخطاء للطالب / 

 علي عطية دخيل الطائي
 1122.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص:ايض؛237
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 التنس االرضي أـ العنوان ـ1ـاالسكواش      2
 

2535 

0531878 
 127ي

 
 ياسر وجيه قدوري

تأثير تدريبات مقترحة في تطوير عزوم القوة وبعض المتغيرات 
اتيكية واداء الضربة االرضية االمامية المستقيمة في مالبيوكين

ياسر وجيه قدوري.ـ االنبار: جامعة االنبار ـ كلية االسكواش / 
 1122التربية الرياضية 1

 سم 81ص:ايض؛272
 في التربية الرياضيةرسالة ماجستير 

 ـ القوة ـ عزوم   أـ العنوان 1ـ االسكواش     2
 

2551 

0531872 
 312أ

 
 ال الش1 دريد سهيل عبد هللا حسن 

دراسة مقارنة لتأثير استخدام بعض االدوات الخاصة والتقنيات 
التربوية في تحسين من اداء الضربتين االمامية والخلفية 

.ـ دريد سهيل عبد هللا حسن ال الش بالتنس واالحتفاظ بهما /
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1

 سم 13ص:ايض؛218أـ هـ1 
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ االماميه والخلفيه أـ العنوان 1ـ التنس  2
 

2552 

0531872 
 551ز

 
 زينب رعد عبد الحسين 

القوة المميزة بالسرعة ب لتطوير كأستخدام التدريب المر
واثرها في دقة بعض المهارات االساسية بالتنس االرضي : 

يبي على العبي المنتخب الوطني بالتنس االرضي ربحث التج
زينب رعد عبد الحسين.ـ بغداد : جامعة سنة/ 23ـ 27باعمار 

 1122بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم 17ص:ايض؛227

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

2551 



 

195 
 

 
 ـ التدريب ـ استخدام 1ـ تنس الريشه   2
 ـ المهارات االساسيةأـ العنوان 7ـ القوة المميزة    8
 

0531872 
 351س

 
 سمية رياض عزيز 

( في تطوير التحمل الخاص ثير تمارين مركبة )بدنيه ـ مهاريةتأ
بداللة نسبة تركيز حامض اللبتيك بالدم لالعبات التنس 

 سمية رياض عزيز االرضي/ 
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛217
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ تنس الريشه        أـ العنوان 2
 

2558 

0531872 
 751م

 
 مروان عبد الحميد يوسف 

أستخدام التمرينات الحس حركيه في تطوير سرعة رد الفعل 
واالستجابة الحركية وأثرها في دقة اداء بعض المهارات 

االساسية في الريشة الطائرة / مروان عبد الحميد يوسف.ـ 
 1122االنبار: جامعة االنبار ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛211
 في التربية الرياضيةرسالة ماجستير 

 ـ التمرينات ـ استخدام 1ريشة   لـ تنس ا2
 ـ المهارات االساسية     أـ العنوان 8
 

2557 

0531872 
 510م

 
 مناف عبد العزيز محمد شعبان 

واقع دوري المصنفين بالتنس االرضي في العراق على وفق 
.ــ ادارة الجودة الشاملة / مناف عبد العزيز محمد شعبان 

 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1 
 سم 13ص؛271

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ كنس الريشه      أـ العنوان 2
 

2552 

05317 
 511ب

 
 البياتي 1 زينة ابراهيم مهدي دروش

تأثير تمرينات هوائية باستخدام ايقاعات موسيقية متنوعة في 
اللياقة المرتبطة بالصحة بداللة جهاز تطوير مؤشرات 

(fitmate pro( للنساء باعمار )سنة71ـ 82 ) بحث تجريبي /

زينة ابراهيم مهدي دروش البياتي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 
 1122التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛230
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

2553 



 

196 
 

 
 ـ الصلب الرياضي أـ العنوان 1ـ اللياقة البدنيه   2

05317 
 350ج

 
 الجعيفري1 علي بخيت حسن 

التمايز العقلي وعالقته باالستقرار النفسي واالنجاز لدى العبي 
العاب القوى الشباب / علي بخيت حسن الجعيفري.ـ بابل : 

 1122جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم 13ص؛255

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ـ الشباب أـ العنوان 1ـ العاب القوى    2
 

2550 

05317 
 313هـ

 
 الهاللي 1احمد هشام احمد 

فاعلية بطاريه اللياقة الحركية والمؤشرات الجسمية باستخدام 
ة في التحصيل العلمي يملالوحدات المرشحة والدرجات العا

.ـ الموصل : هشام احمد الهالليللسباحة وكرة السلة/ احمد 
 1122جامعة الموصل ـ كلية التربيةالرياضية  1

 سم81ص:ايض؛275أـ ح1
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ السباحة 1ـ اللياقة البدنية   2
 ـ كرة السلة        أـ العنوان 8
 

2553 

05317 
 771و

 
 وردة علي عباس حسين 

انموذج تقويم )حجم ـ تركيب الجسم ـ انماط الجسم( للطالبات 
يفهن تصنالمتقدمات كلية التربية الرياضية للبنات على وفق 

بالدالئل االنثرو بومتريه/ وردة علي عباس حسين.ـ بغداد : 
 1122جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛253
 ضيةأطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الريا

 ـ اللياقة البدنية     أـ العنوان 2
 

2555 

05317133 
 353د
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الدليمي1 ثامر تركي مناع عباس 

أثر استخدام دائرة التعلم المصحوب بالتدريب الثابت في تعلم 
مهارة قفزة اليدين االمامية على منصة القفز في الجمناستك / 

:جامعة تكريت ـ ثامر تركي مناع عباس الدليمي.ـ صالح الدين 
 1122كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛287
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ التعلم ـ دائره أـ العنوان 1ـ الجمناستك   2
 

1111 



 

197 
 

 
05317133 

 153ر
 

 الربيعي 1 رياض عبد الرضا فرحان 
ي مقترح لتطوير اداء بعض القلبات ضأستخدام جهاز ناب

بساط الحركات االرضية لالشبال في  الهوائية الخلفيه على
الجمناستك الفني / رياض عبد الرضا فرحان الربيعي.ـ ديالى : 

 1122جامعة ديالى ـ كلية التربيةالرياضية1
 سم13ص؛31

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 ـ الجمناستك     أـ العنوان2
 

1112 

05317133 
 318ر

 
 الرماحي 1 حال رزاق مدلول 

الرسوم الفائقة باالسلوبين الذاتي والتعاوني في تعلم تأثير 
مهارات باداء الشاخص وتطوير الرضا الحركي في الجمناستك 

.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية االيقاعي / حال رزاق مدلول الرماحي
 1122التربية الرياضية 1

 سم13ص:ايض؛252
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

ـ الذاتي والتعاوني      8رسوم الفائقه   ـ ال1ـ الجمناستك   2
 ـ الرضا الحركي أـ العنوان   7
 

1111 

05317133 
 515هـ 

 
 الهيتي 1 عمر صباح جميل 

تأثير استخدام تمرينات خاصة مقترحة في تحسين مستوى اداء 
بعض مهارات بساط الحركات االرضية في الجمناستك الفني 

صباح جميل الهيتي.ـ االنبار سنة/ عمر 22ـ 5للناشئين باعمار 
 1122: جامعة االنبار ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 81ص:ايض؛222
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ الجمناستك      أـ العنوان 2
 

1118 

053172 
 783ت
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الترجمان 1 عصام عبد الرزاق عبد االمير 

العكسي وفقا لصيغ مختلفة في أثر الطريقة المختلطة باالسلوب 
تعلم الرفعات النظاميه برفع االثقال للطالب/ عصام عبد الرزاق 

عبد االمير الترجمان.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم13ص؛220
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 فعات ـ تعلمأـ العنوان رـ ال1ـ رفع االثقال   2
 

1117 



 

198 
 

 
053172 

 353ت
 

 التميمي1 فائز عبد الرزاق جعفر علي 
شدة القصوية بالمقارنة بين تمريني الدبني االمامي والخلفي 

وتأثيرهما في تطوير بعض انواع القوة العضلية وانجاز الرفع 
( سنة / فائز عبد 11ـ23الى الصدر لرافعي االثقال باعمار )

بغداد ـ كلية التربية الرزاق جعفر علي التميمي.ـ بغداد : جامعة 
 1122الرياضية 1

 سم13ص؛212
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ االمامي والخلفي 1ـ رفع االثقال   2
 ـ القوة العضلية    أـ العنوان 8
 

1112 

053172 
 513ح

 
 الحيالي1 علي طارق باهر اسمير 

دراسة مقارنة لبعض المتغيرات الميكانيكية للمحاوالت الفاشلة 
والناجحة في قسم النتر للرباعين الشباب لمحافظات المنطقة 

الموصل : جامعة الشمالية / علي طارق باهر اسمير الحيالي.ـ 
 1122الموصل ـ كلية التربية االساسية 1

 سم 81ص:ايض؛210أـ ح1
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 

 ـ رفع االثقال       أـ العنوان 2
 

1113 

053172 
 257ق

 
 القصير1 وسام ياسين برهان 

لجسم وعالقتها ببعض المتغيرات االقوة العضلية لجانبي 
الكينماتيكيه لمسار طرفي الثقل برفعه الخطف لمنتخب شباب 

القادسية : جامعة العراق/ وسام ياسين برهان القصير.ــ 
 1122القادسية ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم 13ص؛211
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ رفع االثقال        أـ العنوان 2
 

1110 

053172 
 313ن

 
 نضال هاشم غافل 

قا لتوقيتات مختلفة في تعلم تأثير منهج للتدريب الذهني وف
دفع الثقل وتطوير نتيجة االداء والسرعة االدراكيه /  فعالية

نضال هاشم غافل .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم 13ص؛282
 رسالة ماجستير في التربيه الرياضيه 

 أـ العنوان    ـ االداء والسرعة1ـ رفع االثقال   2
 

1113 



 

199 
 

 
0531718 

 353د
 

 الدليمي1 زياد مشعل فرحان 
تأثير تقنين وحدات تدريب بمسافات تصاعدية على وفق ازمنة 

مقترحة في تطوير مطاولة السرعة الخاصة وانجاز ركض 
م للناشئين / زياد مشعل فرحان الدليمي.ـ االنبار : جامعة 711

 1122االنبار ـ كلية التربية الرياضية 1
 س81ص؛211

 ه الرياضيهرسالة ماجستير في التربي
 ـ سباق المسافات المتوسطة أـ العنوان 2
 

1115 

0531718 
 151ل

 
 لبنى انعام عبد الكريم 

بداللة نسبة تشبع االوكسجين  أستخدام تدريبات الهيبوكسيك
وتركيز حامض اللبنيك في الدم لتطوير تحمل السرعة وانجاز 

متر/ لبنى انعام عبد الكريم .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ 111ركض 
 1122كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛55
 رسالة ماجستير في التربيه الرياضيه

تدريبات       ـ الهيبوكسيك ـ 1ـ سباق المسافات المتوسطة   2
 ـ االوكسجين ـ تشبع   8
 ـ السرعة ـ تحمل أـ العنوان 2ـ اللبنيك في الدم    7
 

1121 

05317121 
 375س

 
 سعدون ناصر حافظ 

تتبعيه لمتطلبات التدريب واالنجاز الفضل راكضي دراسة 
ـ 1112( و)2532ـ 2531الماراثون في العراق للسنوات )

 ( / سعدون ناصر حافظ 1121
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1.ـ 

 سم13ص؛05
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ التدريب واالنجاز1ـ الماراثون  ـ سباق       2
 أـ العنوان 

 

1122 

053178 
 255ح

 
 حسين نور عباس 

تأثير االسلوب التبادلي باستخدام تمرينات خاصة لتطوير القدرة 
االنفجارية في اداء الطالب الفعاليه الوثب الطويل / حسين نور 

 1122عباس .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم 13ص؛280

 رسالة ماجستير في التربيه الرياضيه
 ـ القدرة االنفجارية 1ـ الوثب الطويل   2
 ـ الطالب ـ اداء     أـ العنوان8

1121 



 

522 
 

053178 
 155د

 
 براء ادريس دانيه

في تطور بعض  أستخدام وحدات تدريبية ذات شدد متباينة
القدرات البدنية الخاصة وانجاز الوثب الطويل للنساء / دانيه 

 براء ادريس.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية
 11122 للبنات
 سم13ص:ايض؛213

 رسالة ماجستير في التربيه الرياضيه
 لنساءـ ا8ـ القدرات البدنيه   1ـ الوثب الطويل  2

 أـ العنوان 
 

1128 

053178 
 735ف

 
 الفرطوسي 1 عبد علي عبيد 

تأثير استخدام اسلوبي التضمين والتعاوني على وفق 

( في تعلم وتحسين J2,J1االستراتيجية التكامليه بنوعيها )

واحتفاظ مهارة القفز العالي/ عبد علي عبيد الفرطوسي.ـ بغداد 
 1122بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1: جامعة 

 سم13ص؛222
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 ـ االستراتيجيه التكامليه أـ العنوان 1ـ القفز العالي   2
 

1127 

053178 
 215ي

 
 الياسري1 بشائر هاشم عبد الواحد

تأثير وسائل تعليميه مساعدة في تعليم قفزة اليدين الخلفية 
/ بشائر هاشم وفعالية القفز العالي وانتقال أثر تعلمهما المتبادل 

عبد الواحد الياسري.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 
 1122الرياضية 1

 سم13ص؛222
 رسالة ماجستير في التربيه الرياضيه

 ـ العنوان ـ القفز العالي        أ2
 

1122 

0531782 
 512أ

 
 أنتصار عباس زيدان 

تأثير التدريب الباليستي في بعض القدرات البدنيه الخاصة 
أنتصار عباس  وانجاز رمي القرص لناشئات منتخب ديالى/

 1122.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربيةالرياضية1زيدان 
 سم 13ص؛223

 رسالة ماجستير في التربيه الرياضيه
 ـ القدرات البدنية 1ـ رمي القرص  2

 أـ العنوان 
 

1123 

0531782 
 215ع

 
 العزاوي1 عبد هللا لطيف عبد هللا 

1120 



 

524 
 

 
تأثير تمرينات مقترحة وفق بعض المتغيرات البايوميكاتيكيه في 

 تطوير دقة وسرعة ارجاع االرسال بالتنس االرضي للشباب/
عبد هللا لطيف عبد اللهالعزاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية الرياضية 1
 سم 13ص؛203

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ تنس الريشه       أـ العنوان 2
 

053177 
 511ب

 
 البياتي1 ابتغاء محمد قاسم

المعرفي )التأملي تأثير المراجعة الذاتيه على وفق االسلوب 
مقابل االندفاعي( في تعلم االداء الفني والمعرفي لبعض مهارات 

.ـ بابل : الطوق بالجمناستك االيقاعي/ ابتغاء محمد قاسم البياتي
 1122جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛227
 رسالة ماجستير في التربيه الرياضيه

 ـ الطوق ـ مهارات     أـ العنوان 2
 

1123 

77 1053 
 718ج

 
 الجراح 1 شهاب احمد كاظم علي 

أثر تمرينات خاصة لتطوير قدرة العضالت العاملة في اداء 
مهارة الوقوف على اليدين ـ بالضغط على جهاز الحلق 

لناشيءالجمناستك .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 
11122 

 سم13ص؛223
 في التربية الرياضية رسالة ماجستير

 ـ العضالت ـ قدرة أـ العنوان 1ـ الجمناستك   2
 

1125 

053177 
 355د

 
 شذى حسين محمد فرج الدلوي 1 

تأثير تمريناتباالسلوب الموزع لتحسين مهارة الوقوف على 
اليدين على بساط الحركات االرضية وبعض عناصر اللياقة 

الدلوي.ـ صالح الدين البدنية للطالبات/ شذى حسين محمد فرج 
 1122: جامعة تكريت ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛31
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ الحركات 8ـ الوقوف ـ مهارة  1ـ الجمناستك    2
 ـ اللياقة البدنية أـ العنوان 7االرضية          

 

1111 

053177 
 157م

 
 ماهر فاضل محمد 

 وزن الجسم ـ االثقال ( والبليومترك في بعضتأثير تدريبات ) 

1112 



 

520 
 

 
حركات أجهزة الجمناستك الفني ومستوى االداء المهاري 

والبدني/ ماهر فاضل محمد.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 
 1122التربية الرياضية1

 سم13ص؛213
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية1 علم التدريب

 بدني أـ العنوان  ـ المهاري وال1ـ الجمناستك   2
 

053177 
 331م

 
 المعمار 1 حسين مكي محمود 

دراسة مقارنة الداء السالسل الحركية على أجهزة الجمناستك 
الفني للرجال وبعض المؤشرات الفسيولوجية / حسين مكي 

محمودالمعمار .ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 
11122 

 سم 13ص؛282
 دكتوراه فلسفة في التربية الرياضيةأطروحة 

 الفسيولوجية أـ العنوان ـ المؤشرات 1 ـ الجمناستك   2
 

1111 

053173 
 35م

 
 المرعاوي 1علي محمد خلف عباس 

ولمبيه لبعض العاب الساحة والميدان التطور نتائج االرقام ا
للرجال في مسابقات القفز والرمي والمشي وااللعاب العشرية 

يخية تحليلية / علي مدراسة تار1117م ولغاية 2353منذ عام 
محمد خلف عباس المرعاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية الرياضية 1
 سم13ص؛815

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ االلعاب االولمبيه        أـ العنوان 2
 

1118 

05312871 
 213و

 
 وسام صالح عبد الحسين 

تأثير منهج تعليمي تدريبي في تصحيح االخطاء الفنية وتطوير 
بعض القدرات العقلية ودقة المهارات االساسية لالعبين الشباب 

.ـ بابل : جامعة بالريشة الطائرة/ وسام صالح عبد الحسين 
 1122بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛258
 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية

 ـ القدرات العقليه 1ـ الريشه الطائره   2
 ـ المهارات االساسية          أـ العنوان 8
 

1117 

0531321 
 571س

 
 السوداني 1 مثنى علي نعمة 

 بناء وتقنين بطارية اختيار للقدرات البدنية والحركية الخاصة

1112 



 

521 
 

 
بالمصارعين الناشئين / مثنى علي نعمة السوداني.ـ بغداد : 

 11122 االساسيةالمستنصرية ـ كلية التربيةالجامعة 
 سم13ص؛273

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ القدرات البدنيةأـ العنوان 1ـ المصارعة   2
 

0531321 
 112ع

 
 عباس حسن جواد 

القوة النسبية وبعض المتغيرات البيوكينماتيكية باالبعاد الثالثية 
وعالقتها باالداء المهاري لمسكات الرمي من فوق الصدر 

.ـ ديالى ( سنة/ عباس حسن جواد 11ـ 23للمصارعين اعمار )
 1122: جامعة ديالى ـ كلية التربيةالرياضية1

 سم13ص؛282
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ االداء المهاري  أـ العنوان1المصارعة   ـ 2
 

1113 

0531321 
 133ن

 
 ناظم محمد حسين علوان 

أثر وسائل تدريبية مختلفه في تطوير القوة السريعة واالداء 
 11ـ20المهاري لبعض مسكات الرمي لالعبي المصارعة بعمر 

ناظم محمد حسين علوان.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية  سنة/
 1122التربية الرياضية 1

 سم 13ص؛202
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ االداء المهاري8ـ القوة السريعة  1ـ المصارعة   2
 ـ الرمي ـ مسكات      أـ العنوان 7
 

1110 

05313211 
 552ع

 
 العويسي 1 غزوان كريم خضير محمد 

أهم المحددات الجسميه والبدنيه والمهاريه كمؤشر النتقاء 
 العبي المصارعة الرومانيه الشباب في اندية الفرات االوسط/

غزوان كريم خضير محمدالعويسي.ــ القادسية : جامعة 
 1122القادسية ـ كلية التربية الرياضية1 

 سم 13ص؛111
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ الشبابأـ العنوان 1الومانيه  ـ المصارعه الر2
 

1113 

05313221 
 170ص

 
 صادق يوسف محمد 

أثر تمرينات الهوائية في حجم عضلة القلب وبعض القدرات 
البدنية والفسيولوجيه والبيوكيميائية لالعبي الجودو الشباب / 

صادق يوسف محمد .ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

1115 



 

521 
 

 1122الرياضية 1
 سم13ص؛257

 أطروحة دكتوراه في التربية الرياضية
 ـ القدرات البدنية أـ العنوان 8ـ القلب ـ عضلة  1ـ الجودو  2
 

05313228 
 357س

 
 سعيد علوان هالل 

تأثير منهج تدريبي مقترح لتطوير التحمل الخاص لالعبي 
( سنة/ سعيد علوان هالل .ـ 23دون 22التايكواندو اعمار )

 1122ـ كلية التربيةالرياضية1 ديالى : جامعة ديالى
 سم13ص؛270

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ التايكواندو        أـ العنوان 2
 

1181 
 

053138 
 531خ

 
 الخيكاني1 حيدر محمد جاسم محمد 

أنموذج تقديم أهم القدرات البدنيه والحركيه والمهاريه والعقليه 
والوزن( النتقاء في ضوء مؤشرات التركيب الجسمي ) الطول 

.ـ بابل : فتيان المالكمة / حيدر محمد جاسم محمد الخيكاني
 1122جامعة بابل ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص؛115
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية

 ـ القدرات البدنيةأـ العنوان 1ـ المالكمة   2
 

1182 

053138 
 781ز
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 ناصرالزرجاوي1 عبد الجليل جبار 

ـ ي بناء نظام اداري ـ فني أستخدام تكنولوجيا المعلومات ف
المالكمة / عبد الجليل جبار ناصر  تدريبي مقترح في

الزرجاوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 
11122 

 سم 13ص؛117
 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية

 جياأـ العنوان ـ المعلومات ـ تكنلو1ـ المالكمة    2

1181 

053138 
 157ع

 
 العبودي1 رامي عبد االمير حسون 

تأثير تمرينات سرعة االستجابة الحركية في تطوير اهم مظاهر 
االنتباه وتعلم االداء الفني للكمة المستقيمة للطالب المبتدئين 
بالمالكمة / رامي عبد االمير حسون العبودي.ـ بابل : جامعة 

 1122التربية الرياضية 1بابل ـ كلية 
 سم13ص؛222

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ االستجابه ـ سرعة1ـ المالكمة  2

1188 



 

525 
 

  
 ـ االداء الفني أـ العنوان 7ـ االنتباه  ـ مظاهر  8

053138 
 187م

 
 ماجد حيدر عبود

تأثير برنامج ) الهيبرميديا( وفق بعض المتغيرات الكينماتيكيه 
المستقيمة اليسارية في المالكمة / ماجد حيدر  لتعلم اللكمة

 1122عبود.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ كلية التربيةاالساسيه1
 سم13ص؛287

 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية
 ـ المالكمه          أـ العنوان 2
 

1187 

053133 
 511ب

 
 البياتي 1 بشار غالب شهاب 
المعرفة العلمية واداء وضع ائه في أثر التقديم بحسب وقت اجر

 االستعداد وبعض المهارات االساسية في رياضة المبارزة/
بشار غالب شهاب البياتي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية التربية 

 1122الرياضية 1
 سم 13ص؛881

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ االستعداد ـ وضع 1ـ المبارزة   2
 ة     أـ العنوان ـ المهارات االساسي8
 

1182 

053133 
 375س

 
 السعدي1 وفاء فائق حمودي 

درات البصرية وعالقتها في نتائج بعض القنسبة مساهمة 
المنافسات لدى العبي سالح السيف بحث وصفي/ وفاء فائق 

.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية حمودي السعدي
 1122للبنات 1

 سم13ص؛212
 ماجستيرفي التربية الرياضيةرسالة 

 ـ القدرات البصريه 1ـ المبارزة     2
 ـ المنافسات ـ نتائج     أـ العنوان 8
 

1183 

053133 
 57ن

 
 نور ستار علي اكبر 

دراسة تحليلية للتعرف على اسباب فشل الهجوم البسيط 
وعالقته بنتائج المنافسات المفرقية بسالح السيف لالعبات 

بطولة العراق للمبارزة/ نور ستار علي اكبر.ـ المشاركات في 
 1122بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية للبنات 1

 سم13ص:ايض؛57
 رسالة ماجستيرفي التربية الرياضية 

 ـ الهجوم  ـ فشل أـ العنوان 1ـ المبارزة    2
 

1180 



 

526 
 

0501218 
 137س
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 السامرائي1 اياد عبد اللطيف علي 

الخاص وبعض تأثير تدريبات مقترحة في تطوير التحمل 
المتغيرات البايوكينماتية واالنجاز لدى العبي لتجديف فردي 

(Rowing 200m اياد عبد اللطيف علي السامرائي.ـ بغداد / )

 1122: جامعة بغداد ـ كلية التربية الرياضية 1
 سم13ص؛235

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية 
 ف  ـ العراق    أـ العنوان ـ التجدي2
 

1183 

050112 
 271أ

 
 أسراء صبار مطلك سرحان 

أثر منهج تعليمي ـ تدريبي ) بالثقيل( في تطوير االداء المهاري 
واهم المتغيرات البايوكينماتيكية واالنجاز للمبتدئين بأعمار 

( سنة بالسباحة الحرة/ أسراء صبار مطلك سرحان 22ـ 21)
 1122جامعة القادسية ـ كلية التربية الرياضية1.ــ القادسية : 

 سم 13ص؛213
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ االداء المهاري  أـ العنوان 1ـ السباحة    2
 

1185 

050112 
 25ب

 
 البصو1 الوليد سالم سلطان 

أثر بعض التمارين التخصصيه في عدد من المتغيرات البدنيه 
متر 21واالداء الفني واالنجاز في سباحة والبايوكينماتيكيه 

.ـ الموصل : جامعة حره للناشئين/ الوليد سالم سلطان البصو
 1122الموصل ـ كلية التربية الرياضية1

 سم13ص؛271
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ االداء الفني8ـ التمارين التخصصيه 1ـ السباحة   2
 أـ العنوان 

 

1171 

050112 
 353ت

 
 التميمي1 عمار علي اسماعيل 

تأثير الماء المشبع باالوكسجين بفترات مختلفة على بعض 
م لمنتخب شباب 2211المتغيرات الفسيولوجية وانجاز سباحة 

عمار علي اسماعيل التميمي.ــ القادسية : جامعة العراق/ 
 1122القادسية ـ كلية التربية الرياضية1

 سم13ص؛50
 الرياضية رسالة ماجستير في التربية

 ـ العراق ـ شبابأـ العنوان 8ـ الماء    1ـ السباحة   2
 

1172 

050112 
 157ز

 
 الزبيدي 1 حسن هاشم عبد هللا محمود

1171 



 

527 
 

  
 عالقة بعض المتغيرات البايوميكانيكية لثالث مناطق من داخل 

 
متر فراشة/ حسن هاشم عبد هللا 12وخارج الماء بزمن سباحة 

جامعة الموصل ـ كلية التربية محمود الزبيدي.ـ الموصل : 
 1122الرياضية1

 سم 13ص:ايض؛237أـ ح1 
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ السباحة       أـ العنوان 2
 

050112 
 157س

 
 ساهر محمد حميد

تأثير استخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة في تعلم مهارات 
االولى ـ السباحة الحرة : بحث تجريبي على طالب المرحلة 

قسم التدريب كلية التربية الرياضية ـ جامعة بغداد/ ساهر محمد 
 1122حميد.ـ االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية الرياضية 1

 سم13ص:ايض؛277
 رسالة ماجستير في التربية الرياضية

 ـ الحاسوب ـ استخدام أـ العنوان 1ـ السباحة   2
 

1178 

050112 
 257م

 
 المشهداني 1 علي حامد مرعي 

أثر تمارين المطاولة الخاصة باسلوب تقسيم الجسم )علوي 
وسفلي( في عدد من المتغيرات البدنية واالنجاز في سباحة 

.ـ صدر للناشئين / علي حامد مرعي المشهداني (م21)
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية الرياضية1

 سم81ص:ايض؛222أـ ط1
 ماجستير في التربية الرياضيةرسالة 

 ـ العلوي والسفلي   أـ العنوان 1ـ السباحة    2
 

1177 

050112 
 525م
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الموسوي 1 فرقد عبد الجبار كاظم 

في  داللة النبض وتركيز حامض الالكتيكتقنين الحمل التدريبي ب
الدم لتطوير تحمل السرعة الخاص وبعض المؤشرات 

م( حره للشباب/ فرقد 211الفسيولوجيه واالنجاز السباحة )
عبد الجبار كاظم الموسوي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 1122الرياضية 1
 سم13ص؛222

 أطروحة دكتوراه فلسفة في التربية الرياضية
 ـ تحمل  ـ السرعه1        ـ السباحة 2
 الشباب      أـ العنوان 8
 

1172 



 

528 
 

055181 
 133م

 
 1شذى علي مطشر المالكي 

 والمتغيراتالبدنية تمرينات خاصة لتطوير بعض القدرات 
كينماتيكية ودقة الرمي بالقوس والسهم للناشئات بعمر البيو 
(سنة /شذى علي مطشر.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية 20ـ 27)

 1122للبنات 1التربية الرياضية 
 سم13ص؛283 

 رسالة ماجستير في التربية الرياضية
 أـ العنوان            ـ الرماية بالقوس والسهم2
 

1173 

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

529 
 

 

 

 

 

 

 

  االدب والبالغة



 

542 
 

311 
 515م

 
 

 المناوي 1 محمد طه عبد المعين 
االثر النفسي في تشكيل المعنى دراسة تحليلية للصورة الفنية 

المعلقات / محمد طه عبد المعين المناوي.ـ الموصل : جامعة في 
 1122الموصل ـ كلية االداب1

 سم81ص؛233
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ر العربي ـ العصر الجاهلي أـ العنوان ـ الشع2
 

1170 

313123 
 751ش

 
 شرهان علي حسن

الرثاء في صدر االسالم بين الموروث القديم والمعطيات 
 االسالمية الجديدة / شرهان علي حسن

 1122.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1
 سم81ص؛217

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ الشعر الرثاء       أـ العنوان 2
 

1173 

313131822 
 335م

 
 المعموري1 زينب علي عبد الحسين

حتى نهاية السرد في ادب الرحالت )من القرن الرابع الهجري1 
القرن الثامن الهجري(/ زينب علي عبد الحسين المعموري.ـ 

 1122بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم 13ص؛221

 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها 
 ـ ادب الرحالت     أـ العنوان 2
 

1175 

315 
 127ي
 
 
 

 
 
 

 
 الياسري1 هشام يونس جاسم 

النص في خطاب علي حرب النقدي/ هشام يونس جاسم 
 1122التربية1 الياسري.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 سم 81ص؛183
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

 ـاالدب   ـ نقد         أـ العنوان 2

1121 

321113 
 215أ

 
 
 
 
 

 
 هـ(823ـ137ابوالفرح االصفهاني 1علي بن محمد )

السردية في كتاب االغاني / علي بن محمد ابوالفرح البنية 
 1122االصفهاني.ـ ذي قار: جامعة ذي قار ـ كلية التربية1

 سم 13ص؛123
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ االدب العربي ـ مجاميع      أـ العنوان 2

1122 



 

544 
 

 
321115 

 137س
 

 الساعدي 1 عارف حمود سالم 
في العراق في النصف الثاني من القرن لغة النقد الحديث 

العشرين / عارف حمود سالم الساعدي .ـ بغداد : الجامعة 
 1122المستنصرية ـ كلية التربية 1

 سم13ص؛182
 أطروحة دكتوراه في فلسفة اللغة العربية وادابها

 ـ االدب العربي ـ نقد    أـ العنوان 2
 

1121 

321115 
 357ع

 
 العكيدي1 محمد اسماعيل جميل 

عناصر االبداع والتفرد في الديوان والغربال وأثرها في النقد 
.ـ بغداد : العربي الحديث / محمد اسماعيل جميل العكيدي

 1122الجامعة االسالمية ـ كلية االداب1
 سم 13ص؛253

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 تخصص ادب ونقد
 ـ االبداع والتفردأـ العنوان 1ـ االدب العربي ـ نقد    2
 

1128 

3211210 
 211ع

 
 عبد الستار جبر عداي خلف 

ادب ايام العرب قبل االسالم دراسة موضوعية فنيه / عبد الستار 
جبر عداي خلف .ـ بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 

11122 
 سم13ص؛103

 اللغة العربية وادابها أطروحة دكتوراه في فلسفة
 ـاالدب العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 ـ العرب ـ ايام       أـ العنوان 1
 

1127 

32115 
 782ن

 
 نرجس خلف اسعد داود 

مناهج نقد الشعر في مجلة عمان / نرجس خلف اسعد داود.ـ 
 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم13ص؛202
 دكتوراه فلسفة في االدب العربيأطروحة 

 ـ االدب العربي ـ نقد   أـ العنوان  2
 

1122 

32115115 
 252ع

 
 عزيز مزهر ناهي 

االديب حسين مردان في الجهود النقدية الحديثة / عزيز مزهر 
 1122ناهي .ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية1

 سم13ص؛181
 وادابهارسالة ماجستير في اللغة العربية 

1123 



 

540 
 

 
 ـ االدب العربي ـ العراق  ـ نقد 2
 ن مردان ) اديب(        أـ العنوانيـ حس1
 

321153215 
 557م

 
 مهند عباس حسين علي 

ظاهرة التناص في الشوقيات / مهند عباس حسين علي .ـ بغداد 
 1122: الجامعة العراقية ـ كلية االداب 1

 سم 13ص؛118
 العربية وادابهاـ تخصص ادب حديثرسالة ماجستير في اللغة 

 ـ االدب العربي ـ مصر ـ نقد2
 ـ التناص ـ ظاهرة       أـ العنوان 1
 

1120 

3211558 
 375ت

 
 التكريتي1 دنيا خير هللا محمود 

أشعار النساء في الخطاب النقدي قديما وحديثا الى نهاية العصر 
صالح الدين : العباسي االول / دنيا خير هللا محمود التكريتي.ـ 

 1122جامعة تكريت ـ كلية التربية    للبنات 1
 سم13ص؛281

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ النساء ـ اشعار1ـ المرأة في االدب العربي   2
ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي االول ـ 7ـ قديما وحديثا   8

 دراسات       أـ العنوان 
 

1123 

3221115 
 755ر

 
 فؤاد طالب  رائدالرديني1 

الخطاب النقدي للشعر عند عز الدين اسماعيل / رائد فؤاد طالب 
 11122 االدابالرديني .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 سم 81ص:ايض؛821أـ ز1
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

ـ عز الدين اسماعيل )ناقد(               1ـ الشعر العربي ـ نقد    2
 ـ العنوان أ

 

1125 

3221111 
 35ح
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 الحلي 1 شذى عبد الكاظم 

أل البيت عليهم السالم في شعر السيد طالب الحيدري دراسة 
فنية / شذى عبد الكاظم الحلي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 1122االداب 1
 سم 13ص؛227

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات             1ـ شعر الفخر والمديح   2
 أـ العنوان           ـ الحيدري 1 طالب )شاعر( 8

1131 



 

541 
 

 
3221111 

 107ر
 

 رافد جاسب محسن
خصائص االسلوب في شعر المديح عند السيد الحميري/ رافد 

جاسب محسن.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 
11122 

 سم13ص؛233
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ السيد الحميري1 اسماعيل بن محمد 1ـ شعر الفخر والمديح   2
 هـ( 1 شاعرأـ العنوان 208ـ 212)
 

1132 

3221117 
 215ع

 
 العزاوي1 سندس قاسم عبد هللا 

هـ ـ دراسة 311هـ ـ 321شعر الحرب في االدب العراقي من 
.ـ بغداد فنية / سندس قاسم عبد هللا العزاويموضوعية 

 1122:الجامعة المستنصرية ـ كلية التربية االساسية 1
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ تاريخ 1ـ شعر الحرب  2
 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات    أـ العنوان 8
 

1131 
 

322113 
 31ح

 
 شرشاب حال حليبد

يه / : دراسة في االنساق الثقافقصيدة المديح في العصر الجاهلي
حال حليبد شرشاب.ـ ذي قار: جامعة ذي قار ـ كلية االداب1 

1122 
 سم 13ص؛115

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات            1ـ شعر المديح   2

 أـ العنوان 
 

1138 

3221131 
 125ب

 
 بيداء داخل صبيح 

التمرد في شعر مظفر النواب / بيداء داخل صبيح .ـ بغداد 
 1122:جامعة بغداد ـ كلية االداب 1

 سم13ص؛221
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات         1الشعر السياسي  ـ 2
 ـ النواب 1 مظفر )شاعر( أـ العنوان 8
 

1137 

322113110 
 313ب

 
 البطاط 1 رائد حميد مجيد 

االموي والعباسي  ينفي شعر سجون العصرذات واألخر لجدلية ا
 في ضوء المنظور النفسي / رائد حميد مجيد البطاط.ـ البصرة :

1132 



 

541 
 

  
 1122جامعة البصرة ـ كلية االداب 1 

 سم 13ص؛132
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية/ االدب 

 ـ الذات واالخر 1ـ الشعر السياسي ـ دراسات   2
 ـ االموي والعباسي         أـ العنوان  8
 

322115 
 517ع

 
 العوادي 1 يحيى حسن خضير 

الجمالي/ يحيى حسن شعر ابي تمام في ضوء نظرية التقبل 
خضير العوادي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1 

1122 
 سم13ص؛183

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها 
ـ 233بن اوس) ـ ابو تمام حبيب1العربي ـ نقد   ـ الشعر 2

 هـ( شاعر واديب182
 ـ التقبيل ـ نظرية         ـ العنوان11

 

1133 

322115 
 521ع

 
 العيساوي 1 سعدون اسماعيل شافي عيفان 

الشعر العربي في اربل في القرن السابع الهجري دراسة 
موضوعية فنية/ سعدون اسماعيل شافي عيفان العيساوي.ـ 

 1122االنبار : جامعة االنبار ـ كلية التربية للعلوم االنسانية1
 سم 13ص؛180

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 الشعر العربي ـ تاريخ ـ2
 ـ الشعرالعربي ـدراساتأـ العنوان 1
 

1130 

32211510 
 137أ

 
 أحمد مهدي عطا هللا 

القصيدة الدرامية في الشعر العراقي الحديث من مرحلة الرواد 
/ أحمد مهدي عطا هللا .ـ بغداد :الجامعة 1111حتى عام 

 1122المستنصرية ـ كلية التربية 1
 سم13ص؛731 

 دكتوراه في اللغة العربيةوادابهاأطروحة 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات 2
 عر العربي ـ العراق ـ دراسات شـ ال1
 ـ الرواد ـ مرحلة 7ـ الدراميه في الشعر    8

 أـ العنوان 
 

1133 

32211510 
 713ح

 
 حذام بدر حسين 

 حداثة الشعر في مجلة حوار/ حذام بدر حسين.ـ بغداد :جامعة

1135 



 

545 
 

  
 1122بغداد ـ كليةالتربية للبنات 1

 سم 13ص؛117
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي 

 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات 2
 أـ العنوان 

 
32211510 

 357س
 

 سعيد حميد كاظم وناس 
تجبيل الكتابة الشعرية في العراق بين التنظير واالجراء دراسة 

سعيد حميد كاظم وناس.ـ بابل : جامعة بابل  في الجيل التسعين /
 1122ـ كلية التربية 1 صفي الدين الحلي 1

 سم13ص؛172
 رسالة ماجستير في اللغة العربية 1االداب 

 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات 2
 ـ التنظير واالجراء أـ العنوان  8ـ الكتابة ـ تجبيل     1
 

1101 

32211510 
 313س

 
 سالم كريم ملك 

وسيط الثقافي في الشعر العراقي الحديث )جيل لظاهرة ا
 ونيس اختيارا/ سالم كريم ملك دالسبعينات( او

 1122.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب 1 
 سم13ص؛153

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات 2
 أـ العنوان    ـ السبعينات ـ جيل 1
 

1102 

32211510 
 351ل

 
 لمياء مدحي ابراهيم 

الصورة المرئيه في الشعر العراقي الحديث )نموذج من شعراء 
صالح الدين : جامعة تكريت  .ـالستينات (/ لمياء مدحي ابراهيم

 1122ـ كلية التربية للبنات 1
 سم13ص ؛ 253

 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات 2
 أـ العنوان  

 

1101 

32211510 
 525م

 
 الموسوي 1 سالم مهدي رضيوي

تجليات الحداثة في شعر بلند الحيدري / 1 سالم مهدي رضيوي 
 1122الموسوي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية التربية 1 

 سم13ص؛185
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ دراسات 2

1108 



 

546 
 

 
 ـ الحيدري1 بلند) شاعر عراقي( أـ العنوان 1
 

32211515 
 735ف

 
 الفرطوسي1 احمد عبد حسين 

الصورة المحلية في الشعر العراقي المعاصر بين الرؤى اليومية 
.ـ بغداد :جامعة بغداد الفرطوسي احمد عبد حسينوالبعدالعالمي/ 

 1122كليةالتربية 1ابن رشد  1ـ 
 سم13ص؛203

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربيةوادابها1 نقد حديث
 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ نقد أـ العنوان 2
 

1107 

32211515 
 315ك

 
 الكعبي1 احمد صبيح محيسن

السخرية في الشعر العراقي الحديث من نهاية الحرب العالمية 
.ـ بغداد / احمد صبيح محيسن الكعبي2531الثانية حتى عام 

 1122:الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم81ص؛212

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ تاريخ 2
 ـ الحرب العالمية الثانية      أـ العنوان 1
 

1102 

32211515 
 725م

 
 المرسومي1 علي صليبي مجيد 

صرة ـ االعربي الحديث ناقدا )ادونيس ـ عز الدين المن الشاعر
علي جعفر العالق/ علي صليبي مجيد المرسومي.ـ بغداد :جامعة 

 1122بغداد ـ كلية االداب 1
 سم13ص؛121

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ نقد 2
 )عز الدين شاعر(  ـ المناصرة8ـ ادونيس )شاعر(   1
 ـ العالق1 علي جعفر ) شاعر( أـ العنوان 7
 

1103 

3221210 
 171م

 
 االبراهيمي 1 سوزان كامل عبد غيالن 

اني وعبد الوهاب البياتي/ ليب الربط بين شعري النابغة الذبيأسا
 سوزان كامل عبد غيالن االبراهيمي

 1122.ـ بغداد :الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب 1
 سم13ص؛227

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
هـ( شاعر      23ـ نحو 11ـ النابغة الذبياني1 زياد بن معاوية )1
 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات8

1100 



 

547 
 

      
 ـ البياتي1 عبد الوهاب )شاعر( أـ العنوان 7
 

3221210 
 750ب

 
 البريفكاني1سعد هللا عبد الرحمن علي 

الرحلة في شعر ابي تمام الطائي / سعد هللا عبد الرحمن شيخ 
علي البريفكاني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

11122 
 سم81ص؛283

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 هـ( 1 شاعر182ـ233وس)ـ ابوتمام 1حبيب بن ا1

 أـ العنوان 
 

1103 

3221210 
 157ج

 
 الجبوري 1 ابراهيم صالح حسين صالح 

جهود المستشرقين االنكليز في دراسة الشعر الجاهلي )دراسة 
.ـ صالح تحليليه نقديه( / ابراهيم صالح حسين صالح الجبوري 

 1122الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1
 سم13ص؛117

 دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابهاأطروحة 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات2

 أـ العنوان     
 

1105 

3221210 
 752ج

 
 الجريسي1 محمد يونس صالح 

شواعر العصر الجاهلي وعصر صدر االسالم )دراسة ايقاعية( 
محمد يونس صالح الجريسي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122االساسية 1التربية 
 سم 81ص؛273

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات2
 ـ الشعر العربي ـ العصر االسالمي ـ دراسات أـ العنوان 1
 

1131 

3221210 
 137خ

 
 خالد حسين جبر 

لطبقة الجاهلية الرابعة عندابن سالم )دراسة اشعر شعراء 
حسين جبر.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية  موضوعيه( / خالد

 1122االداب 1
 سم13ص؛118

 رسالة ماجستير في فلسفة اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات2
 هـ (181ـ 221ـ الجمحي1 محمد بن سالم )1

1132 



 

548 
 

  
 أـ العنوان 

 
3221210 

 153ر
 

 الربيعي1 محمود احمد شاكر غضيب
القيم والمثل العربية في شعر كعب بن زهير بن ابي سلمى ـ 

محمود احمد شاكر غضيب الربيعي.ـ دراسة تحليلية وفنية / 
 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 1 ابن رشد1

 سم13ص؛275
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات2
ق(1 حكيم الشعراء في الجاهلية      28111ي سلمى )ـ زهير اب1

 أـ العنوان 
 

1131 

3221210 
 117س

 
 ستار جبار عسر منصور

الفاظ الغريب في الشعر الجاهلي ـ دراسة لغوية/ ستار جبار 
عسر منصور.ـ بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية )للعلوم 

 1122اللغة العربية 1االنسانية( 1
 سم13ص؛721

 دكتوراه فلسفة في اللغة العربية1 لغةأطروحة 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات2
 ـ الغريب  ـ الفاظ           أـ العنوان 1
 

1138 

3221210 
 138ص

 
 الصالح 1رحيق صالح فنجان 

شعر الفرسان في العصر الجاهلي الوظائف والدالالت / رحيق 
قار ـ كلية االداب1 صالح فنجان الصالح.ـ ذي قار : جامعة ذي 

1122 
 سم13ص؛251

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 ـ الوظائف  والدالالت       أـ العنوان 1
 

1137 

3221210 
 135ع
 
 
 
 

 
 
 

 
 عبد هللا خضر حمد 

.ـ أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات / عبد هللا خضر حمد
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم13ص؛233
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 ـ المعلقات ـ شعر       أـ العنوان 1

1132 



 

549 
 

 
3221210 

 35ع
 

 عبد علي نور عبد الحسن خالد 
عبد علي  تطور صورة الرسوم التقليدية في القصيدة الجاهليه/

نور عبد الحسن خالد .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 
11122 

 سم13ص:ايض؛178
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 ـ الرسوم التقليدية    أـ العنوان 1
 

1133 

3221210 
 111ع

 
 العتابي1 رجاء عبد الحسين شعالن مهدي 

المؤتلف والمختلف في شعر شعراء الطبقة االولى الجاهلية / 
رجاء عبد الحسين شعالن مهدي العتابي.ـ الكوفة : جامعة 

 1122الكوفة ـ كلية االداب1 
 سم 13ص؛280

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربيةوادابها 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2

 أـ العنوان 
 

1130 

3221210 
 521ع

 
 العيساوي1 زهراء نهاد 

شعر طرفة بن العبد بين ناقديه القدامى والمحدثين / زهراء نهاد 
 1122العيساوي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية1 

 سم 81ص؛222
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 ق م( شاعر31ـ 33ـ طرفه بن العبد )1
 ـ القدامى والمحدثين    أـ العنوان 8
 

1133 

3221210 
 175ف

 
 فاروق عبد هللا شكر 

ديوان دريد بن الصمة الجشمي ) دراسة لغوية (/ فاروق عبد 
 1122االسالمية1هللا شكر.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية العلوم 

 سم13ص؛712
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 لغة 

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 هـ( 1 شاعر أـ العنوان 31ـ 11ـ دريد بن الصمه) 1
 

1135 

3221210 
 212ق
 

 
 القزاز 1 كامران صالح الدين محي الدين 

 حاسن االشعار للشمشاطي/ مشعر االيام في كتاب االنوار و

1151 



 

502 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
.ـ صالح الدين : جامعة كامران صالح الدين محي الدين القزاز

 1122تكريت ـ كلية التربية1
 سم13ص؛183

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 هـ(800ـ بعد 111ـ الشمشاطي 1 علي بن محد )1

 ـ االيام ـ شعر   أـ العنوان 8شاعر           
 

3221210 
 31ل

 
 لمى سعدون جاسم 

القيم االنسانية في الشعر العربي قبل االسالم )دراسة 
موضوعية( / لمى سعدون جاسم .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية 

 1122التربية1 ابن رشد 1
 سم 13ص؛155

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2

 أـ العنوان 
 

1152 
 

3221210 
 155هـ 

 
 هاني نعمة حمزة 

االسالم )دراسة على وفق ما قبل شعر المهمشين في عصر 
االنساق الثقافيه(/ هاني نعمة حمزة.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 11122 االدابكلية 
 سم13ص؛118

 العربيةرسالة ماجستير في اللغة 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ دراسات 2
 ـ المهمشين ـ شعر       أـ العنوان 1
 

1151 

3221215 
 373أ

 
 أكرم حازم محمد بشير 

نقد السرقات الشعرية في النقد العربي القديم حتى القرن 
 الخامس الهجري/ أكرم حازم محمد بشير 
 11122 .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية

 سم81ص؛223
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ نقد 2
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ تاريخ2ـ 1
 ـ السرقات الشعرية   أـ العنوان 8
 

1158 

3221215 
 25ح

 
 حسن مزهر سليمان

 شعريه التخلص في ديوان امرئ القيسي / حسن مزهر سليمان.ـ

1157 



 

504 
 

  
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم13ص؛231
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1االدب العربي 

 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ نقد 2
 ق هـ(31ـ281ـ امرئ القيسي )نحو 1
 ـ التخلص ـ شعريه         أـ العنوان 8
 

3221215 
 37س

 
 سعد جرجيس سعيد 

شعر الهذليين في الخطاب النقدي العربي المعاصر / سعد 
.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةاالداب جرجيس سعيد 

11122 
 سم81ص؛888

 أطروحة دكتوراه في االدب العربي 
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ نقد 2
 ـالشعر العربي ـ العصر االموي ـ نقد1
 ـ الهذليين ـ شعر     أـ العنوان 8
 

1152 

3221215 
 531ش

 
 شيماء نزار عايش مخلف 

الحركة النقدية حول شعر المعلقات في الدرس النقدي المعاصر / 
شيماء نزار عايش مخلف .ـ ديالى :جامعة ديالى ـ كلية التربية 

 1122للعلوم االنسانية 1
 سم 13ص؛117

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر الجاهلي ـ نقد 2
 ـ المعلقات   ـ شعر    أـ العنوان 1
 

1153 

32211 
 157ج
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الجبوري1 سكره علي ابراهيم كبيسي

الرؤية في شعر المخضرمين من بني عامر ) النابغة الجعدي 
1لبيد بن ربيعة 1 تميم بن مقبل 1 حميد بن ثور(/ سكره علي 

كبيسي الجبوري.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ ابراهيم 
 1122كليةاالداب 1

 سم81ص؛253
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية 

( ر كـ النابغة الجعدي )شا1خضرمين  مال اء العربـ الشعر2
 ـ لبيد العامري)شاعر مخضرم( 8مخضرم شاعر 

ـ حميد بن ثور )شاعر 7ـابن مقبل )شاعر مخضرم(  7
 أـ العنوان           مخضرم( 

 

1150 



 

500 
 

 
32211 

 157ع
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 العبيدي1 علي سعد مخلف

خضرمين بين الجاهلية واالسالم دراسة مالبناء الفني في شعر ال
تحليلية فنية شعر الفرسان انموذجا / علي سعد مخلف العبيدي.ـ 

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية1 ابن رشد 1
 سم13ص؛877

 فلسفة في اللغة العربيةوادابهاأطروحة دكتوراه 
 ـ الجاهلية والفرسان 1ـ الشعراء المخضرمين    2
 ـ الفرسان )شعر(     أـ العنوان 8
 

1153 

3221110 
 157ج
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 الجبوري1 صالح احمد صالح 

الصورة الشعرية في شعر صدر االسالم/ صالح احمد صالح 
 الجبوري.ـ

 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كليةاالداب 1 
 سم81ص؛227

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ الشعر العربي ـ العصر االسالمي ـ دراسات 2

 أـ العنوان 

1155 

3221110 
 575ز

 
 الزيدي1 بيداء جبار حيال 

مالمح السرد في االرجيز االمويه/ بيداء جبار حيال الزيدي.ـ ذي 
 1122ذي قارـ كلية التربية1 قار : جامعة 

 سم13ص؛182
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـاالرجوزه ـ العصر االموي ـ دراسات 2
 ـ السرد ـ مالمح           أـ العنوان 1
 

1211 

3221110 
 837م

 
 محمد حسين محمود حسن 

الجسد في شعر صدر االسالم والعصر االموي / محمد حسين 
صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية  .ـمحمود حسن 

 1122التربية1
 سم13ص؛201

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر االسالمي ـ دراسات 2
 ـ الشعر العربي ـ العصر االمويـ دراسات 1

 أـ العنوان 
 

1212 

3221110 
 353ن

 
 النعيمي 1 سرى احمد صالح حمود

1211 



 

501 
 

 
الطبقة االسالمية السابعة ـ دراسة تحليلية/ سرى  شعر شعراء

احمد صالح حمود النعيمي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 
11122 

 سم13ص؛208
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر االسالمي ـ دراسات2
 أـ العنوان 

 
3221810 

 157ج
 

 اللطيف جدوع ناصرالجبوري1 سعد عبد 
مستويات البناء الشعر عند ذي الرمة/ سعد عبد اللطيف جدوع 

ناصر الجبوري.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 
 1122التربية1

 سم13ص؛271
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر االمويـ دراسات 2
 هـ( 2201ـ00)قبة 1 شاعر ـ ذي الرمة1 غيالن بن ع1

 أـ العنوان 
 

1218 

3221810 
 135ع

 
 عبد هللا جزع حميد جلوي

.ـ ديوان ذي الرمة)دراسة لغوية( / عبد هللا جزع حميد جلوي
 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية العلوم االسالمية  1

 سم13ص؛817
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1لغة

 العصر االمويـ دراسات العربي ـ ـ الشعر2
 هـ( 1شاعر220ـ 00)عقبه  ـ ذي الرمةـ غيالن بن1

 أـ العنوان
 

1217 

3221310 
 513س

 
 سهام صائب خضير عباس

ديوان الموشحات االندلسية ) دراسة موسيقية( / سهام صائب 
 1122خضير عباس.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب  1

 سم13ص؛881
 في اللغة العربيةوادابهاأطروحة دكتوراه فلسفة 

 ـ الموشحات االندلسية ـ دراسات أـ العنوان 2
 

1212 

3221515 
 711غ

 
 الغرباوي 1 رحيم عبد علي فرحان 

/ رحيم عبد 2501ـ2570النبوءة في الشعر العربي الحديث من 
علي فرحان الغرباوي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية 

 1122االداب1

1213 



 

501 
 

 
 سم 13ص؛721أـ ج1 

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر الحديث ـ تاريخأـ العنوان 2
 

32215110 
 857أ

 
 أثير عبد الزهرة عبد علي 

االغتراب في شعر الشيخ الدكتور احمد الوائلي دراسة تحليلية / 
 أثير عبد الزهرة عبد علي.ـ ذي قار : جامعة ذي قار ـ كلية

 1122التربية1
 سم13ص؛117

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ الوائلي 1احمد)شاعر(   أـ العنوان1
 

1210 

32215110 
 252ب

 
 البصيص 1 عادل ناجح عباس 

هجائيات الجواهري دراسة في الموضوع والفن / عادل ناجح 
جامعة الكوفة ـ كلية االداب 1 عباس البصيص .ـ الكوفة : 

1122 
 سم13ص؛112

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ الجواهري1 محمد مهدي ) شاعر( أـ العنوان 1
 

1213 

5110 1322 
 157ج

 
 الجبوري 1 ذكرى محي الدين حميد 

محي الدين  خطاب االخر في شعر ابي العالء المعري / ذكرى
حميد الجبوري.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية للبنات 

11122 
 سم13ص؛120

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربيةوادابها1 ادب
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
ص(1 شاعر   775ـ838ـ ابوالعالء المعري1 احمد بن عبد هللا)1

 أـ العنوان 
 

1215 

32215110 
 353ج

 
 لي1 وفاء قاسم احمد الجمي

بيعة في شعر علي بن الجهم / وفاء قاسم احمد الجميلي.ـ الط
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 1

 سم13ص؛281
 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات2

1221 



 

505 
 

  
 هـ( 1 شاعرأـ العنوان175ـ111ـ علي بن الجهم) 1
 

32215110 
 518ج
 
 
 
 
 

 
 

 
 الجنابي1 فاضل هادي حسن

شعر كزار حنتوش دراسة موضوعية فنية / فاضل هادي حسن 
 1122الجنابي.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ كلية االداب1

 سم13ص؛177
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 ادب

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ كزار حنتوش حسن ) شاعر(     أـ العنوان 1

1222 

32215110 
 25ح

 
 حسن عبد راضي

المفارقة في شعر ابي العالء المعري/ حسن عبد راضي.ـ بغداد 
 1122:الجامعةالمستنصرية ـ كلية االداب  1

 سم13ص؛133
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربيةوادابها

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
هـ( 1شاعر       775ـ 838ـ ابو عالء المعري1 احمد بن عبد هللا )1

 أـ العنوان 
 

1221 

32215110 
 513ح

 
 الحيالي1 حسن محمد سعيد اسماعيل

شعر الجواهري دراسة بالغية اسلوبية/ حسن محمد سعيد 
اسماعيل الحيالي.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كليةالتربية 

 1122االساسية 1
 ماجستير في اللغة العربيةرسالة 

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
(1 شاعر             2553ـ2518ـ الجواهري 1 محمد مهدي )1

 أـ العنوان 
 

1228 

32215110 
 517ذ

 
 الذهبي 1 فيصل سلمان مناحي علي

/ فيصل سلمان مناحي أسلوبيةدراسة  :أدب ابي اسحاق الصابي
:الجامعةالمستنصرية ـ كلية االداب  علي الذهبي.ـ بغداد 

11122 
 سم13ص؛131

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
هـ(1 شاعر             837ـ828ـ الصابي1 ابراهيم بن مردان )1

 أـ العنوان
 

1227 



 

506 
 

32215110 
 135س

 
 سامي ناجي سوادي
شعر فوزي كريم/ سامي ناجي سوادي.ـ البنى االسلوبية في 

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب 1
 سم13ص؛122

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ فوزي كريم )شاعر(      أـ العنوان 1
 

1222 

32215110 
 155ط

 
 الطائي 1 احمد محمد علي حمو 

الحياة اليومية في شعر عدنان الصائغ / احمد محمد علي قصيدة 
 1122حمو الطائي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كليةاالداب 1

 سم81ص؛173
 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ الحياة اليومية 8ـالصائغ 1 عدنان )شاعر(   1

 أـ العنوان 
 

1223 

32215110 
 157ع

 
 العبيدي1 شيماء سالم محمود خطاب

البنية االيقاعية في شعر بشرى البستاني/ شيماء سالم محمود 
 1122خطاب العبيدي.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كليةاالداب 1

 سم81ص؛183
 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ البستاني1 بشرى )شاعرة (     أـ العنوان 1
 

1220 

32215110 
 353ع

 
 العكيلي1 نوال مطشر جاسم

ين السادس والسابع الهجريين في الشعراء البغداديون في القرني
هـ( دراسة 327مان البن الشعار الموصلي)تجكتاب قالئد ال

 موضوعية فنية/ نوال مطشر جاسم العكيلي.ـ بغداد :جامعة بغداد
 1122ـ كلية التربية للبنات 1

 سم13ص؛173
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ تاريخ2
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراساتأـ العنوان 1
 

1223 

32215110 
 35ع

 
 علي يونس عودة 

البنيات االسلوبية في شعر احمد الوائلي / علي يونس عودة .ـ 
 1122جامعة البصرة ـ كلية التربية 1البصرة : 

1225 



 

507 
 

 
 سم 13ص؛821

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات2
 ـ الوائلي 1 احمد )شاعر(     أـ العنوان1
 

32215110 
 135ل

 
 الالمي1 خباب سمير كريم

م( دراسة في 2322هـ ـ 2182ردان الدورقي)هاشم بن ح
وتحقيق ديوانه/ خباب سمير كريم الالمي.ـ بغداد :جامعة شعره 

 المستنصرية ـ كليةاالداب 1
1122 
 سم13ص؛283

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات2
م(1 شاعر                2322ـ 111هاشم بن مردان )ـ الدورقي 1

 أـ العنوان 
 

1211 

32215110 
 133م

 
 المالكي1 خالد جفال لفتة

ظواهر اسلوبيه في شعر احمد مطر/ خالد جفال لفتة المالكي.ـ 
 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كليةاالداب 1

 سم13ص؛111
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ دراسات2
 ـ احمد مطر )شاعر(      أـ العنوان 1
 

1212 

32215110 
 837م

 
 محمد عبد الواحد عبد الحميد احمد

المفارقة في شعر احمد مطر/ محمد عبد الواحد عبد الحميد 
 1122احمد.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كليةالتربية1

 سم81ص؛212
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 دراسات ـ الشعرالعربي ـ العراق ـ2
 ـ احمد حسن مطر)شاعر(    أـ العنوان 1
 

1211 

32215110 
 230م

 
 مصطفى مزاحم مصطفى 

بنية القصيدة في شعر امجد سعيد / مصطفى مزاحم مصطفى .ـ 
 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية1

 سم13ص؛220
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ دراسات ـ الشعرالعربي ـ العراق2

1218 



 

508 
 

 
 ـامجد محمد سعيد )شاعر(     أـ العنوان 1
 

32215110 
 510م
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 مناف جالل عبد المطلب

التجريب عند شعراء السبعينات في العراق/ مناف جالل عبد 
 1122المطلب.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية االداب1

 سم13ص؛255
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 الشعرالعربي ـ العراق ـ دراساتـ 2
 ـ السبعينات ـ شعراء    أـ العنوان 1
 

1217 

32215110 
 25و

 وسن عبد الستار حمدي
شعر حسام االلوسي دراسة موضوعيه وفنيه / وسن عبد 
 الستار حمدي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية

 11122للبنات
 سم13ص؛883

 العربية وادابهارسالة ماجستير في اللغة 
 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ دراسات2
 ـااللوسي1حسام)شاعر(     أـ العنوان1
 

1212 

32215115 
 25و

 
 وسن حسين ليلو عبد هللا 

رؤية الشاعر العراقي في النصف االول من القرن العشرين / 
وسن حسين ليلو عبد هللا.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كلية التربية 

 1122للبنات1
 سم13ص؛110

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ العراق ـ التاريخأـ العنوان 2
 

1213 

32215110 
 117ج

 
 جابر خميس عباس 

المشهد في الشعر العربي حتى نهاية العصر االموي/ جابر 
 1122.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كليةالتربية1خميس عباس

 سم13ص؛108
 ماجستير في اللغة العربية وادابها رسالة

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراساتأـ العنوان 2
 

1210 
 

32215810 
 157ج

 
 الجبير 1 هند اكرم عبد الرحمن 

عاليك الى نهاية العصر االموي/ صالدالالت الرمزية في شعر ال
 هند اكرم عبد الرحمن الجبير .ـ البصرة : جامعة البصرة ـ

1213 



 

509 
 

  
 1122كليةالتربية1

 سم13ص؛818
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات2
 ـ الصعاليك ـ شعر        أـ العنوان 1
 

32215810 
 758ح

 
 الحديثي 1 رؤى جاسم محمد محمود 
تاك الى نهاية العصر أوجه الصراع في شعر الصعاليك والف

االموي/ رؤى جاسم محمد محمود الحديثي.ـ صالح الدين : 
 1122جامعة تكريت ـ كلية التربية للبنات1

 سم13ص؛187أـ ت1 
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات2
 ـ الصعاليك ـ والفتاك        أـ العنوان 1
 

1215 

32215810 
 153ر

 
 اكرم علي عنبر الربيعي1

شعر االبيوردي )دراسة اسلوبيه( / اكرم علي عنبر الربيعي.ـ 
 بغداد :جامعة المستنصرية ـ كليةالتربية 1

1122 
 سم13ص؛172

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات2
هـ( 1شاعر           210ـ 11ـ االبيوردي 1 محمد بن احمد )1

 أـ العنوان 
 

1281 

32215810 
 331ط

 
 الطعمة 1بهجت مهجرحبش

الخطاب السياسي في شعر العصر االموي/ بهجت مهجرحبش 
 1122الطعمة.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كليةاالداب1

 سم13ص؛180
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي

 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات 2
 أـ العنوان 

 

1282 

32215810 
 525ق

 
 القيسي1 سارة عدنان ثرثار 

البناء الفني عند شعراء ثقيف في العصر االموي/ سارة عدنان 
 1122جامعة االسالميه ـ كليةاالداب1الثرثار القيسي.ـ بغداد :

 سم13ص؛202
 1 تخصص ادب اسالميوادابهارسالة ماجستير في اللغة العربية 

1281 



 

512 
 

  
 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات 2

 أـ العنوان 
 

32215810 
 257م

 
 مزهر صالح حسين صالح 

االخطل الصغير )بشارة الخوري( دراسة ايقاعيه/ مزهر صالح 
حسين صالح .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 1122التربية1
 سم13ص؛202

 دكتوراه في االدب العربيأطروحة 
 ـ الشعر العربي ـ العصر االموي ـ دراسات 2
 هـ(1 شاعر51ـ25ـ االخطل 1 غياث بن غوث)1
(1شاعر       أـ 2533ـ2331بن عبد هللا ) هـ الخوري1 بشار8

 العنوان 
 

1288 

32215710 
 511ج

 
 الجنابي1 حسن غانم فضالة 

الجنابي .ـ  المكان في شعر محمود درويش/ حسن غانم فضالة
 1122بابل :جامعة بابل ـ كلية التربية 1 صفي الدين الحلي 1

 سم13ص؛833
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية1االدب

 ـ الشعر العربي ـ فلسطين       أـ العنوان2
 

1287 

32215710 
 757ح

 
 الحديدي 1 ياسر محمود حسن عواد 

عواد الحديدي.ـ الطيف في الشعر البحتري/ ياسر محمود حسن 
 1122الموصل: جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم 81ص؛233
 رسالة ماجستير في االدب العربي

 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات 2
 هـ(1 شاعر137ـ 113ـ البحتري1 الوليد بن عبيد)1

 أـ العنوان 
 

1282 

32215710 
 251ح

 
 الحسناوي1 عامر طالل راهي

الديلمي / عامر طالل راهي الحسناوي.ـ  لغة شعر مهيار
 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كلية التربية 1

 سم13ص؛818
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربيةوادابها 

 ـالشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات2
 أـ العنوان     هـ(1 شاعر713ـ 11ـ مهيار الديلمي )1
 

1283 



 

514 
 

 
32215710 

 213خ
 

 الخزاعي 1 فاطمة عبد زيد شوين 
شعر الصيد والطرد في العصر العباسي دراسة اسلوبية/ فاطمة 
عبد زيد شوين الخزاعي.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية التربية 

 1122للبنات1 
 سم13ص؛113

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات 2
 د والطرد        أـ العنوان ـ الصي1
 

1280 

32215710 
 127ر

 
 الراشدي1 سعد حمد يونس 

الرفض في شعر بشار بن برد/ سعد حمد يونس الراشدي.ـ 
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم13ص؛121
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي

 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات 2
 1 شاعرهـ(230ـ 52بشار بن برد ) ـ1

 أـ العنوان 
 

1283 

32215710 
 571ز

 
 زهراء ميسر حمادي

الفكاهة والسخرية في شعر ابي دالمة/ زهراء ميسر حمادي.ـ 
 1122الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم81ص؛273
 رسالة ماجستير في اللغة العربية

 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات 2
 هـ(1شاعر232ـ11ـ ابو دالمة1 زند بن الجون)1

 أـ العنوان
 

1285 

32215710 
 557ز

 
 الزهيري1 خليل كاظم غيالن 

أثر ثقافة ابن الرومي في شعره / خليل كاظم غيالن الزهيري.ـ 
 1122البصرة : جامعة البصرة ـ كلية االداب1

 سم13ص؛222
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات 2
هـ( 1شاعر           138ـ 112ـ ابن الرومي 1علي بن العباس)1

 أـ العنوان 
 

1271 

32215710 
 137س

 
 السامرائي 1حسين طه علي احمد

1272 



 

510 
 

 
ألبن أتجاهات الشعر العربي من خالل كتاب )قالئد الجمان( 

هـ( دراسة موضوعية فنية / حسين طه علي 327الشعار )ت
احمد السامرائي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 1122التربية1
 سم13ص؛237

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات2
 هـ( 1 شاعر أـ العنوان 327ـ 11ـ ابن الشعار )1
 

32215710 
 375ش

 
 الشمري1 مهند كريم سلمان

.ـ بغداد االيقاع في شعر ابن الرومي / مهند كريم سلمان الشمري
 1122جامعة المستنصرية ـ كليةالتربية 1ال :

 سم13ص؛112
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات2
هـ(1شاعر           138ـ 112ـ ابن الرومي1 يحيى بن العباس)1

 أـ العنوان 
 

1271 

32215715 
 112ع

 
 العباسي1 قاسم ابراهيم احمد علي

شعر ابن المعتز في معايير النقد قديما وحديثا / قاسم ابراهيم 
احمد علي العباسي.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية 

 1122التربية1
 سم13ص؛223

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1االدب
 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ نقد2
هـ(1 شاعر مبدع         157ـ 70ـ ابن المعتز 1 عبد هللا بن محمد )1

 أـ العنوان 
 

1278 

32215715 
 755م

 
 المدني1 علي كاظم علي

شعر الموسوسين في العصر العباسي حتى نهاية القرن الرابع 
الهجري / علي كاظم علي المدني.ـ القادسية : جامعة القادسية ـ 

 1122كلية التربية 1
 سم 13ص؛388

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي ـ تاريخأـ العنوان 2
 

1277 

32215210 
 157ع

 
 عبير عبد الصاحب جاسم
 العصر العباسي الثاني )ديوان ابيالتقديم والتأخير في شعر 

1272 



 

511 
 

  
فراس انموذجا( / عبير عبد الصاحب جاسم.ـ بغداد :جامعة بغداد 

 1122ـ كليةاالداب1
 سم13ص؛272

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي الثاني ـ دراسات 2
ـ( ه820ـ 811ـ ابو فراس الحمداني 1 الحارث بن سعيد )1

 شاعر فارس     أـ العنوان 
 

32215215 
 375س
 
 
 
 
 
 
 

 
 سعدون حميد صالح 

ـ 181االتجاه الوجداني في شعر العصر العباسي الثاني )
دراسة موضوعية فنية/ سعدون حميد صالح.ـ بغداد  هـ(887

 1122:الجامعة االسالميه ـ كليةاالداب 1
 سم13ص؛182

رسالة ماجستير في اداب اللغة العربية تخصص االدب العباسي 
 ونقده 

 ـ الشعر العربي ـ العصر العباسي الثاني2
 ـ تاريخ ونقد      أـ العنوان 1
 

1273 

322152210 
 123ح

 
 حازم هاشم منحي عبد السيد 

حازم الحضور /التحوالت /الشخصية في شعر ادونيس الرجع/ 
البصرة : جامعة البصرة ـ كلية هاشم منحي عبد السيد.ـ 

 1122التربية1
 سم13ص؛101

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 ـ الشعر العربي ـ سوريا ـ دراسات 2
 ـ ادوينس 1 علي احمد سعيد)شاعر( أـ العنوان1
 

1270 

322152210 
 371ح

 
 الحمداني 1 حسين هزيم كلوت حميد 

انماطه ودالالته/ حسين هزيم كلوت الخيال في شعر نزار قباني 
حميد الحمداني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

1122 
 سم81ص؛110

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ الشعر العربي ـ سوريا ـ دراسات2
 ـ نزار قباني)شاعر(        أـ العنوان 1
 

1273 

32215310 
 157ج

 
 عبيدالجبوري1 أسيل عبد الرزاق كاظم 

 أثر القرأن والتراث العربي في شعر ابراهيم بن الحاج

1275 



 

511 
 

 
هـ( / أسيل عبد الرزاق كاظم عبيد الجبوري.ـ 058االندلسي)ت 

 1122بغداد :الجامعة العراقيةـ كلية االداب1
 سم13ص؛235

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها تخصص1ادب اندلسي
 ـ دراسات  االندلسـالشعر العربي ـ 2
هـ( 1اديب وشاعر                033ـ028ابن الحاج 1 ابراهيم بن عبدهللا)ـ1

 أـ العنوان
 

32215310 
 371ح

 
 الحمداني 1 هبة عيسى حسين

صورة الخليفة في الشعر االندلسي/ هبة عيسى حسين 
 1122الحمداني.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم81ص؛218
 اللغة العربيةرسالة ماجستير في 

لخليفة ـ صورة       اـ 1    الشعر العربي ـ االندلس ـ دراسات ـ 2
 أـ العنوان 

 

1221 

32215310 
 757ف

 
 داوي1 حسن منصور محمد يالفر

1 حسن منصور االخر في الشعر االندلسي ابن حزم انموذجا /
داوي.ـ بغداد :جامعة المستنصرية ـ كليةالتربية يالفر محمد

 11122االساسية 
 سم13ص؛123

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ دراسات 2
 هـ(1 شاعر723ـ837ـ ابن حزم 1 علي بن احمد )1

 أـ العنوان
 
 

1222 

32215310 
 155م

 
 المتيوتي1 مثنى عبد هللا محمد علي جاسم

محمد هـ(/ مثنى عبد هللا 738الفضاء في شعر ابن زيدون )ت
علي جاسم المتيوتي .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية 

 1122التربية1 
 سم81ص؛113

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ دراسات 2
هـ(1 شاعر           738ـ 857ـ ابن زيدون 1 احمد بن عبد هللا)1

 أـ العنوان
 

1221 

32215310 
 278خ

 
 جبار علوانالخزرجي1 محمد 

1228 



 

515 
 

 
القيم الحضارية في الشعر االندلسي ـ دراسة موضوعية فنية / 

الخزرجي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ  محمد جبار علوان
 1122كليةاالداب1

 سم13ص؛215
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها

 ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ دراساتأـ العنوان2
 

32215310 
 133ك
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 كاظم هاني ياسين

صور المجتمع االندلسي في شعر عصري الوالة واالمارة للمدة 
هـ( دراسة موضوعية فنية / كاظم هاني ياسين.ـ 823ـ 51)

 1122بغداد :جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1ابن رشد1
 سم13ص؛711

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
 دراسات ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ2
 ـ الوالة واالمارةأـ العنوان8ـ المجتمع االندلسي  1

1227 

32215310 
 51م

 
 منى رفعت عبد الكريم

هـ( / 831االندلسي )ت ءالوحدة العضويه في ديوان ابن هاني
منى رفعت عبد الكريم.ـ ديالى : جامعة ديالى ـكلية التربية 

 1122للعلوم االنسانية1 
 سم 13ص؛113

 في اللغة العربية وادابهارسالة ماجستير 
 ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ دراسات2
هـ(1 شاعر            831ـ 813ـ ابن هاني 1 محمد بن هاني)1

 أـ العنوان 
 

1222 

322153215 
 571م

 
 المهداوي1 محمد حسين عبد هللا الحسن 
هـ( دراسة 710ـ 823حركة الشعر العربي في مصر الفاطمية)

محمد حسين عبد هللا الحسن المهداوي.ـ  في الموضوع والفن/
 1122الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 

 سم13ص؛723
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها

 ـ الشعر العربي ـ مصر ـ تاريخ2
 ـ مصر ـ تاريخ ـ العصر الفاطميأـ العنوان1
 

1223 

322153810 
 311أ

 
 االء شهاب احمد 

الشعر االندلسي )عصربني االحمر( دراسة المقطعات في 
 موضوعية فنية/ االء شهاب احمد .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ

1220 



 

516 
 

  
 1122كليةالتربية 1ابن رشد1

 سم13ص؛220
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ عصربني االحمر ـ دراسات             2
 أـ العنوان

 
322153810 

 357س
 

 السعيدي1 صادق جعفر عبد الحسين 
صورة الذات في الشعر االندلسي عصري الطوائف والمرابطين/ 
صادق جعفر عبد الحسين السعيدي.ـ القادسية : جامعة القادسية 

 1122ـ كليةاالداب1 تخصص اللغة العربية 1
 سم 13ص؛253أـ د1 

 العربيةوادابها1 ادابأطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة 
 ـ الشعر العربي ـ االندلس ـ عصر الطوائف والرابطين2
 ـ الذات ـ صوره      أـ العنوان        1
 

1223 

322153810 
 135ع

 
 عبد هللا عبد عبد علي

بواعث القلق ومظاهره في الشعر االندلسي عصر المرابطين 
 دراسة تحليلية/ عبد هللا عبد عبد علي

 1122جامعة البصرة ـ كلية التربية1.ـ البصرة : 
 سم13ص؛115

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربيةوادابها
ـ الشعر العربي ـ عصر الطوائف في االندلس ـ دراسات        2
 ـ القلق وظاهره           أـ العنوان1
 

1225 

321111 
 153ش

 
 الشبيلي1 محمد جاسم مطرود 

 بكاالبعاد الفكرية والنفسية في نصوص عدنان مردم 
المسرحية/ محمد جاسم مطرود الشبيلي.ـ بابل : جامعة بابلـ 

 1122كلية الفنون الجميلة1
 سم13ص؛203

 رسالة ماجستير في التربية المسرحية
 ـ الشعر المسرحي     أـ العنوان 2
 

1231 

3211117 
 311ع

 
 عالء فاضل حمود 

القرأني للدراما التلفزيونية ) مسلسل يوسف تكييف القص 
الصديق أنموذجا/ عالء فاضل حمود .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 1122كليةالفنون الجميلة1
 سم13ص؛117

 رسالة ماجستير في الفنون التلفزيونية 

1232 



 

517 
 

 
 ـ الدراما التلفزيونية العربية 2
 ـ الصديق 1يوسف     أـ العنوان 1
 

321151 
 053ر

 
 الرفيعي1 رغد حميد مجيد

ثنائية الحضور والغياب للشخصية اليهودية في النص المسرحي 
العربي/ رغد حميد مجيد الرفيعي.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية 

 1122الفنون الجميلة1
 سم13ص؛218

 رسالة ماجستير في التربية المسرحية
 ـ المسرحية العربية ـ العراق2
 خصية اليهودية أـ العنوان ـ الش8ـ الحضور والغياب     1
 

1231 

321151 
 311ع
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 عالء عبد هللا راضي 

تنوع الرؤية الفنية في تجربة الفنان عبد المرسل الزيدي 
عبد هللا راضي .ـ بغداد :جامعة بغداد ـ عالء المسرحية/ 

 1122كليةالفنون الجميلة1
 سم13ص؛223

 ونقدرسالة ماجستير في الفنون المسرحية ـ ادب 
 ـ المسرحيات العربية ـ العراق2
 ـ الزيدي1 عبد المرسل )فنان مسرحي(أـ العنوان 1
 

1238 

321151 
 357ع

 
 العميدي1 مهند ابراهيم مالك

ثنائية الحقيقة والوهم في النص المسرحي العراقي المعاصر / 
مهند ابراهيم مالك العميدي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كلية 

 1122الجميلة1الفنون 
 سم13ص؛122

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية1 ادب ونقد
 ـ المسرحيات العربية ـ العراق2
 ـ الحقيقة والوهم              أـ العنوان 1
 

1237 

321151 
 725م

 
 المرزوك1عامر صباح نوري

عامر صباح  كمت/جعيات المعرفية في مسرحيات ناظم حالمر
نوري المرزوك.ـ بابل : جامعة بابل ـ كلية الفنون 

 1122الجميلة1
 سم13ص؛213أـ ث1

 رسالة ماجستير في الفنون الجميلة 
 ـ المسرحيات العربية ـ العراق2

1232 



 

518 
 

 
 ـ ناظم حكمت ) مسرحي(       أـ العنوان  1
 

321152210 
 78ف

 
 فرح ادور حنا

دراسة سيميائية/ فرح  الشخصية في مسرحيات وليد اخالصي
 1122ادور حنا.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

 سم81ص:ايض ؛110أـ ح1
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ المسرحيات العربية ـ سوريا ـ دراسات2
 ـ وليد اخالصي) مسرحي(     أـ العنوان 1
 

1233 

321153210 
 135ع

 
 عبد هللا حمه سعيد أحمد 

مسرحية الفصل الواحد في ادب نجيب محفوظ/ عبد هللا حمه 
سعيد أحمد .ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 

11122 
 سم13ص؛282

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ المسرحيات العربية ـ مصر ـ دراسات2
 ـ نجيب محفوظ )اديب(       أـ العنوان 1
 

1230 

328112 
 123ج

 
 جاسم خلف الياس عطران 

جماليات التجريب في قصص محمود جندراي القصيره / جاسم 
خلف الياس عطران .ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية1 

1122 
 سم81ص؛112

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية
 ـ محمود جنداري )قاص(1ـ القصص القصيرة   2
 ـ التجريب ـ جماليات         أـ العنوان 8
 

1233  

328110 
 235م
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 هـ( 873ـ 111المسعودي1 علي بن الحسين )

سرديه الخبر العجائبي)دراسة في كتاب اخبار الزمان( / علي بن 
الحسين المسعودي؛ تحقيق احمد قاسم حميد .ـ البصرة : جامعة 

 1122البصرة ـ كليةالتربية 1
 سم13ص؛212

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ القصص العربية ـ دراسات 2
 ـ الزمان ـ اخبارأـ العنوان 8ـ الخبر ـ سرديه     1
 

1235 



 

519 
 

 
32815110 

 513ح
 

 الحيالي1 سروى صباح رجب
المكان ودالالته في روايات جاسم الرصيف / سروى صباح 

ـ كلية التربية  رجب الحيالي.ـ الموصل : جامعة الموصل
11122 

 سم.81ص ؛ 183
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ الرصيف1 جاسم )قاص(       أـ العنوان 1
 

1201 

32815110 
 213خ

 
 الخزاعي 1محمد عبد الحسين هويدي

التكرلي انموذجا / فاعلية السلطة في الرواية العراقية فؤاد 
محمد عبد الحسين هويدي الخزاعي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ 

 11122 االدابكلية
 سم13ص؛883

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ التكرلي1 فؤاد )قاص(1
 ـ السلطة ـ فاعليه          أـ العنوان 8
 

1202 

32815110 
 153ر

 
 الربيعي1 هديل علي سبع 

(/ 2531ـ 2531الفصحى والعامية في حوار الرواية العراقية )
هديل علي سبع الربيعي.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ كليةالتربية1 ابن 

 1122رشد1
 سم13ص؛285

 رسالة ماجستيراداب في اللغة العربية 1ادب
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ تاريخ حديثأـ العنوان 1
 

1201 

32815110 
 357س

 
 سمير عباس كاظم 

ـ 2531ه جدا رالمفارقة في القصة العراقية القصيرة والقصي
سمير عباس كاظم .ـ بغداد :الجامعة المستنصريةـ كلية  /1111

 1122التربية 1
 سم13ص؛231

 وادابهاأطروحة دكتوراه في اللغة العربية 
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات أـ العنوان 2
 

1208 

32815110 
 517س

 
 سهاد مجيد عبد 

1207 



 

512 
 

 
مهند االسدي قاصا / سهاد مجيد عبد.ـ بغداد :جامعة بغداد ـ 

 1122كليةالتربيةللبنات1
 سم.13ص؛ 170

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ االسدي1 مهند )قاص(      أـ العنوان 1
 

32815110 
 153ع

 
 عبوش 1 جعفر احمد عبد هللا الشيخ 

المكان في روايات فاتح عبد السالم / جعفر احمد عبد هللا 
 1122عبوش.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية االداب 1

 سم81ص؛122
 رسالة ماجستير في االدب العربي 

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ فاتح السالم ـ قاص      أـ العنوان 1
 

1202 

32815110 
 35ع

 
 علي ابراهيم فيصل 

جماليات القص في مجاميع نجمان ياسين القصصية / علي 
ابراهيم فيصل.ـ الموصل : جامعة الموصل ـ كلية التربية 

11122 
 سم81ص؛232

 رسالة ماجستير في اللغة العربية 
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ نجمان ياسين )قاص(      أـ العنوان 1
 

1203 

32815110 
 521م

 
 ميساء نبيل عبد الحميد 

الغربة واالغتراب في روايات غائب طعمة فرمان / ميساء نبيل 
كلية التربية1  عبد الحميد.ـ صالح الدين : جامعة تكريت ـ

1122 
 سم13ص؛171

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ غائب طعمة فرمان ) قاص(       أـ العنوان 1
 

1200 

32815110 
 175ن

 
 نادية غضبان محمد 

توظيف المخطوط في السرد العراقي الحديث / نادية غضبان 
 1122:الجامعة المستنصريةـ كلية االداب 1محمد .ـ بغداد 

 سم13ص؛251
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها

1203 



 

514 
 

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ المخطوطات ـ توظيف      أـ العنوان  1
 

32815110 
 255غ

 
 غصون عزيز ناصر

 الفضاء الروائي في ادب كاظم االحمدي ) دراسة في الثالثية(/
غصون عزيز ناصر.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كليةاالداب 

11122 
 سم13؛110

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـاالحمدي1 كاظم )اديب وقاص(أـ العنوان 1
 

1205 

32815110 
 837م
 
 
 
 
 
 

 

 
 محمد عبد هللا غثوان 

.ـ جنداري/ محمد عبد هللا غثوانالذاكرة في قصص محمود 
 1122صالح الدين : جامعة تكريت ـ كلية التربية 1

 سم13ص؛282
 رسالة ماجستير لغة العربية/ادب عربي

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ محمود جنداري)قاص(      أـ العنوان 1
 

1231 

32815110 
 837م

 
 محمد قاسم لعيبي

العراقية المعاصرة/ محمد قاسم لعيبي.ـ صورة االخر في الرواية 
 1122بغداد :الجامعة المستنصريةـ كلية االداب 1

 سم13ص؛111
 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها

 ـ القصص العربية ـ العراق ـ دراسات 2
 ـ االخرـ صوره      أـ العنوان 1
 

1232 

32815115 
 255ح

 
 ني1 ميسون حسن صالح يالحس

(/ 1113ـ 1111حقوق االنسان في رواية المرأة العراقية )
ميسون حسن صالح الحسني.ـ بغداد :جامعة بغدادـ  كلية التربية 

 11122 ابن رشد 1
 سم13ص؛237

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1ادب
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ تاريخ2
 ـ االنسان ـ حقوق     أـ العنوان 1
 

1231 

32815115 
 153ف

 
 فاهم طعمة احمد

1238 



 

510 
 

 
عبد االله احمد ناقدا/ فاهم طعمة احمد.ـ ديالى : جامعة ديالى ـ 

 1122كلية التربية للعلوم االنسانية1
 سم13ص؛178

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ القصص العربية ـ العراق ـ نقد2
 ـ عبد االله أحمد) ناقد(      أـ العنوان 1
 

32815115 
 233م

 
 المسلماوي1 عذراء نجم عبد االمير

ول( من عام رد النسائي العراقي ) النشأة والتحالس
عذراء نجم عبد االمير المسلماوي.ـ بابل :  (/1118ـ2521)

 1122جامعة بابل ـ كلية التربية 1 صفي الدين الحلي1
 سم13ص؛271

 رسالة ماجستير في اللغة العربية1 االدب
 العربية ـ العراق ـ تاريخـ القصص 2
 ـ النشأة والتحول أـ العنوان 8ـ النساء    1
 

1237 

32815710 
 25ح

 
 حميد الحسن1 

الشخصيات غير الرئيسة في رواية مدينة هللا لحسن حميد/ 
.ـ الموصل : ؛تحقيق كوثر محمد علي صادق جباره  لحسن حميد

 1122جامعة الموصل ـ كلية االداب1
 سم81 ص:ايض؛250أـ هـ1 

 رسالة ماجستير في اللغة العربية
 ـ القصص العربيةـ فلسطين ـ دراسات أـ العنوان 2
 

1232 

3281523310 
 511ب

 
 البياتي 1 نجوى محمد جمعة

الفضاء الروائي في ادب مؤنس الرزاز/ نجوى محمد جمعة 
 1122البياتي.ـ البصرة : جامعة البصرة ـ كليةالتربية 1

 سم13ص؛823
 دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابهاأطروحة 

 ـ القصص العربيةـ االردن ـ دراسات 2
 ـ الرزاز1 مؤنس )قاص(      أـ العنوان 1
 

1233 

328153210 
 157ج

 
 الجبوري 1شميم راضي عبد 

المرأة في الرواية المصرية بين نجيب محفوظ واحسان عبد 
الجبوري.ـ  القدوس انموذجا) دراسة موازنة(/ شميم راضي عبد

 1122بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب1
 سم13ص؛233

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 ادب

1230 



 

511 
 

 
 ـ دراسات  مصر ـ القصص العربيةـ2
ـ أحسان عبد القدوس )اداب(        8ـنجيب محفوظ )اديب(    1

 أـ العنوان 
 

328153210 
 871و

 
 وجدان يعكوب محمود 

الزمان والمكان في روايات نجيب الكيالني/ وجدان يعكوب 
 1122محمود.ـ بغداد : الجامعة العراقية ـ كلية االداب1

 سم13ص؛183أـ ج1
 (ادب حديثتخصص )رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1 

 ـ القصص العربيةـ مصر ـ دراسات 2
 ـالكيالني 1 نجيب فاضل ابراهيم )قاص(أـ العنوان1
 

1233 

3281532110 
 71ش
 
 
 
 
 

 
 

 
 شذى مظفر مال هللا عجاج

شذى مظفر مال  التناص في رباعية الخسوف البراهيم الكوني /
 1122هللا عجاج.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم81ص:ايض؛253أـ ج 1 
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ القصص العربيةـ مصر ـ دراسات 2
 أـ العنوان    1 ابراهيم )قاص(ـ الكوني 1
 

1235 

328153110 
 35ع

 
 علي عواد عبد هللا

علي عواد عبدهللا ابراهيم  ـالبنية الزمنية في رباعية الخسوف ل
 1122.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1الكوني 

 سم13ص؛237
 رسالة ماجستير في اللغة العربية1االدب العربي

 ليبيا ـ دراساتـ القصص العربيةـ 2
 ـ الكوني 1 ابراهيم ) قاص(أـ العنوان 1
 

1251 

322112 
 521خ
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 خنساء مهدي حمود 

ة دخطب نساء أهل البيت )عليم السالم( بعد واقعة الطف ـ م
السبي )دراسة اسلوبية(/ خنساء مهدي حمود .ـ البصرة : 

 1122جامعة البصرة ـ كليةاالداب 1
 سم13ص؛221

 ماجستير في اللغة العربية وادابهارسالة 
ـ اهل البيت النبي)عليهم 1ـ الخطابة الدينية العربية    2

 ـ الطف ـ واقعة       أـ العنوان       2السالم(

 

1252 



 

511 
 

 
322112 

 053ع
 

 عقيل عكموش عبد
المقاربة اللغوية في الفتوحات المكية/ عقيل عكموش عبد.ـ 

 1122االداب1 الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية 
 سم13ص؛123

 أطروحة دكتوراه فلسفة في اللغة العربية وادابها
 ـ الفتوحات المكية1ـ الخطابة الدينية العربية    2

 أـ العنوان 
 

1251 
 

32212 
 127ر

 
 راشد مدفون مخيف 

خطب االمام علي )عليه السالم (في نهج البالغة مقاربة في 
مخيف.ـ القادسية : جامعة ضوء علم لغة النص / راشد مدفون 

 1122القادسية ـ كليةالتربية1 1
 سم13ص؛221

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها1لغة
 الدينية العربية الخطابةـ 2
هـ( امير 71ق هـ ـ18ـ علي بن ابي طالب )عليه السالم( )1

 المؤمنين رابع الخلفاء الراشدين أـ العنوان  
 

1258 

323110 
 157ج

 
 ل صالحيالجبوري 1 ماجدة عج

ل صالح لمعري ـ دراسة اسلوبية/ ماجدة عجيرسائل ابي العالء ا
 1122الجبوري.ـ الموصل: جامعة الموصل ـ كلية التربية 1

 سم81ص؛121
 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية

 ـ الرسائل العربية ـ دراسات    أـ العنوان2
 

1257 

3201110 
 811ر

 
 الكريمرجاء نوري عبد 

1 دراسة هـ(838السخرية في ادب ابي بكر الخوارزمي )ت
 موضوعية فنية/ رجاء نوري عبد الكريم

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كلية االداب1
 سم13ص؛128

 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها
 ـ السخريه في االدب العربي ـ دراسات2
هـ( 1 838ـ 818ـ ابو بكر الخوارزمي1 محمد بن العباس )1

 اديب       أـ العنوان 
 

1252 

3251110 
 852ج

 
 يشي1 سارة حمد عزامالجح
 دراسة هـ( 727اع والمؤانسة البن حيان التوحيدي)تاالمت

1253 



 

515 
 

 
يشي.ـ بغداد : الجامعة االسالمية ـ داللية/ سارة حمد عزام الجح

 1122كلية االداب1
 سم 13ص؛121

 وادابها1لغةرسالة ماجستير في اللغة العربية 
التوحيدي1 علي بن  ـ ابو حيان1ثرالعربي ـ دراسات    ـ الن2

 هـ( 1فيلسوف 711ـ11محمد )
 أـ العنوان 

 
3251110 

 123هـ
 

 هاشم جبار صدام 
هاشم جبار النثر الفني في ثورة التوابين وامارة المختار / 
 1122صدام.ـ الكوفة : جامعة الكوفة ـ كلية االداب1 

 سم13ص؛127
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 

 ـ التوابين ـ ثورة1ـالنثر العربي ـ دراسات   2
 ـ المختار ـ امارة    أـ العنوان 8
 

1250 

325110 
 35ع

 
 علي داخل فرج 

قصيدة النثر في الخطاب النقدي العراقي / علي داخل فرج.ـ 
 11122 بغداد : الجامعة المستنصرية ـ كلية االداب

 سم13ص؛ 183 
 أطروحة دكتوراه فلسفة في االدب العربي

 ـ النثر العربي ـ دراسات     أـ العنوان2
 

1253 

32515115 
 853ع

 
 العجيلي1 سفانة داود سلوم كاظم

االدب النثري عند الرصافي دراسة نقدية / سفانة داود سلوم 
ابن كاظم العجيلي.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالتربية 1 

 1122رشد1
 سم13ص؛273

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
 ـ النثر العربي ـ العراق ـ نقد2
هـ( 2137ـ2157ـ معروف الرصافي1 معروف بن عبد الغني)1

 1 اديب وشاعر أـ العنوان 
 

1255 

32515710 
 751أ

 
 أديب غازي عبد الحسين

الحسين.ـ أدب النادرة في النشر العباسي/ أديب غازي عبد 
 1122القادسية : جامعة القادسية ـ كليةالتربية1 1

 سم13ص؛238
 رسالة ماجستير في اللغة العربية وادابها 1 ادب

1111 



 

516 
 

 
 ـ النثر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات 2
 ـ النادرة ـ ادب      أـ العنوان 1
 

32515710 
 37س

 
 السعد 1 هالة فتحي كاظم 
هالة فتحي كاظم السعد.ـ البصرة : شعرية النشر العباسي / 

 1122جامعة البصرة ـ كليةاالداب 1
 سم13ص؛802

 أطروحة دكتوراه في اللغة العربية وادابها
 ـ النثر العربي ـ العصر العباسي ـ دراسات أـ العنوان 2
 

1112 

31 1385 
 531ش

 
 شيماء علي لعيبي

ابسن المعالجة الدرامية لشخصية المرأة في مسرحيات هنريك ـ 
ـواوجست سترنبرغ الواقعية )دراسة مقارنة(/ شيماء علي 

 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةالفنون الجميلة 1لعيبي
 سم13ص؛275

 رسالة ماجستير في الفنون المسرحية ـ االدب والنقد
 ـ االدب السويدي   أـ العنوان1ـ االدب النرويجي   2
 

1111 

35117 
 837أ

 
 الحسينأحمد حميد عبد 

تأثير البيئة العراقية في اعمال سامي ميخائيل )رواية فكتوريا 
 نموذجا( / أحمد حميد عبد الحسين
 1122.ـ بغداد : جامعة بغداد ـ كليةبغداد1

 سم13ص؛133 
 رسالة ماجستير في اللغة العبرية وادابها

 ـ البيئة العراقية 1ـ االدب العبري  2
 ـ سامي ميخائيل ) قاص(     أـ العنوان 8
 

1118 

355111 
 81ض

 
 ضحى علي فهد 

علي احمد باكثير وادبه النثري الرواية التاريخية انموذجا دراسة 
 1122فنية/ ضحى علي فهد.ـ بغداد : الجامعة العراقية 1

 سم13ص؛121
 رسالة ماجستير في اللغة العبرية 1تخصص ادب حديث 

 وسي      أـ العنوان ـ االدب االندن2
 

1117 
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